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Măsurile privind majorarea

duratei concediilor de odihnă

și îmbunătățirea reglementării
A VIZITAT EXPOZIȚIA 01 CARTE

u

acestora

EXPRESIE A GRIJII
PENTRU OAMENII

MUNCII
Din presa de vineri, cetățenii au 

luat cunoștință de noua Hotărîre a 
C.C. al P.C.R., a Consiliului de Mi
niștri și a Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor cu 
privire la majorarea duratei con
cediilor și îmbunătățirea reglemen
tării acestora. Știrile transmise de 
corespondenții noștri și alte vești 
din țară, numeroasele scrisori so
site la redacție arată ecoul larg 
pe care l-a avut Hotărîrea în 
întreprinderi și instituții, satisfac
ția cu care a fost primită pretutin
deni de oamenii muncii. Recenta 
Hotărîre se alătură șirului de mă
suri luate de-a lungul anilor de 
partid și guvern pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de 
viață ale celor ce muncesc, măsu
rilor mai recente privind majorarea 
pensiilor, îmbunătățirea întregului 
sistem al asigurărilor sociale, îm
bunătățirea sistemului de salarizare 
și majorarea salariilor — prin care 
sume importante, de multe miliar
de de lei, s-au adăugat veniturilor 
populației. Toate acestea pun în lu
mină grija pentru continua ridicare 
a nivelului de trai al celor ce 
muncesc, grijă care constituie o ca
racteristică esențială a politici; 
partidului și statului nostru.

Un element important, adus de 
Hotărîre, îl constituie ridicarea du
ratei minime a concediului de odih
nă, pentru toate categoriile de an
gajați, de la 12 zile lucrătoare, cit 
este în prezent, la 15 zile lucrătoare. 
Aceasta înseamnă că absolut toți 
salariații, inclusiv cei nou angajați, 
își au asigurat acest număr de zile 
de odihnă.

Principiul de bază în stabilirea 
concediilor îl constituie, de aici îna
inte, vechimea în muncă a fiecărui 
angajat. Criteriul anilor munciți — 
aplicat în mod unitar pe întreaga 
economie, indiferent de sectorul de 
activitate — este echitabil și deo
sebit de concludent pentru spiritul 
Hotărîrii. Aplicarea lui dă po
sibilitatea ca cei care au o vechi
me mai mare în cîmpul muncii, 
care au muncit ani îndelungați, a- 
ducîndu-și aportul la înfăptuirea 
planurilor de dezvoltare economică 
și socială a țării, să-și vadă recom
pensate eforturile și prin mărirea 
corespunzătoare a duratei conce
diului de odihnă. In aceste condi
ții, angajații care au o vechime de 
peste 20 de ani beneficiază de un 
concediu de 24 de zile lucrătoare. 
Cifrele statistice arată că, pe an
samblu, durata medie a concediului 
anual de odihnă a) angajaților creș
te de la circa 13 zile la circa 18 
zile ; cea mai mare parte a salaria- 
ților va beneficia de o mărire a 
concediului. Angajații în vîrstă de 
pînă la 18 ani primesc, în raport cu 
vîrsta, concedii între 18—24 zile lu
crătoare.

După cum bine se știe, toți cei 
ce lucrează în locuri cu condiții de 
muncă vătămătoare sau grele se 
bucură de salarii mai mari, de pro
grame de lucru reduse. Acestor a- 
vantaje li se adaugă, în urma noi
lor reglementări, și acordarea unor 
concedii de odihnă suplimentare 
variind între 3—12 zile lucrătoare, 
concedii ce pot crește pînă la 24 
zile lucrătoare pentru cei care lu
crează în mediu radioactiv.

Apreciind eforturile celor care 
exercită funcții de conducere. în 
diversele sectoare, eforturi care 
impun o mai intensă solicitare fi
zică și intelectuală. Hotărîrea pre
vede. pentru aceștia, acordarea u- 
nui concediu suplimentar de 2—5 
zile lucrătoare, diferențial.. în mod

echitabil, în raport cu răspunderea, 
complexitatea și importanta sar
cinilor ce le revin.

Sumele ce vor fi plătite în plus 
angajaților drept indemnizație de 
concediu, ca urmare a majorării a- 
cestuia, se ridică la nivelul anului 
1968 la circa 550 milioane de lei.

Noile măsuri, asemenea celor luate 
anterior, au fost posibile datorită 
realizărilor obținute în economia 
națională, în folosirea mai bună a 
timpului de muncă. în creșterea 
productivității. Ele demonstrează 
o dată mai mult că toate înfăptui
rile în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste se răsfrîng în 
mod direct și nemijlocit asupra 
îmbunătățirii vieții fiecărui cetă
țean al țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
împreună cu tovarășii Emil Bodna- 
raș, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și Leon- 
te Răutu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
au vizitat expoziția de manuale 
școlare și . universitare organizată 
de Ministerul învățămîntului. Con
ducătorii de partid au fost întîmpi- 
nați de acad. Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, 
stantinescu și Costin Nădejde, ad- 
juncți ai ministrului învățămîntu
lui, Traian Pop, adjunct al minis
trului învățămîntului, președintele 
Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor, Ion Teoreanu, șe
ful Secției învățămînt a C.C. al 
P.C.R.

Prezentînd expoziția, ministru) 
învățămîntului a arătat că numai 
pentru acest an școlar au fost edi
tate aproape 700 manuale destinate 
învățămîntului de cultură genera
lă. profesional, tehnic și liceelor de 
specialitate, cu un tiraj global de 
peste 28 000 000 exemplare. în pe
rioada 1960—1967 au fost tipărite 
și litografiate peste 2 800 manuale, 
cursuri și alte lucrări destinate stu
denților din universități și insti
tute.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat activitatea depusă pentru

Miron Con-

editarea acestor- manuale și cursuri, 
subliniind totodată necesitatea de 
a se face noi progrese în îmbună
tățirea continuă a conținutului și 
formei grafice a cărților destinate 
școlilor și universităților.

In continuare, conducătorii de 
partid au vizitat o expoziție cu lu
crări ale elevilor care activează în 
diferite cercuri din cadrul Palatu
lui pionierilor, oaselor de pionieri 
și școlilor de pe întreg cuprinsul 
patriei. Un grup de pionieri au ofe
rit conducătorilor de partid obiec
te executate de ei în cadrul cercu
rilor.

în Editura politică 
a apărut:

0,50 lei

Munca noastră
este răsplătită 

si stimulată
Am citit cu satisfacție 

Hotărîrea C.C. al P.C.R., 
a Consiliului de Miniș
tri și a Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., cu pri
vire la majorarea dura
tei concediilor de odih
nă și îmbunătățirea re
glementării acestora. 
Din textul ei se des
prinde clar preocuparea 
și grija partidului și 
statului nostru de a 
crea condiții mai bune 
de viață, sănătate și o- 
dihnă pentru cei ce 
muncesc. Munca noastră 
este răsplătită și stimu
lată.

M-a impresionat în 
mod deosebit faptul că 
efortul pe care îl de
punem noi, oamenii 
muncii, pentru dezvolta
rea economică a țării 
este răsplătit prin mai 
multe zile afectate o- 
dihnei. Cele cinci zile de 
concediu în plus pe 
care le capătă în medie 
fiecare salariat se ridică 
pe anul 1968 — la nive
lul întregii țări — la o

în raport cu 
în muncă, 

mod firesc, 
au muncit o

sumă de circa 550 mi
lioane lei. O parte din 
această indemnizație va 
fi afectată și uzinei 
noastre, secției și brigă
zii în care muncesc.

Vreau să subliniez, 
în special, criteriile ju
dicioase și echitabile 
care stau la baza acestei 
Hotărîri. Este vorba de 
stabilirea duratei con
cediului 
vechimea 
Astfel, în 
acei care
perioadă mai îndelun
gată, aducînd în felul a- 
cesta un aport mai bo
gat la sporirea avuției 
naționale, 
mai multe 
cpdiu.

Aceste 
se vor răsfrînge în via
ta fiecărui om al mun
cii. Cei mai multi din
tre membrii brigăzii 
în care muncesc sînt 
oameni mai în vîrstă, 
care au contribuit 
multi ani la dezvolta
rea uzinei. Zilele noas-

vor primi 
zile de con-
îmbunătățiri

tre de concediu și 
odihnă vor spori, 
spuneam, proporțional 
cu acest aport în mun
că. Bunăoară, datorită 
faptului' că am 32 de 
ani în cîmpul muncii, 
voi primi un concediu 
de 24 de zile lucrătoa
re, deci cu 7 zile mai 
mult decît pînă acum. 
Această săptămînă în 
plus o voi petrece la 
odihnă, împreună cu 
soția și cei patru Copii.

Desigur că la rîndul 
nostru trebuie să răs
pundem acestor măsuri 
sociale ale statului și 
guvernului, prin creș
terea randamentului 
muncii noastre, prin 
îndeplinirea, în mod 
ireproșabil și la un ni
vel tehnic și calitativ 
cît mai înalt, a sarcini
lor noastre de produc
ție.
Gheorghe ION 
șef de brigadă 
în sectorul mecanic-șef 
al Uzinei „Vulcan"

de 
cum

Deschiderea Expoziției 
industrial-comerciale

a U. R. S. S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală a expoziției

Chivu Stoica, a primit pe Alteța Sa
prințul Gholam Reza Pahlavi

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit sîmbătă, la 
Palatul Consiliului de Stat, pe Al
teța Sa prințul Gholam Reza Pah
lavi, care împreună cu soția, prin
țesa Manig£, fae o vizită de priete
nie în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a parti

cipat Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat.

A fost prezent, de asemenea, 
S. H. V. Sanandaji, ambasadorul 
Iranului la București.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu- Stoica, și' soția -as -cfem- un. 
dineu în onoarea prințului Gholam 
Reza Pahlavi și a prințesei Manige.

(Agerpres)

MERSUL LUCRĂRILOR
AGRICOLE

Majoritatea unităților agri
cole socialiste au terminat se
mănatul griului de toamnă. 
Folosind din plin timpul priel
nic din toamna aceasta și un 
număr sporit de mijloace teh
nice, țăranii cooperatori,.lucră
torii din stațiunile de mașini și 
tractoare și din întreprinderile 
agricole de stat au efectuat în- 
sămînțările la un nivel agro
tehnic superior anilor prece
dent. S-a asigurat o densi
tate corespunzătoare umidi
tății și fertilității solului, ca 
și cerințelor fiecărui soi. Ast
fel, pe cea mai mare parte 
din suprafața prevăzută pen
tru grîu — 92 la sută, cît s-a 
realizat pînă la 20 octombrie 
— arăturile și însămînțările 
au fost făcute în limitele pe-

fiecăreirioadei optime ale 
zone naturale

Pe suprafețele care 
rămas de cultivat cu 
lucrează acum intens pentru 
ca și pe ..aceste terenuri să se 
asigure condiții în vederea 
intrării normale a culturilor în 
iarnă Datele recente ale Con
siliului Superior al Agricul
turii arată că griul răsare nor
mal și vegetează bine în toate 
regiunile țării Unitățile agri
cole socialiste pot să concen
treze acum un număr sporit 
de mijloace pentru terminarea 
în cel mai scurt timp a recol
tărilor de toamnă, transpor
tării și depozitării produselor, 
precum și pentru intensifica
rea arăturilor pe terenurile 
destinate însămînțărilor de 
primăvară (Agerpres)

au mai 
grîu se

dimineață, în Pavilionul 
expoziții din Piața Scîn- 
Capitală s-a deschis 

industrial-comercială a

Sîmbătă 
central de 
teii din 
Expoziția
U. R.S.S.

La festivitatea de inaugu
rare au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu cu soția, Ion Gheorghe 
Maurer cu soția, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici -cu soția, Paul Niculescu- 
Mizil cu soția, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Petre Borilă, Constan
tin Drăgan, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Dumitru Coliu, 
Florian Dănălache, Janos Fazekaș, 
Gere Mihai, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Vasile Patilineț, Vir
gil Trofin; Constanța Crăciun, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gaston Marin și Roman 
Moldovan, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, precum și 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, George Macovescu, 
prim-ăfljtnîdt ,'ăT mirfiătralui aface
rilor externe, membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, conducă
tori a> unor instituții centrale și or
ganizații obștești, oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști români și corespon
denți ai presei străine. Erau de 
față șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București și al ți mem
bri ai corpului diplomatic.

La sosire, conducătorii de partid 
și de stat au fost întîmpinați de 
membrii delegației guvernamentale 
a Uniunii Sovietice, condusă de
V. A. Kirillin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
sosită în țara noastră cu acest pri
lej, de A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, și 
de conducătorii expoziției.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Sovietice și Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul V. A. Kirillin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Adresîndu-se conducătorilor de 
partid și de stat ai țării noastre, 
vorbitorul a spus : Am deosebita 
plăcere de a vă saluta în numele 
guvernului Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, cu ocazia des
chiderii în țara dumneavoastră'; a 
Expoziției industriale comerciale 
sovietice.

Noi, a spus vorbitorul, acordăm 
o mare însemnătate acestei expo
ziții, înainte de toate pentru fap
tul că ea constituie o mărturie și 
un factor al colaborării multilate
rale crescînde dintre Uniunea So- 

Socialistăvieticâ și Republica 
România.

Importanta deosebită 
bei -este determinată de 
ea se deschide în ajunul semicen
tenarului Marii Revoluții Socialis
te din. Octombrie — revoluție care 
a deschis epoca înnoirii revoluțio
nare a lumii, a transpunerii prac
tice în viață a ideilor comunismu
lui științific. Oamenii muncii din 
țările socialiste, întreaga omenire 
progresistă se pregătesc să mar
cheze în mod solemn, împreună cu 
noi, această măreață sărbătoare.

Pe noi nu poate să nu ne bucure 
faptul că oamenii muncii din Re
publica Socialistă România se pre
gătesc. de asemenea, să întîmpine 
semicentenarul Marelui Octombrie 
ca pe un important eveniment is
toric.

a expozi- 
faptui că

(Continuare în pag. a V-a)

Literatura
și spiritul
universitar

Amplitudinea memoriei

Dacă sînt încă puțini străinii 
care ne cunosc bine trecutul, 
trebuie să spunem că și mulfi 
dintre noi îl știm neîndestulă
tor. Pentru a-i face pe alții 
să te prețuiască, trebuie să 
fii fu însuți conștient de va
loarea pe care o reprezinți. 
A revenit regimului nostru 
nu numai misiunea de a înăl
ța prezentul pe culmi de pre
tutindeni vizibile, dar și de 
a redezgropa nestematele 
trecutului, de a le șterge cu 
grijă și înfățișa lumii uimite. 
Uimite, căci protipendada so
cietății vechi, ignorantă 
nesimțitoare, resemnată
ideea „ruralismului" și a „să
răciei" noastre spirituale, des
chidea brațele, dezolată, în 
fața curiozității străinilor și se

Și
Cu

Prima parte a articolului 
a apărut în „Scinteia" nr. 
7499 din 21 octombrie 
1967.

opinii
că nu are nimic de a- 
S-au pus în evidentă și

scuza 
ratat, 
s-au identificat valoric, în cli
matul de înaltă responsabili
tate moral-politică creat de 
partidul comunist fafă de pa
trimoniul cultural al poporu
lui român, elemente care a- 
runcă o lumină cu totul nouă, 
aproape revelatorie, asupra 
evoluției spirituale petrecute 
pe teritoriul patriei 
Cite din acestea au devenit 
de notorietate publică ia noi, 
și, mai ales, cît din toate a- 
cestea am făcut cunoscute 
străinătății ?

Școala arheologică româ
nească, descifrînd tot mai a- 
dînc stratificațiile istorice ale 
solului, a pus în evidență noi 
probe peremptorii ale înde
lungatei viețuiri a strămoșilor 
noștri in acest spațiu natural. 
Istoricii, filologii, etnografii, 
folcloriștii dispun de o mare 
bogăție de date noi asupra

noastre

caracteristicilor organizării so
ciale și de stat închegate aici 
în diferite etape ale istoriei, 
despre procesul formării 
limbii și particularităților 
psihice ale poporului român. 
Nu este necesar ca sinteza 
acestor cunoștințe să fie mai 
larg pusă în circulație pu
blică ? Să îmbogățească cu
noașterea poporului despre 
sine însuși ?

Egiptenii există în istoria 
civilizației prin monumentele 
de acum patru și cinci mile
nii, grecii prin cultura antică, 
italienii prin construcțiile scla
vagismului și prin operele 
Renașterii. Prezentul, oricîf ar 
fi de strălucitor, nu se poate 
lipsi de marile vestigii ale 
trecutului. Societatea greacă 
modernă îi invită în primul 
rind pe vizitatori să vadă rui
nele regatului micenian, arhi
tectura Delphiului, impresio
nanta solitudine a templului

aiSunion. Locuitorii de azi 
Mesopotamiei cheamă turiș
tii cu ruinele Ctesiphonuiui 
și cu vesfigiile grădinilor 
suspendate ale Semiramidei. 
Noi avem splendoarea cultu
rii plastice a Cucutenilor — 
una din cele mai rafinate acte 
de civilizație ale omului de a- 
cum 5 mii de ani — pe care 
nu o cunosc nici nouăzeci la 
sută din locuitorii țării. Să ne 
mai mire că străinii care au 
auzit de tezaurul de la lași și 
Piatra Neamț pot fi numărați 
pe degete ? Noi avem co
morile renascentiste din mî- 
nastirile Moldovei și Olteniei 
Cîte albume, cîte reproduceri 
am făcut după operele de 
arhitectură, de sculptură și 
pictură — unice în lume — 
ale secolelor noastre de mij
loc ? Splendidul album editat 
de UNESCO în cîteva mii de 
exemplare a făcut să ajungă 
în mîinile unui mănunchi de

diplomați și specialiști 32 de 
planșe ale picturii muraie 
moldovenești. Dar celelalte 
sute de imagini de pe pereții 
acoperiți de sus și pînă jos, 
și pe o parte și pe cealaltă, 
ai Suceviței, Voronețului și 
Moldoviței ? Dar pictura Ho- 
rezului ? Dar Agapia care a- 
dăpostește o atît de repre
zentativă operă murală gri- 
goresciană ? Dar silueta se
meață a Dragomirnei îmbră
cată în haina ei sobră de 
monah, împodobită cu o 
turlă de piatră brodată ca o 
tiară de patriarh ? Aceste 
mînăstiri adăpostesc osemin
tele marilor domnitori, neîn- 
fricați străjeri ai acestui pă- 
mînt, ctitori de lăcașuri de 
artă, dar păstrează între zi
durile lor mărturia talentului 
meșterilor români — din 
nefericire încă anonimi și încă 
considerați simpli „meșteri" 
— care au plăsmuit în aces
te mici și necunoscute para- 
disuri ale naturii românești, 
capodopere ale artei mon
diale de o valoare incomen
surabilă. Cunoscîndu-le, înțe- 
legîndu-le frumusețea, putem 
păși cu fruntea sus în fata 
lumii. Căci n-am trăit degea
ba pe acest pămînt, n-am 
ocupat degeaba acest mo
dest, dar binecuvîntaf, loc sub 
soare Avem în spate milenii

Dumitru POPESCU

Actuala dezbatere 
despre învățămîntul su
perior a atras în cîteva 
rînduri atenția și asu
pra domeniului special 
al literaturii. Ce se re
tine înainte de orice e 
chiar ideea de bază a 
studiului publicat de 
Ministerul învățămîn- 
tului : necesitatea de a 
mări volumul cunoștin
țelor, de a aduce cer
cetarea la zi. de a im
pune, în fine. în cursu
rile predate studenți
lor. un punct de vedere 
original, creator, în mă
sură să stimuleze și să 
formeze la tinerii inte
lectuali gustul pentru 
soluții noi, curajul de 
a deschide noi pîrtii în 
disciplina pe care au 
îmbrătișat-o. Toate a- 
ceste lucruri mari si 
frumoase nu au însă 
nici un înțeles în ab
senta celui care impu
ne. cu adevărat, un 
unghi de vedere crea
tor, în lipsa, adică, a 
Profesorului.

Cum se spune și în 
Studiul citat, profeso
rul universitar trebuie 
să fie în disciplina lui 
un savant, un om, ori
cum, mai mult decît in
format și cu „metodă" 
pedagogică : un creator, 
un intelectual cu ati
tudini precise, cu lu
crări decisive în mate
rie, 
să 
de 
în 
în

Studentul trebuie 
aibă de la prima oră 
curs sentimentul că 
fața lui stă un spirit 
măsură să răspundă

la toate întrebările sale. 
De este mai tînăr și lis
ta sa de lucrări cuprin-(Continuare in pag. a ll-a)

de mai puține titluri, 
profesorul trebuie să 
dovedească, între altele, 
că are spirit de sinteză 
și puterea de a sonda 
în straturile adînci ale 
operei. Chiar din aceste 
observații generale se 
poate înțelege că profe
sorul de literatură e 
omul unei vocații reale, 
plină de mari satisfacții 
spirituale. Cel care pre
dă un curs, se spune 
adesea, trebuie „să știe 
tot“, să-i fie familiară 
o epocă în așa fel încît 
cunoștințele sale să vi
zeze nu numai scena is
toriei literare, ci și cu
lisele ei. Profesorul 
nu-i totuși un mărunt 
bibliograf, nu-i biblio
teca unei epoci, ci, dacă 
se poate spune așa, ob
servatorul ei obiectiv : 
niciodată nu sacrifică 
ideea mai generală des
pre un fenomen pentru 
copleșitoarele amănun
te. El trebuie, cu ade
vărat, să cunoască bio
grafia, opera scriitori
lor, spiritul epocii, miș
carea mai largă de idei 
a timpului, totdeauna 
însă dintr-o perspectivă 
estetică mai înaltă. 
Cine cunoaște pe de 
rost biografia lui Bo- 
nifaciu Florescu și nu 
poate justifica esteti- 
cește opera lui Eml- 
nescu e orice vrei, pro
fesor de literatură însă 
nu. Acesta din urmă 
vede destinele literare 
în corelația lor fireas
că : viețile paralele ale 
operelor se întîlnesc pe 
un plan mai înalt și pe

acesta spiritul creator 
al profesorului trebuie, 
de oriunde ar porni (de 
la biografie, de la isto
rie socială și morală 
etc.), să-l descopere și 
să-1 explice. Vom spu
ne, așadar, că profeso
rul de literatură trebuie 
să aibă cele mai în
tinse cunoștințe despre 
epoca pe care a studia- 
t-o : acestea nu sînt 
însă suficiente. El tre
buie să fie, totodată, șl 
istoric literar, adică, în 
sens mai general, critic, 
în stare, altfel spus, să 
împingă analiza operei 
mai departe, să deter
mine noi filiații, să afle 
echivalente estetice ne
cunoscute pînă atunci. 
Interpretările funda
mentale (în cazul nos
tru, cele date de E. Lo- 
vinescu, G. Călinescu, 
Tudor Vianu — dacă ne 
referim la epoca mai 
nouă) pot constitui 
puncte de referință, so
luții posibile, alături de 
care însă,. în semn de 
adîncă stimă, trebuie 
să te detașezi pentru a 
putea aduce pe cît po
sibil interpretări noi 
din perspectiva spiri
tuală a epocii pe care 
o parcurgem. Orice 
curs de literatură tre
buie să fie. în esență, 
o justificare a valori
lor. iar profesorul un 
spirit critic, un om, a-

Eugen SIMION

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Scuzați 
deranjul!

„Cu ce drept 
sînt etichetat 
dușman ?“

Ieri, după orele de program, 
4 000 de oameni de la uzina 
„TractoruT-Brașov au fost in
vitați la casierie. Li s-au acordat 
prime excepționale pentru înde
plinirea sarcinilor de export. Co
interesare materială în producție. 
S-au acordat prime între cinci 
sute și opt mii de lei, după 
contribuția fiecăruia. Adevărat 
proverbul că „toamna se numără 
bobocii!“.

Doi copii 
dispăruți

Doi școlari: Vlad Constantin, 
de 14 ani, și Savu Constantin, de 
11 ani, din comuna Gorgota, ra
ionul Ploiești. Părinții lor au ve
nit la redacție profund mihalți. 
Cei doi băieți au dispărut de mai 
mult timp de acasă. Erau pe timp 
ou vitele, intr-un grup de copii. Ei 
s-au dus intr-o tarla din apropiere 
să aducă sămînță de floarea-soare- 
lui. De atunci nu i-a mai văzut ni
meni. Desigur, dispariția lor a 
fost sesizată imediat. Organele de 
miliție au făcut în tot acest timp 
cercetări amănunțite. Dar toate 
încercările miliției și ale săte
nilor de a-i regăsi au rămas fără 
rezultat. I-ați văzut undeva P

Către 
confrați

Stimați confrați ziariști. Ad
ministrația de Stat Loto-Pro- 
nosport ne-a aruncat mănușa : 
a inițiat un concurs pentru 
cel mai bun material publicat 
privind activitatea Loto-Pro- 
nosport. Pot participa toți bres- 
lașii din presă, radio, televiziu
ne și studiourile regionale^ 
Premiu — o călătorie de două 
persoane peste hotare : R. S. 
Cehoslovacă și R. D. Germană, 
cu Revelionul la Berlin. Ar 
participa și mai jos iscăliții 
dar, cum sîntem întotdeauna 
doi, nu vrem să ne lăsăm a- 
casă... perechea tocmai de Re
velion.

Via Adjud
Dumnealui se ocupă cu sta

tistica. Este inspector șef la 
Inspectoratul statistic raional 
Adjud. Pe nume, C. Majoru. 
Om serios. Are, la București, 
o nevastă de care a divorțat; 
la Bacău o nevastă de care n-a 
divorțat; la Adjud, o femeie 
gravidă în luna a șasea. Încolo, 
cum spuneam, om serios. Nu
mai că drumurile îl cam 
moară I Face săracul 
București-Bacău, via 
Plecat cum ar fi ieri, 
cesul de la București 
că C. Majoru are un M. minor 
cu prima soție) a trebuit să 
fie, a doua zi, la Bacău, la pro
cesul cu soția legitimă. Pină 
se vor lămuri lucrurile, se naș
te sigur și... procesul de la 
Adjud. Să-l vedem acum pe 
statistician cum se va descurca 
el cu cele trei... cifre, in jurul 
cărora se tot învîrtește.

o- 
naveta 
Adjud. 
la pro- 
Ipentru

La proțap
Chestiunea e absolut sigură: 

au început pregătirile pentru 
popularea cu păstrăvi a lacu
rilor alpine situate la altitu
dini mari {2 000 m). Puietul, 
recoltat din păstrăvăriile De- 
jani, Valea Pinului și Gura 
Zlata, va fi transportat cu eli
coptere la lacurile alpine 
Călțun, Capra, Urlea și Iezer 
{masivul Făgăraș) și la alte 
lacuri din masivul Retezat. Și 
astfel, peștele — banalul pește 
despre care se spune că doar 
trăiește și bate din coadă — 
rămîne totuși la înălțime!

încercăm să reconstituim cîteva 
frînturi dintr-o discuție purtată re
cent la Comitetul raional de partid 
Criș.

— Vă rog să restabiliți adevărul. Mi 
s-a făcut o nedreptate...

loan Miclăuș, fost picher la stația 
C.F.R. Chișineu-Criș, ar mai fi vrut 
să spună ceva, dar Teofil Hudac, se
cretar al comitetului raional de partid, 
i-o retează scurt :

— Am mai discutat. N-am ce-ți mai 
spune. Vezi-ți de treabă. Lasă-mă-n 
pace I

— Tovarășe secretar I Aici s-au 
încurcat lucrurile, aici să se descurce. 
Dacă nici de data aceasta nu veți face 
lumină în cazul meu, nu mai am altă 
cale decît aceea de a scrie sus — și îi 
arată un plic pe care se poate citi: 
„Către C.C. al P.C.R. București". Se
cretarul raionului îl fulgeră cu privi
rea și îi aruncă apoi ursuz, nepăsă
tor :

— Scrie unde 
vrei. Chiar și lui 
Dumnezeu. Vezi 
că acolo — și a- 
rătă spre curtea 
raionului — e un 
tovarăș din Bucu
rești. Poftim, ai 
la cine să te 
plîngi.

...Așa a făcut 
întîmplarea ca să-l 
cunosc pe loan Miclăuș. Mi-a întins 
scrisoarea rugîndu-mă să o duc, dacă 
socotesc că are dreptate, cît mai de
grabă la București. „Nu mai pot să 
îndur*  — a adăugat el.

Pe scurt, care este nedreptatea ce 
i s-a făcut ? E greu de închipuit că 
ar mai putea fi întîlnit un caz asemă
nător — îmi spuneam, ascultîndu-1.

...Cineva, mutat disciplinar în urmă 
cu ani din Chișineu-Criș, dorește să se 
reîntoarcă la vechiul post, pe care-1 
socotește „al lui". Dar locul, firește, 
nu-1 aștepta. Era ocupat de Ioan Mi
clăuș, pînă de curînd picher la stația 
C.F.R. Criș. Spre a-1 îndepărta, 
cel interesat apelează la vechi cu
noștințe și cu sprijinul lor încep să 
se țeasă urzeli. Și într-o zi, picherul 
Miclăuș se pomenește transferat la zeci 
și zeci de kilometri de lîngă casă, 
familie. Uluit, aleargă la șefii lui de 
la Direcția regională C.F.R. Timișoa
ra. Cere explicații.

— Profesional, n-avem ce să-ți re
proșăm — i se răspunde. Dimpotrivă, 
sîntem mulțumiți. Altfel, te-am fi mu
tat disciplinar. Tovarășii de la raionul 
de partid ne-au cerut însă să te mutăm 
de acolo, întrucît au primit reclamații 
despre purtarea dumitale.

După aceste „explicații", a devenit 
Miclăuș un abonat al audiențelor la 
comitetul raional de partid. Dacă aici 
s-au încurcat lucrurile, aici să se 
descurce — își spune el. Totul însă 
fără nici un rezultat.

Mă gîndeam r poate omul exagerea
ză. Dar, oricum, rezolvarea problemei 
e de competenta organelor locale. De 
ce este pus în situația ca, după atîtea 
insistențe, să se adreseze conducerii 
partidului, să trimită scrisori la Bucu
rești, cînd totul poate fi lămurit pe 
loc ? I-am mărturisit deschis aceste 
gînduri secretarului comitetului raio
nal de partid.

— Știți cine e acest om ? Un duș
man al partidului I (Textual 111 — n.a.). 
Avem pentru aceasta și probe. Negru 
pe alb.

Erau afirmații de o gravitate deose
bită. Oare pe ce s-or fi bazînd ele ? 
Ne-a pus în față un dosar. Din el a 
extras o hîrtie și ne-a arătat-o. A cir
culat din mînă în mînă la cei de față. 
Nu a fost deloc greu să înțelegem că 
la mijloc e un lucru necinstit ; Miclă
uș devenise tinta unor uneltiri. Pe hîr- 
tia care-i fusese adresată acestuia se 
putea citi r „Întrucît mîine am o șe
dință importantă la raionul de partid, 
vă rog să desemnați un înlocuitor sau

viața de 
pa rtid

să facă serviciu în locul meu soția". 
Cînd a primit biletul, Miclăuș și-a a- 
mintit că același om i-a mai cerut și 
altă dată învoiri sub pretextul chemă
rii la ședințe, nimerind însă tocmai în 
celălalt capăt de țară, la Brăila, unde 
avea interese personale. Tocmai de 
aceea a scris pe scrisoare : „După cîte 
am primit dispoziții și am citit în zia
re, ședințele trebuie să se țină în afa
ra programului de muncă. Chiar con
ducerea partidului a dat aceste indi
cații. De această dată însă, puteți lipsi, 
urmînd ca soția, care are tură liberă, 
să vă înlocuiască".

Așadar, un procedeu cît se poate de 
corect. Conformîndu-se recentelor ho- 
tărîri, le-a reamintit celor care aveau 
tendința să le uite ; în același timp, 
dat fiind că exista posibilitatea ca cei 
ce îi adresase biletul să fie înlocuit 
și-a dat consimțămîntul să participe 
ia ședința la care fusese convocat. 
Totodată, a atras atenția ca ase

menea practici să 
nu se mai repete. 
Iar această atitu
dine întrutotul în
dreptățită, a fost 
răstălmăcită de cei 
ce urmăreau să-l 
îndepărteze pe 
Miclăuș din Criș, 
spre a-i face loo 
„omului lor", 
drept... un act de 

persecuție împotriva acestuia și un a- 
mestec în treburile organizației de 
partid. Așa s-a ajuns ca un om cinstit, 
principial, care aplică cu spirit de răs
pundere indicațiile de partid și de 
stat privind obligativitatea folosirii in
tegrale a timpului de lucru, să fie 
calificat „dușman al partidului". Și 
cînd își caută dreptatea, să fie trimis 
să o găsească la... Dumnezeu.

Ii cunoaștem pe activiștii de partid 
ca oameni plini de solicitudine și re
ceptivitate față de sesizările cetățeni
lor, manifestînd cea mai mare grijă 
în cercetarea acestora, neprecupe- 
țindu-și forțele spre a face lumină și a 
apăra drepturile oamenilor. Iată însă 
un secretar raional care, pesemne, s-a 
dezobișnuit să asculte cu răbdare, să 
judece cu luciditate, drept. „Am avut 
încredere cînd am venit la dv. Dar 
m-am înșelat. Cu ce drept sînt eti
chetat dușman ?“ — i-a spus Miclăuș 
cu amărăciune. Intr-adevăr, cum poa
te fi acesta etichetat „dușman" pen
tru că impune respectarea unor indi
cații de partid la locul de muncă pe 
care îl conduce ?

Asemenea afirmații grave dovedesc 
un mod primitiv de a judeca și califi
ca lucrurile. Nu e permis nimănui să 
facă afirmații necontrolate, să jigneas
că, să jongleze cu aprecierile, dar unui 
activist de partid 1 Afirmațiile lui an
gajează încrederea oamenilor în forul 
pe care îl reprezintă. Este reprobabilă 
ușurința cu care un om cu muncă de 
răspundere face afirmații fără justifi
care, dar și mai gravă este crampona
rea pe poziții evident greșite. Lipsa 
forței morale de a recunoaște eroarea 
comisă — pentru ca nu cumva să-și 
„slăbească prestigiul’ — agravează — 
cum se vede din cazul nostru — pre
judiciul adus unui om.

— S-ar putea să scriem despre aces
tea — i-am spus tovarășului Hudac.

Am fost măsurat cu o privire seve
ră, care voia, totodată, să exprime si
guranță, liniște, nepăsare : „Scrieți ce 
vreți. Noi vom răspunde".

Am scris. Dar de această dată, aș
teptăm răspuns nu de la tovarășul Hu
dac, ci din partea Comitetului regio
nal de partid Crișana, care, cu sigu
ranță, va elucida cazul în spiritul o- 
biectivității partinice și va lua măsuri 
ca asemenea practici, oricît de singu
lare ar fi, să nu se mai repete.

Constantin MORARU 
Ion PITICU

Peisaj constănțean Foto : Agerpres

Tragere 
specială 
la Loto

La 27 octombrie, Admi
nistrația de stat Loto-Prono- 
sport organizează o nouă tra
gere specială la Loto la care se 
atribuie 20 autoturisme: 2
Renault 10 Major, 4 Skoda 
1000 M.B., 2 Fiat 850, 2 Re
nault Gordini și 10 Trabant 
601 Se mai atribuie premii în 
bani. Se vor efectua 4 extra
geri cu 28 numere.

De la începutul anului Ad
ministrația de stat Loto-Pro- 
nosport a atribuit cîștigători- | 
lor peste 600 de autoturisme.

UN CAZAN POATE ÎNLOCUI
O MIE DE FURCULIȚE?

Gradul de utilitate al articolelor 
de uz casnic nu se măsoară cu me
trul cub sau cu kilogramul. Obiec
tele de dimensiuni mai mari dintr-o 
gospodărie sînt puține la număr. în 
schimb, cele mărunte se numără cu 
sutele, fiecare cu destinația sa pre
cisă și, uneori, de neînlocuit. Despre 
valoarea și necesitatea articolelor 
mărunte s-a mai scris. Desigur, u- 
nele progrese s-au înregistrat. Lista 
absențelor a scăzut întrucîtva. Cu 
toate acestea, sînt încă numeroase 
acele solicitări din magazinele de 
specialitate, cărora li se răspunde cu 
„nu avem" sau „nu există". Aceasta, 
deși este vorba, de cele mai multe 
ori, de articole a căror lipsă te sur
prinde. Familii întregi de accesorii 
pentru încălțăminte și marochinărie 
nu se mai fabrică ; dacă se strică 
broasca unui geamantan sau îți 
pierzi catarama de la un pantof, o- 
biectele respective nu vor mai putea 
fi folosite doar pentru că aceste ne
însemnate articole lipsesc. în cazu
rile citate, întreprinderea „11 Iunie"- 
Galați pretinde că ar avea capaci
tate de a le produce, dar cantitățile 
de materii prime repartizate sînt 
minime. Există însă articole pentru 
producția cărora materie primă se 
găsește berechet. Totuși, ele nu se 
produc. Am enumera între ele va
sele de lut rezistente la foc, lingu
rile de lemn sau piatra ponce, a- 
ceasta din urmă fiind o rocă vulca
nică care se găsește în stare natu
rală și a cărei scoatere din cariere 
ar trebui organizată.

Marele producător de articole mă
runte este, cum e și firesc, industria 
locală. Ei îi adresează comerțul cele 
mai multe cereri de acest fel. în ca
zurile sus amintite, ca și în alte zeci 
și sute asemănătoare, se motivează 
că producția lor este nerentabilă. 
Fără îndoială, nu se poate pretinde 
unei întreprinderi să lucreze în pier
dere. Dar sînt, într-adevăr, articolele 
mărunte, în mod fatal nerentabile ? 
Este acesta unicul motiv al lipsei 
lor din magazine ? Am încercat să 
depanăm firul pînă la capăt.

Am analizat, mai întîi, componen
tele prețului acestor articole, pentru 
a descoperi care dintre ele este pia
tra ce trage atît de greu la cîntar. 
La Comitetul pentru prețuri, de_ pe 
lîngă Consiliul de Miniștri, îm
preună cu specialiști în fixarea pre
țurilor la articolele mărunte, am fă
cut cîteva „disecții". Am constatat 
astfel că piulița, pe care întreprinde
rea de industrie locală „Metalurgi
ca" din București a produs-o mai 
mulți ani din deșeuri de aluminiu, 
a devenit brusc nerentabilă. Cauza ? 
Materia primă pentru piulițe nu mai 
erau deșeurile, ci lingouri de alu
miniu. Pe aceleași căi au devenit 
nerentabile și majoritatea articole
lor de tinichigerie. I.O.I.L. „Tehno- 
lemn“-Ploiești producea mesele din 
nuiele de răchită cu un deficit de 
36 la sută. La o analiză mai atentă, 
s-a constatat că ceea ce încărca pre
țul era cheresteaua folosită. între
prinderea tăia scînduri lungi în bu
cățele. în loc să cumpere, cu jumă

tate de preț, altele mai scurte și mal 
aproape de dimensiunile mesei. După 
ce s-a făcut schimbarea necesară, 
produsul a devenit rentabil și n-a 
mai lipsit de pe piață. „Multe dintre 
întreprinderile de industrie locală — 
ne spunea tovarășul Martin Rusu de 
la Comitetul pentru prețuri — au a- 
bandonat ideea valorificării deșeuri
lor din industria republicană. Această 
concepție încurcă mult lucrurile : a- 
provizionarea se face mai greu, iar 
valoarea produsului respectiv crește, 
deși el nu a suferit nici o îmbunătă
țire".

La direcția de resort din 
CSICOLAS aflăm însă că în 
urma perfecționării continue a pro
cesului de producție și a utilizării 
mai raționale a materiilor pri
me, în întreprinderile indus
triei republicane deșeurile sînt 
într-o pronunțată descreștere. în 
unele sectoare dispărînd cu desăvîr- 
șire. Este un fapt îmbucurător. Ar 
trebui găsite însă alte căi și alte 
resurse pentru ca producția de arti
cole mărunte să aibă asigurată, în 
continuare, materia primă necesară. 
Experiența altor țări arată că 
o serie de materiale puțin costi
sitoare, ca masele plastice, sticla, 
deșeurile de țesături și lemn, 
împletiturile de paie și sfoară, pluta 
sînt folosite pentru o imensă varie
tate de obiecte, pe cît de simple pe 
atît de necesare. Toate acestea repre
zintă, fără îndoială, resurse de care 
dispun și regiunile noastre și care ar 
trebui descoperite și valorificate ne- 
întîrziat, încît producția articolelor 
mărunte, atît de cerute de populație, 
să nu fie pusă sub semnul întrebării. 
Și, în orice caz, problema prețului 
poate fi soluționată de asemenea ma
nieră încît să se acopere și nevoile 
pieței, și interesele producătorilor.

Se semnalează, în continuare, un 
fenomen asupra căruia s-a mai atras 
atenția-: micile întreprinderi ale in
dustriei locale sînt tentate de produ
sele mari, cu o tehnicitate ridicată, 
pentru a căror fabricație nici măcar 
nu sînt înzestrate și care, bineînțeles, 
pun probleme de aprovizionare cu 
mult mai serioase și complicate de
cît produsele mărunte. Pare bizar 
că în timp ce comerțul nu găsește 
furnizor pentru o serie întreagă de 
articole de uz casnic, unele întreprin
deri de industrie locală — cum este 
„Metalurgica", de exemplu — pro
duc utilaje pentru industrie. Și 
dacă unități cu mijloace modeste, 
cum sînt întreprinderea mixtă de in
dustrie locală Bala Mare și coopera
tiva meșteșugărească ,.Precizia"-Arad, 
s-au obligat să producă remorci- 
camping pentru autoturisme, nu ră
mîne oare ca producția ustensilelor 
casnice să fie încredințată Uzinelor 
„23 August" ?

Fuga după articole mari se ex
plică. în mare parte, prin aceea 
că asigură lesne și comod înde
plinirea planului. în afara cau
zelor subiective ale acestei sub
stituiri, există însă si unele 
cauze obiective. După cum ne 
informa tovarășul ing. Aurel Ra
du, director adjunct în direcția

de resort din Comitetul de stat 
pentru îndrumarea și controlul 
organelor locale ale administrației de 
stat, industria locală, deși prin în
zestrarea și destinația producției se 
deosebește de cea republicană, are 
aproape aceiași indicatori de plan. 
Preocupați de îndeplinirea strictă a 
acestor indicatori, conducătorii între
prinderilor de industrie locală sacri
fică articolele mărunte, mai migăloa
se. Socoteala e simplă : decît o mie 
de strecurători, mai bine un cazan 
de baie. Tot pentru populație sînt și 
unele, și altele, iar planul se înde
plinește mai lesne. Este nevoie — 
ne-au spus mai mulți specialiști — 
ca printr-un întreg complex de mă
suri bine chibzuite, industria locală 
să fie eliberată din chingile în care 
se află, astfel încît să se realizeze 
cele stabilite în Directivele C.C. al 
P.C.R cu privire la perfecționarea 
conducerii și planificării economiei 
naționale și anume ca, prin între
prinderi mici și mijlocii cu profil 
complex să adapteze și să organizeze 
mai ușor producția pentru arti
cole de serie mică și la co
mandă. între aceste întreprinderi 
și comerț ar trebui să se sta
bilească relații de lucru neîntre
rupte, care să permită nu numai asi
gurarea acelor obiecte ce se pot con
tracta trimestrial, semestrial sau a- 
nual, ci și a tuturor acelora a căror 
necesitate se ivește pe parcurs, une
ori de la o lună la alta. Mai mult 
chiar, aceste întreprinderi trebuie să 
cerceteze și să cunoască ele însele 
pulsul pieței, oferind mereu noutăți 

_pe care comerțul să le lanseze si să 
le promoveze.

Aplicarea unor asemenea măsuri 
trebuie să ducă și la înlăturarea unor 
piedici de natură pur birocratică, 
care stau în momentul de față în ca
lea îmbogățirii continue a gamei de
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articole casnice. Ne vom referi la un 
caz concret, tipic pentru felul curo 
se lucrează. Atelierul de împletituri 
din nulele al întreprinderii de indus
trie locală din Drăgășani făcuse ur. 
nou model de coș, să zicem. 
Pentru a fi introdus în pro
ducție și a i se fixa prețul erau 
necesare următoarele formalități: 
alcătuirea unei fișe tehnologice, 
a unui desfășurător de materiale ci 
calculul consumului și al valorii lor, 
a unui desfășurător de manoperă pe 
categorii de muncitori etc. Maistru; 
care răspundea de activitatea acestui 
atelier și a încă cîtorva și care ar fi 
trebuit să întocmească toate aceste 
acte, și-a pus pur și simplu mîinile 
în cap. Nu avea nici răgazul necesai 
umplerii colilor de hîrtie cerute și. 
poate, nici priceperea necesară. Ne- 
fiind îndeplinite formalitățile, coșui 
nu s-a mai produs. Și nu este sin
gurul caz cînd din astfel de cauze 
s-a renunțat la un articol sau altul.

Există o prevedere care acordă 
deplină competență sfaturilor popu
lare regionale să fixeze prețurile 
produselor sub valoarea de 50 lei. A- 
ceasta simplifică mult lucrurile. To
tuși, noul produs și în acest caz, 
chiar dacă este foarte mic și foarte 
simplu, trebuie să fie însoțit de o do 
cumentație voluminoasă, care merge 
din treaptă în treaptă, pînă la vice
președintele de resort din cadrul sfa
tului popular regional. Există propu
nerea ca prețurile unor articole mă
runte să se fixeze direct, printr-o în
țelegere sau, cum i se zicea odată 
tocmeală, între producător și comer
ciant fără prea mulți intermediari și 
fără consum inutil de hîrtie.

Iată, așadar, că drumul obiectelor 
mărunte spre consumator poate și 
trebuie să fie netezit.

Rodica ȘERBAN

La vechiul
„HAN AL ANCUTEI"

1

BACAU (corespondentul „Scînteii"). — O veste pentru 
iubitorii de drumeție : la răscrucea șoselei Roman—Fălticeni 
cu drumul spre Tupilați, s-a inaugurat ieri vechiul „Han al 
Ancuței". Reconstruită pe baza proiectului întocmit de către 
Direcția monumentelor istorice, clădirea faimosului han a 
fost ridicată pe vechea fundație de piatră, respectîndu-se 
stilul arhitectonic inițial. Păstrind nota originală, constructorii 
au adăugat hanului și elemente moderne de confort. 
Ușile masive de stejar, încăperile cu aspect rustic, mobilierul 
adecvat al celor 12 camere care vor găzdui oaspeții creează 
un cadru îmbietor. Pivnița, cu pereții șl bolta de piatră, 
este refolosită pentru păstrarea și învechirea vinului. Ca 
odinioară, la „Hanul Ancuței" se vor servi mîncăruri tra
diționale din bogata bucătărie românească și vinuri alese.

Drăcească
Al. Cojocaru din Bicaz avea 

o vacă. Fiind accidentată și 
sacrificată, urma sâ primească 
despăgubirea de asigurare. Un 
necunoscut s-a prezentat la el, 
spunindu-i: „De-mi dat 400
lei, ADAS-ul te va despăgubi 
cu 1680 lei". Cine sinteți ? a 
intrebat gazda. „Gheorghe Dra- 
cu*  — s-a recomandat, in sfîr- 
șit, musafirul. Și cum gospoda
rul n-a făcut in viața lui un 
legămînt cu Sarsailă, a refuzat 
și acum Numai că Dracu și-a 
virit coada: omul a pri
mit o adresă : „n-aveți drep
tul la despăgubire" Gos
podarul a reclamat cazul și 
Direcția regională ADAS a fă
cut cercetări descoperind că 
Gheorghe Dracu era unul din
tre funcționarii ADAS, Con
stantin Marcoci. Și acum Dra
cu a dat, cum se spune, peste 
tat-său 1

Rubricâ redactată 
Stefan ZIDARITA 
Ștefan DINICA

■a sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de :

(Urmare din pag. I) 

de muncă închinată progre
sului, de creafie materială și 
spirituală, de gîndire și inspi
rație. Cunoscînd toate aces
tea, străinii ne vor înțelege și 
ne vor prețui mai mult, vor 
pricepe și mai bine viața 
noastră de astăzi, înfăptuirile 
și aspirațiile noastre contem
porane.

Fără îndoială, un popor 
care supraviețuiește numai 
prin trecutul său, care, de
cepționat de silueta prezen
tului, caută reazem spiritual 
numai în umbrele vechi, du- 
cîndu-și existența pe seama 
lor. din comercializarea lor, 
un asemenea popor trăiește 
o adîncă dramă națională. La 
noi poate fi însă invers. Pre
zentul fiind prea mare, poate 
exista riscul de a nu vedea 
în dosul lui contururile tre
cutului din care s-a născut. 
Noi avem fericirea de a privi 
istoria în față, fără sfrîn- 
gerea de inimă pe care o 
încerca poetul cînd visa „la 
trecutu-ți mare, mare viitor*.

Atît în istoria cît și în arta 
noastră se manifestă destul de 
puțin interes pentru defini
rea trăsăturilor psihice și mo
rale ale poporului român — 
evidențiate în atîtea grăitoare 
împrejurări istorice, în atîtea 
mari și decisive examene so
ciale, ca și în însăși conștiin
ța lumii. Dicționarele au con
sacrat ca fiind proprie natu
rii sufletești, filozofice a co
munității noastre, noțiunea de 
omenie. Cronicile străine au 
scris nu o dată despre bună
tatea inimii românului, despre 
umanismul său, despre căldu
ra frățească cu care se apro

pie de străin și sare în aju
torul celui lovit de nenorocire. 
Este pornirea instinctivă a po
porului nostru de a primi cu 
brațele deschise pe oricine 
îi calcă bătătura cu intenții 
pașnice. Nu o dată a oferit 
el găzduire celor alungați din 
propria țară pentru vina de 
a fi îmbrățișai idealuri de 
dreptate. Nu de puține ori a 
împărțit pîinea lui puțină cu 
cei la fel de flămînzi. A trăit 
în bună pace cu toți cîți s-au 
așezat alături de el, che- 
mîndu-i la masa lui, conside- 
rîndu-i frați, una cu el. Des
pre aceasta vorbește înde
lunga și calda conviețuire cu 
celelalte naționalități — ma
ghiari, germani, sîrbi, evrei, 
turci, tătari — care s-au așe
zat din timpuri vechi pe a- 
ceste meleaguri și împreună 
cu care a făurit bunurile ță
rii, a împărțit bucuria și ne
cazul.

Și nu e deloc ușor să-ți 
păstrezi omenia cînd alții îți 
calcă moșia străbună, te fură 
și te siluiesc. El a știut insă să 
transforme suferința, durerea 
și obida, în înțelepciune. Ne 
mîndrim cu înțelepciunea 
poporului român, cu nedez
mințitul său simț de dreptate 
și de adevăr. Cu cumpăna sa 
în judecată și în faptă Con
tactul îndelung și atît de in
tim cu natura i-a rafinat inte
ligența, i-a îmbogățit gîn- 
direa și sensibilitatea înțe
legerea adîncă a fenomenelor 
naturale l-a ferit de anxieta
tea unei filozofii morbide 
a dispariției. El nu a făcui din 
moarte o dramă istenzanlă 
Dacii zîmbeau murind eroic 
Plăieșii lui Ștefan cel Mare 
și arcașii lui Mihai Viteazu

ieșeau în calea năvălitorilor 
de zece ori mai puțini, în- 
cercînd o șansă dintr-o mie 
de a-i împiedica să treacă 
țara prin foc și sabie. De 
multe ori piereau. Dar de 
multe ori această temeritate 
și această vitejie îi înfricoșau 
pe dușmani și îi înfrîngeau. 
Românii acceptă moartea 
cu o superioară înțe
legere bătrînească a aces
tei mari legități Cu o adîncă 
și calmă resemnare Pentru că

l-a înzestrat cu o imensă răb
dare și cu minunata proprie
tate de a găsi la momentul o- 
portun vorba bună, vorba de 
pus pe rană. Vorba care încu
rajează și tămăduiește Româ
nul este aspru, dar nu e 
rău. Sînt păcate pe care le 
consideră omenești și le tole
rează cu un zîmbet de su
perioară condescendență. Dar 
cunoaște măsura. îl indig
nează mai mult ca orice pier
derea simțului echilibrului

Doar aparent opus acestor 
note spirituale, românul e 
frecvent stăpînif de explozii 
de veselie, semn al inepui
zabilelor lui zăcăminte de e- 
nergie sufletească Ritmul 
trepidant al jocului, chiuitul 
flăcăilor, sonoritatea sprințară 
a cobzei frămîntată sub de
gete — toate trădează plă
cerea de a trăi, de a petre
ce, nevoia de a consuma ne
astâmpărul ce-i arde în vine. 
Iubește cu foc, avînd o mare

care știe să aplice — sub 
conducerea partidului comu
nist — concepția generală 
despre socialism în practica 
transformării revoluționare a 
României, la particularitățile 
istorice și sociale ale țării 
noastre. Gîndind cu propriu] 
său cap, înzestrat cu un ascu
țit spirit de observație și un 
puternic bun simț nativ, ani
mat de o străveche și nealte- 
rată pasiune pentru neatîrnare, 
conștient de forțele și resur-

Amplitudinea memoriei
privind îndelung natura, ei au 
văzut că pieirea a tot ce e 
viu este un proces inelucta
bil. Singurul gest de emoție 
pe care și-l permit, și care tră
dează aceeași adîncă omenie, 
este de a-și cere iertare, 
înaintea dispariției, de la cei 
pe care, cu voie sau fără 
voie, poate i-au nedreptățit.

Umanitatea poporului român 
izvorăște dintr-o adîncă înțe
legere a sufletului omenesc 
Românului îi e odioasă rigi
ditatea și mărginirea El are 
o mimă largă, încăpătoare 
Este în firea lui o mare și 
generoasă capacitate de a 
ierta și de a uita răul celui 
care se căiește și se în
dreaptă. Nu aruncă pripit a- 
natema asupra, nimănui, căci 
știe ce înseamnă năpasta 
și are o statornică încredere în 
inepuizabilele resurse de re
generare ale omului. Natura

și a măsurii. Principala dovadă 
a inteligenței și maturității o 
vede în cumințenie, în pri
matul rațiunii în viață, în 
domnia minții asupra in
stinctului.

Poporul român este un 
străvechi și credincios adept 
al frumosului. Făuritor de doi
ne, de pasteluri, de balade, 
de romanțe, este un delicat 
suflet elegiac, cultivînd cu 
prioritate sentimentul duios 
Ascunde însă în adîncuri un 
zbucium intens, atît de eloc
vent exprimat în. noțiunea de 
dor. Dor pentru pămîntul na
tal, pentru plaiurile copilăriei, 
pentru iubita rămasă acasă, 
pentru părinții de care l-a 
despărțit viața, pentru priete
nii buni, pentru frații de 
cruce Dorul este expresia 
preaplinului său sufletesc, a 
copleșitoarelor sale resurse 
de dragoste și devotament.

tandrețe pentru femei și o 
nesfîrșită gingășie pentru 
prunci.

Nu e nevoie de nici o ple
doarie pentru a convinge des
pre caracterul dîrz și perseve
rent al poporului român, atît 
de elocvent probat în istorie. 
Ingenios și harnic, el este în 
stare să ducă la bun sfîrșit, 
o dată începută, opera cea 
mai grea. Lucrul acesta este 
ilustrat cu prisosință de tra
iectoria spectaculoasă înscrisă 
în aceste două decenii pe 
orbita socialismului Și-a do
vedit atît adînca receptivitate 
față de valorile altor popoare, 
față de curentele avansate ale 
lumii, cît și spiritul inovator 
Și în economie, și în știință, 
și în tehnică, și în artă Re
fractar dogmei, metodelor 
transpuse și aplicate mecanic, 
el își dovedește caracterul ra
țional în modul creator în

sele sale, poporul român cro
iește noul destin al patriei 
după măsura celor mai 
înaintate idei ale veacului, 
aflîndu-se în primele rînduri 
ale lumii noi.

Principala tribună de afir
mare a valorilor istoriei noas
tre, de cultivare a patriotis
mului noilor generații, este 
catedra. In școală reînvie 
umbrele marilor fii ai neamu
lui care s-au jertfit pentru 
patrie, este cinstit sacrificiul 
strămoșilor care au îmbibat 
glia cu sîngele lor, pregătind 
vremurile mari de azi. Din 
păcate, un timp, unii dascăli 
au uitat de această datorie, 
au încetat de a mai face din 
lecția de istorie o chestiune 
de inimă și de conștiință. 
Din această cauză unii tineri 
vădesc ignoranță sau, cel mult, 
o cunoaștere elementară, fac

tologică, scolastică, a istoriei, 
nu înțelegerea ei afectivă. 
Istoria nu e numai știință, ci 
și suflul patriotic care ne 
aprinde voința și ne încăl
zește neîncetat idealul de 
mai bine.

Filozofia civilizațiilor se 
învață în școală. Dar nu pe a- 
ria îngustă a manualului. A-i 
deschide ochii asupra vaste
lor orizonturi ale istoriei, a-i 
aprinde pasiunea comparați
ilor între secole, a-l face să 
vadă curbele ample înscrise 
în timp de marile tendințe și 
idei sociale — iată ce în
seamnă a sădi simțul isto
riei în conștiința tinere
tului.

Nici o generație nu are 
dreptul să se lipsească de 
acest instrument valoros al 
progresului social. Căci, așa 
cum am mai spus, istoria nu 
este un bilanț contabil de 
fapte, un pomelnic de dispă
ruți — ea este însăși memo
ria omenirii. Fără această 
funcție cerebrală cum ar ști 
societatea să se ferească de 
cursele în care s-au lăsat 
prinși înaintașii, să evite ispi
tele deșarte care i-au stăpî- 
nit, să ocolească locurile de 
pierzanie în care au căzut a- 
ceștia î Nu ne putem repezi, 
desigur, la manualul de isto
rie ca la o carte de rețete 
pentru organizarea vieții so
ciale a timpului în care tră
im, căci epocile sini altele, 
treptele civilizației sînt dife
rite, alte legi guvernează a- 
cum societatea. Dar filozofia 
istoriei potențează inteli
gența omului din orice epo
că, lărgește unghiul de pă
trundere al gîndirii sociale, 
aruncă seîntei de lumină în

bezna viitorului. Școala este 
veriga ce ne leagă în lanțul 
neîntrerupt al progresului u- 
man și dacă își uită această 
misiune ea ne abandonează 
pentru un timp în cavitatea 
vidului istoric.

Sentimentul istoriei ne u- 
nește — ca și realitatea pre
zentului — pe toți cei care 
trăim pe acest pămînt, ne face 
și mai clar sensul țelului co
mun. La capătul unei istorii 
milenare, socialismul este e- 
poca celei mai vii redeștep
tări a virtuților naționale. Nu 
aparține concepției nbastre 
paseismul, adularea sentimen
tală a trecutului. Numai nepu
tincioșii, neajutorațil lăcrimea
ză privind înapoi, jelesc „vre
murile de aur” de demult, se 
pun sub protecția strămoșilor 
mari. In simplismul și naivita
tea lor își închipuie că pe a- 
tunci faptele eroice cădeau ca 
poamele coapte din cer, că 
viața era senină ca în Eden 
și că măreția le-o puneau 
fiilor părinții pe umeri la naș
tere, ca pe o mantie. Ei nu 
văd prăpăstiile care au tre
buit trecute, noroiul care a 
trebuit străbătut, stîncile ce 
au trebuit escaladate, suferin
țele, sîngele, sacrificiile.

Noi împletim cultul trecu
tului glorios cu simțul acut 
al prezentului. Noi invocăm 
trecutul pentru a ne înaripa în 
efortul zilei de azi. Preamă
rim pe marii înaintași, aspi- 
rînd la mai mult, muncind 
pentru o strălucire mai vie a 
țării noi. Cufundîndu-ne în 
înțelepciunea celor dinainte, 
sîntem cu trup și suflet ai 
timpului nostru, ai genera
ției prezente, ai socialismului 
și comunismului.
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Galați CUM ESTE FOLOSITĂ
FURNALUL

DE 1700 M C

LA COTA
FINALA

O dată cu coborîrea macara
lei eatarg de mare capacitate, 
acum cîteva zile, la Combina
tul siderurgic din Galați, con
strucția furnalului de 1 700 mc 
— cel mai mare din țară — a 
atins cota finală.

întreaga construcție, începu
tă în vara anului 1965, a durat 
numai doi ani și trei luni, a- 
dică mai puțin decît la alte 
furnale de o capacitate mai re
dusă, construite în țară, la Hu
nedoara și Căi an. în acest răs
timp s-au excavat pentru fun
dații circa 500 000 mc pămînt, 
s-au turnat în condiții deose
bite, după o tehnologie spe
cială, aproape 70 000 mc betoa
ne, s-au montat mai mult de 
7 000 tone construcții metalice 
etc. Proiectul primului furnal 
al combinatului siderurgic de 
la Galați a fost asigurat de că
tre IPROMET, iar utilajele 
sînt produse în țară. Ritmul 
construcției a fost favorizat de 
mecanizarea lucrărilor grele 
pe șantier, de colaborarea fruc
tuoasă dintre constructor, pro
iectant, beneficiar.

în prezent în interiorul fur
nalului se apropie de sfîrșit a- 
șezarea zidăriei refractare, se 
montează ultimele utilaje, in
stalații. Concomitent, se lu
crează intens la fundația celui 
de-al doilea furnal de 1 700 mc.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii"

Folosirea eficientă a forței de 
muncă în cooperativele agricole, în 
scopul ocupării ei o perioadă cît 
mai îndelungată a anului, este o 
cerință de maximă importanță, de 
rezolvarea căreia depind creșterea 
veniturilor unităților cooperatiste și 
ale membrilor lor, participarea mai 
substanțială a acestor unități la e- 
fortul comun, al întregului popor, 
pentru sporirea producției de bu
nuri materiale. Cu toate că acest 
lucru este evident, în unele coope
rative agricole se face prea puțin 
pentru creșterea gradului de utili
zare a forței de muncă. Ca urmare, 
din cele douăsprezece luni ale anu
lui, o parte din cooperatori lucrea
ză efectiv doar cîteva luni.

Pentru a explica această situație, 
unii invocă „specificul agriculturii", 
„sezonalitatea producției acestui 
sector". Desigur, acești factori au o 
mare influență asupra gradului și 
intensității folosirii forței de muncă 
în cooperative. Dar experiența mul
tor cooperative arată că stă în pu
tința consiliilor de conducere și a- 
dunărilor generale ale țăranilor 
cooperatori să atenueze efectele ne
gative ale acestor factori. Una din
tre aceste cooperative este și cea 
din Mircea-Vodă. raionul Făurei.

„Și la noi, ne povestea tov. 
Ion Constantinescu, președintele 
cooperativei, a fost o vreme cînd 
— fără voia lor. desigur — oamenii 
„se odihneau" multe luni. Cultura 
cerealelor, singurul sector de pro
ducție pe care-1 aveam pe atunci, 
nu putea să absoarbă atîtea brațe. 
Cifrele nu lasă nici cea mai mică 
îndoială. în 1956, numărul mediu 
al zilelor-muncă realizate de un 
cooperator abia se ridica la 127. 
Lucrurile trebuiau neapărat puse 
la punct".

Această hotărîre n-a rămas un 
simplu deziderat. în interval 
de numai zece ani, în condițiile 
menținerii la același nivel a supra
feței arabile a cooperativei și nor
mării muncii cu mai multă „zgîr- 
cenie", media zilelor-muncă făcute 
de un cooperator s-a dublat. Acum, 
în timp ce numărul cooperatorilor 
care execută între 100 și 150 de 
zile-muncă este de numai 59 (adică 
de 5,4 la sută din totalul oamenilor 
apți pentru lucru), iar cel al mem
brilor cooperatori care fac anual 
150—200 de zile-muncă de 223, ma
rea majoritate depășește cifra de 
200 zile-muncă anual. Astfel. 205 
realizează între 201—250 zile- 
muncă, 201 între 251—300, 153 între 
301—350. 96 între 351—400. iar 72
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peste 400. Și aceștia nu sînt atît 
cooperatori care ocupă funcții de 
conducere, gospodărești și adminis
trative (numărul lor reprezintă abia 
1,3 procente din totalul forței de 
muncă existente), cît mai ales oa
meni direct productivi. Cum s-a 
ajuns aici ? Pe ce căi ?

După cum ni se spunea, un prim 
factor care a determinat „încărca
rea" mai rațională a forței de mun
că a fost perfecționarea continuă 
a structurii culturilor. De-a lungul 
anilor, ce-i drept, baza au rămas 
tot grîul și porumbul, plante tra
diționale în această zonă. Aces-

nice : la orez se obțin 5 000 kg de 
boabe Ia hectar, la floarea-soarelui 
— 2 100 ș.a.m.d. Bineînțeles, în a- 
ceste condiții, atît culturile tradi
ționale, cit și cele introduse pe 
parcurs aduc mari venituri: prin 
valorificarea către stat a florii-soa- 
relui se încasează 1480 000 lei, a 
ricinului — circa 300 000 lei, a ore
zului — aproximativ 400 000 lei.

Orientarea judicioasă a planului 
de cultură a constituit, evident, un 
factor important care a determinat 
utilizarea mai completă a forței de 
muncă. Dar problema n-a fost ast
fel decît în parte rezolvată. Prin-

Din experiența cooperativei 
agricole de producție
din Mircea-Vodă, raionul Făurei

tor culturi Li s-au alăturat însă, 
cu timpul, o serie de plante care în
trunesc dubla calitate de a solicita 
mult forța de muncă și de a 
„merge" bine în condițiile locale. 
Este 
ricin, orez, sorg etc. Ceea ce tre
buie reținut este că aceste mă
suri au fost îmbinate strîns cu 
grija de a lucra „ca la carte" pă- 
mîntul, fiindcă, așa după cum ni 
se relata, „fără agrotehnică, deter
minarea judicioasă a structurii cul
turilor nu face doi bani". Rezulta
tele sînt dintre cele mai bune. Și la 
culturile de bază (anul acesta s-au 
recoltat. în medie la hectar, 2 558 
kg de grîu și peste 4 200 kg de po
rumb boabe), și la plantele teh-

vorba de floarea-soarelui,

tilaj e
moderne

TIMIȘOARA. — La Uzina constructoare de mașini din 
Reșița, unde se execută și utilaje hidrotehnice, au fost 
puse în funcțiune noi mașini-unelte care permit prelu
crarea mecanică a unor piese de mare tonaj cu un dia
metru pînă la 8 m. Cu ajutorul acestor mașini și al altor 
agregate complexe au fost realizate pînă acum peste 
12M tone utilaje hidrotehnice — blindaje, vane, ghidaje.

(Agerpres)

ORADEA. — La Suplacu de Barcău din regiunea Cri- 
șana au început lucrările de suprafață pentru deschiderea 
unei noi mine de lignit. Rezervele de cărbune ce vor fi 
puse in valoare prin deschiderea acestei exploatări sînt 
evaluate la 21 milioane tone. Lucrările începute vor intra 
parțial în funcțiune în anul 1970, iar capacitatea maximă 
de producție va fi atinsă în 1974. Conform proiectelor, 
toate lucrările de abatare și 70 la sută din lucrările de 
înaintare în noua mină vor fi executate mecanizat, iar 
transportul în subteran, pe traseele principale, va fi auto
matizat. Utilajele și instalațiile de înaltă tehnicitate, din 
care peste 80 la sută se vor realiza în țară, vor permite 
ca anual de aici să se scoată la suprafață 500 000 tone de 
lignit, cu posibilități de creștere pînă la 800 000 tone.

(Agerpres!

cipalul mijloc care putea să solu
ționeze această chestiune era dez
voltarea multilaterală și intensivă 
a producției.

„Teoretic știam acest lucru — ne 
spunea tov. Constantinescu. Cunoș
team chiar și ce avem de făcut: să 
dezvoltăm asemenea sectoare care, 
punînd în valoare puterea de mun
că a cooperatorilor și condițiile na
turale și economice existente, să 
asigure sporirea producției globale 
și marfă, realizarea de venituri mai 
mari. Practic însă, aplicarea aces
tor principii s-a dovedit mai gre
oaie. înainte de toate trebuiau în- 
frînte rutina, inerția, lipsa de 
experiență. Pe baza calculelor fă
cute, a rezultatelor obținute, pe cite 
un hectar-două, am demonstrat oa
menilor că putem să cultivăm, cu 
bune rezultate, legume, să creștem, 
cu mari avantaje, nu numai oi, ca 
în gospodăria personală, ci și vaci și 
porci. încetul cu încetul, dezvolta
rea acestor noi sectoare a luat am
ploare. Grădina de legume — în 
întregime irigată — ocupă astăzi 
110 hectare. Efectivele de animale 
au ajuns la 400 de bovine, 1 800 de 
porcine, la care trebuie adăugați 
cei 960 de porci grași livrați pînă 
acum, 3 200 de ovine, 22 000 de pă
sări. Plantațiile de vii se întind pe 
36 de hectare, iar cele de pomi pe 
24 de hectare. Astăzi, nu există coo
perator care să se îndoiască de efi
ciența acestor sectoare".

Nici nu-i de mirare. Avantajele 
pe care le aduc sînt deosebite. în 
primul rînd, dezvoltarea zootehniei 
și legumiculturii. precum și a pomi-

viticulturii, a „asigurat" de lucru 
unui număr mare de cooperatori; 
astăzi, în legumicultura muncesc 
250 de oameni, în zootehnie — 125, 
iar în sectorul pomiviticol 150 — 
cifre care totalizate întrec numă
rul cooperatorilor care lucrează la 
cultura cerealelor, a plantelor teh
nice sau furajere. în al doilea rînd, 
prin munca harnică a cooperatori
lor, ele au ajuns să dea o contribu
ție substanțială la formarea fondu
lui de produse-marfă al unității, să 
aibă o pondere apreciabilă în to
talul veniturilor bănești. Sectorul 
zootehnic aduce, în acest an, un ve
nit de peste 3,5 milioane de lei, le
gumicultura de circa 2 500 000 lei.

în ultimii ani, un important mij
loc de ocupare a forței de muncă 
îl constituie întreprinderile anexe.

„De doi ani — ne spunea pre
ședintele cooperativei — începînd 
de prin mai și pînă pe la mijlocul 
lunii octombrie, fabricăm cărămizi. 
Cei 36 de cooperatori antrenați în 
această muncă realizează anual 
500 000 de bucăți. Jumătate sînt fo
losite pentru a acoperi nevoile in
terne ale cooperativei, iar restul 
sînt valorificate cooperatorilor pen
tru uzul lor personal sau altor uni
tăți. Rezultate bunicele avem și în 
„atelierul" de mături. Din sorgul 
obținut de pe cele 5 hectare rezer
vate producerii materiei prime, 50 
de cooperatori confecționează, de-a 
lungul lunilor de iarnă, un număr 
mare de mături, care ne aduc un 
venit anual de circa 150 000 de lei. 
în afară de aceasta, am creat con
diții pentru ca meseriașii coopera
tori și îndeosebi tîmplarii să poată 
executa și anumite lucrări solicitate 
personal de către cooperatori".

Bineînțeles, intensificarea pro
ducției, dezvoltarea ei multilaterală 
au impus mari eforturi materiale. 
Ca să ne facem o idee sumară a 
nivelului lor este suficient să ară
tăm că în ultimii doi ani coopera
torii au asigurat, pentru fondul de 
acumulare, sume care raportate la 
suta de hectare se cifrează la apro
ximativ 85 000 de lei. Oamenii n-au 
însă ce regreta. Tocmai ca urmare 
a acestor investiții, care în ultimă 
instanță le-au dat posibilitatea să-și 
pună mai bine în valoare capacita
tea de muncă, să producă mai 
mult — cooperativa a ajuns să 
realizeze o producție globală de 21 
milioane de lei, cu 19 milioane de 
lei mai mare decît în urmă cu zece 
ani — să obțină un venit bănesc de 
14 milioane de lei, adică aproxima
tiv 450 000 de Iei la suta de hectare, 
să sporească valoarea zilei-muncă 
Ia circa 40 de lei în medie pe ul
timii trei ani.

— Acesta este prezentul. în 
1968 — ne informează președin
tele — vom construi primul 
dintre cele cinci hectare de seră pe 
care ne-am propus să le realizăm 
pînă în 1970, vom mări efectivele de 
porci astfel încît să putem îngrășa 
și vinde statului 1 500 de porci 
grași, vom dezvolta, în continuare, 
fermele de vaci pentru ca în 1969 
să avem în ele 400 de animale, vom 
înființa un atelier de confecționat 
tuburi din ciment. întrucît aceste 
materiale sînt foarte mult solicitate, 
vom mări capacitatea de producție 
a secției de cărămidărie la circa 3 
milioane de bucăți ș.a.m.d.

' Radu ATANASESCU

Uzinele „1 Mai“-Ploiești. Instalajia 3DH-250 pentru foraj de mare adîn 
cime pe bancul de rodaj. Foto : Agerpre

Amenajări

hidro
tehnice

PITEȘTI (corespondentul 
„Scînteii'). — Pe rîul Argeș, 
In zona Piteștiulul, constructo
rii amenajează două lacuri de 
acumulare avînd o capacitate 
de circa 1000 000 mc apă. 
Scopul amenajării : asigura
rea cu apă industrială a o- 
biectivelor economice din nor
dul și sudul orașului, construi
rea a două hidrocentrale cu o 
putere instalată de 7,5 mega
wați fiecare, organizarea de 
locuri de agrement. Pentru e- 
conomisirea suprafețelor
gricole lucrările de amenajare 
a lacurilor se desfășoară cu 
precădere pe teren slab pro
ductiv din albia rîului Argeș.

a-

IMAGINI

Șl NEGRU cui este tabla. Probabil o fiforma de bare, foi, feavâ. Nimeni nu știe a căzut din cer...Metal și iar metal, risipit sub

IN „ALB
DE ȘANTIER

NOI
CAPACITĂȚI

DE

PRODUCȚIE
La numeroase întreprinderi 

constructoare de mașini s-au 
executat sau sînt în curs lu
crări pentru dezvoltarea capa
cităților de producție. La uzi
na „Electroputere' din Craio
va, de exemplu, au intrat în 
funcțiune o secție de aparataj 
de înaltă tensiune și o alta de 
ansamblu sudate, iar în pre
zent se construiește o turnă
torie de neferoase cu o capa
citate anuală de 2 700 tone 
piese finite.

Pe seama noilor construcții, 
uzina „înfrățirea' din Oradea 
își va spori capacitatea cu a- 
proximativ 30 la sută. Se fac 
lucrări pentru extinderea sec
țiilor de prelucrări mecanice 
și montaj-vopsitorie, precum 
și pentru construcția unui ate
lier de prototipuri și moderni
zări. în vederea măririi pro
ducției de mașini-unelte, la 
Uzina metalurgică din Cugir, 
s-a dat recent în folosință o 
sculărie, iar acum e în curs 
de execuție o forjă care va 
contribui la dublarea produc
ției în acest sector.

Alto obiective importante 
pentru această ramură de 
producție sînt în construcție 
la uzinele de tractoare și cele 
de autocamioane din Brașov, 
„Progresul*  din Brăila, „1 Mai' 
din Ploiești, unde vor fi date 
în folosință secții noi de tur
nătorie, sculărie și tratamente 
termice. Noile unități de pro
ducție vor fi înzestrate cu 
utilaje de înalt nivel tehnic, 
în cea mai mare parte reali
zate în țară. Pentru grăbirea 
ritmului de construcție se fo
losesc metode moderne, în
deosebi coiraje glisante.

(Agerpres)

De la Pitești, următoarea 
rută a raidului nostru este 
Buzăul. In zona industrială 
din sudul orașului poposim 
mai întîi pe șantierul noii 
fabrici de zahăr. Aici se 
face ultima toaletă sau. 
cum spun constructorii, „se 
șterge praful" înainte de 
„premieră". în curînd, fa
brica va intra în funcțiune 
Instalație cu instalație este 
minuțios verificată. Cons
tatările sînt îmbucurătoare. 
S-a lucrat bine. Tovarășul 
Alexandru Păduraru. se
cretarul comitetului de par
tid al șantierelor de cons
trucții din zona industrială, 
se oferă să ne dea explica
ții. Ne îmbie să urcăm tot 
mai sus, pentru a avea 
perspectiva realizării în 
plenitudinea ei De la ni
velul ultime platforme 
prin peretele sticlă al 
halei, Cîmpia Buzăului. îm
proșcată cu zmaltui toam
nei, se deschide larg în 
zare pînă ce aburul dimi
neții de octombrie o prinde 
de cer.

Dar n-avem vreme de 
poezie ! Rostul venirii noas
tre aici este cu totul altul 
De aceea ne exprimăm do
rința să coborîm pe pămînt. 
Reîntoarcerea la prozaism 
este bruscă, șocantă. Chiar 

după cîțiva zeci de metri 
în incinta șantierului, ri
sipa începe să se etaleze 
și aici. Lingă cuptorul de 
ars var, mormanele de cio
buri de cărămidă se ames
tecă cu panourile de prefa
bricate frînte, oțel-beton 
și cofraje sparte. Prin de
pozitul de calcar vedem la 
tot pasul electrozi pierduți. 
Găsim chiar un pachet în
treg risipit printre bolo
vani. Pe sub garduri, ca și 
în interiorul șantierului, 
metal și iar metal, risipit 
sub formă de bare. foi. țea
va etc. în mijlocul drumu
lui principal al șantierului 
călcăm peste o foaie groasă 
de tablă. în mărime de a- 
proximativ 3 mp. Din ca
pete. cineva a decupat două 
funduri. Circa 2/3 din tablă 
a rămas intactă ; doar ma
șinile au deformat-o. tre- 
cînd peste ea. Din pură 
curiozitate ținem să aflăm 
cine a pierdut-o. Chemăm 
șefii depozitelor de mate
riale din apropiere și-i în
trebăm a cui este foaia de 
tablă. Fiecare aruncă ..drep
tul de proprietar" în spina
rea vecinului

Intrăm prin cîteva depo
zite de materiale. La prima 
vedere. în depozitul șan
tierului 113 se pare că ordi

nea primează. Schelele me
talice și grinzile extensibile 
sînt ordonat aranjate. La 
fel celelalte materiale din 
magazie. In Imediata apro
piere a depozitului, obser
văm însă o aglomerare hao
tică de metal. Cînd ne a- 
propiem distingem confec
ții metalice și cantități în
semnate de oțel-beton de 
diverse mărci și dimen
siuni, toate depreciate ; 
printre ele. rătăcită, se pro
filează o stivă de vată mi
nerală. Cum a ajuns aici 
iarăși nimeni nu ne poate 
spune exact. Se emite mai 
întîi ipoteza că ar fi 
vata care s-a aprins din 
pricină că inițial a fost de
pozitată în preajma unei 
surse de foc. Hîrtia intactă 
care o însoțește și acum 
infirmă categoric această 
părere. E, adevărat că sînt 
și cîteva calupuri atinse de 
flacără, dar numărul lor 
este prea mic pentru a jus
tifica inutilitatea întregii 
cantităti. Cînd vede că ma
nevra a eșuat, șeful depo
zitului ne asigură că vata 
se va folosi. Nu ne poate 
însă lămuri cum de a ajuns 
totuși printre., deșeuri.

Numeroase exemplificări 
de proastă gospodărire s-ar 
putea enumera în legătură 

și cu alte materiale. Bună
oară, bitumul, smoala și 
cărămida. Ne oprim însă 
aici, numai din necesitatea 
de a prezenta unele sec
vențe șl de pe alte șantiere 
din această zonă industri
ală.

Lipită de noua fabrică 
de zahăr se află centrala 
termică. In linii mari, aici 
lucrările sînt terminate. 
Așa cel puțin sîntem infor
mați. Aspectul din jurul 
clădirilor refuză să sus
țină afirmația secreta
rului organizației de 
partid. In fond, mai puțin 
ne interesa în acel moment 
stadiul lucrărilor. Cît pri
vește însă latura gospodă
rească a activității cons
tructorilor de aici, ea nu 
poate fi apreciată decît ca 
fiind deplorabilă în cana
lul conductelor de abur, 
ivadat de apa ploilor, stau 
aruncate numeroase co
fraje. stîlpi de lemn, cape
te de țeava, oțel-beton și 
cîte s-au mai aflat prin jur. 
Și s-au aflat intr-adevăr 
multe. Deducem asta după 
rămășițele care se văd și 
acum. Un strat gros de vată 
izolatoare rămasă, după 
cum afirma un maistru, de 
la muncitorii întreprinderii 
3 izolații. îți dă impresia 

că pășești pe cel mai moale 
covor persan. Dacă te lași 
însă prea multă vreme fu
rat de plăcere, riști să-ți 
rupi gîtul în prefabricatele 
din apropiere. Și nu-s pu
ține 1 La o socoteală au re
ieșit vreo 40 de bucăți, 
frînte în două, trei sau fă
cute chiar zob, depinde cît 
de greu a fost camionul 
care le-a escaladat. De oțe- 
lul-beton, nici nu mai vor
bim. Ar însemna să ne re
petăm. Amintim însă de 
electrozi, întrucît risipa 
este cu mult mai pregnantă 
decît pe șantierul fabricii 
de zahăr. Sînt parcă semă- 
nați. Unii sînt noi nouți, 
în vreme ce din multi alții 
nu a mai rămas decît sîrma. 
Dintr-o suprafață de cîtiva 
metri pătrați strîngem un 
mănunchi zdravăn. Cîți or 
fi fost oare împrăștiați pe 
întreg perimetrul șantieru
lui centralei termice ? 1

Ceea ce surprinde este 
făptui că. deși pierderile 
sînt evidente la orice pas 
pe fiecare dintre șantierele 
vizitate, cei în cauză susțin 
sus și tare că au realizat 
.economii" de materiale. 

Acest paradox ne face să 
credem ori că actualele 
consumuri specifice sînt 
exagerat de mari, ceea ce 

este păgubitor, ori că, cu 
bună știință, după ce s-au 
înregistrat pierderi, se co
mit abateri de la normele 
tehnologice în defavoarea 
calității lucrărilor, ceea ce 
ar fi la fel de păgubitor.

Ni se pare că o parte 
din adevăr este destăinuită 
într-o scrisoare trimisă 
redacției, după publicarea 
primelor articole pe acea
stă temă, de tov. Traian 
Nicnlescu — pînă nu de 
mult și el constructor pe 
unul din șantierele tării : 
„Materialele care se dove
desc lipsă în gestiune ca 
rezultat al risipei și pierde
rile exagerate sînt trecute 
asupra costurilor lucrărilor 
de organizare a șantiere
lor. deși în realitate aces
tea nu au fost executate 
Ba mai mult chiar, din 
această operație rezultă și 
un substanțial plus de ma
noperă. Părerea mea este 
că asa se explică de ce 
unele șantiere se prezintă 
atît de jalnic în ce privește 
conservarea și depozitarea 
materialelor"

Căutăm însă să aflăm 
răspuns la cîteva întrebări 
esențiale. în care scop fa
cem o scurtă anchetă prin
tre maiștrii si cadrele cu 
munci de răspundere de pe 

șantierele buzoiene aminti
te. Prima întrebare : Există 
un anume specific al activi
tății de construcții care să 
genereze inevitabil pierderi 
și risipă ? Toți, absolut toți 
cei chestionați au infirmat 
că ar avea vreo legătură 
pierderea și risipa cu spe
cificul activității de con
strucții. Interesant ni s-a 
părut punctul de vedere al 
maistrului Petre Nicolae, 
de pe șantierul de la Cen
trala termică : „Am con
vingerea că orice șantier de 
construcții poate și trebuie 
să arate ordonat ca o far
macie. Dacă materialele se 
așează cu socoteală. în 
locuri bine stabilite dina
inte. și tot cu chibzuială 
sînt date spre consum, prac
tic nu poate fi vorba de 
risipă sau pierderi.

— Frumoasă cugetare, 
dar chiar pe șantierul unde 
dv. lucrați, fenomenele pa
razitare de risipă sînt fla
grante.

— E drept, dar vedeți, 
pe un șantier lucrează în 
general mai multe organi
zații de construcții. Degea
ba una din organizații gos
podărește bine materialele, 
dacă celelalte sînt niște 
mînă spartă. Așa-i și la noi. 

Subantreprenorii, pe unde 
trec, lasă urme.

— Ne întoarcem cumva 
spre o fatalitate a pierderi
lor ?

— Nicidecum.
— Atunci... ?
— Noi, maiștrii, sîntem în 

primul rînd vinovați că nu 
ne facem datoria așa cum 
legea ne-o cere. O parte 
din vină revine și condu
cerii șantierului, care nu a 
pus piciorul în prag cerînd 
subantreprenorilor să plă
tească toate materialele pe 
care le-a risipit.

Discuția tinde să se în
depărteze de nervul proble
mei. Revenim cu o altă 
întrebare.

— De ce maiștrii și, în 
general, cadrele de condu
cere de pe șantier nu reac
ționează prompt în fața 
unor evidente situații de 
risipă ?

Cu sinceritate, tovarășul 
Nicu Iordăchioaia, ingine
rul șef al șantierului 113, 
explică „fenomenul" : „Fap
tul că ani de-a rîndul de
zordinea și risipa au fost 
componente nelipsite din 
activitatea multor șantiere 
a făcut ca constructorii să 
se obișnuiască cu această 
stare de lucruri. Pentru 
a le modifica aceste „re

flexe" este nevoie de o 
amplă și susținută muncă 
pe care noi, mărturisesc, 
nu am început-o încă sufi
cient de serios".

Intr-adevăr, pe șantierele 
din zona industrială a 
Buzăului, lupta împotriva 
proastei gospodăriri nu s-a 
declanșat cu toată forța. 
Susținem această afirmație 
în pofida asigurărilor pe 
care ni le-a dat tovarășul 
secretar Alex. Păduraru. 
Ceea ce a întreprins pînă 
acum, în această direcție, 
comitetul de partid, are un 
caracter cu totul sporadic 
și ineficace. Pentru ca ri
sipa să fie pe deplin era
dicată este absolut necesa
ră combaterea imediată, pe 
loc, a oricărui caz de 
proastă gospodărire a ma
terialelor și sancționarea 
celor ce se fac vinovați de 
aceasta. Astfel, spiritul gos
podăresc al unor muncitori, 
maiștri și cadre de condu
cere certate cu ordinea va 
fi menținut treaz, formîn- 
du-U-se tuturor obișnuința 
de a reacționa în fața ori
cărui act de risipire a 
fondurilor statului.

loan ERHAN
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15,45 ; 18 ; 20,15, Floreasca (comp)etare Găteala capului) —
9.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

• Prostănacul — cinemascop : Patria (completare Nicolae 
Kirculescu) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, București (com
pletare Găteala capului) — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18 45 ; 
'1,15, Feroviar — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, Excelsior — 
< ; 10,15 ; 12,45 ; 15,15 ; 17,45 ; 20,15, Modern — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 
£6,30 ; 18,45 ; 21 (la toate completarea Expresul de noapte).
• Un idiot la Paris — cinemascop : Sala Palatului (seria de 
bilete 2133 — orele 19.30), Republica (completare Perfecțiunea 
e rotundă) — 9.45 ; 11,30 ; 13,15 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,15.
• Cine călărește un tigru ? : Luceafărul (completare Nicolae 
Lirculescu) ~ 9 ; 11 ; 13 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30, Grivița (com

pletare Orizont științific nr. 8/1967) — 16 ; 18,15 ; 20,45, Arta 
completare Permanențe) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cenușă și diamant : Central (completare Pictorițele din 
Jzdinsk) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45.
• Pasărea Phdnix — cinemascop : Capitol — 8,45 ; 11,30 ;
14.30 ; 17,30 ; 20,30, Aurora — 8.45 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele serii) : Festival — 9 ;
12.30 ; 16,30 ; 20.
e Povestea țarului Saltan : Victoria (completare Expresul 
de noapte) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Marele restaurant — cinemascop : Lumina (completare
Costumul de ceremonie românesc) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ;
16 ; 18,30 ; 20,45.
• Program pentru copii : Doina — 9 ; 10.
• Bunicul, Kylijan și eu : Doina — 11,30.
• French-cancan : Doina (completare Examenul) — 13,45 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45.
• Sus mîinile, domnilor polițiști ! : Union (completare Arhi
tectura universului) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Munca (completare 
Albina românească — Apis Melifica Carpatina) — 16 ; 18,15 ; 
20,30.

Î Parisul vesel — Joje — Filoxera —- Congresul lingviștilor : 
impuri Noi — 9—21 în continuare.

• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : Giulești 
(completare Romanțe) — 10 ; 15,30 ; 18 : 20,30, Lira (comple
tare Cancerul metalelor) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Drumul Sării — 
17,30 ; 20.
• Cum să furi un milion — cinemascop : înfrățirea între 
popoare (completare Tînjeaua din Hotenii Maramureșului) — 
15 ; 17,30 ; 20, Viitorul (completare Triptic de artă populară) 
— 15,15 ; 18 ; 20,45.

cinema

• Recompensa — cinemascop : Dacia (completare Maxim 
Gasparin) — 7,45—21 în continuare, Popular (completare Se 
răresc norii) — 15,30 ; 18 ; 20.30.

• Șeful sectorului suflete — cinemascop : Buzești (com
pletare Apartamentul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• Singur pe lume : Volga (completare De unde vin copiii) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.

• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : Bucegi 
(completare Congresul lingviștilor) — 10,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
Tomis (completare Expresul de noapte) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

LITERA TURA 
și spiritul universitar

(Urmare din pag. I)

dică nu numai bine informat, dar în 
stare a intui originalitatea, universul 
operei.

Pentru a fi cu adevărat profesor 
de literatură mai trebuie însă, pe 
lîngă toate acestea, încă ceva : o 
conștiință spirituală și morală. Toate 
amintirile universitare ale oamenilor 
iluștri insistă asupra acestui aspect. 
Generațiile mai noi sînt, de pildă, 
încă sub puterea de seducție a lui 
G. Călinescu și Tudor Vianu, profe
sori și mai mult decît atît : critici, 
spirite creatoare neobișnuite. Ce-i 
leagă pe ei și pe alții e tocmai con
știința spirituală și morală de care 
vorbeam, sentimentul unei misiuni 
superioare. Vom spune, așadar, că 
profesorul de literatură e în cele din 
urmă un dascăl de conștiință, ca 
Maiorescu, Iorga, G. Ibrăileanu, G. 
Călinescu, Tudor Vianu și, deși nu 
a fost decît profesor de liceu, E. Lo- 
vinescu. El trebuie să formeze spi
ritualicește generațiile tinere, să le 
inoculeze o filozofie a culturii și, 
totodată, să le cîștige pentru o atitu
dine favorabilă față de existență.

Se înțelege, de la acest punct al 
discuției, că învățămîntul superiox- 
trebuie să promoveze asemenea spi
rite complexe. Studiul elaborat de 
Ministerul învățămîntului prevede 
cîteva măsuri salutare (doctorat, tri
miteri în străinătate etc.). Pînă la 
aceste forme de specializare, esenția
lă mi se pare promovarea viitorilor 
profesori. Fără a intra în amănun
tele pe oare le cunoaște toată lumea, 
să spunem că promovarea la o cate
dră de literatură trebuie să fie justi
ficată de o pregătire generală și apti
tudini în afară de orice îndoială. Mi 
se pare, de aceea, că înainte de a 
ajunge la Universitate, un tînăr tre
buie să dovedească posibilitățile sale 
în altă parte : în școala medie, în 
cercetarea literară, în presa de spe
cialitate. Admiterea la catedră tre-

versitare. Să spunem, pentru a nu 
complica lucrurile, că un curs uni
versitar nu e ceea ce se crede de 
obicei : o însumare de biografii și 
studii monografice puse unele lîngă 
altele, ci o operă de sinteză origi
nală, o operă, am zice, de creație, 
(dacă termenul nu s-ar bucura de o 
proastă reputație în lumea spiritelor 
didactice) expresia unei gîndiri origi
nale și cutezătoare. Volumul „Prin
cipii de estetică" de G. Călinescu, 
expresia unei gîndiri originale și 
cutezătoare, pornește de la un 
curs ținut la Universitatea din 
Iași. „Arghezi, poet al omului" 
de Tudor Vianu e, tot așa, dezvol
tarea unei serii de prelegeri ; cele 
mai multe istorii ale literaturii au 
același punct de pornire : cursul

universitar. Ele sînt rodul unor cer
cetări întinse și, de bună seamă, al 
unor concepții proprii despre litera
tură. Ce dezamăgește la unele cursuri 
actuale e lipsa unei scări sigure a va
lorilor, ignorarea criteriului estetic 
în studiul literaturii din trecut. 
Scriitorii capătă, atunci, o uniformă 
însemnătate, mari și mici ei sînt tra
tați în chip egal și, de este vorba 
de autori clasicizați de școală, jude
cata estetică a operei lor e timidă. 
A privi totul în literatură cu un ochi 
care nu desparte pământul de cer, 
care nu distinge formele de reliet. 
piscurile de zonele lutoase, e chipul 
cel mai sigur de a nu sluji valorile 
reale. Orice prelegere universitară 
trebuie să înceapă prin a semnala 
acel suflet etern al capodoperelor.

teatre
• Opera română : Frumoasa din pădurea a- 

dormită — 11 ; Traviata — 19,30 • Teatrul de 
stat de operetă : Mamzelle Nltouche — 10,30, 
Văduva veselă — 19,30 • Teatrul Național ,.I. 
L. Caragiale" (sala Comedia) : Apus de soare 
— 10, Zece zile care au zguduit lumea — 19,30, 
(sala Studio) : Regina de Navara — 15,30, Patima 
roșie — 19,30 • Teatrul de Comedie : Opinia 

rățoi — 20 • Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"publică — 10,30, Capul de , _
(sala din Bd. Schitu Magureanu nr. 1) : Procesul Horia — 10, Privește 
Înapoi cu mînie — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Privește înapoi 
cu mînie — 10, Sfîntul Mitică Blajinu — 15, Kean — 20 • Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Magheru) : Petru Rareș — 10,30, Lovitura — 19,30, 
(sala Studio) : Absența unui violoncel — 10,30, Spectacol „Lucian Blaga" 
— 15,30, Cînd luna e albastră — 20 • Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Miorița — 20 • Teatrul Mic (în sala din Calea Victoriei a Teatrului 
satlrlc-muzical „C. Tănase") : Tango — 20 e Teatrul „Ion Creangă" : 
Sînziana și Pepelea — 10 ; 16 • Teatrul evreiesc de stat : Selecțiuni 
din folclorul muzical evreiesc — 11, Căutătorii de noroace — 20 • Stu
dioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică „I. L. Caraglale" : 
Spectacol de poezie românească — 20 • Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Sînziana — 11 ■ Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Parada revistei — 19,30 • Ansamblul artistic al Uniunii Generale a 
Sindicatelor : Cu picioarele pe pămînt — 20 e Circul de stat : Internațional 
circus-program — 10 ; 16 ; 19,30.

• Testamentul incașului — cinemascop : 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 Nicolae Kirculescu), Fla
căra (completare 23 August 1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie ? — cinemascop : Unirea 
(completare Orizont științific nr. 8/1967) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Castelanii : Vitan (completare Mărășești 1917—1967) — 15,30 ; 
18 ; 20,30, Moșilor (completare 1001 de desene) — 16 ; 18,15 ;
20.30, Pacea (completare 23 August 1967) — 11 ; 16 ; 18 ; 20.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : Miorița — 15,30 ;
19.30, Flamura — 8,45 ; 12,30 ; 16,15 ; 20.
• Secerișul roșu : Colentina — 15.45 ; 18 ; 20,15.
• Femeia necunoscută : Rahova (completare Dacă aș fi 
știut ?) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Canaliile : Progresul (completare Noaptea la drum) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• O zi nu tocmai norocoasă — cinemascop : Drumul Sării 
(completare 450 de ani de la tîrnosirea Mînăstirii Argeș) — 15.

• Căutătorii de aur din Arkansas — cinemascop : Cotroceni 
(completare Chemarea dragostei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• Omul pe care-1 iubesc : Crîngași (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea București) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.

• Comisarul X — cinemascop : Cosmos (completare Io, 
Ștefan Voievod, ctitor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• Fantomas se dezlănțuie — cinemascop : Ferentari (com
pletare Hanoi de la răsărit la asfințit) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

t V

9,00 — Ora exactă ; 
cum va fi vremea ; 
9,02 — Gimnastica de 
înviorare; 9,10 —
Teatru pentru copii și 
tineretul școlar : „Io, 
Mircea Voievod" de 
Dan Tărchilă. Inter
pretează colectivul 
Teatrului din Oradea. 
10,30 — Emisiunea
pentru sate; 12,15 — 
Concert simfonic ; 
15,00 — Fotbal :
Steaua—F. C. Argeș ; 
18,00 — Muzică popu
lară românească ; 18,30
— Magazin 111 ; 19,30
— Telejurnalul de
seară ; 19,50 — Desene 
animate ; 20,00 — Do
cumente de piatră: 
Tomis ; 20,20 — Tea
tru ‘în studio : „Noul 
locatar" de Eugen Io- 
nescu cu un interviu 
filmat acordat de au
tor Televiziunii româ
ne ; 21,15 — Povestiri 
din pădurea vieneză. 
Medalion Johann 
Strauss; 22,15 — Caru
sel — varietăți pe 
film ; 23,00 — Tele
jurnalul de noapte; 
23,10 — Telesporrt.

Ceramică preistorică de Cucuteni

Semicentenarul liceului 
„Independența" din Calafat

Se împlinesc luna aceasta 50 de 
ani de la înființarea liceului „Inde
pendența" din Calafat. Cu acest 
prilej, conducerea liceului invită pe 
foștii profesori și absolvenți să par
ticipe la festivitatea de sărbătorire a 
semicentenarului ce va avea loc în 
ziua de 29 octombrie a.c. Totodată, 
invitații sînt rugați să anunțe în pre
alabil și persoanele care îi vor însoți 
la festivitate.

RIGOAREA 
MONOGRAFIEI
Monografia literară — a- 

cest portref al omului prin 
operă și al operei prin om 
— indiferent dacă omul sau 
opera se exprimă în artă, 
știință, politică ori în alte 
activităfi essnfiale, poartă în 
ea o determinare obiectivă, 
se supune așadar unor ri
gori științifice ineluctabile. 
Constituirea portretului sau, 
altfel spus, reconstituirea per
sonalității prin portret, suc
cede unui fenomen istori
cește determinat, îl descope
ră, îl reflectă, îl explică, îl 
analizează. Aici nu încape 
ficțiunea. G. Călinescu, unul 
din cei mai personali și mai 
subiectivi, în înțelesul este
tic al cuvînfului, portretiști 
pe care i-a avut critica și 
istoria literară românească și, 
indiscutabil, cel mai scriitor, 
nota în postfața monumentalei 
sale opere „Viața lui Mihai 
Eminescu" : „Nimic fictiv n-a 
intrat în țesătura acestei cărfi 
și dacă ceva poate avea ae
rul unei literaturi, aceea nu 
este decît încercarea de a 
scoate din narațiune și anali
ză portretul lui Eminescu".

Ipotezele, prezumările, 
fantezia criticului nu pot de
cît să urmeze faptele ca a- 
tare, să le reliefeze, să le 
scoată dink umbră, să le dea, 
cum se spune, o a doua 
existentă, care nu are 
dreptul să o contrazică 
pe cea fundamentală, faptele 
fiind fapte istorice și recla- 
mînd respectul maxim pentru 
adevăr. Am amintit cîteva 
locuri comune ale istoriogra
fiei, pentru că se observă 
în unele lucrări — mai ales 
dintre cele consacrate oame
nilor de teatru — tendința 
de a ocoli rigorile științifice 
și de a substitui metoda a- 
nalizei documentare priptr-o 
literaturizare sustrasă oricărei 
posibile confruntări cu ima
ginea reală. Monografia se 
dezice astfel de propria ei 
finalitate, portretul adevărat 
ne mai realizîndu-se. Citito
rul, în loc să ia contact cu 
personalitatea respectivă, în 
loc să recepționeze profilul, 
stilul particular al omului și 
al operei, se trezește în fata 
unui amestec inabil de citate 
și date aride, de pasaje „lite
rare”, romanfate, în care se 
poate vedea cel mult pu
terea de fantazare și des
cripție a autorului. în acest 
fel se învălmășesc, se rătă
cesc criteriile și se dă certi
ficat de viafă unor hibrizi.

Din păcate, mai apar ast
fel de cărfi derutante — 
mai ales între cele dedicate 
unor oameni de artă — în

care nu poți să deosebești 
adevărul istoric de ipoteză, 
faptul autentic de ficțiune, 
documentul de prezumpfie. 
Acest concubinaj lirico-des- 
criptivo- publicistico-arhivistic, 
anulează imaginea unei bio
grafii și a unei creații, îi ne
tezește reliefurile, o îneacă 
în platitudine.

Firește, monografiile închi
nate personalităților artistice 
sînt necesare ; ele trebuie de 
multe ori să repare o ne
dreptate a destinului — căci, 
se știe, opera actorului sau 
a regizorului de teatru dis
pare efectiv o dată cu dis
pariția fizică a creatorului ei. 
Cu atît mai mult monografia 
nu are voie a se limita la 
arhivistică modestă, cu atît 
mai mult golurile de infor
mare nu pot fi umplute cu 
vagi presupuneri și stridente 
dezlănțuiri de imaginație.

Editura „Meridiane” a ofe
rit pînă acum publicului cărfi 
interesante de artă și, pentru 
a restrînge aria discuției, cî
teva monografii teatrale de 
o elevată finufă științifică, 
cum sînt „Ion Sava" de Petru 
Comarnescu sau „Matei 
Millo" de Mihai Florea. Pa
ralel, au apărut și o serie 
de volume cu caracter me
morialistic ale unor actori de 
prestigiu, interesante prin 
confesiunile de creație și pi
torescul evocărilor (cum ar fi 
cele ale lui loan Livescu — 
de curînd tipărite).

Undeva la mijloc, între 
aceste două moduri, con
sfințite, și unul și altul, de 
lucrări reprezentative, funda
mentale, s-a furișat o specie 
indefinibilă de înjghebări li- 
rico-documentare, de roman- 
fări sentimentale, care, fără 
a fi total lipsite de valoare 
(cuprind o parte informativă 
de obicei bine pusă la punct), 
nu reușesc să fie nici lucrări 
științifice (din cauza abuzu
lui de ficfiune), nici lucrări 
literare (din cauza abuzului 
de documente minore, nere
prezentative, înstrăinîndu-se 
atît de obiectul cercetării, cît 
și de cititor. O astfel de carte 
e „George Vraca", semnată 
de Dinu Bondi și Valeria 
Vraca.

Creațiile memorabile ale lui 
George Vraca, actor stimat și 
iubit de generații de specta
tori, se cuveneau a fi anali
zate înfr-o monografie care să 
pună în lumină personalitatea 
puternică a interpretului, stilul 
său creator, dominantele evo
luției sale scenice. Ce ne o- 
feră, însă, autorii cărții ? Un 
itinerar al vieții și al rolurilor 
parcurse, cu un aparat docu

mentar în general îngrijit, cu
prinzător, cu multiple citate 
din cronicile vremii, cu con
știincioase rezumate ale piese
lor jucate, inclusiv ale celor 
cunoscute de toată lumea, cu 
tabele de distribuții dintre 
care unele sînt complete, al
tele se încheie cu „etc.“, cu 
aprecieri critice, e drept, nu 
prea diferite de la un rol la 
altul, și, în sfîrșit, cu o listă 
a rolurilor interpretate, împăr
țite pe stagiuni.

Dacă ar fi fost numai atît, 
tot ar fi fost bine, înfrucîf 
și astfel de lucrări informa
tive își au utilitatea lor, chiar 
dacă nu dau măsura reală a 
personalităfii și nu pot defini 
un univers de creație. Igno- 
rînd necesitatea aprofundării 
analitice și a caracterizării sin
tetice, autorii au recurs, însă, 
la romanjare. Asistăm cu inex
primabilă uimire la niște sub
stituiri stîngace, în care sem
natarii cărții încearcă să re
producă, nu aflăm întotdeauna 
pe ce bază, stări de spirit ale 
actorului, gînduri intime, 
reacfii lăuntrice față de un 
eveniment sau altul, dialoguri 
alcătuite ad-hoc ; ba, mai 
mult, în această formulă am
biguă, lipsită de acoperire 
documentară, sînt cuprinși și 
părinții actorului, chiar și 
cîtiva înaintași mai îndepăr
tați. Un paragraf factologic e 
urmat de unul „literar" (des
crieri, dialoguri, chiar „son
daje psihologice" — calita
tea nu o luăm în discuție), 
urmînd ca lectorul să separe 
el realitatea de ficțiune, dacă, 
evident, reușește să iasă din 
labirintul formulei. Dificultatea 
cititorului este explicabilă, 
căci autorii se aventurează în 
zonele cele mai intime ale 
omului, sfrăduindu-se bună
oară să ghicească ce visa sub
locotenentul Vraca pe cînd se 
afla rănit într-un spital, în vre
mea primului război mondial, 
sau la ce se gîndea cînd mer
gea pe Calea Victoriei, în- 
dreptîndu-se spre Capșa...

în fa(a unui asemenea mod 
de a compune o carte care se 
vrea monografică, însăși cri
tica se simte dezarmată. E 
aproape cu nepufinfă să dis
tingi personalitatea artistică a 
lui George Vraca din acest 
amalgam de date extrase din 
presă, cărfi și afișe de teatru 
și fantazări dezinvolte pe 
seama unei biografii cerce
tate în grabă.

Se pare că o monografie 
George Vraca va trebui abia 
să fie scrisă.

Dumitru SOLOMON

buie să fie o confirmare a posibilită
ților sale, nu o recompensă pentru 
alte merite, stimabile, poate, dar fără 
nici o legătură cu literatura. Proce
deul de a recruta preparatori direct 

din rîndul absolvenților e plin de mari 
riscuri. Uneori intuiția profesorului 
(în cazul cînd alegerea o face el I) 
e bună, dar de multe ori selec
ția e întîmplătoare, neconcludentă. 
După cîtiva ani se constată ce eroare 
s-a făcut : e însă prea tîrziu, omul 
s-a legat de această profesiune, ajun
ge lector și iese, în cazurile mai feri
cite, la pensie conferențiar, neștiut 
de nimeni, neafirmat prin nimic, 
necontestat niciodată în mod public. 
Nescriind cărți, nu cunoaște confrun
tarea cu oamenii din disciplina sa, 
nu irită pe nimeni, nu e lăudat, nu 
e negat. Din această modestă plati
tudine omul își face un merit, un 
prestigiu și, firește, o carieră. Con
cursul mi se pare, pentru orice for
mă de învățămînt, obligatoriu. El dă 
posibilitatea ca cei mai înzestrați 
dintre absolvenții unei facultăți să 
poată fi selectați. E, totodată, și un 
stimulent : orice tînăr, încrezător în 
destinul său, să aibă deschisă pers
pectiva unei activități superioare ; 
profesor de școală generală sau de 
liceu, cercetător, să știe că promova
rea lui în învățămîntul superior e po
sibilă și se datorește în exclusivitate 
străduințelor, aptitudinilor sale cul
tivate.

In ce privește doctoratul, el trebuie 
să fie, cum s-a mai spus, o confir
mare superioară a activității duse 
de cineva în domeniul literaturii. 
Accentul trebuie pus pe lucrare sau, 
mai exact, pe lucrări. Nu oricine în
tocmește o compilație sau o biblio
grafie trebuie cu necesitate să devină 
doctor.

E curios că sînt doctori (și apar, 
neîncetat, alții noi) care n-au publi
cat niciodată o recenzie, un studiu, 
nu se știe dacă pot sau nu face ana
liza unei opere, dacă spiritul lor 
poate da un sens datelor. Apariția lu
crării de doctorat mi s-ar părea, deci, 
o condiție sine qua non. Altfel vom 
avea doctori, multi doctori, și prea 
puțini profesori adevărați de litera
tură, în sensul mai înalt de care 
vorbeam în prima parte a articolului.

S-a discutat despre timpul liber al 
cadrelor didactice și despre obliga
țiile lor, traduse într-un program 
de șase ore, zilnic. Cum s-a 
arătat (înregistrez cu satisfacție 
intervenția acad. Gh. Mihoc, rectorul 
Universității din București, precum 
și a altor participanți de dezbatere !) 
ideea de a impune un program fix, 
invariabil desfășurat pe timp de șase 
ore în incinta facultății, trezește — 
ca să utilizăm un eufemism — cele 
mai mari nedumeriri. Am în vedere 
disciplinele umanistice. Chestiunea se 
pune însă, am observat din cîteva 
intervenții, și la alte discipline. Pen
tru un cercetător literar (cum este 
sau trebuie să fie profesorul de lite
ratură 1) timpul de muncă e nelimi
tat, nu șase, uneori 12 ore din 24 le 
petrece în bibliotecă sau la masa de 
scris. De la un timp, el și-a format 
o bibliotecă proprie, cu operele fur 
damentaie. Activitatea cadrelor di
dactice trebuie apreciată după cali
tatea lucrărilor, cursurilor elaborate 
Acestea, singure, pot da o idee des
pre pregătirea și despre timpul a 
iecțat pentru întocmirea lor.

Cu aceasta am intrat în alt capitol al 
dezbaterilor: «cela al cursurilor uni-

Puțini sînt spectatorii 
care nu au poposit cîteva ore 
sub cupola circului, avîn- 
tîndu-se imaginar spre 
înălțimi în salturi virtuoa
se, alături de acrobatul te
merar, sau supunînd, tot 
imaginar, înfricoșătoare 
animale sălbatice. Totuși 
se știe foarte puțin despre 
această artă extrem de 
populară în țara noastră, 
cu o afluență de un milion 
și jumătate de spectatori 
pe an.

Presa, radioul, televiziu
nea — factori care au avut 
un rol hotărâtor în forma
rea spectatorului de teatru, 
film, operă, estradă — au 
adus o contribuție foarte 
mică la pregătirea unui pu
blic cît de cît avizat pen
tru a aprecia creația de 
circ. Necunoașterea a ge
nerat la unii tentația de a 
se considera circul o 
demonstrație sterilă de 
„mușchi" și „îndemînare", 
care doar te uimește. Dar 
acest gen reflectă convin
gător tendința omului de a 
se autodepăși. Demonstrează 
în imagini artistice și nu 
sub forma unor simple per
formanțe, că limitele fizio
logice umane cu care ne-am 
obișnuit pot fi împinse și 
mai departe prin pricepere, 
exercițiu și gîndire.

Munca artistului de circ 
este puțin cunoscută, deși 
numele i se află înscris cu 
litere mari pe afișe răspîn- 
dite în lumea largă. O în
treagă pleiadă de artiști cu 
o valoare internațională 
au activat zeci de ani, au 
fost pensionați sau sînt în 
pragul pensionării, fără ca 
realizările lor să fi fost 
consemnate decît fugitiv în 
cursul unei note. Celor din 
generația tînără critica de 
spectacol aproape nu le-a 
semnalat existența artistică.

In nici un alt gen, 
apropierea de satisfacția 
lucrului îndeplinit nu se 
cucerește cu atîta trudă, cu 
atîtea emoții și, de ce să 
nu spunem, cu atîtea 
riscuri. Și totuși numărul 
de circ, deși ca gen este 
același, nu rămîne într-o 
formă înghețată. Perfecțio
narea continuă face ca o 
parte din demonstrațiile 
care-1 compun să se schim
be de la an la an, 
exercițiile de o factură mai 
simplă sînt înlocuite cu al
tele de o valoare artistică 
și de o performanță mai ri
dicată. Dinamica internă a 
fiecărui număr în decursul 
perfecționării duce impli
cit la o transformare care 
nu poate fi însă observată 
la perioade scurte de timp. 
Aceasta face de multe ori 
ca după cîtiva ani evoluția 
unor artiști să se schimbe 
structural în privința con
ținutului de figuri. Fapt 
care nu este însă dublat de

o reîmprospătare a formei 
de prezentare. înscenarea 
cu fantezie a fiecărui nu
măr se face la noi cu timi
ditate. Reîmprospătarea for
mei de prezentare se face de 
obicei cu ocazia unor spec
tacole, cînd un artist este 
îmbrăcat într-un nou cos
tum pentru a fi legat de 
tema regizorală a reprezen
tației, iar recuzitei i se a- 
daugă cîteva elemente de
corative tot cu acest scop. 
Modificări făcute în grabă, 
inerent purtînd pecetea 
improvizației. Au fost ca
zurile unor spectacole cu 
temă prezentate în decursul 
anilor în arena circului 
nostru. Dublînd eforturile

acestui an a fost ne
cesar să se depună eforturi 
sporite pentru a se înlătura 
rămînerile în urmă în pri
vința rentabilizării unități
lor de turneu. „Scânteia" în 
articolul „Ce determină ne
cesitatea subvenționării 
circului" publicat în ziua 
de 28 ianuarie 1967 arăta 
situația grea în care se gă
sea circul în anul 1966. 
După acest articol, s-au 
luat unele măsuri care au 
dus la folosirea mai bună 
a capacității sălilor în tur
neu. Dacă în cursul anului 
trecut procentul era între 
44—66 la sută din numărul 
de locuri, în anul 1967 toate 
circurile de turneu au ju-

Unele din neajunsuri pot fi 
remediate printr-o mai 
bună gospodărire a fonduri
lor și a materialelor exis
tente. Oricum, cred că la 
repartizarea cheltuielilor ar 
trebui să se țină seama, de 
pildă, de stadiul avansat do 
uzură al unora din sălile 
— corturi din pînză — care 
lasă să pătrundă ploaia și 
au un aspect urât. Ar me
rita studiate și problemele 
transportului (vagoanele de 
dormit, mijloacele de trac- 
tare etc.) căutîndu-se so
luții corespunzătoare sar
cinilor actuale ale circului 
nostru. înainte de ple
carea în turneu s-au făcut 
reparații, unele destul de

FATA PUTIN 
CUNOSCUTĂ
A CIRCULUI
puncte de vedere

de pregătire profesională 
ale artiștilor, schimbarea 
prezentării ar fi bineveni
tă, cu condiția să nu fie 
o simplă improvizație, ci 
o acțiune bine pregătită și 
planificată pentru perioa
de mai mari de timp, avînd 
astfel condiții optime de 
realizare. încropirea de nu
mere noi într-un timp scurt 
(pentru un număr de circ 
și un an este o limită mi
nimă) aduce deservicii prin 
aceea că evoluțiile prezen
tate au un nivel artistic 
și profesional scăzut, sub 
limita similarelor din alte 
tari, unde specializarea în 
acest gen se practică con
secvent. înnoirea prin per
fecționarea continuă, urmă
rită cu asiduitate și dirija
tă, credem că este soluția 
cea mai bună pentru a ne 
putea menține la nivelul 
artei de circ mondiale.

Turneele constituie baza 
activității Circului de stat, 
aici realizîndu-se în cea 
mai mare parte planul 
de încasări. în cursul

cat cu săli al căror indice 
de folosire s-a ridicat la 
peste 80 la sută din capa
citate.

Reducerea unităților de 
turneu la un număr de trei 
a asigurat activitatea în con
diții superioare cu persona
lul existent. Au fost 
programate cu specta
cole de mai bună calitate. 
S-a făcut o judicioasă repar
tizare a orașelor în cadrul 
itinerariilor fiecărei unități 
în așa fel încît între cir
curile care vizitează un 
oraș să existe un interval 
cît mai mare de timp. S-a 
intensificat reclama. Toate 
acestea au dus la creșterea 
frecventei publicului și în 
același timp la scăderea 
cheltuielilor. Creșterea evi
dentă a randamentului cir
curilor care activează în 
provincie s-a făcut cu pre
țul unor adevărate sacri
ficii ale personalului acestor 
unități, pentru că baza 
materială cu care sînt do
tate nu a fost completată 
simțitor față de anul trecut.

costisitoare, pentru a se 
pune în stare de funcțio
nare un material cu totul 
învechit, investindu-se sume 
importante care au încărcat 
simțitor fondul de cheltu
ieli.

Unitățile necorespunză
toare și urâte fac ca publi
cul să privească cu neîn
credere și să nu fie atras 
de la început către specta
colul de circ. Mai mult 
chiar, unele sfaturi popu
lare au refuzat, și pe bună 
dreptate, să repartizeze 
locuri centrale unor ase
menea instalații, care nu se 
încadrează aspectului urba
nistic al orașelor noastre.

Ceea ce este îmbucurător 
anul acesta este o marcan
tă preocupare în privința 
constituirii unor programe 
de reală valoare artistică, 
cuprinzînd numere atrac
tive, cu o distribuție con
stantă și bine echilibrate 
ca varietate a genurilor. 
Producția artistică s-a asi
gurat prin folosirea cît mai 
completă a personalului 
aflat în schemă. în cazuri 
rare și absolut necesare 
s-a apelat la colaboratori.

Cu toate realizările artis
tice înregistrate în ultimul

timp, în munca artistică au 
mai rămas foarte multe de 
făcut. Cerințele formulate 
în articolul amintit din 
„Scînteia" în legătură cu 
îmbunătățirea calitativă a 
programelor de circ ar 
trebui să constituie un 
obiectiv central pentru con
ducerea și colectivul circu
lui. Profesionalismul mește
șugăresc lipsește circul de 
suflu larg, de inovație, de 
romantismul elanurilor ne
zăgăzuite. Trebuie redată 
strălucire costumației, e- 
lementelor decorative și 
recuzitelor, sărăcăcioase în 
ultimul timp. Sînt puține 
numerele de amploare : 
marile ansambluri acroba
tice și grupele de animale. 
Se simte nevoia unei în
drumări susținute pentru 
închegarea unei școli 
proprii de circ românesc, 
specificitate care s-a for
mat cu decenii în urmă. 
Există o tradiție recunos
cută a acrobaților la bare 
și a vestiților dresori for
mați la Circul Sidoli, care 
s-au bucurat cu mulți ani 
în urmă de succese remar
cabile pe toate meridianele 
Pămîntului, numere care nu 
mai există în repertoriu 
sau nu mai au o valoare 
de stil deosebită.

Perspectiva apropierii 
unor noi elemente tinere, 
care să asigure continuita
tea artei manejului, este 
neclară. Pregătirea viitori
lor artiști trebuie să pre
ocupe mai mult C.S.C.A. 
și conducerea circului. S-ar 
putea face o selecție de ele
mente talentate din în
treaga țară, 5—10 pe an. 
asigurîndu-li-se condițiile 
materiale necesare spre a 
fi pregătiți în cadrul Cir
cului de stat. în cadrul 
unor grupe de studiu pe 
specialități, vechii maeștri 
acrobați și jongleri — pe 
baza unei programe ana
litice specifice — s-ar 
putea forma o nouă gene
rație de slujitori ai mane
jului.

Mai există posibilitatea 
înnoirii cadrelor artistice 
prin repartizarea unor 
absolvenți ai Institutului de 
cultură fizică și sport și 
Institutului de artă teatrală 
și cinematografică selecțio
nați din anul IV de studii 
și primind în răstimpul 
pînă la absolvire o îndru
mare proprie artei de circ.

Un sprijin mai atent din 
partea Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă — 
inclusiv în ce privește con
solidarea bazei materiale 
a circului — măsuri rea
liste și de îndată aplicabile, 
ar face ca circul românesc 
să-și poată ocupa locul care 
i se cuvine în peisajul ar
tei noastre contemporane.

Cezar ȚIPA

cronica filmului

„CENUȘA SI DIAMANT
Undeva, la marginea unui o- 

raș, doi oameni, culcați în iar
ba înaltă, se răsfață in razele 
unui soare primăvăratec. Ai 
crede că așteaptă la marginea 
șoselei o mașină care să-i ducă 
mai departe. Dar nu I O dată în
trezărită în depărtare mașina, 
tensiunea abia ghicită irumpe. 
Sînt scoase la iveală două pis
toale mitralieră. Cu furie, cu
prinși de frenezia uciderii, cei 
doi tineri descarcă în plin au
tomatele...

Sînt primele zile de pace ale 
lui Mai 1945. Intr-un oraș po
lonez noua putere se organizea
ză luînd primele măsuri împo
triva terorismului. Pentru a în
tări munca de partid, sosește 
aci activistul comunist Szczuka. 
El urmează să fie victima unui 
nou atentat. Crima aceasta tre
buie s-o execute același tînăr 
pe care l-am întîlnit si în pri
mele imagini: Maciek, 24 de 
ani.

Sînt primele zile de pace. In 
ambele tabere se face bilanțul 
luptei, se face o reevaluare a 
idealurilor pentru care luptă 
fiecare. De o parte lupta pen
tru Polonia, pentru ceea ce tre
buie să devină ea îi însuflețeș
te pe comuniști; de cealaltă 
parte, împotrivirea disperată, 
inconștientă față de noile rea
lități de după eliberare îi îm
pinge pe reacționarii naționa
liști pe panta trădării poporu
lui, a terorismului.

In aceste împrejurări tulburi, 
Maciek descoperă dragostea, 
întrevede perspectiva unei alte 
vieți; acum simte mai puternic 
inutilitatea actelor sale, criza 
„idealului" pentru care luptă, 
înșelătoria căreia îi va cădea el 
însuși victimă. Acum un singur 
gînd îl domină pe acest tînăr 
a cărui tinerețe nu s-a împli
nit, a cărui viată aducătoare de 
moarte îl îndreaptă cu pași 
grăbiți către sfîrșit: „Nu mai 
vreau să ucid, nu mai vreau să 
mă ascund I Vreau să trăiesc, 
doar să trăiesc !“. Dar vechile 
legături nu pot fi rupte și Ma
ciek își va executa misiunea. 
Bătrînul comunist Szczuka este 
ucis cu același automatism cri
minal. Peste puțin timp Maciek 
este la rîndul său împușcat. 
Moartea sa amplu descrisă de 
aparatul de filmat, zbatere ne
putincioasă. aproape animalică 
în singurătatea și murdăria ți
nui cîmp de gunoaie de la mar
ginea orașului, este punctul fi
nal al acestei tragedii.

„Doamne ce frumoasă ar fi 
putut să fie viata !“, exclamă la

un moment dat eroul filmului 
lui Wajda. In replica aceasta e 
și regret, și durere, și încrân
cenare, și presimțirea marții. O 
rostește un tînăr de 24 de ani, 
fermecător, inteligent, ușor bla
zat, ușor cinic, trecut prin ca
taclismele războiului, un ins în 
care treptat, fără să-și dea sea
ma, idealul a fost înlocuit cu 
executarea oarbă a unor ordi
ne, cu crima. Aci este esența 
tragică a acestui personaj.

Cenușă și diamant nu este 
însă doar descrierea cazului 
Maciek, deși acesta, în inter
pretarea magistrală a lui Cy- 
bulski, domină totul. Descrie
rea peisajului uman, întrepă
trunderea de savant contra
punct a temelor, acea diversi
tate a preocupărilor și intere
selor omenești pe care o simți 
în viata orașului creează cursul 
realist al operei, autenticitatea 
sa de epocă, de psihologie si 
ambiantă socială.

Este greu lîngă Cybulski ți 
pe partituri de complexitate 
mai redusă să poți străluci. Și 
totuși tipurile create de Ewa 
Kriszewska, Adam Pawlikowskl, 
Bogumil Kabiela, Stanislaw 
Milski se fixează în amintirea 
spectatorului; nu în egală mă
sură cel creat de Waclaw Zas- 
trzezynski în Szczuka, activis
tul comunist, rol ce pare a-l 
depăși pe actor.

E firesc ca la aproape zece 
ani de la realizarea filmului lui 
Andrzej Wajda să încercăm azi, 
vizionîndu-l după Lady Mac
beth din Siberia (1962) și Ce
nușa (1966) — descifrarea va
lorilor care au rezistat timpu
lui, să decantăm permanențele 
stilistice de ceea ce trecerea a- 
nilor a dovedit că este nesem
nificativ, neviabil în creația ar
tistului. Chiar dacă fantezia 
programării ne rezervă abia a- 
cum plăcerea tîrzie a primei în- 
tîlniri cu Cenușă și diamant, 
timpul care s-a scurs de la pre
miera absoluță a ■filmului ne 
este un prețios auxiliar în actul 
critic. El ne face să înțelegem 
mai bine de ce filmul lui Wajda 
reprezintă și azi una dintre cele 
mai importante realizări ale ci
nematografiei poloneze, o operă 
care, prin cele mai bune rezol
vări. rezistă comparației cu 
creațiile de mai tîrziu ale au
torului ei sau ale colegilor săi, 
de la Ford, Munk și Kawale-1 
rowicz pînă la Has, Polanski ți 
Skolimowski.

B. T. RlPEANU
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Deschiderea Expoziției 
industrial-comerciale 

a U. R. S. S.

viața internațională

Cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale României

(Urmare din pag. I)

In continuare, vorbitorul a a- 
mintit că, pînă la revoluție, Rusia 
era o țară agrară înapoiată din 
punct de vedere economic. Peste 
70 la sută din populația adultă era 
analfabetă. într-o situație deosebit 
de grea se aflau regiunile de mar
gine ale Rusiei. In anii puterii so
vietice — a‘spus V. A. Kirillin — 
țara noastră s-a transformat în- 
tr-un puternic stat industrial, a- 
vînd o economie dezvoltată, o ști
ință și cultură înalte.

Ca urmare a promovării consec
vente a politicii naționale leninis
te s-a format prietenia trainică a 
popoarelor și naționalităților oare 
trăiesc în țara noastră.

Expoziția care se deschide as
tăzi este cea mai mare expoziție 
organizată în 1967 în străinătate 
atît în ceea ce privește suprafața 
de expunere, cît și în ceea ce pri
vește numărul și varietatea expo
natelor.

Scopul acestei expoziții este de 
a înfățișa poporului român prin
cipalele etape de dezvoltare ale 
statului sovietic, succesele obținu
te în diferite domenii ale econo
miei, științei și culturii, creșterea 
bunăstării oamenilor sovietici, în
florirea economiei și culturii na
ționale a republicilor unionale, 
lupta Uniunii Sovietice pentru 
pace și prietenie între popoare.

Vizitatorii expoziției vor putea 
lua cunoștință de realizările noas
tre în dezvoltarea diferitelor do
menii ale științei, industriei, con
strucțiilor, transportului, ocrotirii 
sănătății, învățămîntului și cul
turii.

Expoziția specială consacrată cu
ceririi spațiului cosmic va permi
te cunoașterea contribuției Uniunii 
Sovietice în acest domeniu. în ca
drul acesteia va putea fi văzută 
în mărime naturală racheta pur
tătoare „Vostok" cu motoarele in
stalate, rachetă care a lansat pen
tru prima dată omul în spațiul 
cosmic, machetele primilor sateliți 
artificiali sovietici ai Pămîntului 
di- lume, ale sateliților din seria 

,smos“, ale stațiilor cosmice 
, -roton“, „Electron" și „Venus". 
1 La expoziție vor putea fi vă
zute noutăți ale tehnicii sovietice : 
noile avioane AN—32, Anteu, 
IL—62, TU—134, IAK—40, automo
bile „Moskvici—412“, „Zaporojeț", 
autobasculanta Belaz—548, moto
nave hidroglisoare de tip „Zarea", 
noi tipuri de tractoare, mașina de 
prelucrare a metalelor prin seîn- 
tei electrice, generatori optici cuan
tici, televizoare în culori și multe 
altele.

Exponatele expoziției oferă o 
imagine a marilor posibilități de 
export ale Uniunii Sovietice.

Sperăm — a adăugat vorbitorul 
— că vizitarea expoziției va per
mite oamenilor muncii din Româ
nia să cunoască mai profund viața 
poporului sovietic și va contribui 
la dezvoltarea continuă a colabo
rării multilaterale, economice și 
tehnico-științifice, la lărgirea și în
tărirea relațiilor frățești dintre 
țările noastre.

Noi dăm o înaltă prețuire prie- 
‘.ei dintre poporul sovietic și 

poporul român, prieteniei dintre 
popoarele tuturor țărilor socialiste 
și vom face și în viitor tot ceea ce 
este posibil pentru dezvoltarea și 
întărirea ei continuă. Acest lucru 
este deosebit de important în pre
zent, cînd imperialismul încearcă, 
în diferite puncte ale globului pă- 
mîntesc, să frîneze, prin forța ar
melor, lupta de eliberare a po
poarelor. Uniunea Sovietică se ri
dică cu hotărîre în apărarea po
porului vietnamez, se pronunță 
pentru încetarea agresiunii ameri
cane împotriva R. D. Vietnam, 
pentru retragerea trupelor S.U.A. 
și ale sateliților lor din Vietnamul 
de sud, retragerea necondiționată a 
trupelor izraeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate și instaurarea păcii 
în Orientul Apropiat. împreună cu

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE CONGO ’67

De numele uriașului fluviu Congo, 
impresionant atît prin lungime (pes
te 4 200 km), cît și prin întinderea 
bazinului său, sînt legate destinele și 
aproape întreaga istorie a două țări 
africane de dincolo de ecuator : Re
publica Congo, situată pe malul său 
drept, și Republica Democratică 
Congo, aflată pe malul sting. Sînt 
țările cunoscute sub denumirile de
venite uzuale de Congo-Brazzaville 
și Congo-Kinshasa.

De la Brazzaville, dincolo de flu
viu, se vede Kinshasa, etalîndu-și gi
ganticul port fluvial, cu instalații 
dintre cele mai moderne. Splntecînd 
văzduhul, uriașele brațe ale macara
lelor încarcă și descarcă necontenit.

Mii de cetățeni traversează zilnic 
fluviul spre Kinshasa sau spre Bra
zzaville, folosind bacurile și vedetele 
rapide ale companiei „Congolia". Ur
măm aceeași cale spre Kinshasa pe 
un bac comod.

De la început, Kinshasa nu se 
dezminte. Pare că nu-și precupețește 
nici un efort pentru a ocupa un loc 
de cinste printre frumoasele capitale 
ale lumii. Marile artere ale orașului 
sînt largi, asfaltate și luminate cu 
neon. Uriașe „buildinguri" albe, 
cu cîte 10 și 15 etaje, domină bule
vardele „30 Iunie" și „Patrice Lu
mumba". Edificiul administrației, 
clădirile poștei centrale și hotelul 
„Memling", sediul O.N.U. în Congo, 
catedrala „Sfinta Ana" și „Hotel de 
Viile" sînt admirabile reprezentante 
ale arhitecturii moderne.

In plin avînt edilitar, Kinshasa 

țările frățești, noi ne pronunțăm 
în mod hotărît pentru lichidarea 
focarelor de război, pentru asigu
rarea păcii și securității popoare
lor.

în încheiere, V. A. Kirillin a mul
țumit autorităților române pentru 
ajutorul și sprijinul acordate în 
organizarea expoziției, pentru 
ospitalitatea prietenească cu care 
delegația sovietică a fost înconju
rată la București.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care a spus: 
Este deosebit de plăcut pentru noi, 
pentru țara noastră, pentru po
porul român, a spus vorbitorul, că 
avem prilejul de a găzdui Expo
ziția economică a Uniunii Sovieti
ce care se inaugurează astăzi. A- 
ceastă expoziție va oferi vizitatori
lor din Capitală și din alte părți 
ale țării posibilitatea să-și între
gească cunoștințele cu privire la 
realizările obținute de popoarele 
Uniunii Sovietice în dezvoltarea e- 
conomiei, științei, culturii, în ridi
carea nivelului de trai al oameni
lor muncii, în opera de construire 
a comunismului.

în cele cinci decenii care s-au 
scurs de la Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, în Uniunea 
Sovietică au avut loc, sub condu
cerea Partidului Comunist, profun
de transformări sociale. Organiza
rea pe baze socialiste a industriei, 
agriculturii, a întregii activități e- 
conomice a determinat un ritm ra
pid de dezvoltare a forțelor de pro
ducție. într-o perioadă scurtă din 
punct de vedere istoric, Uniunea 
Sovietică a devenit, prin munca 
plină de abnegație a popoarelor 
sovietice, o putere economică de 
prim rang, care participă cu aproa
pe o cincime la producția indus
trială a lumii. în domenii de cea 
mai mare importanță ale cercetării 
contemporane — studierea Cosmo
sului, energia atomică, tehnica ra
chetelor — știința și tehnica sovie
tică au obținut succese remarcabi
le, cărora li s-a adăugat zilele tre
cute o nouă, admirabilă performan
ță : coborârea lină a unei stații auto
mate pe planeta Venus și stabili
rea pentru prima dată în istoria 
cosmonauticii a unei comunicații 
interplanetare. Poporul român se 
bucură din toată inima de realiză
rile deosebite ale Uniunii Sovie
tice în opera de construire a noii 
orînduiri sociale, considerîndu-le 
drept o contribuție hotărîtoare la 
întărirea sistemului mondial socia
list, la creșterea influenței ideilor 
socialismului în întreaga lume.

Deschiderea Expoziției economice 
sovietice, a spus în continuare to
varășul Ilie Verdeț, are loc în 
preajma sărbătoririi semicentena
rului Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie — eveniment de răscru
ce în istoria universală, care a 
marcat începutul erei revoluțiilor 
socialiste, a trecerii de la capita
lism la socialism pe scară mondială. 
Alături de celelalte numeroase ac
țiuni prin care poporul nostru în- 
tîmpină acest jubileu glorios, ex
poziția ce se inaugurează astăzi 
constituie o nouă manifestare a 
sentimentelor de prietenie fră
țească pe care le nutresc reciproc 
poporul român și popoarele so
vietice.

Pe tărîm politic, economic, știin
țific, tehnic și cultural, între Româ
nia și Uniunea Sovietică se desfă
șoară o largă colaborare în spi
ritul internaționalismului socialist. 
Avînd o pondere de peste o treime 
în comerțul exterior al României, 
Uniunea Sovietică se află pe pri
mul loc între țările cu care între
ținem relații economice.

în ultimii 6 ani, volumul schim
burilor reciproce a crescut de a- 
proape 1,5 ori. Sîntem convinși că 
succesele pe care țările noastre le 
obțin în dezvoltarea economiei lor 
naționale creează noi posibilități, 
care, explorate și puse în valoare 
prin eforturi comune, pot asigura 
intensificarea în continuare a a- 

apare aidoma unui șantier. La tot 
pasul întîlnești buldozere, mașini de 
nivelat terenul, camioane de toate 
tonajele. în centrul orașului se află 
în construcție numeroase noi edificii 
de cîte 4 pînă la 10 etaje. Cîteva din 
ele vor fi afectate administrației, 
restul reprezentînd construcții cu 
caracter social-cultural : spitale, cli
nici, școli, cinematografe.

Recent, cu prilejul conferinței 
O.U.A. la nivel înalt, care și-a desfă
șurat lucrările la Kinshasa, orașul 
s-a îmbogățit cu un nou cartier mo
dern, format din 40 de vile, prevă
zute cu tot confortul. Aici au fost 
găzduiți șefii delegațiilor participante 
la conferință. In viitor, complexul va 
fi rezervat turiștilor.

0 ȚARĂ CU BOGĂȚII 
FABULOASE

Se spune că orașul Kinshasa este 
o „casablancă ecuatorială" — atribut 
justificat dacă ținem seama de popu
lația sa, care depășește cu mult un 
milion de locuitori și ia pe zi ce 
trece proporții datorită imensului 
exod rural.

Kinshasa străbate astăzi o perioa
dă de indiscutabil progres. Dar vre
murile întunecate ale dominației co
loniale și-au lăsat amprenta adînc 
impregnată în viața cotidiană a ce
tățeanului congolez. Progresul pă

cestor schimburi, extinderea co
operării economice și tehnico-știin
țifice.

Partidul Comunist Român, gu
vernul țării, a spus vorbitorul, 
promovează cu consecvență poli
tica de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și colaborare frățească cu 
Uniunea Sovietică, cu celelalte țări 
socialiste, avînd convingerea pro
fundă că aceasta corespunde inte
reselor vitale ale popoarelor noas
tre, intereselor unității sistemului 
mondial socialist, ale coeziunii miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale și a forțelor progresis
te, cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Reafirmînd sentimentul de sa
tisfacție pe care ni-1 prilejuiește 
deschiderea acestei expoziții, ne 
exprimăm, totodată, convingerea 
că ea va fi vizitată de un mare 
număr de cetățeni, că va trezi un 
larg interes și va aduce o impor
tantă contribuție la dezvoltarea 
prieteniei între popoarele și țările 
noastre.

în încheiere, vă rog să-mi per
miteți să felicit călduros pe organi
zatorii expoziției și să mulțumesc 
tovarășului Kirillin, șeful delega
ției guvernamentale sovietice, pen
tru cuvintele de prețuire rostite la 
adresa poporului român și a prie
teniei româno-sovietice. în numele 
conducerii partidului, al guvernu
lui nostru, al poporului român 
transmit popoarelor sovietice, cu 
prilejul aniversării jubiliare a Ma
relui Octombrie, urări de noi suc
cese în activitatea pe care o des
fășoară pentru construirea comu
nismului, pentru triumful cauzei 
păcii și prieteniei între popoare.

Directorul expoziției, V. M. Le- 
peșkin, invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să taie panglica inaugu
rală. Apoi, conducătorii de partid 
și de stat ai țării noastre, împre
ună cu toți cei prezenți, vizitează 
standurile expoziției. Directorul 
expoziției, asistat de specialiști so
vietici, a dat explicații asupra ex
ponatelor prezentate în pavilionul 
central al expoziției și pe terenul 
alăturat.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți con
ducători de partid și de stat s-au 
interesat îndeaproape de realizări
le din domeniul industriei, științei 
și tehnicii sovietice, bogat oglin
dite în expoziție, dînd o înaltă a- 
preciere exponatelor prezentate.

înainte de plecare, conducătorii 
de partid și de stat au felicitat pe 
organizatorii expoziției și au sem
nat următoarele în cartea de 
onoare :

„Expoziția industrial-comercială 
a Uniunii Sovietice, deschisă la 
București în cadrul manifestărilor 
prilejuite de sărbătorirea semicen
tenarului Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, constituie o stră
lucită ilustrare a realizărilor re
marcabile obținute de U.R.S.S. în 
domeniul industriei, științei și teh
nicii, o expresie elocventă a ma
relui potențial creator și a muncii 
însuflețite a poporului sovietic.

Succesele însemnate dobîndite de 
oamenii muncii din Uniunea So
vietică sub conducerea P.C.U.S. în 
cei 50 de ani care au trecut de la 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie bucură din toată inima pe 
comuniștii din România, întregul 
popor român. Ele constituie o con
tribuție hotărîtoare la creșterea 
forței și influenței sistemului mon
dial socialist, la cauza progresului 
și păcii în lume.

Exprimăm calde felicitări pen
tru felul în care a fost concepută 
și organizată această expoziție și 
urăm popoarelor sovietice noi și 
tot mai mari succese pe drumul 
construirii comunismului, pentru 
înflorirea patriei lor“.

(Agerpres)

șește deocamdată mai rapid în 
capitală decît în regiunile din in
teriorul țării, unde, cu toate efortu
rile întreprinse în ultima vreme de 
guvern, populația continuă să ducă 
o viață destul de grea.

Amprentele „civilizației" colonia
liste sînt vizibile și la Kin
shasa, devenind mal evidente în 
principalele piețe ale orașului. In 
„Piața pentru europeni", măcelăriile 
„portugheze" și magazinele etalează 
cu un lux de reclamă un bogat sor
timent de produse la prețuri care nu 
sînt nici pe departe accesibile pătu
rilor largi ale populației autohtone. 
Marea masă a oamenilor muncii se 
aprovizionează la „Piața centrală" — 
un platou întins pe oîțiva kilometri 
pătrați, acoperit cu sute de tarabe. 
De fapt, piața e un imens bazar. 
Caracterul de bazar universal este 
împrumutat de comercializarea nu 
numai a produselor alimentare, ci 
și a unor minunate obiecte de arti
zanat african lucrate în fildeș, lemn, 
bambus, corn, piele de șarpe și a 
tablourilor în ulei executate de a- 
matori. Spre deosebire de alte țări, 
aici negoțul e practicat îndeosebi de 
femei, majoritatea tinere care își 
poartă copiii în spate, legați solid 
cu o broboadă.

Studiile geologilor atestă, fără pu
tință de tăgadă, că regiunea fluvlu- 

. lui Congo este una din cele mai bine 
dotate, atît în ceea ce privește va
rietatea și calitatea rezervelor de 
minerale, cît și în ceea ce privește 
cantitatea lor.

Vizita în tara noastră 
a unei delegații a Partidului 

Socialist din Japonia 
Primire la tovarășul Ștefan Voitec

Vineri după-amiază a sosit în 
țara noastră o delegație a Partidu
lui Socialist din Japonia, condusă 
de Shichiro Matsumoto, deputat, 
membru al Comitetului Executiv 
al P.S.J. și șef al biroului pentru 
afaceri internaționale al acestui 
partid. Din delegație face parte, de 
asemenea, Shimpei Fujimaki, se
cretar al biroului pentru afaceri 
internaționale al P.S.J. Delegația 
face o vizită prietenească în Re
publica Socialistă România.

în dimineața zilei de sîmbătă, 
delegația Partidului Socialist din 
Japonia a fost primită de președin
tele Marii Adunări Naționale a

Ședința Comisiei permanente CALL
pentru industria chimică

j

avut loc la Ber- 
ședință a Comi- 
C.A.E.R. pentru

La ședință au 
ale țărilor

Zilele acestea a 
lin cea de-a 28-a 
siei permanente 
industria chimică, 
participat delegații 
membre ale C.A.E.R.: R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, Republica So
cialistă România, R. P. Ungară și 
U.R.S.S. Conform acordului dintre 
C.A.E.R. și guvernul R. S. F. Iugo
slavia, la ședință a fost prezentă, 
de asemenea, o delegație iugoslavă.

Comisia a discutat problema or- 
dinei și conținutului lucrărilor de 
coordonare a planurilor de dezvol
tare a industriei chimice și a ce
lulozei și hîrtiei a țărilor membre 
ale C.A.E.R. în perioada de după 
1970 și a adoptat recomandări co
respunzătoare. Au fost adoptate, de 
asemenea, unele recomandări în 
vederea dezvoltării colaborării ță
rilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F. 
Iugoslavia în domeniul îngrășămin- 
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ÎN EPOCA
PREFACERILOR

Republicii Socialiste România, to
varășul Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. Au fost de față prof. Traian 
Ionașcu, președinte al Comisiei'ju
ridice a M.A.N., ing. Tudor Iones- 
cu și prof. Stanciu Stoian, membri 
ai Comisiei de politică externă a 
M.A.N.

In cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme de 
interes comun.

în cursul aceleiași zile, delegația 
P.S.J. a avut o întîlnire la Comi
tetul de Stat al Planificării.

telor minerale și mijloacelor chi
mice de ocrotire a plantelor.

La ședință au fost examinate 
propunerile organelor de lucru ale 
comisiei în probleme concrete ale 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R., în domeniul industriei 
chimice pentru articole de larg 
consum, coloranților și semifabri
catelor, industriei farmaceutice și 
cauciucurilor sintetice și în alte 
probleme și au fost adoptate reco
mandări corespunzătoare.

Comisia a aprobat planul său de 
lucru pe anul 1968.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, co
laborare frățească și înțelegere 
reciprocă.

SPOR AZI ÎN CAPITALA
Săptămina preolimpică

CIUDAD DE MEXICO 21 (Ager
pres). — In cadrul „Săptămânii pre- 
olimpice" de la Ciudad de Mexico 
au început competițiile de scrimă, 
tir și lupte libere. La scrimă, proba 
masculină de floretă a dat loc unei 
dispute foarte strînse, clstigătorul fi
ind desemnat după un baraj intre 
polonezul Lisewski, maghiarul Szabo 
și românul Mureșan — clasați în a- 
ceastă ordine. Locurile următoare au 
foit ocupate de sovieticul Sveșnikov, 
iar locul cinci de românul Drîmbă, 
care în serii îl învinsese pe Sveșni
kov. De remarcat că doi dintre fa
vorit!, francezii Brodin si Talvard, 
nu s-au calificat nici în semifinale. 
In concursul de tir. după prima 
manșă a probei de talere aruncate 
din șanț, conduce americanul J. Beck 
cu 100 puncte, urmat de românul G. 
Florescu și spaniolul J. Alonso, cu 
cîte 98 puncte fiecare. Proba de 
pistol precizie a revenit lui Helmuth 
Artelt (R. D. Germană) — 560 punc
te, secondat de Vladimir Stolîpin 
(U.R.S.S.) — 559 puncte.

Aseară la Floreasca

Prima gală din cadrul turneului

Aseară, în sala sporturilor Floreas
ca s-a desfășurat prima gală din ca
drul turneului internațional de box 
la care participă pugiliști din Bulga
ria, Franța, Ungaria, U.R.S.S. și Ro
mânia.

Iată rezultatele în ordinea catego
riilor : muscă : Gruiescu (România) 
învinge la puncte pe Sterev (Bulga
ria) ; cocoș : Otvos (România) întrece 
la puncte pe Candrou (Franța) ; semi- 
ușoară : Plotnikov (U.R.S.S.) dispune 
la puncte de Goanță (România) ; 
Azzaro (Franța) întrece la puncte pe 
Sirony (Ungaria) ; ușoară : M. Duml-

îndelungată instabilitate politică, ar 
fl avut de mult posibilitatea să iasă 
din rîndul țărilor slab dezvoltate. Din 
păcate însă — chiar și după 1960, 
anul independenței, anumite cercuri 
monopoliste străine continuă să-i 
considere pe congolezi o uriașă 
mină de lucru ieftină, Iar bogă
țiile Congoului drept ale lor. După 
independență au avut loc o serie 
de răscoale în armată, regizate din 
străinătate, și s-au instaurat se
cesiuni în estul, nordul și sudul ță
rii ; guvernele s-au divizat în nu
meroase fracțiuni, partidele politice 
lipsite de program manifestau pu
țină preocupare pentru interesele 
țării, fiind organizate pe baze tribale 
și manevrate de ambițiile personale 
ale unora...

La 24 noiembrie 1965, armata, 
condusă de generalul Joseph Desire 
Mobutu, ia puterea și formează un 
guvern „hotărît, după cum se spune 
la Katanga, să construiască un Congo 
nou, să-1 scoată din vîrtejul rușinos 
în care îl aruncase un politician fan
faron (Chombe) și să ducă o politică 
opusă celei care situa 
perpetuă dependență față 
străine...'

Cine 
cîteva : 
pede și limpede seama că, în ciuda 
a numeroase greutăți, o serie de re
forme preconizate de guvern își gă
sesc aplicarea. Aceste reforme 
au fost îndreptate, după cum îmi 
spunea însuși președintele Mobutu, 
„spre înlăturarea haosului și a anar
hiei în care se zbătea țara", consti
tuind în același timp Și bazele asa
nării situației și asigurării stabilității 
interne.

în primul rînd, au avut loc re
structurări de ordin administrativ cu 
scopul de a se asigura un control

țara într-o 
de puterile

și numai
re-

vizitează, fie 
zile, Congo își dă

ROMA 21 (Agerpres). — Cu pri
lejul Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, atașa
tul militar, aero și naval, lt. col. 
Stan Vlădescu, a organizat la am
basada română din Roma o gală 
de filme documentare cu caracter 
militar, urmată de un cocteil. Au 
participat Roberto Tremelloni, mi
nistrul apărării al Italiei, Natale 
Santero, subsecretar de stat la Mi
nisterul Apărării, general de ar
mată Vescovini, inspector general 
în Ministerul Apărării, generali și 
amirali italieni, atașați militari, 
membri ai corpului diplomatic, zia
riști.

★
PRAGA 21 (Agerpres). — Cu o-

Varșovia Congresul cooperativelor 
pentru construcția de locuințe
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — La 

Varșovia s-a deschis cel de-al V-lea 
Congres pe întreaga Polonie al co
operativelor pentru construcția de 
locuințe. La lucrările Congresului 
participă Ștefan Jedrychowski, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Comisiei 
de stat a planificării de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R. P. Po
lone, și alți conducători de partid și 
de stat.

Congresul face un bilanț al reali
zărilor obținute de cooperativele 
pentru construcția de locuințe, ai 
situației acestora și dezbate planu
rile lor de viitor.

Din raportul prezentat la

In golful celebrei stațiuni mariti
me Acapulco se desfășoară întrece
rile de iahting. Protagonistul rega
telor este bătrînul danez Paul Elv- 
stroem, care a redevenit concurent 
după ce la Jocurile Olimpice de la 
Tokio fusese antrenor. înaintea ul
timei regate. Elvstroem este lider la 
clasa Finn. La clasa „Olandezul zbu
rător" conduce americanul Ted Tur
ner, iar la clasa „Star", elvețianul 
Edwin Bernet.

Halterofilii și-au mai desemnat 
trei cîștigători: V. Kurențov 
(U.R.S.S.) (cat. semimijlocle) — 470 
kg ; N. Ozimek (Polonia) (cat. mijlo
cie) — 475 kg; I. Talts (U.R.S.S.) 
(cat. semigrea) — 492,500 kg.

in cadrul concursurilor cicliste pe 
velodrom, pistardul cehoslovac Jiri 
Daler a stabilit un nou record mon
dial pe distanta de 4 000 m cu 
timpul de 4’ 45” 94/100. Un al doi
lea record mondial a stabilit sovie
ticul Mihail Kolușev. care în proba 
de 1 000 m lansat a înregistrat timpul 
de 1’ 01" 3/100.

prin k.o. 
(Franța) ; 
(U.R.S.S.)
Hodoșan

trescu (România) — bate 
repriza a III-a pe Bigot 
semimijlocle : Rahmanov 
învinge prin abandon pe 
(România) ; Ghiță (România) înțrece 
la puncte pe Gayer (Ungaria) ; mijlo
cie mică : Covaci (România) bate la 
guncte pe Varusfel (Franța) ; Mavria- 
șin (U.R.S.S.) dispune prin abandon 
de Abagiev (Bulgaria) ; grea : Sănă- 
țescu (România) bate la puncte pe 
Petrov (Bulgaria). Cea de-a doua re
uniune va avea loc luni, 23 octombrie, 
la ora 10.

efectiv asupra întregului teritoriu 
național. Reforma administrativă a 
pus, de asemenea, capăt politicii de 
umflare a aparatului administrativ 
și a avut o influență binefăcătoare 
asupra finanțelor țării, realizîndu-se 
importante economii.

Războaiele tribale, alimentate în 
mai toate cazurile și din străinătate, 
erau o adevărată plagă a Congoului 
fiind de natură să pună veșnic în pe
ricol pacea șl securitatea sa Internă. 
Astăzi, Congo duce o luptă necruță
toare împotriva tribalismului ca in
stituție, a cărui practică e interzisă 
printr-o lege promulgată recent. 
Crește conștiința națională conside
rată drept o garanție a întăririi uni
tății teritoriale.

Din 1965 și pînă astăzi, actualul 
regim congolez a fost obiectul unor 
atacuri repetate. în 1965 au loc Ia 
Kisangani prima „mare ofensivă 
chombistă" și răscoala foștilor jan
darmi katanghezi. Anul acesta, două 
agresiuni succesive, la Kisangani și 
Bukawu, orchestrate din străinătate 
și executate de mercenari, au con
stituit, după cum apreciază oficiali
tățile congoleze, dovada cea mai 
elocventă a încercărilor imperialiști
lor șl neocolonlaliștllor de a contra
cara politica de independență a țării, 
înseși aceste agresiuni demonstrează 
că drumul pe care merge Congo nu 
este pe placul imperialiștilor care-și 
văd amenințate pozițiile.

Eforturi evidente sînt îndreptate 
spre dejucarea comploturilor și imix
tiunilor de tot felul în viața tînăru- 
lui stat. Aceste eforturi sînt reflec
tate și în noua constituție, adoptată 
anul acesta, care creează cadrul juri
dic necesar afirmării actualului re
gim ce se vrea cu adevărat solid 
într-o țară puternică. 

Constantin BENGA

cazia Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, loco- 
tenent-colonel Petre Constantin, a- 
tașatul militar al României la Pra- 
ga, și alți membri ai ambasadei 
au depus coroane de flori la cimi
tirele și monumentele eroilor ro
mâni căzuții pe teritoriul Ceho
slovaciei în lupta împotriva fascis
mului, pentru eliberarea acestei 
țări. La solemnități au participat 
reprezentanți ai organelor de partid 
și de stat locale, generali și ofițeri 
ai armatei cehoslovace, pionieri și 
elevi. Totodată, la monumentele 
eroilor români din localitățile Lu- 
cenec și Pustimer au fost depuse 
coroane de flori din partea organe
lor locale de stat.

greș, relatează agenția P.A.P., re
zultă că în anii din urmă coopera
tivele pentru construcția de locuințe 
s-au dezvoltat foarte mult. Incepînd 
cu anul trecut ele au devenit for
ma principală de rezolvare a pro
blemei locuințelor în orașe și alte 
localități. Participarea populației la 
finanțarea construcției de locuințe 
crește tot mai mult. Dacă în anii 
1957—1965, se menționează în ra
port, membrii cooperativelor pentru 
construcția de locuințe au adus un 
aport de aproximativ 6,3 miliard» 
zloți, în actualul plan cincinal in
vestițiile în acest domeniu repre
zintă circa 21 miliarde zloți.

FOTBAL t pe stadionul „23 
Auguat", Incepînd de la ora 
13,15 se desfășoară in cuplaj 
meciurile Dlnamo Bucureștl- 
Jiul Petroșani și Steaua-F.C. 
ArgeșuL

BASCHET : în «ala Floreas
ca au loc patru partide, după 
cum urmează : de la ora 8,30, 
Voința BucureșU-Conttructorul 
București (feminin, cat. A) ; 
Politehnica Bucureștl-I.C.F. 
(masculin, pentru locurile 3—4 
în „Cupa României* *) ; de la 
ora 12,15, Steaua-Dlnamo 
(pentru locurile 1—2 în „Cupa 
României*)  ; Politehnica Bucu- 
reștl-I.C.F. (feminin, cat. A).

Răspunzînd invitației Prezidiului 
Academiei, ne vizitează țara prof, 
univ. Luc Durand Reville, membru 
în Consiliul economic și social al 
Franței, președinte de onoare al 
Societății franceze de economie po
litică. Oaspetele a vizitat Institutul 
de cercetări economice din Bucu
rești și a purtat discuții cu oameni 
de știință și specialiști români în 
domeniul comerțului exterior.

într-o convorbire cu un redactor 
al agenției „Agerpres" — oaspete
le a declarat, printre altele :

Socotesc că România, țară socia
listă cu care cooperăm și în dome
niul industrial — cooperare pe care 
o consider la fel de utilă ambelor 
popoare — a făcut în ultimii ani 
pași importanți în comerțul cu alte 
state. Aceste progrese, care se re
feră la structura variată a comerțu
lui exterior, ca și la creșterea per
manentă a schimburilor comerciale 
existente, ilustrează încă un fapt 
remarcabil: marile realizări ale 
României pe plan economic și so
cial

O impresie deosebită — a spus în 
încheiere oaspetele — mi-au făcu
t-o schimburile de vederi ce le-am 
avut cu personalități ale vieții ști
ințifice românești. Studiile econo
miștilor din țara dumneavoastră 
sînt de altfel cunoscute și apreciate 
de colegi} francezi și mă voi stră
dui după întoarcerea la Paris să or
ganizez o reuniune a specialiștilor 
din Franța și România, pentru a 
discuta în comun cele mai actuale 
probleme de specialitate.

★
Sîmbătă seara a sosit în Capitală, 

la invitația Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
dl. Willi Daume, președintele Uni
unii Sporturilor și al Comitetului 
olimpic din R. F. a Germaniei. La 
sosire, oaspetele a fost întîmpinat 
de Ion Balaș, vicepreședintele Co
mitetului olimpic român, și. 
dru Șiperco, membru al Comitetu
lui internațional olimpic. a

(Agerpres) g

Numai din celebra provincie Ka
tanga, Congoul furnizează peste 60 
la sută din consumul mondial de co
balt. Congo se situează pe locul 6 în 
ierarhia mondială în ceea ce privește 
producția de cupru. Tot în bogata 
Katanga se află importante cantități 
de uraniu și radiu, cotate ca fiind 
de foarte bună calitate. Alături de 
aceste mari resurse minerale se gă
sesc în cantități apreciabile plumb, 
magneziu, huilă, zinc, wolfram, 
tungsten, platină etc. Provincia Ki- 
bari e cunoscută prin aurul său, 
provincia Kivu. prin rezervele de 
minereu de fier, iar regiunea Kassai 
prin diamantele sale. Congo este una 
din principalele țări producătoare de 
diamante industriale.

Printre altele, specialiștii au eva
luat că resursele hidraulice ale țării 
depășesc cifra de 100 milioane kW, 
adică circa 13 la sută din potenția
lul mondial. Actualmente hidrocen
tralele și centralele termice din 
Congo dezvoltă o putere de circa 
615 000 kW. în afara orezului, manio- 
cului, porumbului, arahidelor, folo
site în special pentru consumul lo
cal, Congoul exportă anual aproxi
mativ 27 000 tone de. lemn, 5 000 tone 
cacao, 50 000 tone cauciuc, 250 000 
tone oleaginoase. 40 000 tone cafea, 
30 000 tone bumbac. De asemenea, 
banane, textile, ceai, tutun, zahăr 
(circa 40 000 tone) și altele.

Dacă Congoul, care dispune de a- 
semenea rezerve — îmi relata un 
coleg de la săptămînalul „Congo 
Magazine" — nu ar fi fost victima 
unor numeroase mașinațiuni și com
ploturi externe, care au dus la o

HANDBAL: pe Stadionul ti
neretului este programat unul 
dintre derblurile campionatului 
feminin (categoria A), meciul 
Universitatea Bucureștl-Unlver- 
■itatea Timișoara, avind in 
deschidere alte douâ partide 
feminine (din categoria B) : 
Universitatea II-C.S.M. Sibiu, 
Politehnica-Institutul pedago
gic Bacău. Programul începe 
la ora 9.

GIMNASTICA: In «ala Dl
namo, de la ora 11 — întîlni- 
rea internațională masculină 
de gimnastică Dinamo Bucu- 
rești-Dynamo Berlin și un 
concurs demonstrativ al lotu
lui nostru leminin.

RUGBI: pe stadionul Steaua 
(Ghencea), Incepînd de la ora 
9, au loc meciurile Glorla- 
Bulmentul BIrlad și Steaua- 
Farul Constanța; pe stadio
nul „Parcul copilului", la ora 
15,30, se intilnesc echipele 
Grlvlța Roșie și Știința Petro- 
șeni.

în cîteva rînduii
SELECȚIONATELE DE VOLEI 

ALE U.R.S.S. au susținut la Sofia o 
dublă întîlnire amicală cu reprezen
tativele Bulgariei. In ambele jocuri 
victoria a revenit oaspeților : la fe
minin cu 3—0, iar la masculin cu 
3—2.

LA CARDIFF, IN MECI PENTRU 
CAMPIONATUL EUROPEAN DE 
FOTBAL, selecționata Angliei a dis
pus cu 3—0 (1—0) de echipa Tării 
Galilor. Punctele au fost înscrise de 
Peters, B. Charlton și Ball.

în aceeași competiție, la Belfast, 
Irlanda de Nord a învins Scoția cu 
1—0 (0—0).

ÎN PROBA DE SIMPLU A TUR
NEULUI DE TENIS DE LA BARCE
LONA, Juan Gisbert (Spania) l-a 
învins cu 6—3, 7—5 pe Roger Taylor 
(Anglia). Partida centrală, între 
spaniolul Manuel Santana și iugo
slavul Nicola Pllici, a revenit Iul 
Santana cu 2—6, 6—3, 6—1.

IERI, PE VELODROMUL DI
NAMO DIN CAPITALĂ, tînărul ci
clist Florin Purcăruș (Steaua) a fă
cut o tentativă pentru stabilirea re
cordului național al orei la juniori, 
în 60 de minute, F. Purcăruș a aco
perit 40,170 km, întrecînd astfel cu 
peste 500 m vechiul record deținut 
de Ș. Gregorian.



viața internațională
PE TOATE MERIDIANELE GLOBULUI

Largă mișcare de solidaritate
cu lupta dreaptă

orului vietnamez
In impresionante manifestații ce s-au desfășurat ieri cu prilejul „Zilei internaționale a 

Vietnamului**  în zeci de orașe de pe toate continentele, popoarele lumii și-au manifestat minia 
față de continuarea războiului purtat de imperialiștii americani împotriva eroicului popor viet
namez, au cerut cu hotărîre Statelor Unite să pună capăt agresiunii.

Este cunoscut că Partidul Comunist Român, guvernul țării noastre, întregul popor 
român, condamnînd cu toată tăria agresiunea americană, își afirmă consecvent solidaritatea 
deplină cu lupta dreaptă a poporului vietnamez pentru apărarea independenței și libertății 
patriei sale- Cu prilejul „Zilei internaționale a Vietnamului**  s-a reliefat încă o dată necesi
tatea stringentă ca Statele Unite să pună capăt imediat și necondiționat bombardamentelor asu
pra teritoriului Republicii Democrate Vietnam, ca măsură absolut indispensabilă creării unor 
premise favorabile restabilirii păcii, soluționării problemei vietnameze in cadrul acordurilor de 
la Geneva.

Publicăm citeva din noianul de relatări primite aseară la redacție din toate colțurile lumii.

JAPONIA

5000 000 de 
glasuri

21 octombrie. Tokio. Aleile mare
lui parc „Meiji“ din centrul capita
lei Japoniei au fost inundate sîm- 
bătă după-amiază în două rîn- 
duri de mulțimea de mani- 
festanțî care au luat parte la 
mitingurile de protest împotriva 
agresiunii din Vietnam. Străzile o- 
rașului Tokio au fost arhipline de 
demonstranți pînă seara.

Asemenea manifestații au avut loc 
tn numeroase alte orașe japoneze, ca 
Osaka, Kyoto, Saporo, Yokohama, 
Kobe etc. In întreaga Japonie, peste 
cinci milioane de oameni și-au ex
primat protestul împotriva agresiu
nii americane și sprijinul lor față 
de lupta dreaptă a poporului viet
namez. Ei au condamnat coopera
rea guvernului japonez la războiul 
din Vietnam și au cerut încetarea 
imediată a bombardamentelor wu-

6 000 de parașutiști aparținînd di
viziei a 82-a aeropurtate. Demon
strațiile, care s-au desfășurat în 
ultimele zile la chemarea Comi
tetului național al mobilizării 
pentru încetarea războiului din 
Vietnam, vor continua și duminică 
în capitala federală.

SUEDIA

Să înceteze 
bombarda
mentele!

Luînd cuvîntul în Riksdag (par
lamentul țării), C. Hermansson, 
președintele Partidului de stînga 
— comuniștii — din Suedia, a con
damnat intensiiicarea războiului 
agresiv dus de S.U.A. în Vietnam. 
EÎ a subliniat că Statele Unite duc 
'mpotriva poporului vietnamez un

VIZITA DELEGAȚIEI
C. C. Al P. C. R. IN SUEDIA

„RELAȚIILE BULGARO- 
AUSTRIECE EVOLUEAZĂ

STOCKHOLM 21 (Agerpres). — 
Vineri după-amiază s-au încheiat 
la Stockholm convorbirile dintre 
delegația C.C. al P.C.R., condusă de 
tovarășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., și conducerea Parti
dului de stînga — comuniștii — din 
Suedia. Au participat tovarășii 
H. C. Hermansson, președintele

partidului, Urban Karlsson și Gun
nel Granlid, membri ai Comitetu
lui Executiv.

In continuare, delegația C.C. al 
P.C.R. urmează să viziteze orașele 
Goteborg și Malmo, unde vor avea 
loc întîlniri cu conducerile organi
zațiilor de partid districtuale.

1N URMA CONVORBIRILOR IUGOSLAVO—VEST-GERMANE

Interes pentru extinderea 

relațiilor economice bilaterale

Galoane de manitesfanți la demonstrația de sîmbătă de la Washington
Telefoto : U.P.I. — Agerpres

pra R. D. Vietnam. Mitingurile și 
marșurile de protest au fost com
binate cu grevele naționale de
clarate de tipografi, șoferi de 
autocamioane, lucrători ai com
paniilor particulare de radio și tele
viziune, îucrători din edituri, mun
citori auxiliari. Feroviarii din 13 
mari orașe japoneze au declarat 
pe rînd, începînd de joi, greve și 
au organizat mitinguri de protest. 
Alături de ei au fost docherii din 
portul Yokohama și din alte porturi, 
care au refuzat să mai transporte 
materialele militare destinate războ
iului din Vietnam și au organizat, 
pe vasele ancorate în porturi, mitin
guri de protest împotriva agresiunii 
americane.

Florea TUIU

R. F. a GERMANIEI

In numeroase orașe din R. F. a 
Germaniei au avut loc la 21 octom
brie demonstrații de protest împo
triva agresiunii americane în Viet
nam. Una din cele mai mari demon
strații a avut loc la Hamburg în 
fața clădirii consulatului general al
S. U.A. Participanții scandau lozinci 
de protest împotriva raidurilor avia
ției amerioane asupra teritoriului 
R. D. Vietnam și cereau retragerea 
trupelor agresoare de pe pămîntul 
vietnamez. Demonstrații similare au 
avut loc la Miinchen și Stuttgart.

STATELE UNITE

La Washington au avut loc 
sîmbătă mari demonstrații în 
fața Pentagonului, la care au 
participat aproximativ 100 000 
de persoane. Agenția Associated 
Press scrie că „începînd de vineri 
după-amiază Pentagonul seamănă 
cu o fortăreață pregătită pentru 
atac**.  De-a lungul întregului tra
seu parcurs de manifestanți și în 
fața Pentagonului au fost masate 
cele mai importante forțe de or
dine văzute vreodată la. Washing
ton : 2 000 de agenți aparținînd 
gărzii naționale, 4 000 de membri 
ai poliției militare, precum și

război de exterminare. Riksdagul 
și guvernul Suediei, a arătat vor
bitorul, trebuie să condamne a- 
cest război și să ceară Statelor 
Unite să înceteze agresiunea și 
să-și retragă trupele din Vietnam.

★
In cuvîntarea rostită la deschi

derea Congresului extraordinar 
al Partidului social-democrat- 
muncitoresc din Suedia, președin
tele partidului, primul ministru 
Tage Erlander, a condamnat a- 
gresiunea S.U.A. în Vietnam, rele- 
vînd pericolul pe care acest răz
boi îl reprezintă pentru cauza 
păcii în întreaga lume. „Cerem în
cetarea bombardamentelor între
prinse de aviația americană asu
pra teritoriului vietnamez, a de
clarat Tage Erlander, pentru că 
dorim să se creeze posibilitatea 
tratativelor și a păcii".

FRANȚA

Trupele ame
ricane să 
plece acasă!

Sîmbătă după-amiază la ape
lul a 32 de partide și orga
nizații, printre care P'.C.F., 
P.S.U., Mișcarea pentru pace, 
Liga drepturilor omului, Uniunea 
femeilor franceze, Uniunea sindi
cală pariziană, Confederația Ge
nerală a Muncii, mai multe zeci 
de mii de parizieni s-au adunat 
in Piața Republicii pentru a par
ticipa la o mare demonstrație de 
solidaritate cu eroicul popor viet
namez. Coloanele de manifes
tanți s-au îndreptat apoi în 
cortegiu spre istorica Piață a 
Bastiliei, purtând în frunte două 
mari pancarte albe cu lozincile : 
„Sprijin cauzei poporului vietna
mez", „Solidaritate cu forțele pă

cii din S.U.A.". In fruntea corte
giului se aflau personalități de 
seamă ale vieții politice, printre 
care conducători ai P.C.F., în 
frunte cu Waldeck Rochet, secre
tar general, Edouard Depreux, 
președinte de onoare al P.S.U., 
conducători ai mișcării pentru 
pace și ai altor organizații.

A urmat un grup compact de 
vietnamezi aflați la Paris, printre 
care mulți studenți; alături de ei, 
cot la cot, mai multe grupuri de 
americani, membri ai „Comitetu
lui american din Paris pentru în
cetarea războiului", scandează: 
„încetați războiul din Vietnam !" 
„Aduceți trupele acasă !“.

In Piața Bastiliei a avut loc un 
miting, participanții cerînd cu 
hotărîre să înceteze imediat și 
necondiționat bombardamentele 
contra R. D. Vietnam, să fie re
cunoscut F.N.E. ca singur repre
zentant autentic al poporului din 
Vietnamul de sud, să fie retrase 
trupele americane din sudul 
Vietnamului, să fie respectat 
dreptul poporului vietnamez de 
a fi stăpînul propriilor destine.

Manifestații de protest împotri
va agresiunii s-au desfășurat în 
numeroase alte orașe ale țării, atât 
ieri cit și zilele anterioare.

Al. GHEORGHIU

ITALIA 

„Restituiți 
pacea po
porului viet
namez !“

Sîmbătă seara, la Genova, mii și 
mii de demonstranți și-au făcut auzit 
pînă la Washington glasul de protest 
împotriva agresiunii americane în Viet
nam, grație unei linii telefonice di
recte adaptată la un sistem de am
plificare. O amplă manifestație s-a 
desfășurat la Palermo, în Sicilia. 
La Mantova, fot sîmbătă seară, 
a avut loc o grandioasă „veghe pen
tru pace", iar la Pietrasanta o adunare 
a tinerilor convocată de organizațiile 
de tineret ale Partidului Comunist Ita
lian, ale Partidului Socialist Unificat și 
Partidului Socialist Italian al Unității 
Proletare. La Torino a fost organizată 
o acțiune a tineretului de strîngere da 
semnături pentru a exprima solidari
tatea cu poporul vietnamez martir.

Demonstrații împotriva agresiunii, 
pentru recunoașterea dreptului po
porului vietnamez la independență și 
libertate s-au desfășurat sîmbătă în 
multe alte localități, centre de pro
vincii și în comunele de pe întreg 
cuprinsul peninsulei italiene. Caracte
ristica lor a constituit-o realizarea 
unei largi înțelegeri între tinerii co
muniști, socialiști, catolici, între oame
nii muncii și intelectualii de diferite 
orientări politice și convingeri religioa
se, între organizații locale ale princi
palelor partide politice. La Roma, un 
grup de studenți de le „Centrul ameri
can de studii clasice” și de la alte uni
versități americane, care se găsesc în 
Italia la studii, au înmînat ambasadei 
Statelor Unite o petiție adresată pre
ședintelui Johnson, în care se 
spune, între altele : „Solidari cu 
miile de americani, care astăzi își 
exprimă protestul în cadrul marșului 
la Washington, ne adresăm dumnea
voastră cu această petiție, cerîndu-vă 
încetarea imediată și necondiționată a 
bombardamentelor asupra Vietnamu
lui și un angajament sincer menit să 
restituie pacea poporului vietnamez”.

Nicolae PUICEA

AUSTRIA

BELGRAD 21 (Agerpres). — La 
Belgrad s-au încheiat convorbirile 
dintre delegația Federației indus
triașilor vest-germani și diverși re
prezentanți ai vieții economice iu
goslave. Comunicatul comun cu 
privire la aceste convorbiri relevă 
dorința reciprocă de a extinde re
lațiile economice dintre cele două 
țări. Părțile au subliniat necesita
tea utilizării tuturor posibilităților

în vederea sporirii volumului 
schimburilor de mărfuri, precum 
și a colaborării dintre firmele in
dustriale iugoslave și vest-germane. 
S-a făcut, de asemenea, propunerea 
înființării unui Comitet economic 
permanent iugoslavo—vest-german, 
care ar urma să se ocupe de pro
blemele curente ale colaborării e- 
conomice bilaterale.

SOFIA 21 (Agerpres). — Rela
țiile bulgaro—austriece, se arată în 
comunicatul comun cu privire la 
vizita cancelarului federal Josef 
Klaus în R. P. Bulgaria, dat pu
blicității la Sofia, evoluează satis
făcător în interesul ambelor po
poare și există condiții pentru 
dezvoltarea lor în continuare.

Bulgaria și Austria, se arată în 
continuare în comunicat, conside
ră ca fiind imperios necesară sta
bilirea unei atmosfere de încrede
re și înțelegere reciprocă între po
poarele europene pe calea extinde
rii și adîncirii legăturilor politice, 
economice și culturale între sta
tele europene indiferent de deose
birile existente între ele în ceea 
ce privește orînduirea socială.

Exprimîndu-și îngrijorarea în le
gătură cu situația din sud-estul 
Asiei, conducătorii celor două gu
verne au subliniat necesitatea 
rezolvării cît mai grabnice a 
problemei vietnameze pe baza a- 
cordurilor de la Geneva din 1954. 
Cei doi oameni de stat au subli
niat că rezolvarea problemei O- 
rientului Apropiat trebuie să aibă 
la bază normele general admise 
ale dreptului international si Car
tei O.N.U.

ZIUA 

TINERETULUI 
CUBANEZ

Ieri, 21 octombrie, s-a sărbă
torit în Cuba împlinirea a șapte 
ani de la crearea Uniunii Tine
retului și a trei ani de la trans
formarea acesteia în Uniunea 
Tineretului Comunist din Cuba.

în cinstea acestei aniversări, 
în întreaga țară s-au desfășu
rat numeroase manifestări poli
tice, culturale și sportive cu 
participarea entuziastă a zeci 
de mii de tineri. în cadrul 
„Săptămînii de studiu, muncă 
și apărare a țării", care s-a des
fășurat între 15 și 21 octombrie, 
s-a realizat în toate provinciile

CORESPONDENȚA 
DIN HAVANA

DE LA VICTOR STAMATE

X

La Viena a avut loc o demonstra
ție de protest împotriva războiului 
agresiv al S.U.A. în Vietnam. Pes
te două mii de demonstranți au 
parcurs străzile centrale ale capita
lei Austriei, purtind lozinci și difu- 
zînd mii de manifeste prin care se 
cerea încetarea bombardamentelor 
aviației americane asupra R. D. 
Vietnam. După demonstrație a avut 
loc un miting.

NOI amAnunte privind zborul
STAȚIEI INTERPLANETARE „VENUS-4"

• Cartușe pentru captarea de probe atmosferice • Temperatura la suprafața 
planetei — 280 grade Celsius • Elementele componente ale stației.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Pe baza unor date 
obținute la Academia de Științe a U.R.S.S., agen
ția TASS a transmis amănunte în legătură cu 
zborul stației interplanetare sovietice „Venus-4“ 
și cu unele rezultate științifice preliminare obți
nute de aceasta.

Stația a efectuat un com
plex de cercetări științifice 
în timpul zborului, în spa
țiul din jurul planetei .și 
în atmosfera ei. In aparatul 
care a efectuat coborîrea 
pe planetă au existat două 
termometre, un indicator 
barometric, un aparat pen
tru măsurarea densității at
mosferice și 11 cartușe pen
tru analiza gazelor, cu aju
torul cărora au fost luate 
probe de gaze la două alti
tudini. Ele au stabi
lit că bioxidul de car
bon constituie componentul 
principal al atmosferei pla
netei Venus (90—95 la sută).

Indicatoarele de tempera
tură au fost calculate pen
tru măsurători între 0 și 
plus 400 grade Celsius. Ulti
ma valoare de temperatură 
înregistrată la suprafața 
planetei a fost de aproxi
mativ plus 280 grade Cel-

sius, presiunea fiind in li
mitele cuprinse între 15—22 
atmosfere. Pentru prima 
oară au fost obținute măsu
rători sigure ale parame
trilor atmosferei planetei 
Venus, ceea ce a deschis 
calea pentru zboruri ulteri
oare.

In cabina orbitală a sta
ției „Venus-4“ au fost am
plasate un magnetometru, 
o numărătoare de particu
le ale razelor cosmice, un 
aparat pentru înregistra
rea hidrogenului și oxige
nului, captatoare pentru 
particulele încărcate în ve
derea studierii plasmei (io- 
nosferei) din jurul planetei.

Măsurătorile efectuate în 
timpul zborului pe orbita 
heliocentrică q,u confirmat 
datele zborurilor interpla
netare anterioare. Ele au 
arătat, totodată, că în a-

nul 1967 intensitatea explo
ziilor solare a sporit de su
te de ori în comparație cu 
anii 1964—1965, ceea ce este 
legat de intensificarea ac
tivității soarelui. Observa
țiile au arătat că fluxul de 
particule cosmice cu mari 
energii a rămas invariabil 
pînă la o distantă de 5 000 
de kilometri de suprafață 
și a fost egal cu fluxul sta
bilit la depărtare de pla
netă. O dată cu apropierea 
de Venus, acest flux a scă
zut datorită absorbției ra
zelor de către aceasta. Da
tele obținute demonstrează 
că Venus nu are centuri de 
radiații asemănătoare ce
lor terestre.

Indicațiile aparatelor au 
infirmat părerea existentă 
că toate planetele siste-

compusă dintr-o cabină or
bitală și un aparat care a 
coborît pe suprafața plane

mulul solar dispun de
cîmpuri magnetice.

*
Stația „Venus-4“ a fost

tei. Greutatea totală a sta
ției a fost de 1 106 kilo
grame. Ea a fost înzestra
tă cu un complex de apa
rate de radio, cu sistem 
de aparate pentru alimen
tarea cu curent electric, 
pentru orientarea și stabi
lizarea ei, precum și pen
tru reglarea temperaturii.

Aparatul, care a coborît 
pe suprafața planetei, a 
fost destinat cercetărilor 
în atmosfera ei. El are o 
formă apropiată de o sfe
ră cu un diametru de un 
metru, avînd greutatea de 
383 kilograme. El a avut o 
cabină pentru aparate și 
una pentru parașute. Pa
rașuta de frînare. ca și 
cea principală, s-au des
chis automat, după por
țiunea de frînare aerodi
namică, atunci cînd viteza 
coboară de la 10,7 mii de 
metri pe secundă la 300 
de metri pe secundă. Pa
rașutele au redus viteza a- 
paratului pînă la cîtiva 
metri pe secundă. Înainte 
de start, aparatul a fost 
sterilizat.

Cubei o amplă mobilizare a ti
neretului la muncă voluntară. 
Un eveniment important l-au 
constituit în aceste zile adună
rile pregătitoare în vederea pri
melor conferințe provinciale ale 
detașamentelor de tineret care 
au plecat să lucreze în agricul
tură. Aceste detașamente — Co- 
lumnas Juveniles Agropecuaris, 
cum sînt denumite aici — create 
anul acesta prin hotărîrea par
tidului și guvernului și care nu
mără de pe acum zeci de mii 
de tineri, au un rol deosebit de 
important în marea acțiune pe 
scară națională de dezvoltare 
în ritm rapid a culturilor de 
cafea, citrice, a creșterii ani
malelor și a formării de cadre 
de tehnicieni pentru agricultură. 
Prima adunare pregătitoare a1 
avut loc la tabăra „Roberto Ro- ’ 
driguez Esquivel" din provir ș
Havana, prima tabără a deta^.0 
mentelor „agropecuaris".

Tot în cadrul săptămînii a- 
mintite, în școlile medii, pre- 
universitare și în institutele 
tehnologice au fost create noi 
cercuri tehnico-științifice. A- 
ceste cercuri, în prezent în nu
măr de peste 1 500, desfășoară o 
bogată activitate în cele mai va
riate domenii ale științei și teh
nicii.

Pășind în al optulea an de 
existență, organizația tineretului 
revoluționar din Cuba, condusă 
și îndrumată de partid, își vă
dește cu tot mai multă preg
nanță contribuția sa în educa
rea tinerei generații, în mobili
zarea ei la înfăptuirea operei de 
construcție socialistă.

agențiile de presă transmit:
• ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI PARTIDULUI CONSER
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• DESCHIDEREA TÎRGULUI INTERNAȚIONAL DE LA 
SIDNEY

Primul ministru al R. D. 
Vietnam, Fam Van Dong, a 
primit recent delegația a- 
mericană de pace condusă de 
Tom Hayden, care a făcut o vizită 
în această țară. Conducătorul dele
gației americane a vorbit cu acest

încheierea vizitei 

premierului indian în R.A.U.

Nici un avantaj nu 
trebuie obținut
prin folosirea forței

Conferința anuală a Par
tidului conservator britanic 
și-a încheiat lucrările la Brighton. Cei 
peste 4 000 de delegați la congres au 
adoptat o serie de rezoluții cu privire 
la politica internă și externă a partidu
lui. Numeroși vorbitori au criticat 
aspru măsurile în domeniul economic 
adoptate de guvernul laburist califi- 
cînd politica acestora ca excesiv de 
„dirijistă". La congres s-a reafirmat, 
de asemenea, fidelitatea partidului față 
de angajamentele militare ale Marii 
Britanii „la Est de Suez**  și în alte 
regiuni ale lumii.

Condamnări în Grecia. La 
Tribunalul din Atena au fost pronun
țate sîmbătă sentințele în procesul 
unui grup de persoane acuzate de a 
fi tipărit și difuzat publicații îndrep
tate împotriva actualului regim militar 
din Grecia. Cinci persoane au fost 
condamnate la închisoare pe termene 
variind între 12 și 20 de ani. Un 
număr de 11 acuzați au fost condam
nați la 2 pînă la 10 ani închisoare, 
iar alți 11 între un an și doi ani în
chisoare.

întrevedere la Budapesta. 
Jânos Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și Jeno Fock, președintele

guvernului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar, au primit sîmbătă 
pe Willi Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, care și-a petrecut o parte din 
concediul de odihnă în R. P. Ungară.

prilej despre mișcarea de protest a 
poporului american împotriva războiu
lui de agresiune din Vietnam. Pre
mierul nord-vietnamez a exprimat 
mulțumirile sale pentru aceste acțiuni 
de protest, arătînd totodată că poporul 
vietnamez este hotărît să lupte pînă 
la victoria finală.

In Palatul Congreselor din Kremlin s-a deschis la 
21 OCtOmbrie plenara jubiliară a oamenilor de artă și literatură din 
U.R.S.S. consacrată celei de-a 50-a aniversări a Revoluției din Octombrie. 
Participă șase mii de reprezentanți ai tuturor uniunilor de creație din țară — 
scriitori, pictori, compozitori, arhitecți, cineaști, oameni de teatru. Sînt de 
față conducători de partid și de stat. în cadrul plenarei sînt analizate rezul
tatele dezvoltării culturii sovietice în decursul unei jumătăți de veac.

Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a primit pe 
Friedl Fiirnberg și pe Erwin 
Scharf, men'bri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Austria, care fac 
o vizită în R. S. Cehoslovacă. Au 
fost discutate o serie de probleme 
care interesează cele două partide, 
probleme ale situației internaționale 
și mișcării comuniste internaționale.

SUCCESUL BALERINILOR

La Sidney s-a deschis cel de-al patrulea Tîrg in
ternațional 0316 Participă 400 firme din 12 țări, printre care și 
România. Țara noastră este prezentă pentru prima oară la această manifestare 
cu un oficiu comercial cu expunere de mostre. întreprinderile de comerț 
exterior din țara noastră expun machete de instalații, bunuri de larg consum, 
mobilier și textile, materiale de construcție etc. Presa australiană consacră 
ample articole participării României, exponatelor prezentate și posibilităților 
care se deschid relațiilor economice dintre cele două țări.

BERLIN. Agenția A.D.N. 
transmite că spectacolul pre
zentat la Rostock de cei 
șapte balerini ai Operei de 
Stat din București s-a bucu
rat de o apreciere entu
ziastă din partea publicu
lui. In acordurile muzicii lui 
Mozart, Schubert, Debussi, 
Chopin au evoluat Ileana 
Iliescu, Valentina Massini și 
Gheorghe Cotovelea. Talentul 
interpretativ al Cristinei Ham
mel, grația și măiestria dove
dite de ea în „Moartea lebe
dei", de Saint-Saiens, au lăsat 
o deosebită impresie

Dansul popular românesc,

CAIRO 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Nasser și premierul In
dira Gandhi — se spune în comu
nicatul publicat la sfîrșitul vizitei 
premierului indian — au căzut de 
acord asupra intensificării coo
perării țărilor lor în domeniile 
politic, economic și cultural. „Cele 
două părți și-au exprimat ata
șamentul față de principiul po
trivit căruia nici un avantaj 
nu trebuie să fie obținut prin 
folosirea forței în vederea atin
gerii unor obiective teritoriale 
sau politice", Comunicatul ara
tă că Indira Gandhi și pre
ședintele Nasser, exprimîndu-și în
grijorarea în legătură cu situația 
gravă existentă în Orientul Mijlo- 
oiu „subliniază necesitatea urgentă 
de a se găsi o soluție echitabilă a- 
cestei probleme, în primul rînd 
prin retragerea forțelor izraeliene 
de pe teritoriile ocupate după 5 iu
nie 1967“.

ROMÂNI LA ROSTOCK
care a prins viață pe scenă în 
interpretarea plină de tempe
rament a balerinilor Petre 
Ciortea, Gheorghe Cotovelea și 
Paraschiv Deleanu a fost viu 
aplaudat de public.

Alexa Dumitrache și Petre 
Ciortea au lăsat, de aseme
nea, o impresie de neuitat — 
arată agenția — interpretând 
admirabilul ,,pas de deux" 
după muzica din „Simfonia ne
terminată" a lui Franz Schu
bert.

La succesul spectacolului, 
subliniază agenția citată, o 
contribuție valoroasă și-a adus 
maestra de balet Tilde Ur- 
seanu.
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