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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Delegația parlamentară iranianăVineri la amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit delegația parlamentară iraniană, condusă de Sharif Emami, președintele Senatului iranian, care, la invitația Marii Adunări Naționale, face o vizită oficială în țara noastră.La primire au participat Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Constantin Stătescu, se

cretarul Consiliului de Stat, șl Stanciu Stoian, deputat al Marii Adunări Naționale.A fost de față S. H. V. Sanan- daji, ambasadorul Iranului la București.In timpul întrevederii, care sa desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor de colaborare între cele două țări, precum și unele aspecte ale situației internaționale.

ale comitetelor
județene ale P.C.R.

Zilele acestea au avut loc plenare ale comitetelor județene ale P.C.R. și Comitetului municipal București al P.C.R. în care au fost dezbătute pe larg sarcinile ce revin organizațiilor de partid și oamenilor muncii din documentele recentei plenare a C.C. al P.C.R. și ale sesiunii Marii Adunări Naționale.La plenarele comitetelor județene au fost invitați activiști cu munci de răspundere din aparatul de partid și de stat, secretari ai organizațiilor de partid, conducători ai unor întreprinderi și instituții, ai unor organizații obștești, oameni de știință, artă și cultură, cadre didactice, juriști.Din partea conducerii de partid la adunări au participat tovarășii Paul Niculescu-Mizil — județul Cluj, Virgil Trofin — la municipiul București, județele Maramureș și Timiș, Ilie Verdeț — județul Galați, Maxim Berghianu — județul Arad, Florian Dănălache
La termocentrala Borzești

A intrat 
in funcțiune 
primul grup 
de 200 M WLa întreprinderea electrică de termoficare Borzești a fost co- .. nectat la sistemul energetic na- " tional primul din cele două gru- ț puri de tufbogeneratoare a cite . 200 000 kW fiecare, care se montează aici în cadrul celei de-a doua etape de dezvoltare a Întreprinderii. Directorul tehnic al termocentralei, ing. Ion Nico- lescu, ne-a furnizat cîteva date interesante în legătură cu noul bloc turbogenerator, care a intrat în funcțiune. Turbinele cu condensație sînt dintre cele mai mari care au fost montate pînă acum în tara noastră. Cele două cazane cu străbatere forțată au un debit de 640 tone de aburi pe oră și funcționează cu parametri superiori: presiune de 140 atmosfere și temperatură de 570 grade C cu supraîncălzire intermediară.Pentru răcirea apei, se înaltă aici 5 turnuri cu o înălțime de 50 de metri — care au o capacitate de 10 000 mc apă pe oră fiecare. O importantă lucrare ce atrage atenția tuturor este coșul de fum. Acesta are 100 metri înălțime, cu 20 metri mai mult decît cele construite în prima etapă.Concomitent cu noul grup turbogenerator, a intrat în funcțiune și un transformator de 250 MVA, prin care energia electrică este furnizată sistemului național. Energia electrică produsă de acest mare grup turbogenerator contribuie la îmbunătățirea alimentării cu energie a unităților industriale, centrelor urbane și satelor din Moldova.în momentul de față constructorii și energeticienii de pe Valea Trotușului continuă munca pentru terminarea lucrărilor de montaj la cel de-al doilea grup de 200 MW, care trebuie să intre în funcțiune pînă la sfîrșitul acestui an. Atunci, capacitatea de producție a termocentralei din Borzești se va tripla.

Gh. BALTĂ 
corespondentul 
„Scînteii*
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Plenare I ADUNARE FESTIVA CU PRILEJUL Delegația Partidului Comunist 
din Argentina

— județul Hunedoara, Constantin Drăgan — județul Neamț, Leonte Răutu — județul Harghita, Vasile Vîlcu — județul Constanța, Ștefan Voitec — județul Dolj, Iosif Banc— județul Vrancea, Petre Blajovici— județul Mureș, Dumitru Coliu — județul Bihor, Emil Drăgănescu — județul Vîlcea, Mihai Gere — județul Ialomița, Petre Lupu — județul Brașov, Manea Mănescu — județul Iași, Dumitru Popescu — județul Buzău, Vasile Patilineț — județul Satu Mare, precum și alți membri ai Comitetului Central al P.C.R.Primii-secretari ai comitetelor județene și al Comitetului municipal București al P.C.R. au făcut expuneri privind importanța hotărî- rilor adoptate de către plenara Comitetului Central al P.C.R.în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul numeroși participanți, care au subliniat justețea măsurilor luate de plenara C.C. al P.C.R. și a legilor adoptate de Marea Adunare Națională, exprimîndu-și adeziunea lor deplină față de documentele a- doptate, angajamentul de a depune toate eforturile pentru traducerea lor în viață.Participanții la plenare au trimis telegrame C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care exprimă hotărîrea de a lupta pentru înfăptuirea acestor noi și importante sarcini ce revin tuturor oamenilor muncii din țara noastră.(Agerpres)

în timpul adunării festive

Societatea noastră socialistă stimulează eroismul. Individul e chemat să ajungă la amploarea unor personaje puternice, apte să contribuie la o mare operă socială, care determină destinul colectivității. Dramaturgia și cinematografia originală sînt văduvite însă în mare măsură de prezența acestor eroi, care, deși se găsesc în viață, nu ajung întotdeauna pe scenă. Nu se poate concepe un moment dramatic distinct, fără a propune personalități puternice, care să modifice fluviul existenței. Eroul înaintat intervine dinamic în realitate, înfruntă dificultăți, dar din adîncul ființei continuă lupta. Eroul e un „motor cu explozie" al societății.Ne-am adresat unui număr de personalități teatrale și cinematografice pentru a afla opinia lor despre destinul acestui erou care apare din realitate și vizează transformarea ei. Eroul socialist crede în eficiența faptelor sale. Actele sale se nasc din energia unei puternice gîndiri, din forța unor bărbătești sentimente. Eroul e asemenea omului de pe stradă, cu deosebirea că el, prin personalitatea sa, capătă forța unui e- xemplu centru societate. A"-. "cest erou răspunde adeseori „absent" în cinematografie, la apelul publicului. Pe scenă, pe ecran, el trebuie să-și ocupe locul rămas prea mult timp liber.
GEORGE CONSTANTIN: îmi 
doresc personaje iubite de 
publicNu mă pot apropia de personajele care n-au nimic comun cu viața. M-a pasionat un personaj ca Pavel Proca, deoarece în acest rol simțeam o adeziune activă la faptele realității din jurul nostru. Dar. în genere, am sentimentul că dramaturgia noastră originală nu creează încă personaje de

ÎMPLINIRII A
DE LA ÎNFIINȚAREA C. S. P.

în Sala mică a Palatului a avut loc vineri după-amiază o adunare festivă cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea Comitetului de Stat al Planificării.Primiți cu vii aplauze, în prezidiul adunării au luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Emil Drăgănescu, Gheorghe Gaston Marin, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, precum și membri ai conducerii C.S.P.
Cu vin ta rea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,Aniversăm 20 de ani de la înființarea Comitetului de Stat al Planificării, moment important care coincide cu începutul dezvoltării socialiste a României, cu trecerea la economia planificată în țara noastră.Cu acest prilej, conducerea partidului și statului a hotărît ca un număr de tovarăși care lucrează în Comitetul de Stat al Planificării să fie decorați cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.

amploarea celor din piesele lui Cărnii Petrescu, de exemplu. Nu există nici un Gelu Ruscanu, nici un „‘erou negativ" ca Sinești. Mulți dintre dramaturgii noștri au pierdut simțul monumentalului.Nu mă pot apropia de acele per

CĂUTA fi EROII

CINEMA TOGRAFICI 
In realitate
——mi. ikuwiiumm—m—nama wiawiuni ii'um

ancheta artistică
sonaje „făcute", compuse din replici în care există imense lacune ale sufletului. Dacă unele lucrări dramaturgice m-au nemulțumit, cinematografia mi-a produs adevărate decepții. In multe filme, omul de azi nu se poate recunoaște. Recent însă, am fost solicitat pentru un film după scenariul lui N. Breban „Răutăciosul adolescent". Aici am întîlnit, în sfîrșit, o poveste simplă, 

în sală se aflau conducători ai unor ministere și instituții centrale, numeroși lucrători din domeniul planificării economice.Adunarea festivă a fost deschisă de tovarășul MAXIM BERGHIANU, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat al Planificării.Colectivul nostru— a subliniat vorbitorul — încearcă un sentiment de profundă bucurie că la această sărbătoare participă conducerea superioară de partid și de stat.

Dați-mi voie ca, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri, să felicit din toată inima pe tovarășii care au primit aceste înalte distincții. Doresc, totodată, să transmit tuturor lucrătorilor din Comitetul de Stat al Planificării un cald salut din partea conducerii partidului și statului.Această aniversare, cît și acordarea distincțiilor unui mare număr de lucrători din C.S.P. constituie dovada înaltei aprecieri pe 

dar foarte autentică, capabilă să mă emoționeze. Un alt scenariu, semnat de I-Ioria Pătrașcu, „Reconstituirea", mi se pare a aduce și el un univers ancorat în existența zilelor noastre.Cînd declar că îmi doresc personaje născute din viață, nu neg deloc 

dreptul fanteziei, totul depinde însă de talentul cu care imaginația îmbracă haina realității. Pregătesc acum „Iona" de Marin Sorescu, împreună cu Radu Penciulescu. Aș dori ca acest personaj, care mi-a trezit adeziunea la lectură, să cunoască și adeziunea spectatorilor prin reprezentație. „Eroismul" unui personaj se măsoară și prin victoria pe care 
o dobîndește sau nu în raport cu 

Vă rog sărim permiteți ca în nu-, mele nostru, al tuturor, să salut în mod cordial prezența la adunare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășului Ion Gheorghe Maurer și a celorlalți conducători.'Gîndu- rile tuturor se îndreaptă cu recunoștință spre partid, conducătorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre, a cărui îndrumare și sprijin ne-au fost călăuză permanentă în activitate.
(Continuare în pag. a III-a)

care conducerea partidului și guvernului o acordă activității Comitetului de Stat al Planificării, tuturor tovarășilor care lucrează în acest important organism al statului nostru socialist.In cei 20 de ani care au trecut de la înființarea sa, Comitetul de Stat al Planificării a adus o contribuție însemnată în planificarea economiei noastre socialiste, în dezvoltarea industriei, agriculturii, în- vățămîntului, științei, culturii, în elaborarea măsurilor privind ritmul de creștere a nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor.Statul noștru a căpătat o bogată experiență în planificarea economiei socialiste. Această experiență, ca și a altor țări socialiste, demonstrează cu putere superioritatea e- conomiei socialiste, necesitatea organizării și dezvoltării ei în mod planificat.După cum știți, Congresul al IX-lea, trasînd programul dezvoltării multilaterale a patriei, a acordat o mare atenție îmbunătățirii și perfecționării conducerii și planificării economiei naționale, a întregii noastre activități. In perioada care a urmat au fost luate o serie de măsuri în această direcție. Conferința Națională a partidului a elaborat un program concret care este în curs de aplicare. Partidul Comunist Român pornește de la faptul că construcția socialismului trebuie să se desfășoare pe baza unui plan general care să permită conducerea centrală a activității economice și sociale, asigurîndu-se în același timp o largă autonomie și libertate de acțiune organelor locale, întreprinderilor și instituțiilor din statul nostru. Numai îmbinarea în mod just a acestor două laturi inseparabile poate asigura realizarea cu succes a marilor sarcini ce ne stau în față în conducerea tuturor domeniilor de activitate.Un rol deosebit de important în întreaga activitate de planificare
(Continuare în pag. a III-a)

publicul. Dacă munca noastră e profundă, adevărată, publicul ajunge să comunice atît cu eroii cît și cu interprets. Doar un erou autentic va fi iubit de public și de aceea mă bucur cînd descopăr în creațiile de artă personalități construite pe măsura vremii de azi.
ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU: In 
așteptarea eroului contem
poranMă feresc de stereotipia unor formulări pe care le tot repetăm în- tr-una cînd e vorba de eroul modern al pieselor noastre. Presupusul erou se află din plin în zona vieții curente, pe șantierele noastre, în laboratoarele noastre, la catedră, dacă nu cumva marchează Undeva, într-un sătuleț sau orășel, ca medic, pulsul unui nou născut. De-atîta vreme de cînd îi așteptăm pe acești eroi și nu prea vin (decît ca produs al imaginației noastre), îi lăsăm să-și vadă de treburile lor în viată și să pornească, în căutarea autorilor care să-i întruchipeze și să ni-i dea pe mînă, să-i interpretăm. Știm totuși destul de multe despre acest erou — om modest, energic și înflăcărat — care mută munții din loc, înalță uriași de oțel și de beton, își petrece viața migrînd ici și colo pe marile șantiere, dar care se face tare zgîrcit la vedere pe scenă. Știindu-1 om de treabă, și fiind siguri de cumințenia și frumusețea lui spirituală... pe unii parcă nu-i mai interesează ca element de artă (ah, dac-ar avea o droaie de greșeli, ce-ar mai sări dramaturgia noastră pe el !).

Anchetă realizată de 
George BANU 
Dorian COSTIN

(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., împreună cu tovarășul Mihai Da- lea, secretar al C.C. al P.C.R., a primit vineri la amiază delegația P.C. din Argentina formată din tovarășii Rodolfo Ghioldi, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C. din Argentina, și Vicente Ma- rischi, membru al Secretariatului C.C. al P.C. din Argentina.Au participat tovarășii Ghizela Vass și Ion Teoreanu, șefi de secție la C.C. al P.C.R.In cadrul întîlnirii a avut loc un schimb de vederi în probleme de interes reciproc, precum și în legătură cu dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre P.C.R. și P.C. din Argentina. Cu acest prilej, s-a manifestat deopotrivă satisfacția pentru relațiile de stim^ și respect reciproc existente între P.C.R. și
Prezentarea scrisorilor de acreditare
președintelui Consiliului de Stat 

de către ambasadorul Olandei
la București

Vineri, 5 iulie 1968, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
ION GHEORGHE MAURER

Delegația parlamentară iranianăPreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit vineri dimineața delegația parlamentară iraniană, condusă de Sharif Emami, președintele Senatului iranian, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au
Directorul general al UNESCO,

ReneVineri la amiază, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit pe directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Rene Maheu.La întrevedere au participat Andrei Oțetea, președintele Comisiei naționale a Republicii Socialiste
Recepție oferită de 

ambasadorul IranuluiCu prilejul vizitei în țara noastră a delegației parlamentare iraniene, condusă de Sharif Emami, președintele Senatului, ambasadorul acestei țări la București, S. H. V. Sanandaji, a oferit vineri seara o recepție.Au participat tovarășii Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ilie Murgulescu, Gh. Necula, Mia
Plecarea 

secretarului general 
al O. N. U., U Thant

Vineri dimineața a părăsit Capitala secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, U Thant, care a condus la București lucrările reuniunii mixte a Comitetului administrativ de coordonare al O.N.U. și Comitetului pentru programe și coordonare al Consiliului Economic și Social al O.N.U.La plecare, la aeroportul Bănea- sa, secretarul general al O.N.U. a fost condus de Corneliu Mănescu, 

P.C. din Argentina și s-a exprimat dorința comună de a dezvolta în continuare aceste relații în intere- » sul celor două partide și popoare.în cursul convorbirilor au fost abordate, de asemenea, unele probleme ale situației internaționale actuale și s-a evidențiat însemnătatea deosebită pe care o are în prezent intensificarea eforturilor în vederea întăririi coeziunii și solidarității mișcării comuniste, a tuturor forțelor progresiste și de« mocratice ale societății contemporane, a întregului front antiimperialist în lupta pentru zădărnicirea planurilor și acțiunilor agresive ale imperialismului și reacțiunii, pentru triumful cauzei socialismului, progresului și păcii în lume.Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

al Olandei la București, Jonkheer Dirk Van Eysinga, care a prezentat scrisorile de acreditare.--- -------------------------------------------
(Cuvîntările rostite, în pag. a VII-a)

participat Traian Ionașcu, președintele Comisiei juridice a Marii Adunări Naționale, prof. univ. Stanciu Stoian, deputat în M.A.N.A fost prezent S. H. V. Sanan- daji, ambasadorul Iranului la București. (Agerpres)

MaheuRomânia pentru UNESCO, și Valentin Lipatti, ambasador, delegat permanent al României pe lîngă UNESCO.Convorbirea, care a avut loc cu acest prilej, s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

Groza, vicepreședinți ai Marii A- dunări Naționale, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai u- nor instituții centrale, președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N., academicieni și alți oameni de știință și cultură, deputați.Au fost prezenți șefi ai misiunilor diplomatice.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

ministrul afacerilor externe, președintele celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Ștefan Bălan și Nicolae Giosan, miniștri, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gheorghe Diaconescu, ambasador, reprezentantul permanent al României la O.N.U., și alte persoane oficiale. (Agerpres)
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'FAPTUL 
IDIVERS 
| în piață
IAm însoțit organele Inspecției comerciale de stat a municipiului București în cea mai mare
I piață comercială a orașului : „Piața 1848“. Cîteva constatări : ceapa trebuia să se vîndă la pre-
Îțul de 4,75 lei kg, fără cozi. Nimeni însă nu a transmis hotărî- rea respectivă. Vînzătorii unităților „Legume și fructe" nr. 203, 
1 207, 208 ș.a.m.d., deși știau acestlucru, vindeau după sistemul vechi. Diferența de greutate este Ide 40 la sută, Banii s-au încasat, în detrimentul cumpărătorilor. Alt exemplu : Varza s-a Ivîndut Ia pref de categoria I, deși nu corespundea stasului nici pentru categoria a II-a. Angajați! C.L.F. nr. 3 au fost „de a- Icord" cu constatările inspecției comerciale. Acordul lor ne dă satisfacție, dar preferăm măsuri împotriva celor ce neglijează să comunice,, la vreme, schimbările de preturi. Curativ și preventiv.

Băgați 
în viteză!La. inspectoratul județean de miliție s-au prezentat să dea examen Ia „Circulație", absolvenții școlii de mecanici agricoli din Alba Iulia (3 ani de studii) și cel ai cursurilor de calificare (cu durata de 3 luni) organizate în întreprinderile de mecanizare a agriculturii din Alba Iulia și Aiud. Rezultatul : din 201 candidați, numai 7 au fost admiși! Să fie un simplu... accident ? Nu. Răspunsurile date de candidați, pentru obținerea carnetului de tractorist rutierist, au fost Sub orice critică. Conducerile acestor școli agricole ce au de spus ? Se pare că elevii lor au cam luat-o. cu tractoarele, așa cum spune cîntecul : „Pe lingă drum, pe lingă șanț"...
De acordLa I.G.L.L. Iași se face de pe acum verificarea instalațiilor de calorifere. Măsură bine venită. Verificîndu-se din timp, cetățenii și întreprinderile nu vor avea de suferit la iarnă. însă de ce nu se anunță unde se va da drumul la presiunea apei ? Recent, ^tipografia ieșeană a fost inundată, cauzîndu-se pagube materiale însemnate. Anunțat telefonic, inginerul șef al I.G.L.L., în loc să ia măsuri o- perative pentru oprirea lucrării de verificare a instalației, a răspuns senin : „Să ne trimiteți un referat" I Fie și un referat ! Dar din partea Consiliului popular al municipiului. De acord, tovarășe inginer-șef ? La urma urmelor, dv. ați dat sugestia I
Un copil 
dispărutPlecase la sifoane, îmbrăcat ea deobicei: pantaloni gri de tergal, cămase roșie ecosez, sandale bej. în buzunar, buletinul de identitate (are 15 ani), o a- gendă și 2 lei pentru sifoane. Era în ziua de 18 iunie, ora 12. De atunci nu s-a mai întors. Părinții au anunțat cazul miliției orașului Buzău și l-au căutat la toate rudele. Exasperată, mama a venit ieri la redacția noastră, solicitînd sprijinul populației. Poate o puteți ajuta. Iată datele băiatului dispărut: Drăgoi Doru, din str. T. Vladimirescu Nr. 8 Buzău, născut în 19 ianuarie 1953, înalt, blond cu ochi albaștri. Un act premeditat pare exclus : n-a luat bani din casă și nici haine.
AvertizareImobilul din Piața Victoriei 19, din Cluj, adăpostește nu mai puțin de 11 instituții și organizații economice (inclusiv administrația financiară a județului). Aici se fac plăți de impozite, taxe și prime de asigurare ; se fac depuneri la C.E.C., depuneri de încasări din desfacerea legumelor și fructelor. Cele 11 instituții și organizații economice plătesc direcției de pază civilă și contractuală anual cîte 6 500 lei — deci 71 500 lei. Paza este asigurată, prin rond, de un singur om, al cărui salariu (cu echipament cu tot) nu trece de 16 000 lei pe an. Restul este venit curat al direcției de pază civilă și contractuală. Deci se iau bani de la buget pentru a se aduce „beneficii" în altă parte. (Si apoi, poate oare un singur paznic să asigure, prin rond, paza unui astfel de imobil care adăpostește atîtpa valori ?).
Pe jos 
250 km.!Pe șosea, în apropiere de comuna Tălmaclu (județul Sibiu), Maria Tufiș, o fetiță de 13 ani, mergea abătută. Voia să ajungă acasă, în comuna Vladimiru din județul Gorj, cale de 250 km ! N-avea bani de drum și plecase pe jos. Sora ei mai mare. Maria Bența (salariată la Fabrica „13 Decembrie" din Sibiu) la care venise pentru cîteva zile, o trimesese înapoi la părinți, fără să-i dea un ban. întîlnind-o pe drum, și aflînd despre ce este vorba, un lucrător al Inspectoratului miliției municipiului Sibiu a oprit un autocamion și a încredințat fata conducătorului auto, rugîndu-1 s-o ducă acasă. Era în drumul Iui. Și astfel, lucrătorul de n-Miție a dovedit mal multă grijă decît propria familie a Măriei.
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Premise ale echității
justițiare

Este știut că analiza activității practice pune în evidență necesitatea ca toate instanțele, la toate nivelurile, să-și întemeieze soluțiile pe probe suficiente pentru a dovedi vinovăția sau nevinovăția Învinuitului sau inculpatului. Evident, la început sarcina probațiunii revine acuzării, iar obligația acuzatorului de a dovedi vinovăția nu poate fi înlocuită cu obligația învinuitului de a-și dovedi nevinovăția. Pentru că, atîta vreme cît nu se produc dovezile în acuzare, învinuitul se poate menține în atitudinea de negare, fără a fi obligat să-și sprijine tăgada prin dovezi, anchetatorul penal sau organul de cercetare neavînd dreptul să treacă sarcina probațiunii asupra învinuitului. In cazul în care există probe de vinovăție, învinuitul sau inculpatul are dreptul să dovedească lipsa sa de vinovăție. Atunci cînd acuzarea a stabilit ceva concret, simpla tăgadă a învinuitului nu mai este suficientă pentru a infirma dovezile produse de acuzare, impunîndu-se ca învinuitul să producă dovezi în măsură să respingă acuzarea. Avînd un rol activ în realizarea probațiunii judiciare, instanța de judecată este chemată să elucideze contradicțiile din depozițiile martorilor, să ceară completarea probelor, să le analizeze cu toată atenția. Sînt singurele căi în mă- „_____________ ,______________ __________sură să asigure stabilirea sau exclu- țină interesele și să ajute la lămu- derea vinovăției și. bineînțeles, evitarea unor grave erori judiciare. Or, în cîteva cauze, judecate în trecut, constatăm situația neadmisă de cerințele elementare ale stabilirii adevărului, și numai adevărului, în care instanța s-a pronunțat exclusiv pe baza recunoașterilor învinuiților. Mai mult, în spețe care priveau activitatea tehnică, uneori de înaltă specialitate, nu s-a dispus nici un fel de expertiză, unele recunoașteri referin- du-se la fapte pur și simplu imposibil de comis sub aspect tehnic. Totuși, instanța a reținut ca întemeiate concluziile anchetei penale și a condamnat, fără nici o rezervă, pe presupușii vinovați. Este perioada în care — potrivit concepției unor juriști — mărturia era socotită regina probelor.Se poate oare admite într-un sistem judiciar în care echitatea și a- devărul trebuie să călăuzească întreaga activitate a organelor de urmărire, cercetare și judecată, ca exclusiv pe baza recunoașterii unor presupuși învinuiți, instanța să dea verdictul de vinovăție ? Sîntem de părere, iar practica confirmă pe deplin aceasta, că o asemenea poziție generează erori judiciare, împiedică stabilirea adevărului și probarea completă a faptelor. Nu este permis ca judecătorul să preia fără nici o verificare, de bună, mărturia presupusului învinuit în timpul anchetei. El trebuie să analizeze cu obiectivitate probele produse, prezumîndu-1 nevinovat pe cel ce se află în pos-

turor probelor necesare pentru stabilirea adevărului în scopul de a nu lăsa nici un infractor nepedepsit și, totodată, a nu pedepsi un nevinovat. Facem această afirmație întrucît »-au semnalat și situații în care anchetatorii penali au selectat în mod deliberat numai materialul — obținut în cursul anchetei penale — care era de natură să acuze pe învinuit, fiind eliminat în mod sistematic întregul material care era de natură să explice faptele celui presupus vinovat iar, uneori, chiar să excludă vinovăția. Un asemenea procedeu este, fără îndoială, de natură a exercita o influentă nefavorabilă asupra desfășurării judecății, contribuind la să- vîrșirea unor erori judiciare. Instanța de judecată are obligația de a cere anchetei să-i prezinte întregul material rezultat din instrumentarea cauzei : atît cel care acuză, cît și cel care apără pe învinuit. Numai în a- cest fel are posibilitatea să analizeze în mod obiectiv situația celui învinuit și să se pronunțe in cunoștință de cauză.O altă cale importantă pentru eliminarea oricărei erori judiciare o constituie realizarea deplină a dreptului la apărare. în legislația noastră se înscrie la ioc de cinste dreptul fiecărui învinuit de a se apăra, re- curgînd la un apărător care să-i sus-rirea, în mod corect, a împrejurărilor săvîrșirii faptei pentru care este învinuit sau inculpat. în unele spețe soluționate în trecut s-au constatat două tendințe negative, care — ca urmare a faptului că au fost îmbrățișate de unele instanțe — au generat soluții judiciare eronate, cu urmări neplăcute în relațiile sociale. Pe de o parte, în cursul instrumentării cauzei au fost selecționați numai martori în acuzare, fără a se da posibilitatea celor puși sub învinuire să propună martori în apărare ; pe de altă parte, unor învinuiți nu li s-a dat posibilitatea să-și propună apărători, aceștia fiind numiți din oficiu. Venind în fața instanței, chiar fără a cunoaște materialul ce stătea la baza acuzării, unii din acești apărători nu-i apărau pe învinuiți. Este o încălcare a unui principiu fundamental, care a dus la săvîrșirea unor erori judiciare.Conducerea partidului a atras a- tenția asupra necesității stabilirii depline a adevărului în fiecare cauză concretă. Este singura premisă a realizării echității și împărțirii co- -recte a dreptății. Apărătorul are un rol important în realizarea acestor cerințe. El trebuie să fie propus de cel pus sub învinuire și este dator să contribuie la lămurirea deplină a împrejurărilor săvîrșirii faptei, în- cît să contribuie la pronunțarea u- nei soluții judiciare pe deplin legale. Sînt cerințe importante în vederea eliminării acelor elemente de forma- . ... ... _ .... ... lisnț, care se mai întîlnesc încă. latura de învinuit pînă.l.3 pr.oducer.ea, unele instanțe în activitatea apărării.
. ------1. .... jn instantele noastre — ca o expresie a democratismului înfăptuirii •justiției — se judecă, la fond, participarea asesorilor populari, ieși de către oamenii muncii, sorii populari sînt chemați să adu.'-ă o contribuție importantă la soluționarea cît mai ze. LegislațiaIoc de seamă asesorului popular în completul de judecata, statuînd un cadru larg pentru manifestarea sa în deliberarea cauzei și în pronunțarea hotărîrii. Examinarea atentă a unor dosare din trecutul apropiat, precum și discuțiile cu unii asesori și judecători au pus însă în evidentă — pe lîngă numeroase aspecte pozitive — și unele linsuri care ar o pondere importantă în explicarea rorllor judiciare dezvăluite pînă capăt de plenara mitetului Central

fost situații în care unii asesori populari — neavînd nici un fel de cunoștințe juridice — n-au depus nici măcar un minimum de efort pentru a se pregăti în măsura posibilă și necesară și pentru a studia și înțelege împrejurările săvîrșirii faptelor puse în sarcina celor învinuiți. Fără a-și forma convingerea că cei în cauză sînt sau nu vinovați. asesorii respectivi — uneori nefiind măcar chemați la deliberare — au semnat totuși sentințe de condamnare. Este evident că o asemenea comportare — vădind lipsa de răspundere a celor în cauză — creează condiții favorabile pronunțării judiciare eronate, traumatizante pe social. Oamenii < asesorii populari.datul lor sore a ________ ...derea apărării adevărului și dreptății. Tocmai de aceea socotim că se impune perfecționarea sistemului eligibilității asesorilor. în actualul sistem, unii dintre aceștia se complac într-o atitudine mai puțin activă, știind că timpul trece și în cel mai rău caz, nu Ii se va mai reînnoi mandatul. Din păcate însă, unora din acești a- sesori li se reînnoiește mandatul, devenind asesori de profesie. Desigur, în cazul în care oamenii își fac pe deplin datoria, manifestînd preocupare pentru cunoașterea legilor și participînd activ la solutionarea corectă a cauzelor, realegerea lor se justifică, fiind un act firesc de recunoaștere a meritelor pe care le au. Dar în cazul în care manifestă lipsă de preocupare și chiar indolență în îndeplinirea mandatului încredințat, trebuie prevenită realegerea și instituită chiar posibilitatea revocării.La cele arătate mai sus ar fi da adăugat cerința unei mai largi publicități a dezbaterilor în presă, prin radio și televiziune, în cauze deosebit de importante, intensificarea măsurilor promovate, mai ales în ultimul timp, pentru ridicarea nivelului de pregătire juridică a tuturor factorilor chemați să împartă dreptatea. Sînt. alături de căile enunțate, modalități importante pentru întărirea climatului de justiție socială — promovat cu fermitate si hotărîre de partidul nostru.

i unor soluții cu implicații plan osihic șl muncii, alegînd le dau man- acționa în ve-

Dumitru I. MAZILU 
doctor în științe juridice

Modernizarea

aeroportului

din lași
IAȘI (corespondentul „Scînteii"). La aeroportul din Iași, aflat in modernizare, s-a dat în exploatare un prim obiectiv. Este vorba de pista betonată de 1 800 ml. pentru prima dată la putut ateriza și decola ruta Iași—București un de tip superior : IL-14.Noua pistă este pregătită și va fi echipată în continuare cu cele necesare și pentru zboruri de noapte.Tn curind «e va da In folosință și noua construcție a aerogării ieșene.

Astfel, Iași a pentru avion

Un hotel
turistic nou
la TulceaTULCEA (corespondentul „Scînteii"). Deși cu mare întîr- ziere, în orașul Tulcea a fost inaugurat hotelul turistic Delta. Clădirea este realizată în concepție arhitecturală modernă, are opt nivele și o capacitate de 220 locuri, în camere cu unul, două paturi și apartamente.Turiștii găsesc la parterul hotelului braserie, sală de magazin mezanin taurantte. în fotografie: noul ristic.

un bar de zi și o cabine telefonice, o corespondență și un de artizanat. La funcționează și o sală de un res- banche- hotel tu-

Noi reglementări

privind concediile

corpului profesoral

Convorbire cu tov. Ilie ALIMAN,
director în Ministerul învâfâmîntului

După cum s-a anunțat zilele trecute în presă, Ministerul Invăță- mîntului a emis instrucțiuni referitoare la concediul de odihnă al personalului didactic din învăță- mîntul de toate gradele, pentru aplicarea Legii nr. 26/1967 privind concediul de odihnă al angajaților. In legătură cu conținutul acestor instrucțiuni am adresat cîteva întrebări tovarășului Ilie Aliman, directorul Direcției planificării și organizării muncii din Ministerul învă- țămîntului.

»e va face de către conducerea instituției de învățămînt respective, de acord cu organul sindical din școală sau facultate. Pentru personalul didactic de conducere, data concediului va fi stabilită de inspectoratul școlar (județean sau al municipiului) sau de ministerul în subordinea căruia se află unitatea.
— Vă rugăm 

tint categoriile 
care beneficiază 
lor instrucțiuni.

să de de menționați cart 
cadre didactice 

prevederile noi.
— Ce considerente au stat la baza 

elaborării prezentelor legiferări pri
vitoare la concediul cadrelor didac
tice ?— S-a ținut cont, In primul rînd, de specificul muncii In învățămînt.- obligațiile profesionale — , instructiv-edu- ale membrilor corpului sînt repartizate pe tot ,_____ anului școlar sau universitar și reclamă prezența lor efectivă la aceste activități, a determinat ca durata concediului anual de odihnă să fie egală cu vacanța școlară sau universitară legală, adică 62 zile calendaristice. Concediul de odihnă se efectuează de regulă în lunile iulie și august. Tot în funcție de cerințele procesului instructiv-educa- tiv cît și de interesele lucrătorilor respectivi, s-a prevăzut și poslbilita- eșalonării concediilor de odihnă personalului didactic, inclusiv de conducere, și în anului, pentru cei reținuți au avut stat sau cediului

Faptul că obligațiile didactice, metodice, cative — profesoral parcursul

tea ale cel ale alte perioade care au fost serviciu sau îndatoriri deîn interes dede îndeplinit obștești. Programarea con- de odihnă în toate cazurile

corectă a fiecărei cau- în vigoare acordă un

din aprilie a al partidului.

ț -z. J

se prevăd măsuri deosebit de

-
........... 1

— Așa cum se arată și în anexată la instrucțiunile despre vorbim, beneficiază de concediu de odihnă înainte toate categoriile de cadre didactice : directoarele și educatoarele din instituțiile preșcolare ; directorii și directorii adjuncți, învățătorii, profesorii și instructorii de practică din învățămîntul de cultură generală, profesional și tehnic, licee de specialitate etc. ; directorii, educatorii (indiferent de modul cum sînt salarizați), profesorii și instructorii de practică din casele de copii școlari și din școlile speciale ; directorii și conducătorii de cerc din casele de pionieri. în instituțiile de învățămînt superior se încadrează în prevederile actualelor instrucțiuni privitoare la concediul de odihnă : rectorii și prorectorii, decanii și prodecanii, profesorii șl conferențiarii universitari, lectorii (șefii de lucrări), asistenții și preparatorii. Personalul didactic ajutător din toate instituțiile de învăță- mînt (inclusiv corepetitorii) care nu este prevăzut în această listă, ca și personalul didactic încadrat la spectoratele școlare beneficiază concediul de odihnă acordat raport cu vechimea în muncă, conformitate cu prevederile Legii 26'1967 și cu instrucțiunile Ministerului Muncii.Concediul de odihnă cu durata integrală se acordă, așa cum s-a a- nuntat, atît cadrelor didactice care au funcționat la catedră în tot cursul anului școlar sau universitar, cît și nersonalului didactic angajat în primul an de învățămînt dacă a depus activitate în întreg anul școlar sau

lista careîn condițiile amintite mal

înde în în nr.

în fața sa, a unor probe evidente de vinovăție. în acest sens, practica subliniază necesitatea ca instanța de judecată să solicite acte de expertiză și păreri ale experților ori de cîte ori cauza impune acest lucru.Este cunoscut că în noua legislație penală severe — pînă la pedeapsa cu moartea — pentru cei care, cu intenție dușmănoasă, acționează prin diverse mijloace în direcția subminării economiei noastre naționale. Sînt prevederi necesare, justificate pe deplin de cerințele apărării cuceririlor noastre revoluționare, pentru asigurarea progresului și dezvoltării țării. în fața unor fapte de această natură, instanțele noastre trebuie să fie intransigente, dovedind fermitatea necesară. Avînd însă în vedere gravitatea acestor fapte și specificul să- vîrșirii lor, se impune producerea tu-

universitar. In noua legiferare sînt I refrtaSHmrasr % cadrelor didactice care au funcționat ca suplinitori, ale pensionarilor angajați sau menținuți în învățămînt cu normă întreagă sau incompletă ș. a. în principiu, pentru toți cei care au lucrat în școală sau facultate întregul an de învățămînt concediul de odihnă este integral, iar pentru cei numiți după data începerii cursurilor, concediul de odihnă se calculează cîte 5 zile lucrătoare pentru fiecare lună servită. Sînt prevăzute și cazurile de boală sau incapacitate temporară de muncă. de antecedența unor concedii fără plată etc.
— Prezentele instrucțiuni mai cu

prind și alte date care interesează 
personalul didactic ?

ci sarcină de căpetenie a tuturor specialiștilor, tehnicienilor și proiectanților angrenați în complexa activitate de realizare a numeroaselor obiective spitalicești prevăzute în planul de investiții social-sa- nitare, o formează astăzi, alături de asigurare» unei optime funcționalități pentru o vastă și complexă rețea de funcțiuni, obținere» unei eficiențe economice maxime. în afara acestei laturi a aspectului economic, legate direct de posibilitățile imediate de finanțare pe care le presupune realizarea celor 7 000 de noi paturi încă în acest cincinal și a altor 5 000 de paturi după 1970, preocupările celor care activează în acest domeniu încep să cuprindă, din ce în ce mai mult, și o a doua latură de egală importantă și anume cea legată de economicitatea noilor noastre construcții spitalicești pe perioada îndelungată a exploatării.Trebuie arătat că un prim pas făcut pe calea măririi eficienței funcțio- nal-economice a noilor construcții de spitale l-a constituit stabilirea la 500 de paturi a capacității spitalului de mare frecvență care, în condițiile noii organizări administrativ-teri- toriale a țării noastre, devine astfel spitalul județean. Această capacitate, pe care mulți specialiști din țară și străinătate o consideră optimă, a fost a- doptată de curînd și de Ministerul Sănătății, pentru o serie de avantaje dintre care aș menționa pe cele mai importante ca : terenuri aferente mai reduse și deci mai ușor de obținut în cadrul orașelor ; exploatare mai lesnicioasă ; posibilități de conducere administrativă mai bune, și — poate cel mai important lucru — posibilități mai e- lastice de repartizare cît mai uniformă a necesarului de paturi pe întreaga țară și de realizare a unor raze de deservire corespunzătoare. Toate avantajele menționate, la care se adaugă și o serie de noi indicații, reprezintă un substanțial pas înainte făcut pe calea reducerii raționale a valorilor de investiție și măririi eficienței eco-

nomice de ansamblu obiectivelor.Pornind de la acest stadiu al problemei, stadiu în care o serie de spitale sînt deja sub formă de proiecte pe planșetele noastre, ne-am pus și ni s-a pus întrebarea dacă există noi posibilități de reducere a costului noilor noastre 0- biective spitalicești. întrebare bine venită, întrucît efortul și urgența cu care trebuie să acoperim marele

tehnjco-medicale, ea încă în măsură să genereze reducerea indicelui de cost al patului de spitalizare. E știut că, în cadrul majorității spitalelor, ponderea cea mai mare o reprezintă suprafețele afectate staționarului. Tocmai aici sînt de analizat cîteva aspecte, întrucît există serioase rezerve de economii în ce privește suprafețele, deci „economii imediate", acestea tradueîndu-se în „eco-

acestor anexe se pune și la noi.Ceea ce mi se pare imediat posibil de făcut la nivelul temei-program este o reanalizare a eficienței multilaterale pe care o reprezintă saloanele mai mari, cu mai multe paturi — saloane care, prevăzute ca u- nități de cazare de mare frecvență, pot genera. în a- fara unor economii imediate. și alte avantaje legate de munca personalului medi

RESURSE DE SCĂDERE
A COSTULUI
CONSTRUCȚIILOR
SPITALICEȘTI

necesar de paturi noi impun astăzi soluțiile cele mai raționale șl cele mai economice, în cadrul cărora o reducere să zicem cu 10 la sută a costului unui pat nou de spitalizare — actualmente în jurul a 100 000 lei, în medie — reprezintă, de pildă, posibilitatea construirii a încă 3 spitale de cîte 500 de paturi, peste cifrele planificate și menționate mai sus. Și acest lucru nu e puțin.Consider gram poate mai eficace investiției condițiile nnei alcătuiri și concepții generale care să nu aducă sacrificii bunei funcționalități și cerințelor
eă tema-pro- fi sursa cea de reducere a specifice. în

nomii ulterioare", legate de exploatarea în timp a spitalului. Este vorba, înainte de toate, de capacitatea u- nității de îngrijire, care cuprinde actualmente 25 de paturi și căreia îi sînt afectate o serie de servicii auxiliare (birou medici specialiști, cabinet tratamente, cabinet surori etc), după cum o seamă de alte funcțiuni se adaugă celor dintîi la fiecare 50 de paturi. Trebuie arătat că, în majoritatea țărilor, unitatea de îngrijire cuprinde între 28 și 32 de paturi, anexele directe menționate mai sus fiind, aproape în toate cazurile. mai reduse. Socotesc deci că problema reducerii

cal, de exploatarea generală a spitalului și ’ ‘ din psihologic navi. Testări psihologice a celor internați au dus la concluzii interesante privind efectul favorabil al vieții și preocupărilor comune pe care le presupune gruparea bolnavilor în asemenea saloane, unde participarea la discuții sau diferitele ajutoare mutuale creează acea atmosferă propice, acel cadru general pe care arhitectul trebuie să-I completeze cu elementele de decor necesare și care — toate împreună — urmăresc să se adauge factorului terapeutic-medical, concu- rînd la vindecarea cît mal

chiar de or- pentru bol- ale reacției majorității

grabnica, la scurtarea perioadei de spitalizare. Aș vrea să precizez că în multe spitale, recent construite în Anglia, Italia sau R. F. aGermaniei și realizate la cel mai înalt nivel de cerințe, salonul cu mai multe paturi continuă să figureze, diversificarea po- șibilităților de cazare pentru cazurile medicale a- tît de diferite — de la cele mai ușoare la cele mai grave — fiind un element absolut necesar în buna funcționalitate a unității de îngrijire.La aceste cîteva modalități de creștere a eficienței legate de aspectele de temă-program se mai pot adăuga și altele, care pot genera substanțiale economii prin comasarea sau cooperarea unor funcțiuni, în special de ordin auxiliar- administrativ sau prin restructurarea altora. Mă refer, de pildă, la mult discutatele vestiare centralizate ale personalului medical — care aproape pretutindeni unde au fost create rămîn în mare parte neutilizate sau au alte destinații, ca la spitalul din Suceava, la spălătoria care, în unele orașe, poate fi gîndită ca o funcțiune distinctă, centralizată și legată în cadrul cartierului sau orașului de necesitățile mai multor u- nități spitalicești din raza ei de deservire, la comasarea unor circuite o dată cu reducerea acceselor generale în spital și în special în policlinică.Alături de tema-program, soluția de proiectare își poate avea și ea aportul în mărirea eficienței economice, în reducerea rațională a prețului de cost imediat șl â chexiuxeînur de exploatare. O analiză autocritică foarte obiectivă poate scoate la iveală resurse posibile, legate de soluționări de ansamblu și de detaliu, de întrebuințarea unor materiale de finisaj — fie prea costisitoare, fie neindicate neapărat pentru destinația edificiului respectiv, și altele. Aș adăuga încă un deziderat legat de proiectare, și anume cel al îmbunătățirii continue a întregului pro-

ces de elaborare a documentațiilor, în sensul unei organizări științifice a a- cestui proces, în vederea scurtării termenului de predare a proiectelor, aspect legat de foarte mulți factori, printre care și de o anumită birocratizare a proiectării.Sectorul materializării și al execuției lucrărilor are un cuvînt greu de spus în micșorarea prețului de cost al noilor noastre spitale. Aș menționa ponderea încă mare pe care o reprezintă volumul utilajelor, a- paratajelor si a unor instalații din import. Pentru aceste elemente, dintre care aș aminti doar : instalațiile de oxigen, cele de aer condiționat și automatizare, sistemul „interphon" de comunicație, aparataje de desinfecție, izoterme mîncarea, menționez instalațiile speciale de poștă pneumatică, monitoringurile etc., care încep să-și impună din ce in ce mai mult prezența în spitalele moderne, este urgent necesară asimilarea acestora de către industria noastră tehnico-medicală, în scopul limitării treptate, și în viitor definitive, a cheltuielilor de import. în paralel cu această nouă industrie, este necesară crearea — în sectorul industriei materialelor de construcție — a unor subsectoare specializate, care să preia atît o bună parte din munca de elaborare a proiectanților, cît și să simplifice unele procese încă greoaie de realizare pe șantier a unor lucrări specifice, subansambluri și finisaje. Aceste întreprinderi specializate în domenii ca : tîmplărie și confecții metalice, montarea unor utilaje și ansambluri complexe de genul laboratoarelor, fabricarea și montarea unor accesorii — foarte diverse în spitalele moderne, legate de unele finisaje și în special instalații — vor aduce, pe lîngă îmbunătățirea realizării a- cestor elemente, reducerea duratelor de execuție și a cheltuielilor necesare.

cărucioarele de transportat ca să nu mai

Arh. Mihai ENESCU

— Desigur. Sînt indicate, bunăoară. cuantumul indemnizației pentru concediul de odihnă, modul de calculare șl de plată al acesteia, e- lementele care se iau în calculul salariului mediu pe baza căruia se stabilește indemnizația pentru funcția de bază, condițiile în care se poate plăti compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc. Instrucțiunile ministerului sînt cu mult mai ample decît datele publicate în presă și relatate în aceste rînduri. Ele au fost trimise tuturor inspectoratelor școlare, județene, instituțiilor de învățămînt superior, precum si ministerelor și celorlalte organe centrale care au unități școlare în subordine, unde cei interesați le pot consulta. în scurtă vreme. ele vor fi șură care va fi nităților școlareReglementarea nă pentru membrii corpului profesoral se încadrează în complexul măsurilor adoptate de conducerea partidului si statului nostru pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru și de viată ale cadrelor didactice, vădind odată în plus atenția și grija ce se acordă activității importante a slujitorilor școlii consacrată pregătirii pentru viată și educării multilaterale a tinerei generații, perfecționării continue a învățămîntului de toate gradele din țara noastră.

tipărite într-o bro- difuzată tuturor u- și universitare, condițiilor de odih-

Florica DINULESCU )

vremea
Ieri în țară: vremea a fost frumoasă, cu cerul variabil mai mult senin în jumătatea de vest a țării. Vîntul a suflat slab. Temperatura aerului a înregistrat o creștere : valorile la ora 14 oscilau între 22 de grade la Brașov, Tg. Jiu. Cîmpulung- Muscel, Cîmpina șl Bîrlad și 31 de grade la Sînnicolau Mare și Rădăuți.în București: vremea a fost în general frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 28 de grade.Timpul probabil pentru 7—8—9 iulie. In țară : vremea continuă să se încălzească. Cerul va fi variabil mai mult senin noaptea și dimineața. Ploi cu totul izolate. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar maximele între 20 și 30 de grade, local mai ridicate.în București: vremea continuă să se încălzească ușor. Cerul va fi variabil. Vînt potrivit. Temperatura în creștere.
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Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)și conducere a economiei îl reprezintă participarea largă la elaborarea tuturor soluțiilor a celor mai bune și mai competente cadre, a celor mai capabili specialiști, precum și dezbaterea măsurilor și soluțiilor cu masele largi populare.După cum știți, în acest sens partidul desfășoară o activitate neobosită, considerînd că acest mod de lucru constituie o latură esențială a democrației noastre socialiste în plină dezvoltare.Comitetul Central pornește de la faptul că întreaga activitate de construcție socialistă trebuie' să aibă la bază știința cea mai avansa*  A. Am putea spune că dezvoltarea științei și construcția socialistă se condiționează reciproc. De aceea, considerăm că planificarea < conducerea economiei trebuie să fie străbătute ca un fir roșu de tele mai înaintate metode științifice de muncă. Numai așa vom putea avea o bună planificare, cu rezultate pozitive pentru dezvoltarea patriei noastre.

profil. E drept, cuptoare de acest gen se execută în uzina sibiană din cînd în cînd. Dar numai de construcție simplă, incomplete și în condiții tehnice inadecvate, adică fără nici un fel de probă, montajul făcîndu-și-1 fiecare beneficiar în parte, așa cum se pricepe. Uzina din Sibiu acceptă să execute, în cadrul poziției „nenominalizate", diferite cuptoare, dar nu să le șl omologheze.Ne-am interesat cum s-a ajuns aici și cît va mai dăinui această situație de provizorat.— Pe de o parte — ne-a spus ing. Ion Chlvăran, director general în M.I.C.M. — uzina „Independența" a fost întotdeauna supraîncărcată cu sarcini de plan, așa îneît, oricîtă bunăvoință ar fi avut, colectivul ei n-avea cum să pună la punct fabricația acestor utilaje cu totul noi pentru el. Pe de altă parte, dezvoltarea în acest scop a canacității de producție a uzinei n-a putut avea loc deoarece noile produse nu erau omologate și nu se cunoșteau particularitățile și aspectele mai importante ale noii fabricații.Din discuția avută cu directorul general din minister am reținut că, între timp, lucrurile au evoluat. I.C.T.C.M. a elaborat proiecte de execuție pentru o întreagă gamă de* cuptoare tipizate de uz general ; în plus, au fost achiziționate o serie de linii complete — la realizarea cărora unele uzine din țară (dar nu și „In- dependența“-Sibiu — n.n.) au participat ca subfurnizori — și pentru care s-a obținut și dreptul de reproducere în țară pentru uzul propriu. In prezent, pe baza studiului teh- nico-economic de dezvoltare a uzinei „Independența", avizat la sfîrșitul a- nului trecut, este în curs de definitivare proiectul de execuție al unei secții în care anual se vor produce 3 400 tone de asemenea utilaje. Clădirea, în sine, există deja. Urmează numai să fie dotată, organizată si pusă în funcțiune pînă în anul 1970.Este cît se poate de limpede un lucru : dacă direcția generală în subordinea căreia se află uzina „In- dependența“-Sibiu ar fi manifestat mai mult interes pentru soluționarea acestei importante probleme tehnice și, în același timp, economice, dacă conducerea ministerului

Stimați tovarăși,Aniversăm. 20 de ani de la trecerea la economia planificată, în condițiile cînd întregul nostru popor muncește cu elan pentru în- , făptuirea planului cincinal elaborat de Congresul al IX-lea.. Anul acesta, datorită secetei, trebuie să facem eforturi mai mari pentru a înlătura efectele economice negative. Programul elaborat de partid și guvern în această direcție creează condiții prielnice realizării depline a sarcinilor de dezvoltare a economiei pe anul 1968. în același timp, îndeplinirea cu succes, atît a planurilor pe primii doi ani, cît și a planului de stat pe acest ah, creează premisele îndeplinirii și, cu eforturi ceva mai mari, ale depășirii cu succes a sarcinilor planului cincinal elaborat de Congresul al IX-lea. Așa cum se desfășoară lucrurile pînă acum, avem toată convingerea că planul va fi nu numai realizat, dar și depășit., Desigur, în alcătuirea acestui

Adunare festivă cu prilejui împlinirii
a 20 de ani de la înființarea C.S.
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(Urmare din pag. I)Pe baza indicațiilor și măsurilor stabilite de Congresul al IX-lea al partidului, reafirmate și dezvoltate creator de Conferința Națională din decembrie anul trecut, munca de planificare din țara noastră se va ridica pe o treaptă superioară, pentru a sluji mai bine politicii partidului de desăvîrșire a construcției socialismului.Sîntem convinși cu toții —; a a- rătat apoi vorbitorul — că în activitatea planificatorilor noștri au existat și neajunsuri, subliniate la timp de Congresul al IX-lea, care a stabilit și măsurile necesare pentru înlăturarea lor. Putem să informăm că lucrătorii din cadrul C.S.P. s-au străduit și se străduiesc să tragă toate învățămintele din aceste neajunsuri. Linia politică clară a partidului nostru în construcția socialismului, înalta competență, grijă și responsabilitatea cu care conducerea partidului abordează problemele economice în deplină concordanță cu realitatea și condițiile specifice ale țării noastre constituie un exemplu viu pentru toți cei ce lucrează în planificare.în activitatea noastră practică — 
a continuat vorbitorul — trebuie să ne preocupăm de aspectele e- sențiale ale dezvoltării economice, de valorificarea superioară a resurselor, de utilizarea la maximum a fondurilor în toate domeniile. Numai în felul acesta ne vom putea aduce aportul la realizarea obiectivelor majore stabilite de partid, pentru a ne apropia într-un timp cît mai scurt de țările dezvoltate, în activitatea fundamentală de perfecționare a metodelor și instrumentelor de planificare, acordăm o atenție deosebită intensificării activității proprii de cercetare, promovăm folosirea metodelor matematice și ne pregătim intens pentru dezvoltarea in viitor a activității în acest domeniu. Ca o măi iurie în acest sens este și prima noastră sesiune științifică de comunicări ce se desfășoară în prezent Ne propunem să fim consecvenți acestei inițiative.Pentru fiecare dintre lucrătorii instituției noastre constituie o mîn- drie faptul de a putea participa direct la elaborarea planurilor care făuresc poporului nostru o viață mai fericită. în această mun

plan este oglindită politica realistă, marxist-leninistă, a partidului nostru care pornește de la studierea •legilor obiective ale dezvoltării societății, ține seamă de necesitățile societății noastre românești, pune în centrul activității sale interesele patriei, ale poporului, victoria cauzei socialismului.în timp ce desfășurăm o activitate susținută pentru realizarea planului cincinal actual, pe baza hoiărîrilor Comitetului Executiv, ale Comitetului Central al partidului și ale guvernului, am trecut la elaborarea următorului plan cincinal 1971—1975 și a schiței de plan pînă în 1980. Elaborarea acestei planificări cere eforturi deosebite, pentru că însăși dezvoltarea societății noastre s-â amplificat mult. Comparînd ceea ce reprezentau planurile pe un an în perioada 1949—1950, sau primul nostru plan cincinal din 1951—1955, cu nivelul la care am ajuns astăzi, cu amploarea planificării și elaborării noului plan cincinal, constatăm adevărate distanțe istorice. Realmente, patria noastră a sțrăbătut o. întreagă epocă, între începuturile construcției socialiste și procesul de astăzi al desăvîrșirii socialismului, cînd întregul nostru popor își făurește conștient viitorul de aur.în aceste condiții, desigur că activitatea de planificare este mai complexă, cere mai multe eforturi și mai multă pricepere, mai multă grijă și atenție...De aceea, consider pe deplin întemeiate cele ce s-au spus aici referitor la faptul că, pentru a elabora un. plan corespunzător, trebuie să fofosim metode moderne, științifice de planificare, trebuie să utilizăm metodele de calcul. Numai astfel vom putea trece la elaborarea nu a unui proiect,, ci a unor proiecte, a cîtorva variante de planuri, pentru a măsura bine toate perspectivele, toate posibilitățile și a putea apoi alege ceea ce este mai avantajos, ceea ce asigură progresul mai rapid al patriei noastre spre comunism. Iată de ce, în e- laborarea următorului plan cincinal Comitetului de Stat al Planifi

că de înfăptuire a unor nobile îndatoriri simțim sprijinul permanent; al conducerii partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu în analizarea și realizarea celor mai importante probleme legate de activitatea noastră. Exprimînd re- . cunoștința noastră, vă rog să-mi dați voie să încredințez conduce- . rea partidului despre hotărîrea nestrămutată, de a. perfecționa neîntrerupt, metodele și Stilul de muncă prin mobilizarea, intensă a energiilor. prin ridicarea, la un nivel tot mai înalt a rezultatelor activității noastre.țn cadrul adunării festive, tovarășul Nicolae Ceaușescu a înmînat ordine și medalii unor lucrători din domeniul planificării, pentru merite deosebite în.muncă, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea C.S.P.A fost conferit ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, tovarășului Maxim Berghia- nu, președintele Comitetului de Stat al Planificării.„Ordinul Muncii" clasa I a fost înmînat tovarășilor : Vergiliu Pîrvu, prim-vicepreședinte al C.S.P., Aurel Ștefan Baciu, Petrache Buzoianu, Ionel Diaconescu, Ștefan Gabor. Mauriciu Novac, vicepreședinți ai C.S.P., Emil Mitescu, secretar . permanent adjunct la Comisia guvernamentală pentru dotarea cu echipament de calcul și automatizarea prelucrării datelor.Cu ordinul „Steaua Republicii Socialiste România", clasa a Il-a, au fost distinși tovarășii : Emanoil Florescu, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Tiberiu Ionescu și Constantin Șan- dru, vicepreședinți ai C.S.P.„Ordinul Muncii" clasa a Il-a a fost acordat tovarășilor : Constantin Băbălău, Constantin Năcuță, Dorel Stinghe, vicepreședinți ai C.S.P., Dumitru Iosif Bați, Ion Coliban, Florin Constantin Lu- chian, directori în C.S.P. Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a IlI-a a fost conferit tovarășului Vasile Gheleșel, director în C.S.P.Au mai fost distinși cu „Ordinul Muncii" clasa a III-a, „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a V-a și „Medalia Muncii" un număr de 121 de tovarăși.în numele celor decorați a luat cuvîntul Emanoil Florescu, care a spus printre altele: Ca unul care am participat la nașterea primului

cării, ministerelor, întreprinderilor, tuturor instituțiilor le revin sarcini deosebit de mari.Folosirea metodelor moderne în planificare, preocuparea susținută din partea tuturor celor care lucrează în acest domeniu pentru continua ridicare a nivelului lor de cunoștințe economice și tehnice, trebuie completate cu o cunoaștere aprofundată a politicii interne și externe a partidului, cu un larg orizont ideologic, indispensabile pentru înțelegerea legităților care conduc activitatea de construcție socialistă și comunistă. Numai așa un planificator va fi un bun planificator, numai așa Comitetul de Stat al Planificării și cei care lucrează la- diferite niveluri în planificare vor putea să-și îndeplinească în mod corespunzător înalta lor răspundere.Este necesar, de aceea, să se a- corde toată atenția perfecționării .cunoștințelor profesionale ale tuturor lucrătorilor din domeniul planificării. Consider bună inițiativa luată de conducerea Comitetului de Stat al Planificării de a organiza cu acest prilej o sesiune științifică. Fără îndoială că lucrările acestei sesiuni vor fi axate pe studierea celor mai moderne metode de planificare, pe problemele dezvoltării științei economice, că ele vor reflecta condițiile economico- sociale de azi din patria noastră și în acest fel vor aduce o contribuție pozitivă în activitatea de planificare.în încheiere, doresc să-mi exprim convingerea că conducerea Comitetului de Stat al Planificării, toți tovarășii care lucrează în acest important sector al vieții economice vor munci cu și mai mult elan pentru îndeplinirea sarcinilor de mare cinste și răspundere ce le revin.în numele conducerii de partid și de stat vă urez succese tot mai mari în aetivitatea dumneavoastră închinată construcției socialiste în patria noastră.
(Cuvîntarea a fost subliniată în 

repetate rînduri cu vii și îndelungi 
aplauze).

organ de planificare, nu pot privi această aniversare decît ca o sărbătorire a uneia din marile victorii cucerite de poporul nostru șub îndrumarea și conducerea înțeleaptă a partidului în activitatea depusă pentru făurirea unei lumi noi în țara noastră. Noi, cei de la Comitetul de Stat al Planificării, sîntem mîndri că pe parcursul acestui drum luminos în realizările economice am putut să ne aducem o modestă contribuție. .Vorbitorul a arătat că în munca C.S.P. nu au lipsit greșelile. Este marele merit al partidului că a intervenit la timp pentru ca a- ceste greșeli să nu aibă urmări grave.A luat apoi cuvîntul Dumitru Iosif Bați. în acești 20 de ani — a subliniat vorbitorul — România s-a situat pe primele locuri în lume în privința dinamismului dezvoltării economiei naționale, și-a îmbunătățit sensibil structura sa economică și se îndreaptă cu pași rapizi spre o structură modernă a societății. Noi, lucrătorii din Comitelui de Stat al Planificării, avem o datorie de onoare de a lupta pentru ieșirea din unele tipare învechite ale muncii de planificare, de a găsi noi metode în fundamentarea planului și a noilor căi de dezvoltare a economiei noastre in perspectivă, folosind în acest scop modelarea matematică și tehnica modernă de calcul.După ce a mulțumit pentru distincția acordată, Emil Mitescu a arătat că în multe momente ale elaborării planurilor, lucrătorii din cadrul C.S.P. au simțit ajutorul conducerii de partid și, personal, al tovarășului Nicolae Ceaușescu. Și în viitor, lucrătorii din C.S.P., a spus el, trebuie să depună eforturi pentru a-și însuși noua tehnică, pentru a putea „sta de vorbă" cu calculatorul. Aceste eforturi vor fi răsplătite atunci cînd ei vor vedea rapiditatea cu care se elaborează variantele de plan și posibilitatea de a lua decizii pe bază de calcule fundamentate. Lucrătorii din C.S.P trebuie să se dăruiască trup și suflet acestor noi metode, singura cale de a duce planificarea pe o treaptă nouă, mai înaltă.în încheierea adunării festive, primit cu puternice aplauze, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Rafinăria Ploiești: instalația de sol- 
ventare cu furfurol intrată recent în 

funcțiuneFoto : Gh. Vințilă
A apărut revista

„FINANȚE $1 credit
nr. 6/1968Din sumarul revistei menționăm articolele: .,20 de ani de la naționalizarea principalelor mijloace de producție" editorial; „Controlul financiar — apărător ferm al integrității proprietății socialiste" de GH.BORCAN; „Considerente privind indicatorii de eficiență a exportului de produse agricole vegetale" de D. LĂZĂROIU; „Aportul controlului bancar la îmbunătățirea aprovizionării și • deservirii populației din Capitală" de GH. MUȘETESCU și altele. La rubrica „Puncte de. vedere" apar articolele: „Care este sfera de repartizare a venitului național?" de I. NIS- TOR și C. TUL AI; „Sugestii pentru perfecționarea finanțării instituțiilor bugetare", de C. TOPCIU și altele. A. G. TĂ- TARU semnează la rubrica „Din istoria finanțelor și creditului", articolul „Concepția lui Ion Io- ncscu de la Brad privind finanțele statului".Revista mai cuprinde rubricile: „Critică și bibliografie", „Informații" ‘ și „Răspunsuri la întrebările cititorilor", iar ca a- nexă apare suplimentul revistei „Acte normative și dispoziții privind finanțele și creditul".

Organizarea 

a muncii în
și normarea corectă 
cooperativa agricolă

Izvorul principal al sporirii permanente a avuției ; cooperativei agricole și al bunăstării cooperatorilor îl constituie munca lor har- Inică, chibzuită, bine organizată. Membrii cooperativei noastre s-au convins că venind permanent la muncă, executînd lucrările la timp și de bună calitate, nu numai că acumulează un număr sporit de zile- muncă dar, ca urmare a creșterii producției în toate sectoarele, primesc o cantitate mai mare de produse și bani pentru fiecare zi-muncă efectuată. Pentru aceasta e nevoie ca munca să fie rațional organizată, forțele bine repartizate, asigurîndu-se o distribuire a lor echitabilă și conform cerințelor producției. Totodată, se impune o corectă normare a muncii care să permită și o cît mai justă retribuție. Consiliul de conducere al cooperativei noastre a căutat ca, în organizarea și desfășurarea activității, să respecte cît mai mult aceste principii.Dacă judecăm după suprafață, unitatea noastră se numără printre coope- 
H rativele agricole mai mici. 
H Dispunem de 1 285 ha te
ii ren agricol, din care a- proape 1 000 ha arabil, situat în majoritate în pantă. Pentru ca veniturile cooperativei să crească, ne-am orientat spre o agricultură intensivă, dez- voltînd acele ramuri de producție care au o eficiență economică ridicată. Aceste țeluri le-am atins, în cea mai mare parte, datorită bunei organizări a muncii.In fiecare zi vin la lucru

în cooperativă peste 600 de cooperatori. Ei sînt organizați pe brigăzi și echipe, ținîndu-se seama de necesitățile producției. Brigăzile se caracterizează prin- tr-o mare stabilitate. în 1965, de exemplu, aveam 8 brigăzi (patru de cîmp, una legumicolă, una viti- pomicolă și două zootehnice) și o echipă de construcții. Și acum, ele au a- ceeași structură cu singura modificare că a fost creată o brigadă nouă pentru pe-

pricepuți cooperatori și nu întîmplător obțin a- cum rezultate bune. în sectorul zootehnic, brigadierul, alături de ceilalți cooperatori, a contribuit la obținerea, în fiecare an, a însemnate depășiri la producția de carne și lapte, iar mortalitatea animalelor este foarte scăzută. Am ajuns astfel ca în acest ăn să livrăm 63 taurine, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului să mai vindem încă 213.
tribuna experienței înaintate

piniera care s-a dezvoltat între timp. Cooperatorii, muncind mulți ani în cadrul aceluiași sector, capătă o anumită deprindere în efectuarea lucrărilor, pot aduce o contribuție mai mare la sporirea recoltelor, iar veniturile lor sînt mai stabile. Mulți cooperatori lucrează încă din 1952, de la înființarea cooperativei, în aceeași brigadă și chiar în aceeași echipă. Vechime mare în activitatea lor au și brigadierii.Consiliul de conducere a stimulat inițiativa brigadierilor, ceea ce a făcut ca ei să-și ducă mai bine la îndeplinire sarcinile. Ne-am dat seama că nu mai e nevoie de dădăceală, în fiecare seară, la sediul cooperativei, așa cum procedam în trecut. E și normal. Brigadierii au fost aleși, în adunări generale, din rîn- dul celor mai destoinici și

O deosebită atenție acordăm organizării muncii în cadrul brigăzilor. La pregătirea terenurilor și semănat, de exemplu, care se execută mecanizat, nu se mai ține seama de faptul că acest lot e al brigăzii I sau a IV-a. Lucrările se execută la aceiași indici de calitate, conform normelor agrotehnice. Lucrările de întreținere însă le face fiecare brigadă și echipă pe tarlaua sa, în mod separat, întrucît calitatea lucrărilor de întreținere a culturilor are. un rol important în realizarea de recolte bogate, cel care a muncit mai bine, a folosit din plin timpul optim de lucru, are rezultate mai bune și e retribuit mai bine.Nici normele de lucru, după care se stabilesc procentele în zi-muncă, nu au rămas aceleași, an de .an, ci s-au schimbat în funcție de condițiile în care se

desfășoară fiecare lucrare, ținîndu-se seama că extinderea mecanizării și a chimizării, ca și creșterea calificării cooperatorilor ușurează executarea unor munci agricole. Adunarea generală a cooperatorilor a hotărît să se lucreze cu norme apropiate de limita maximă. Pentru unele lucrări însă s-au stabilit norme mai mari sau mai mici decît cele recomandate de Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție. Prin aceste modificări s-a urmărit să a- vem norme reale, cu caracter stimulativ. Norme mai mici s-au stabilit la acele lucrări care, neexecutate la un înalt nivel calitativ din cauza goanei după procente, ar aduce prejudicii. Așa sînt unele operații la plantatul butașilor de sfeclă de zahăr, udatul răsadului la cuib, copilitul roșiilor, sortatul cartofilor. în schimb, au fost prevăzute norme mai mari la prășitul sfeclei de zahăr, clăditul paielor în șiră, strînsul finului cu grebla mecanică etc.In cooperativa noastră, retribuția se face numai în funcție de rezultatele obținute. Din cei 667 cooperatori apți de muncă, doar 16 sînt retribuiți cu un număr fix d& zile-muncă. A- ceștia sînt cei 9 brigadieri și personalul administrativ, adică strictul necesar pen- țru conducerea treburilor cooperativei. Niciodată nu am acordat zile-muncă fixe acelor cooperatori care umblă fără rost pe lîngă sediul cooperativei.O deosebită atenție se a- cordă, în cooperativa noastră, economisirii fondului

în industria construcțiilor de mașini sînt tot mai vizibile eforturile care se depun, de la un timp, pentru dezvoltarea și modernizarea atelierelor de tratamente termice și termo- chlmice ale uzinelor, pentru ridicarea acestor compartimente productive — îndeosebi în cazul 'întreprinderilor noi — la un nivel tehnic comparabil cu cel al sectoarelor de prelucrări mecanice. Au fost importate — și este prevăzut să fie procurate și în continuare de peste hotare — o serie de agregate de acest gen, de cel mai perfecționat tip. Evident, cu cheltuieli valutare destul de însemnate. „Dar nu-i păcat să importăm în continuare aceste utilaje — se întreabă, într-o scrisoare adresată recent redacției, ing. Alexandru Teodo- rescu, metalurgul șef al Uzinei de mecanică fină din Sinaia — cînd ele pot fi realizate foarte bine și în țară ?“ Iată o problemă de mare interes în actualele împrejurări, cînd cerințele economiei naționale impun, după cum s-a arătat la plenara C.C. al P.C.R. din 19 iunie a.c., să fie luate măsuri energice pentru reducerea importurilor, pentru înlocuirea unor produse prevăzute a fi importate cu produse create în interior.Am discutat pe această temă cu ing. Al. Teodorescu.— Pe ce argumente vă bazați cîrid susțineți că importul de utilaje pentru tratamente termice și termochi- mice poate fi diminuat și sistat ?— Problema realizării în țară a acestor agregate mă preocupă de mai mult timp și am studiat-o cît se poate de temeinic. Acum cîțiva ani, cînd uzinei îi erau absolut necesare cîteva cuptoare-cameră, cu încălzire indirectă și convexie forțată, pentru reveniri și recoaceri, am analizat posibilitatea executării lor cu mijloace interne. împreună cu un colectiv am elaborat un proiect și am construit, în uzină, un prototip. De doi ani a- cest cuptor lucrează cu rezultate foarte bune. Anul acesta a mai fost realizat unul identic cu primul.— Este. într-adevăr, un argument.— Dar nu singurul. Imediat după ce uzina noastră a fost dotată cu un agregat de carbonitrurare, cementare și călire în atmosferă controlată, a- dus din import, m-am întrebat dacă nu s-ar putea realiza și la noi ceva similar. Am întocmit chiar un studiu mai amplu pe această temă și am ajuns la concluzia că o serie de piese importante și de uzură — agitatoarele, elementele de transport, tuburite radiante — pot fi executate în țară. Și le-am și executat, înlocuind cu succes piesele originale cînd acestea s-au uzat. Ca urmare, cel de-al doilea agregat de acest tip s-a imnortat fără o serie de piese de schimb. ■ Cred, însă, că ar fi păcat să ne mulțumim cu atît..Susțin — ne-a spus înz încheiere metalurgul șef — că evitarea totală a acestei costisitoare categorii de importuri este condiționată, practic, exclusiv de asimilarea în fabricație, de către întreprinderile de specialitate din țară, a Întregii aparaturi de automatizare necesare.Concludent, în acest context, este și punctul de vedere al ing. Lascăr Zamfirescu, șef de atelier la Institutul de cercetări tehnologice pentru construcția de mașini.— Pentru o serie de uzine este prevăzut să se importe diferite cuploare speciale cu mers continuu. Dar aceste utilaje, deși complexe, pot fi fabricate cu succes în țară. Mă bazez, cînd afirm acest lucru, pe un argument cît se poate de convingător: colectivul pe care-1 conduc a conceput și proiectat, între altele, un cuptor continuu de normalizare original, complet automatizat, pentru tijele de pompare utilizate în industria petro

lieră. El a fost apoi executat în întregime în țară și funcționează de aproape un an.în esență, așa stau lucrurile. Există deci reale posibilități de a se fabrica în țară anumite utilaje pentru secțiile de tratamente termice șl termochimice ale uzinelor, renunțîndu-se astfel la aducerea lor din import. Cînd anume se vor materializa ? Ce trebuie întreprins pentru ca acestui deziderat, despre care se discută de attția ani, Să i se dea curs în sfîrșit ?Desigur, pentru a se fabrica în serie asemenea produse este nevoie, înainte de toate, de o bază materială adecvată de execuție. Aceasta însă nu există, deși, cu mai mulți ani în urmă, în studiul de profilare a întreprinderilor din industria construcțiilor de mașini s-a prevăzut ca fabricația utilajelor de tratamente termice șl termochimice să fie încredințată uzinei „Independența"- Sibiu. Aici nu s-a amenajat nici pînă acum o secție cu un asemenea
ancheta 
economică 

ar fi urmărit mai Insistent finalizarea propriilor sale hotărîri, lucrurile s-ar fi aflat, în prezent, într-un stadiu mult mai avansat. Important este ca de acum înainte uzina sibiană să ia în serios această sarcină, să se evite orice tendință de tărăgănare în acest domeniu, urmărindu-se ca actualele termene de asimilare în fabricația de serie a unor cuptoare de tratamente termice și termoebi- mice să fie cu strictețe respectate.Progresele în acest domeniu depind, în mare măsură, și de specialiștii din Institutul de proiectări pentru construcția de mașini (I.P.C.M.), chemați să prevadă în proiectele de sistematizare și modernizare ale secțiilor de tratamente existente, sau ale celor care se vor construi în viitor, dotarea în măsură cît mai mare cu utilaje de producție indigenă.— Ne-a preocupat și pînă acum reducerea la minimum a importurilor — ne-a spus ing. Garabet Dira- țian, șef de atelier la I.P.C.M. Dar nu putem asigura acest lucru decît parțial — și anume prevăzînd, * * la contractarea furniturilor, ca unele aparate de reglare asimilate sau în curs de asimilare în țară, dar mai ales o serie de carcase, căi cu role, mecanisme simple, de bazine și de construcții metalice, adică componente de mai mică tehnicitate și valoare ale agregatelor să fie realizate de către diverși subfurnizori din țară. Dintre zecile de agregate proiectate de I.C.T.C.M. sau de diferite uzine nu sînt omologate decît șapte tipuri. Ca să forțăm puțin nota, recent am prevăzut dotarea uzinelor „UNIO“- Satu Mare și „Neptun“-Cîmpina cu cuptoare încă neomologate, în curs de execuție la uzina din Sibiu. Desigur, procedeul nu este prea corect, dar, în ce ne privește, altă soluție n-avem, deocamdată, dacă dorim «ă evităm cu <orice preț importarea respectivelor agregate și să urgentăm fabricarea lor în țară.Alți specialiști, între care ing. Nicolae Pîrîu, consilier în M.I.C.M., consideră că, în scopul dezvoltării pe măsura cerințelor a producției indigene de utilaje moderne de tratamente termice și termochimice, este absolut necesar ca dreptul — plătit — de reproducere pentru uzul intern a unor agregate să fie valorificat neîntîrziat. Este oportun, de asemenea, ca în programul departamental de cercetare științifică și de asimilări de noi produse să fie incluse «au urgentațe probleme ca realizarea generatorilor de atmosferă de protecție, a aparaturii automate de dirijare a temperaturii și a stării fizic’o- chimîce a atmosferei de protecție din cuptoare, a cărămizilor refractare — cu totul speciale — necesare. In sfîrșit, se cuvine să fie examinată de pe acum problema dotării uzinei „Independența“-Sibiu cu un stand de probe, pentru a se putea garanta acestor utilaje performanțe cît mai ridicate în exploatare.In cadrul anchetei au fost exprimate și alte păreri potrivit cărora este pe deplin posibilă trecerea la fabricarea pe scară largă în țară a utilajelor moderne de tratamente termice și termochimice, în scopul reducerii progresive a importului lor. Pînă la atingerea acestui obiectiv de mare însemnătate economică mai sînt, desigur, o serie de probleme tehnice și organizatorice de rezolvat. Este însă de datoria cercetătorilor, a specialiștilor din întreprinderile și institutele Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini să le soluționeze într-un timp cît mai scurt.
Ing. Adrian PRODAN

de zile-muncă. Consiliul de conducere a hotărît ca brigadierii să nu mai fixeze singuri procentajul de zile- muncă cuvenit pentru o a- numită lucrare. El dau în fiecare seară fișele de pon- taj socotitorilor, care calculează cîte zile-muncă se cuvin fiecărui cooperator.Buna organizare a muncii a dus la creșterea producției și a veniturilor. Anul trecut valoarea unei zile- muncă a fost de 23,75 lei. Condițiile de sol de aici, cu terenuri în pantă, nu permit extinderea mecanizării lucrărilor agricole pe întreaga suprafață. Din a- ceastă cauză cheltuim un număr mare de zile-muncă întrucît unele lucrări se execută manual. Un cooperator care activează în mod curent în cooperativă realizează anual în jurul a 300 zile-muncă. Cum aproape din fiecare familie vin la lucru 2—3 oameni, veniturile realizate de o familie, în urma muncii depuse în cooperativă, sînt substanțiale. Anul trecut 76 cooperatori, pe baza zilelor-mun- că ■ efectuate, au realizat venituri în valoare de peste 10 000 lei fiecare. Trimestrial acordăm avansuri bănești.Faptul că în cocperativa noastră se respectă cu strictețe aplicarea normelor de lucru, ținîndu-se seama de condițiile locale, cointeresează pe cooperatori să participe cu regularitate la lucru și pe a- ceastă cale să sporim producția și avutul obștesc.
Daniel ROTH 
președintele cooperativei 
agricole Sona, 
județul Alba
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OMAGIUL PLASTICII ROMÂNEȘTI 

EROICEI EPOCI DE LA 1848
împlinirea a 120 de ani de la revoluția pașoptistă a fost comemorată de Muzeul de artă împreună cu Uniunea Artiștilor Plastici si Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă prin organizarea unei expoziții cu caracter dublu, oglindind momentul 1848 prin artiștii contemporani lui, cit și prin optica generației actuale.Expoziția constituie un eveniment deosebit în istoria artelor, plastice românești, ea marchează în mod convingător continuitatea tradiției artiștilor cetățeni, a înaltului patriotism și al marilor idealuri care i-au însuflețit și îi călăuzesc în continuare. Deși între creațiile cuprinse în cele două săli au trecut peste o sută de ani, în care timp artele plastice au cunoscut profunde transformări de viziune, este profund impresionantă recunoașterea continuității aceluiași filon de patriotism, de profundă poziție cetățenească, angajarea totală față de idealurile revoluționare, tendința de reprezentare complexă și sensibilă a marilor figuri istorice, a evenimentelor memorabile și a răsunetului lor în epocă și în contemporaneitate.Revoluția din 1848, prin amplele transformări pe care le-a adus, punea în fața creatorilor problema raportului dintre artist și societate. Artiștii români de acum un veac, precum și cei de astăzi dau același răspuns în forme diferite de exprimare, conforme cu viziunea și sensibilitatea epocii respective. Este evidentă fertilitatea acestei surse de inspirație, multitudinea de idei pe care o declanșează, bogatele roade artistice pe care le-a prilejuit și le prilejuiește. Prima sală, care cuprinde lucrări din veacul trecut, ne înfățișează în primul rînd personalitatea a- celor artiști-cetățeni, participant direct! la revoluție: Ion Negulici, C. D. Rosenthal, Barbu Iscoves- cu. precum și alți pictori care mențin și mal tîrziu tradiția reprezentării marilor momente ale istoriei României, ca M. Popp, C. Lecca, Gheorghe Tatta- rescu, Theodor Aman și alții. în completarea tablourilor, o serie de gravuri și litografii întregesc atmosfera epocii.Merită a fi reținută modalitatea pe care au ales-o pictorii pașoptiști pentru redarea înaltelor idei de care erau însuflețiți, nevoia de a prezenta conținutul revoluționar ' în forme noi de expresie plastică, forme absolut diferențiate de ceea ce existase pînă atunci, efectuîndu-se astfel un salt calitativ considerabil în modul de constituire a imaginii artistice. Multe din aceste lucrări au reprezentat în arta vremii o expresie-șoc, profund inedită și emoționantă prin caracterul contemporan. Un singur exemplu ar putea ajunge. De pildă, Imaginea „României revolu- * ționare" a lui C. D. Rosenthal, în care alegoria

romantică își găsește o materializare substanțială în portretul cu precise referințe la epocă, vizibile în trăsături, pieptănătură, a- titudine și expresie, adică un portret modern, tipic, apropiat sensibilității timpului său.Un similar proces de a- propiere a imaginilor față de publicul actual se vădește în cea de-a doua sală a expoziției, închinată lucrărilor de pictură și sculptură contemporane. Marele succes pe care îl înregistrează majoritatea lor se datorește faptului că suflul revoluționar și mărețele idealuri patriotice ale epocii pașoptiste sînt reluate cu aceeași intensitate intelectuală și artistică, dar temele și proble-

cu valori plastice intrinsece.Privitorul poate compara astfel, de pildă, diferitele ipostaze în care artiștii au conceput chipul lui Băl- cescu, poate subiectul cel mai reprezentat în expoziție. în afara portretelor a- mintite, iată-1 meditativ, concentrat, în tabloul Na- diei Popovici, pictat într-o gamă cenușie, gravă, într-o armonie mai senină, spiritualizată la Virgil Miu, într-o inedită apariție, radiind și construindu-se parcă din activitatea sa publicistică în portretul făcut de Antoaneta Binder. Be- none Șuvăilă îl pictează cu o intensitate halucinantă, suprapus pe orizontul timpului, iar sculptorul Aurel Olteanu Stîncă
PE MARGINEA EXPOZIȚIEI 

DE LA MUZEUL DE ARTĂ

mele sînt preluate în viziuni proprii epocii noastre, altoite pe noile concepții plastice despre spațiu, lumină, culoare și desen. în felul acesta, s-au creat opere de artă în care stringența cu care este prezentat subiectul reiese din viziuni plastice inedite, sincere, de unde și marea diversitate stilistică a lucrărilor, ca și valorosul concept comun de abordare a temelor.Rîndurile de față nu-și propun să facă ierarhizări de valoare. Aș dori să atrag atenția mai ales asupra fenomenului de „diversitate în unitate" ne care-1 arată expoziția. Căci este într-adevăr rar să se găsească într-o manifestare de grup, în care există atîtea generații si atîtea modalități plastice, o asemenea coeziune internă și. îndrăznesc să afirm, un profund caracter național. De la prețioasele și fascinantele imagini ale „Aneî Ipătescu" de maestrul Al. Ciucurencu, „Bălcescu" al lui Lucian Grigorescu sau Anghel, și pînă la subtila și valoroasa compoziție a lui Szasz Dorian — „Revoluționari la Golești" — sau pateticul „Bălcescu" al lui Paul Vasilescu. expoziția prezintă numeroase realizări remarcabile, în care generațiile sg apropie prin spiritul contemporan care le animă sistemul de gîndire și proiecția în imagini moderne în care se simt bine asimilate experiențele contemporane. Ansamblul lucrărilor este departe de a constitui un șir de exerciții plastice în sine, aplicate abstract pe o temă dată, cu caracter istoric. Aproape toate compozițiile și portretele reprezintă reușite incontestabile, deoarece subiectul nu e un pretext pentru a- corduri cromatice sau jocuri de materie, el reprezintă determinantul real al formei de exprimare, care la rîndul ei nu devine o ilustrație searbădă, ci o convingătoare imagine

creează o puternică imagine în lemn întunecat, în care intensitatea expresiei devine și mai pregnantă. Alți pictori includ figura lui Bălcescu în compoziții inedite, cum este aceea a lui Sever Mermeze („Bălcescu la Palermo") sau cea a Vlorlcăi Velescu Ilie („Momentul 1848") în care se metaforizează plastic continuitatea istoriei; nu putem să nu remarcăm învolburarea dramatică din compoziția lui Ion Pană, incandescenta luptătorului la Iacob Lazăr, clarviziunea omului politic în tabloul lui Brăduț Co- valiu, legătura strînsă dintre Bălcescu și Avram Iancu în compoziția sobră a lui Traian Prădean sau în aceea mai dinamică a lui Constantin Blendea, tripticul grav în compoziția verticală a lui Ion Grlgore, imaginea avîntată în care se materializează plastic adîncile implicații patriotice în tabloul Ilenei Di- mitriu Cojan, tumultul revoluționar în cele două variante „Precursori al Unirii" de Wanda Sachelarie Vladimirescu sau monumentala compoziție a ini Virgil Almăsanu — ..Moment revoluționar 1848".Figura lui Avram Iancu a fost de asemenea o puternică sursă de inspirație pentru portrete și compoziții extrem de variate. ca viziune. Vasile Savonea concepe o imagine puternică și „naivă", inspirată oarecum de icoanele pe sticlă, într-o direcție în care filonul popular este subtil prelucrat. Apropiat de această tendință este și portretul făcut de Leontin Ploscă, amintind pictura țărănească de la începutul veacului trecut. Alte compoziții creează noi imagini ale răscoalei moților, într-o viziune modernă și dinamică — „Răscoala în Apuseni sub Avram Iancu" de Lucia loan sau „Răscoala moților" de Virgiliu Demetrescu Duval, „Pleacă moții la luptă" de Aurel Nedel.Bătălia pompierilor din

Dealul Spirit inspiră două compoziții viguroase lui Mircea Ionescu și lui Petre Dumitrescu, primul mai exploziv, al doilea cu- un puternic simț al reliefului. Lucia Bălăcescu De- metriad compune cu remarcabil simț al epocii un tablou de gen — „Revoluționari la 1848", Lidia Nan- cuischi plasează grupurile revoluționare în cadrul citadin inspirat din litografiile epocii, Lia Szasz reia tradiția alegoriei în tablourile „România revoluționară" și „Pașoptiști", iar Gheorghe Răducanu reînsuflețește trecutul istoric printr-o tehnică evocativă de frescă.Un alt grup important de artiști se dedică portretizării altor figuri revoluționare, în maniere diferite, așa cum fac Elena Grecu- lesi în portretul rafinat al Măriei Rosetti, Ion Pacea care-I reprezintă pe Alecu Russo puternic și simplu, Vincențiu Grigorescu cu o imagine vitală a lui Barbu Iscovescu, Rodica Lazăr cu finețe elegiacă în prezentarea portretelor lui Ko- gălniceanu și Alecsandri, Edith Gross cu neliniște dramatică — „Portretul țăranului Petre Gheorghe", Elena Uță Chelaru, cu o imagine frapantă a lui Axente Sever, Nicolae Delaport cu portretul unui literat, Dan Cristian, autor al unui evocativ Francisc Ludovic Roth și Vintilă Fă- căianu, evocînd subtil prin stilul desenului și al compoziției epoca și figura generalului Magheru.în sculptură. printre alții,' Romul Ladea e prezent cu un expresiv Simion Bărnuțiu, Ion Vlasiu cu „Tribunul Simion Balint".

Doina Lie cu un cap masiv, impresionant, al lui Andrei Mureșanu, Gheorghiță Alexandru cu un cap spiritualizat al lui Alecu Russo, Ginette Santa cu un portret plin de vitalitate al revoluționarului Solomon, Constantin Popovici cu un pregnant Papiu Uarian, Nicolae Pascu cu un viguros Andrei Mureșanu și Constantin Nicolin care readuce figura pictorului Negulici într-o geometrizare monumentală. Alți sculptori sînt atrași de formele sintetice, evocative prin simplitatea lor. Astfel Gheorghe Vartic în „Omagiu cărturarilor Blajului" creează un dinamism vertical, țîșnitor ca un mugure. Nicolae Enea expune un proiect de monument pentru Cîmpia Libertății iar Geta Caragiu o compoziție care evocă formele artei populare, intitulată „Deșteaptă-te Române".Din sumara descriere a unora dintre numeroasele lucrări expuse se poate‘observa diversitatea aspectelor abordate, modul viu și modern în care temele au fost rezolvate, caracterul național care reiese fără a se cădea în simplism și mai ales indiscutabila continuitate a tradiției de cultură românească.Comemorare cu adînc răsunet în viața poporului nostru, împlinirea a 120 de ani de la revoluția din 1848 a prileiuit impresionanta expoziție de la Muzeul de Artă, rod al nestinsei flăcări revoluționare si al idealurilor care ne leasă de înaintașii noștri, omagiu al artiștilor adus poporului si țăr’i.
Dan NEMȚEANU

LUCIAN GRIGORESCU : Nicolae Bălcescu
(stingă)

CONSTANTIN POPOVICI t Papiu llarian
(dreapta)

plus : MUNCA

9,30 ; 
20,45. 

GRADINA

CENTRAL — 
Thârise 
20,45.
— 8,45 ;

■ 1 — Orizont știin- 
Arhitectura veche a Cubei 

TIMPURI

UNION — 15,30

o Căderea imperiului roman : PATRIA — 9 ;
12.45 ; 16,30 ; 20.
• Vicontele plătește polița : REPUBLICA —
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, STA
DIONUL DINAMO — 20,30, GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Aventurierii : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2465 — orele 17,30 și seria 2463 — 
orele 20,15).
O Alegere de asasini : LUCEAFĂRUL — 8,15 ;
10.30 ; 12,45 ; 15 ; 17,30 ; 20, CIRCUL DE STAT 

9,30 ; 13 ; 17,30 ; 20,30, FESTIVAL — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21,15 ; la grădină - 
20,45.
O Prin Kurdistanul sălbatic : BUCUREȘTI -
14.30 ; 10,45 ; 19 ; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII
— 20,30, FEROVIAR — 9,45—14,15 în conti
nuare ; 16,30 ; 18,45 ; 21, EXCELSIOR —
8.45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN —
9.30 ; 11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15.
© Studiu despre femei : CAPITOL
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; la grădină 
e Domnișoarele din Rochefort : 
EXPOZIȚIA — 20,30.
0 Hlroșima, dragostea mea
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 21 ; la 18,30 — 
Desqueyroux, GRĂDINA DOINA — 
O Ce noapte, băieți 1 : VICTORIA 
11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
O Zoltan Karpathy : LUMINA — 9—15,45 în 
continuare ; 18,30 ; 20,45.
O Spartacus (ambele serii) : DOINA — 11,30 ; 
16 ; 19,30.
O Pași In lumea frumosului 
țiflc nr. 5/1968 —
— Sclțil — Anul revoluționar 1848 
NOI — 9—21 în continuare.
0 Bomba de la ora 10,10
20.30 ; Desene animate : 18.
0 Un dolar găurit : GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ;, 
18 ; 20,30, TOMIS — 9—15,45 în continuare ;
18.15 ; la grădină — 20,30, AURORA — 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 20,15 ; la grădină — 
20,30.
0 Sfintul la pîndă : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
O O lume nebună, nebună, nebună : DACIA
— 8—20 In continuare.
0 Nebunul din laboratorul nr. 4 : BUCEGI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21 ; la gră
dină — 20,30, FLAMURA — 9—16 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA — 9,30 ; 11,30 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Freddy, lovește tu Intll ; PROGRESUL —
15.30 ; 18 ; 20,30, LIRA — 15 ; 17,15 ; 19,30 ; 
la grădină — 20,30.
0 Eu, eu, eu... șl ceilalți : GRĂDINA PAR
CUL HERĂSTRĂU — 20,30.
O Pentru cîțlva dolari în 1
9.30 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 21,15.
0 Răzbunarea haiducilor : i
18 ; 20,30.
O Obsesia : VOLGA — !
15.45 ; 18,15 ; 20,45,
0 Oscar : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. 
0 Eddie Chapman, agent secret r PACEA
— 15 ; 17,45 ; 20,30.

(Urmare din pag. I)Propun ca imaginea acestui erou să devină obiectul unei mai largi publicități emulative. De ce să-i „popularizăm" doar pe cei răi ? Unii dau prea multă atenție unor conflicte privite prîn gaura cheii, condimentate cu fapte de terasă sau de cafenea. Dramaturgia noastră (nu putem spune că lipsește cu desăvîrșire. ca „industria" lui Caragiale...) s-a ocupat de acest soi de lume pe ducă măturată de pe arena istorică — o lume pestriță la pene și la mațe. Autorii noștri dramatici acordă în schimb prea puțin loc descrierii eroului modern.în ultimul timp asistăm la o mulțime de „interpretări moderne" a eroilor și a pieselor vechi de cînd lumea. Sînt sigur că la această plăcere intelectuală a regizorilor noștri asistă incognito șl eroul contemporan, zîmbind desigur la gîndul că i-ar putea reveni și lui o sarcină foarte importantă în dezbaterile acestea care-1 privesc de aproape. Deocamdată ne lasă să obosim, pentru a vedea clar că în teatru, în cinematografie, ca și în toate pe lume, trebuie să dăm Cezarului ce e al Cezarului, timpului nostru ce este al timpului nostru.
EMERIC SCHAFFER : A ști să 
dai glas realitățiiDramaturgia noastră originală, prin cele mai bune lucrări din ultimul timp, se împarte între o dramaturgie istorică, încercare de a spune adevăruri actuale prin prisma istoriei, și 
o altă dramaturgie — farsă, care critică aspectele negative (deseori minore). Dramaturgii noștri creează puțini eroi contemporani cu o concepție avansată despre lume, pentru că ei înșiși — cred eu — au stfldiat prea puțin profilul epocii și al oamenilor de astăzi.Politica e una din activitățile esențiale, aș zice inseparabilă de condiția umană modernă. Pînă acum cîțiva ani apăreau multi eroi falși, schematici, cu un patos exterior, azi perimat Totuși, unii eroi dramatici aveau o forță a patosului. în schimb, personajele farselor ușurele, apărute în stagiunile din urmă, sînt deseori difuzoare fragile ale unor accidente neesentiale.Teatrul șl cinematograful sînt un Instrument de educație politică, estetică și etică, cu sarcina de a forma 
o cupolă a gîndirii. Eroul dramatic 
de azi trebuie să-și fixeze o deviză combativă, care să-1 îndemne să străpungă apele stătute. El spune : nu măruntele mele interese contează, important este ceea ce caut, important este idealul pentru care ard. Setea adevărului care înflăcărează, 
a marilor țeluri care Însuflețesc, e

o tendință generală a omului timpului nostru socialist și ea nu poate să nu apară pe scenă. Eroii visați de noi sînt în permanentă mișcare, luptă, evoluție, căci nimic nu e mai ucigător pentru om decît stagnarea.Critica noastră greșește, cred, cînd analizează doar ideea spectacolului, neglijînd sau fiind indiferentă față de diferite creații actoricești. Criticul trebuie să ofere o oglindă a personalității actorului și a personajului său. S-ar cultiva astfel mai mult individualitatea interpretului, iar dramaturgilor li s-ar pretinde un spor de autenticitate în definirea precisă a personajelor.Teatrul e o insulă scăldată de apele fluviului care leagă gîndirea politică de consumatorul de politică. Teatrul e în fond menit a clarifica cele mai vii dileme și întrebări. El descoperă, chiar dacă uneori dureros, adevărul, dar prin această operație lucidă vom ajunge să vedem și ziua stele.

apariția sa era firească și aproape subînțeleasă, azi el devine o formă de rezistență împotriva forțelor care tind să strivească personalitatea u- mană. Eroul e un mod de manifestare a omului. Dramaturgia, cinematografia, creînd eroul, afirmă forța omului de a domina realitatea materială.La noi birocratismul a generat deseori situații în care oamenii abdicau în numele devizei : n-am nici o putere. Mania semnăturilor suprapuse, de pildă, snai’ra aproape telurică de responsabilități au redus în multe rînduri personalitatea indivizilor.Eroul e un fapt polemic care demonstrează posibilitatea personalității adevărate, oferă încredere și stimulează prin valoarea sa exemplară, într-un secol colectiv, ca al nostru, eroul e mult mai necesar decît în secolele individualiste. Prin figura sa, se impune pe scenă un apărător al ideii de progres, un om care acționează și invită la fapte.

plexe ale portretului uman. Această necesitate stă la baza nevoii și a bucuriei noastre de a juca.Rațiunea de a fi a artei este întruchiparea omului, redescoperirea lui, analiza, recompunerea lui din micile și marile virtuți, pentru a-1 proiecta puternic, precis, în conștiința omului din sală. Pe acest om, astfel transformat prin uneltele artei. noi obișnuim să-l numim erou.Prin el arta se angajează întotdeauna într-o luptă în care trebuie să cucerească ceva. Trebuie să-1 cucerească pe om, pe celălalt om din sală, trebuie să-i declanșeze și să-i cultive nevoia lui de a se descoperi, de a se cunoaște, de a se depăși. Pe acest imens, sensibil și rafinat cîmp de luptă, rațiunea de a fi a eroului este aceea a victoriei.Eroul personifică o atitudine față de cele mai adinei probleme care frămîntă existenta unei societăți. Cred că dramaturgii și scenariștii noștri, pentru a-și impune personajele lor, ar trebui să descifreze mai

simțit răspunzătoare pentru destinul lor. Dar am interpretat și cîteva roluri nesubstanțiale, în care chiar dacă acest „filon liric" era în prim plan, actrița creatoare nu era prezentă. Eu prefer rolurile dincolo de „filon liric", pline de gînduri și sentimente profunde, prin întruchiparea cărora simțim din plin responsabilitatea artistului fată de semenii săi. Rolurile acestea, colegii mei și eu, le-am putea interpreta în filme cu tematică actuală, care să înfățișeze drumul afirmării personalității socialiste în toiul luptei dintre vechi și nou ! în acest fel am putea simți din plin satisfacția creației.Plecînd de la asemenea premise am socotit foarte bine venită dezbaterea problemelor filmului. Avem realizări frumoase pe această cale, îmi amintesc, de exemplu, de filmul „Erupția" pentru mesajul lui, pentru formele de exprimare curajoase. Desigur, prin tematică actuală înțeleg o sferă largă a subiectelor. Să-și aleagă autorii de scenarii subiecte

PEDAGOGUL 
fi SAVANTUL 
într-o singură 

persoană
de acad. Nicolae TEODORESCU

în legătură cu portretul profesional al cadrelor didactice universitare se pune adesea întrebarea dacă profesorul universitar trebuie să fie în același timp pedagog al cunoștințelor științifice șl om de știință practicant, profesionist. Cu toată aparența artificială a unei astfel de întrebări, în lumina revărsată de marile figuri de profesori peste patrimoniul clasic al științei și culturii, ea se pune mai des decît ne-am aștepta.în realitate, istoria științei și a învățămîntuluf superior sînt strîns împletite prin trauiții seculare. Universitatea a fost, de la începuturile ei, lăcașul învățămîntului și al cercetării științifice. într-adevăr, acolo trebuia să fie predate totalitatea cunoștințelor acumulate de omenire pînă la acea dată, ceea ce încă de la originile universităților a obligat pe profesori să fie creatorii și depozitarii cunoștințelor științifice. Universitățile, înce- pînd din secolele trecute, și-au făcut un titlu de glorie din capacitatea de a reuni pe cei mai de seamă oameni de știință și de a adăposti, în cabinete și laboratoare, cercetarea efectuată de profesorii lor.Toate universitățile mari, sau chiar mai mici, își fac titluri de noblețe din numele somităților științifice care predau în ele. Toți marii savanți, cu foarte rare excepții, sînt sau au fost profesori și, în orice caz, orice om de știință simte nevoia de a împărtăși, sub forma organizată a prelegerilor, sinteza realizărilor propriilor sale cercetări cu cele ale celorlalți cercetători pe plan mondial. Școala este, prin definiție, instituția consacrată formării viitorilor profesioniști, învățămîntul superior ti
vind sarcina pregătirii cadrelor de specialiști de nivel comparabil cu cel mondial la epoca respectivă. Necesitatea unții astfel de nivel este impusă de nevoile producției, fiindcă nici un produs material sau spiritual nu are valoare de schimb internațional decît dacă satisface cel puțin exigențele producției respective pe plan mondial. Iată o rațiune practică a 
complimentarității calităților, do 
om de știință și de pedagog în 
persoana cadrelor didactice uni
versitare. Deoarte de a predica vedetismul științific, fiind contra oricărui fel de exhibiționism al vedetelor de orice categorie, consider că valoarea echipei de oameni de știință care predau într-o universitate, într-o instituție de în- vățămînt superior, constituie mar-

1tea proprie interpretului. El trebuie H să-i construiască pornind de la un n anumit ritm interior, de la o anume | privire, de la un mers care să le traducă exact sensibilitatea inte- 3 rioară, gîndirea, dar mai presus de I aceasta, prin joc trebuie să apară 0arderea intelectuală a acestor personaje.Contactul cu asemenea roluri permite și obligă actorul, să se îmbogățească el însuși. Pentru a izbuti în asemenea roluri nu dormi nopți de-a rîndul, dar pînă la urmă și ființa ta se transformă. Satisfacția produsă de interpretarea unor asemenea

Mă opun artei-distracție pură, deoarece pentru mine arta înseamnă o forță vitală necesară. Eroul trebuie să o personifice, căci acțiunile Iui din viață capătă pe scenă și mai mare amploare. Noi exprimăm pe scenă forța unui crez pentru care omenirea a consumat o istorie. Actorul visează eroi, dar el trebuie să fie cel dintîi.
AL MIR0DAN: Prezența 
eroului stimulează existen
ța personalitățiiExistă o „criză mondială" a eroului. Ea pornește de la criza individului și a personalității din realitatea lumii occidentale. Un exemplu este mult teoretizatul „nou roman", care reflectă artistic și preconizează o anume expulzare a personajului de către obiecte. Au fost elaborate o serie de teorii ce consemnează rolul mai redus al individului în societățile industrializate. Teza structuralismului lui Foucault se poate astfel rezuma cam așa : „omul e mort". Ea pornește de la anumite fenomene vizibile și reale in lumea contemporană. Dar cum se desființează eroul ? în teatru și cinematografie nu dispar personajele, ci ideea de personalitate, de om care își determină prin voință actele. Beckett aduce niște oameni abulici, incapabili de a acționa, de a-și hotărî destinul. Nu la modul pamfletar, ci ca expresie a unei mentalități, el anulează noțiunea clasică de erou.Criza individualității apare în condițiile în care pmului i se restrînge posibilitatea de a adopta decizii proprii. Or, tocmai această criză tragică face eroul mai necesar ca nici- cînd, deoarece dacă în alte epoci

personaje se explică și prin fasci- H nația trezită de ele în public. Inter- g prețul izbutește să stăpînească sala “ și de la înălțimea scenei capătă el | însuși parcă o demnitate de erou. H
EM. PETRUȚ: Eroismul — I 
punte de unire între istorie ® 
și actualitate |

EROII CINEMATOGRAFICI
Din nefericire, la unii regizori se observă influența unei anume invazii a obiectelor. Ei construiesc o imagine scenică încărcată pînă la refuz de materie și astfel se reduce locul actorului, adică al depozitarului de gîndire. O scenă astfel saturată de lucruri limitează existența eroului. Obiectele trebuie să rămînă însă pe scenă accesoriile cuvîntului. Căci dispariția acestuia, semn al o- mului, pune în pericol individualitatea eroului dramatic, deci teatrul însuși.

OCT. COTTESCU : Prin por
tretul uman, teatrul și ci
nematograful se angajează 
într-o luptă de ideiOmul s-a pus întotdeauna pe el însuși în centrul preocupărilor sale artistice, dar nu pentru împlinirea aspectului egoist al structurii proprii, ci pentru nevoia lui de a se autodepăși, printr-o desăvîrșită auto- cunoaștere. De aceea, portretul, ca subiect etern în artă și literatură, a fost dintotdeauna expresia artistică, vitală, a necesității continue a o- mului de a redescoperi pe om. Din această necesitate s-au născut și teatrul și cinematograful ca arte com-

viu și mai complex problemele care ne preocupă pe toți. Am jucat multe personaje contemporane, pe care însă și publicul, și eu le-am uitat. Doar personalitățile puternice sînt memorabile, acei oameni care nu uită întrebările grave la care pînă la urmă dau răspunsuri curajoase.Eroul nu se definește doar prin acțiuni, ci și prin absența lor, prin tăcere. Tăcerea e clipa în care el se arată pe sine, în primul rînd ca om, căci atunci se suprapune definitiv și complet cu propria sa ființă, cu universul gîndurilor, al visurilor, al atitudinilor. Așa am încercat să descopăr publicului portretul lui Horia din piesa lui Al. Voitin.
MM SZâLES : Figuri umane 
care să ne pretindă tocită 
forța creațieiAmintindu-mi eroinele pe care le-am interpretat în filme găsesc cîteva (de pildă Ilona, din „Pădurea spînzuraților") care mi-au stimulat forțele creatoare. întruchiparea lor, pe lîngă „filonul liric", această trăsătură — spun cronicarii — fiind caracteristică pentru creațiile mele, a necesitat multă frămîntare dramatică. Am trăit din plin și m-am

cît mai variate, dar din fiecare temă să reiasă actualitatea, să simțim în ea frămîntările noastre. Nu pledez, prin cele spuse mai sus, exclusiv pentru genul „grav", dar și în comedie e necesară o problematică.Munca în film mi-a adus multe bucurii. Dacă vom înfăptui propunerile recentei dezbateri a Comisiei ideologice, sper că vom aduce și multe bucurii spectatorilor.
VICTOR REBENGIUCîA com
pune oameni autenticiCeea ce apropie personajul de sufletul publicului este substanța u- mană care îi leagă pe eroi de cei în numele cărora acționează. Pentru a scoate în evidență trăsăturile unei personalități nu trebuie să închistăm personajul într-o atitudine statuară, ci să relevăm omenescul dintr-însul.în acest scop, este necesar un e- fort subtil de compoziție, care în general nu se remarcă de către critică. Nu-i nimic mai ușor decît să te modifici la suprafață, să te faci nerecunoscut sub un munte de recuzită și groase straturi de machiaj. Un asemenea joc nu pretinde nici un efort de gîndire. Pentru eroii tratați ca oameni, mult mai utile sînt alte mijloace, legate de expresivita-

Tinerețea pretinde eroismul, iar e- roismul e cel care menține tinerețea. Este foarte necesar să hrănim pe tineri cu fapte de eroism, oferindu-le un ideal uman și constructiv. Educînd în spirit eroic tineretul, vom izbuti să culegem apoi eroi. Cinematografia, teatrul trebuie să meargă mînă în mînă cu opera educativă înfăptuită în realitatea însăși. Sînt convins că pentru creație, un izvor inspirator l-ar constitui tradițiile de la Bumbești-Li- vezeni, Salva-Vișeu, și-l vor constitui noile șantiere care reiau preocuparea de canalizare a resurselor eroice ale tinerilor.A fi erou înseamnă să lupți pentru alții, nu pentru tine. Eroul dă umanității o lecție de altruism. între un comunist, un soldat de la Plevna, un luptător de la Răz- boieni sau un dac de la Sarmizege- tusa există o nesfîrșită linie de unire : curajul faptei, dăruirea, puterea de sacrificiu.Îmbrăcînd haina unui erou, interpretul își asumă întreaga sa personalitate. Revenind în existență, el nu poate uita integral experiența trăită pe scenă sau sub lumina reflectoarelor. întîlnirea cu un erou este pentru actor mult mai profundă decît simpla interpretare a unui personaj obișnuit. Și pot spune că dacă fac filme cu eroi le fac într-un fel și pentru dificultățile pe care mi le ridică. Nu-mi doresc altceva decît să învăț de la eroii mei cum poți îhvinge greutățile.

I
I
I
i
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ca de circulație a producției acesteia și se impune cu efecte comparabile cu cele ale oricărei mărci de fabrică cu reputație.Noua lege a învățămîntului recunoaște și afirmă tocmai de aceea o asemenea complimentari- tate prin organizarea cercetării în catedre și în institute dezvoltate din acestea, ca și prin preconizarea atribuirii unui colectiv de studenți fiecărui cadru didactic pentru o îndrumare permanentă. 
Se pun astfel bazele unei expe
riențe pedagogice complexe pe 
plan național. Este vorba de o formă nouă de pedagogie, în care exemplul personal, pregătirea multilaterală, valoarea științifică șl aptitudinea de a dărui cunoștințe, experiență și sentimente de simpatie și apropiere, au un rol deosebit.Pregătirea profesorului universitar, în perspectiva marilor sale sarcini profesionale și morale, se face prin studiu și prin cercetare științifică. Avînd în vedere rolurile sociale ale profesorului și ale omului de știință — al primului de a pregăti cadre de specialiști, iar al celui de-al doilea de a cuceri a- devăruri științifice si de a le pune în serviciul societății —■ urmează deci că profesorul universitar este chemat să realizeze ambele roluri. De aceea, nu ne este indiferent dacă acest profesor, eminent om de știință, nu privește cu aceeași exigență și rolul său didactic. Fiindcă propagarea cunoștințelor științifice este o nevoie intimă a creatorilor de știință și o verificare a realizărilor lor. In același timp însă, și societatea are nevoi0 de a folosi cunoștințele si experiența oamenilor de știință, aceasta creîridu-le obligația socială de a împărtăși cunoștințele cu claritate, competență și bunăvoință.Trăim o epocă în care problemele învățămîntului sînt puternic • influențate de folosirea tehnicii noi și a unor metode bazate pe această tehnică, de exemplu învățămtn- tul programat. Noua așezare a învățămîntului stabilită prin Directivele adoptate de plena-a C.C. al P.C.R. din aprilie a. c. asigură toate condițiile necesare pentru modernizarea pedagogiei. Desigur, realizarea acestei sarcini nu este simplă. Ilustrează, poate, această preocupare și faptul că problemele învățămîntului matematic vor forma obiectul unui simpozion internațional organizat de UNESCO, care se va desfășura în țara noastră în luna septembrie. Nu îmi închipui că se poate ajunge la concluzia că profesorul universitar, om de știință, nu mai are nici un rol ca pedagog. Dimpotrivă, el va trebui să-și formeze pedagogia conform cu cerințele actuale, care impun tocmai sinteza cercetător- pedagog, deoarece viteza cu care evoluează știința nu poate fi înregistrată decît conștient de cei care fac ei înșiși știința. In lumina a- cestor principii generale, consider că forma actuală a concursurilor pentru ocuparea posturilor în învățămîntul superior nu constituie un concurs viu decît pentru comisie, mai precis pentru cel care întocmește raportul. Candidatul, sau candidații sint mai mult sau mai puțin apreciați, cu grijă, dar numai după lucrările științifice, în nici un caz după aptitudinile complexe care se cer profesorului universitar — om de știință și pedagog științific. De aceea — poate în dezacord cu mulți dintre colegii mei — sînt de părere că ar trebui să se revină la concursurile în care candidatul să trăiască într-adevăr, împreună cu comisia, zilele concursului, făcînd între altele și dovada competenței, aptitudinilor, rîvnei și personalității în activitatea pe care urmează s-o desfășoare la catedra unde dorește să ocupe postul respectiv. Ținînd seama de specificările și principiile noii legi a învățămîntului, un astfel de concurs ar putea fi organizat dîndu-se candidatului, după un stagiu de acomodare de cîteva zile, tema de a trăi o secțiune scurtă din activitatea spre care năzuiește : curs, seminar, îndrumarea studenților, expuneri a- supra lucrărilor proprii, referate de sinteză asupra unei lucrări publicate într-o revistă etc.Nicicînd mașina de învățat nu va înlocui profesorul, chiar dacă va perfecționa sistemul de transmitere a cunoștințelor mai mult dectt însuși modelul realizat de profesor. Fiindcă, fondul de cunoștințe nu este mort, ci viu, iar transmiterea lui este un act uman de solidaritate socială pe care mașina nu poate decît să-1 modeleze, așa cum cinematograiul modelează și redă sentimente și acte de viață umană. Acesta este de altminteri sîmburele rațional al spiritului universitar modern pentru a cărui afirmare noua Lege a învățămîntului a creat cadrul cel mai propice.
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Grigore HAGIU

NOBLEȚE
DE STIRPE

Nu, n-am uitat, n-am să uit 
niciodată, 

numai la noi se spune dorului, 
dor, 

fîlfîindu-și flamura, moale legată, 
de stîlpul cioplit în pridvor. j « 
Cind lumea ți-e casă și timpul 1 

tresare
în oasele tale pină la osul 

de-ntîi voievod, 
adă-ți străbunii pe cîmpul izbit 

de-nserare, 
din capete stîlpu-n privdvor 

să-1 înnod.

ii

La bază, prins in pămint,
Decebal fie, bărbosul, 

mai pe la mijloc Mihai, zis 
Viteazul 

și sus undeva, capul lui Tudor,
fluturîndu-și prisosul 

de plete ce-acopăr, în lipsă, 
grumazul,

Vara cu cerul să-ți umple 
cerdacul, 

și-n ochiul cît trupul crescut 
cuprindă-se neamul, stelele, 

veacul, 
noblețea de stirpe în care-ai 

crescut.

llie CONSTANTIN

NOAPTE
De te-aș chema s-ar înroși văzduhul 
la trecerea prelungului meu strigăt.

Oricare gest sub trecerea de stele 
lasă-n văzduh făgașe înflorite 
de parcă pești fosforescenți ar trece 
domol către adîncul surd al mării.

St

J

li

11

Mitu auzise ordinul trans
mis de subofițerul german. 
Sentinela care-l păzea îl 
privi răutăcios și îi făcu semn să se îndrepte spre ușă mormăind un fel de: 
„Gata, ți-a sunat ceasul".

„Te bucuri prea devreme — gîndi Mitu. trecînd îna
intea lui — dar îți făgăduiesc să nu-ți fac pe plac, nici ție, nici călăului cel mare."Cînd ieși pe punte, legat cu miinile la spate, se re
zemă o clipă de peretele in
firmeriei. Frumusețea cerului îi dădu o senzație stranie. Iși aminti de Mielu 
și parcă-l zări că-l trage 
spre el, undeva sus, în ne
mărginire. Dar, ca în vis, 
cînd vrei să fugi și nu te 
duc picioarele, coverta va
sului, bucățica asta de pă- 
mînt românesc, parcă-l ți
nea lipit de ea, șoptindu-i 
numele lui Albert, al lui Tă
chel. ale celorlalți marinari. 
Neamțul îl zorea să miște 
de unde se oprise, dar Mi
tu parcă nu-l auzea. El se 
gîndea la ziua de mîine, la ceea ce va fi după alun
garea întunericului, la vor
bele lui Albert, la imagi
nea Hildei, și memoria îi 
aminti de lectura unor pa
gini citite cîndva împreu
nă : pentru cel condamnat 
să moară înainte de ivirea 
zorilor, ziua ce vine e o zi fără început. Normal I Așa 
spusese atunci. Astăzi nu 
mai era de acord. Știa că 
omul e muritor, că fiecare 
început are un sfîrșit. dar. 
pentru el, acest sfîrșit ve
nise prea devreme, nu-și 
terminase misiunea. Mai 
bine să dea semnalul, să 
moară cu călăul de gît și 
pe urmă, ceilalți vor ști ce au de făcut.

Călca încet, de două ori 
Intr-un loc, și năruia mereu 
ceea ce i se părea șubred, 
nerealizabil. II zări pe 
George. N-avea cum să-l 
strige, să-l întrebe unde-i 
Tăchel. Pe punte se pro
duse un fel de zumzet. Ca
petele tuturor se întoarseră 
spre el 11 zări și pe Al
bert. Popotarul îi făcu a- celași semn de încurajare. N-ai nici o grijă. Nu te lăsăm pe mîna lor. Totuși, 
Mitu intui că pe mare se petrece ceva. întregul echipaj. și romăni și nemți, era 
prins în încordarea unor 
clipe pe care le numărau 
în gînd. Cînd trecu de 
pavăza coșului. Mitu zări 
ștreangul ridicat la cruceta 
catargului și simți cum i se umezesc ceafa, palmele, 
pieptul. Simți și adierea 
vîntului. un vînt dușmă
nos. care înspuma tala
zurile și legăna vasul aple- cîndu-1 cînd pe-o parte, cînd pe alta. Datorită ba
lansului. umbra ștreangu-

lui se clătina fantomatic, 
lent, și la un moment dat, în jocul ei fioros. îi ajunse 
la picioare, gata să-l prin
dă în cercul lațului des
chis ca o aură de re
chin hulpav. Realitatea 
morții îi zbirii părul de 
pe cap Se opri fără să 
vrea. Din spate auzi icneala 
sentinelei. 11 apucase răul de 
mare. Tușea și respira gre
oi. Mitu privi în jur. Iși încercă legăturile mîinilor. 
Nici o speranță. îl văzu pe Gigei? Trecu pe lîngă el și din mers îi auzi șoapta :

— S-a încheiat armisti
țiu. Ai răbdare.

Mitu rămăsese năuc, iar 
sentinela, care auzise șoap
ta, cu tot chinul răului de 
mare, îl îmbrînci pe arestat 
în ușa comenzii, raportînd 
superiorului 'de executare. 
Din întunericul și liniștea 
care domnea pe puntea co
menzii, se auzi răcnetul hi- 
tleristului:

— Cine te-a chemat ? 
Înapoi cu el l

Mitu respiră adînc. Ră-

și să-i facă un semn: li- 
chidează-l I

Frămîntat de aceste gîn- 
duri pășea pe punte ca în- tr-o liniște de cimitir. De
odată, înainte de a ajunge în arestul lui vremelnic, 
înainte de a descifra rostul 
acestei tăceri încordate ca
re-l scosese din sărite pînă 
și pe hitlerist, înainte de a 
se întreba dacă au aflat și ceilalți vestea armisti
țiului, liniștea bordului se 
sparse, trosni. De undeva, 
dinspre pupa, se auzi o vo
ce speriată, aproape neo
menească :

— Vinee I...
Toată sțiflarea de pe bord 

înlemni.
teleseră 
In acea 
dă, cînd 
dea biruitoare aripile, co
mandantul, cu ochii cît ce
pele, strigă tunător :

— Banda, stingă I
Moș Carioca acționă me

canic. Invîrti timona ca și cum ar fi tras la roata norocului. Vaporul se aplecă

Pînă și nemții în
că vine torpila, 

frîntură de secun- 
moartea își întin-

fumul tunurtlor, nemții se 
învîrteau buimaci. Trăgeau 
la întîmplare, spulberînd 
crestele valurilor, dar ina
micul nu se vedea. Sleiți 
de oboseala răului 
vlăguiți de atîtea 
opinteli zadarnice, 
să se întindă pe 
să nu mai răspundă comen
zilor primite. Doâr cuvîn- 
tul „Fantoma" îi ținea pe 
picioare. Iuțeala mișcări
lor îi făcea să respire șu
ierător, iar frica de modrte 
creștea cu fiecare turație a 
elicei, ca mercurul din ter
mometru. Nu trecu mult că 
același cuvînt de groază mo
lipsi întregul echipaj Vîn- 
zoleala apei era urmărită 
de ochii tuturor. Sudoarea 
le umezise cămășile. Cen
turile de salvare îi sufocau. 
N-aveau timp să se mai 
închine. Sfredelind întinsul 
apelor, li se părea că pe 
mare plutesc stafiile celor 
duși, că dănțuiesc bezmetic 
făcîndu-le semne să vină 
și ei. Vasele nu înaintau, 
se roteau cam în același loc

de mare, 
icneli și 
le venea 
covertă,

goul italian, li căută vorba 
lui Mitu, arătînd spre mi
nele din pupa, dar Mitu, 
preocupat de ale lui, nu-l 
învrednici cu nici un răs
puns. El îl zărise pe Tăchel 
șușotind ceva cu Albert, 
gesticulînd din mîini, a- 
prins, nerăbdător. II văzu și pe bîlbîit că le dă tîr- 
coale. Tocmai cînd avu
sese de gînd să-i prevină 
intr-un fel oarecare, în li
niștea și încordarea care 
tremura pe bord, se auzi o bușitură. Mitu zîmbi. Tă
chel nu se lăsase surprins, 
și iute, ca o panteră, îi să
rise în spinare codoșului. 
Cu o mînă îl ținea de 
si cu alta îi mînaîia 
cile.

— Stai așa, javră, 
să te scarpin puțin.

Totul se petrecea fulge
rător de iute. Mitu 
zîmbi din nou. Intervenise 
nostromul, ușor, fără vor
be, muțește, șl prefăcîn- 
du-se că-i desparte, îi croi

gura 
făl-

stai
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IVIREA ZORILOR
slava infinitului se 
un bîzîit slab, de- 
dar sîneala cerului

gazul era bun. In acele clipe 
privirile lui se întîlniră cu 
ale bătrînului Carioca. Mo
șul era întunecat la chip. 
Intr-o frîntură de secundă 
văzu și scripetele prin carp 
trecea funia agățată la 
crucetă. Totul i se părea 
întunecat. Abia cînd ieși afară, înghioldit de țeava 
automatului, văzu că și ce
rul se întunecase. Cîțiva 
nori, scoși ca din tolba u- 
nui scamator, acoperiseră 
luna. Acest joc între lu
mină și întuneric, precum și 
efectul răsfrînt pe bord, 
îi străfulgeră o idee fan
tastică. măreață, ameți
toare. Se descotorosi de 
toate planurile pe care și le făcuse mai înainte. A- cum era sigur că s-ar 
putea și fără ajutorul „ju
căriei", 
mele 1 doar
Hilda, 
scape
Aici e ------ .... -----S-ar putea să apară din nou

Povestire
de Jean NEDELCU

Constanța —

era sigur 
lui nu va 
o amintire 
Dar cum ? 

de sub paza
rolul lui

că nu- 
rămîne 
pentru 

Cum să 
ăstuia ? 
Albert.

Celibatarul Petre N. Petre, planificator cu ușoare tenuinte ae îngrașare, in aupa amiaza aceea tacea rodajul pantofilor „Luxus" cumpărați ae la magazinul ae peste drum de „Raau". Traversă Calea Victoriei, aăau o raită prin Piața Amzei unde consuma o inghețată „Polar", ieși in Ana Ipătescu și simțindu-se bine în pantotii cumpărați in pauză de pi'iiiz se gindi ca n-ar fi rău să facă o tura și pe Magheru. be opri in fața magazinului Ponaului plastic și tocmai cind privea în vitrină prețui unei girafe cu cap și gît de broască țestoasă, își aduse aminte de un lucru mult mai important.Ștergindu-și bomoeurne pantofilor „Luxus" pe manșetele pantalonilor. își scoase uin buzunar un carnețel de pe care citi:„Ce am de făcut azi;• să cumpăr niște ouă!• o papiotă de ață neagră și o perecne ae șireturi maro.• un borcan de muștar,• bnnza.• MĂTUȘĂ OLGA ! IMPORTANT !• să achit apa și gunoiul.Mai departe nu citi pentru că în stație tocmai oprea autobuzul 34 care-l lăsă chiar in poartă la mătușa Olga.Mătușa Olga terminase de făcut dulceața de vișine, așa că-1 servi cu niște șerbet de vanilie și bineînțeles cu un pahar cu apă potabilă dar foarte rece.— Tușică, am găsit biletul dumi- tale la ușa, ce s-a mnmpiat ?Mătușa Olga iși scoase șorțul dp bucătărie, intră in camera alăturată de unde năvăli un miros ae levanțică, se întoarse de acolo cu o veaere care arăta, in culori foarte frumoase, faleza stațiunii Eforie Sud. l-o întinse nepotului.— Petrică, citește tu de aici încolo...Bâtrîna îi arătă cu degetul locul de unde să citească.„...iar nepotului dumneavoastră pe care mi i-ați descris transmite- ți-i din partea mea numai urări de bine. La întoarcere spre casă am să fac tot posibilul să mă opresc puțin și prin București. M-aș bucura dacă s-ar ivi posibilitatea să-1 cunosc. Vă sărută Fraga.P. S. Vreți să-mi trimiteți o poză mai recentă a nepotului dumneavoastră ?" (semnează tot Fraga).După citirea acestor rînduri. celibatarul Petre N. Petre uită cu desăvîrșire că are o pereche de pantofi noi. îmbujorat peste măsură o întrebă :— Cine a scris...— Fraga.— Dar cine este...— Nepoate, pînă aici ți-a fost! Te însor I Pe fată o cunosc. Ii cunosc și familia. Familie bună. A făcut științele juridice fata. O să fiți o pereche... Vezi ce frumos scrie 1 Să știi că i-am povestit multe despre tine. Vezi cum termină scrisoarea î „Vă sărut"...— Trece prin București, cînd ?— Nu mai trece. Mi-a telefonat aseară. Și-a luat bilet direct Sibiu și n-a vrut să piardă locul. Acceleratul e cu locuri. I-a părut atit de rău că n-a putut să te cunoască.Celibatarul Petre N. Petre, încă nedezmeticit, cumpără în loc de ouă, 10 cahle de sobă de teracotă, în loc de papiotă de ață neagră. 5 baloane, iar în loc de brînză. nu știu prin ce asociație de idei. 4 cutii cu pioneze nr. 5. Ajuns acasă își trată pantofii noi ca pe unii vechi, adică îi descălță fără să dezlege șiretul, căută în caseta cu acte o poză mai sepia, se așeză la masă și începu să scrie Frăguței. După ce puse scrisoarea la cutia de scrisori din colțul străzii, achită apa și gunoiul, se culcă și dormi foarte agitat.După cîteva zile de așteptări sosi o recomandată expres. O desfăcu și, abia după ce se sătură să privească fotografia Frăguței. citi scrisoarea.Urmă un alt schimb de scrisori. Alt schimb și alt schimb pînă cînd poștașul aduse depeșa decisivă :

„Dragul meu Bebișor, poza ta $1 mai ales textul scrisorilor tale au avut o influență formidabilă asupra mea și mai ales a părinților. Așa încît eu am început să-mi fac analizele necesare căsătoriei noastre. Bebișor scump, am făcut rămășag cu mămica ; ea susține că ai ochii albaștri, iar eu. verzi. Dacă ne-ai trimite o poză color.,. Bem-... șor scump, descrie-mi, te rog. in prima scrisoare apartamentul nostru. Cît plătești chirie, ce vecini avem, poți să-mi scrii și zece pagini, nu mă plictisesc. M-am eîn- dit că este bine să oficializăm căsătoria la București, pentru că imediat vom fi în măsură să depunem certificatul de căsătorie la serviciul pe care mi-1 vei găsi tu. Iți trimit alături de măsura pentru verighetă și un pupic. Zmeura ta.“Pe agenda lui Petre N. Petre, ■ la rubrica „ce am de făcut azi".

în ziua aceea celibatarul Petre N. Petre deveni necelibatar. Se căsători. Cei doi soți se plăcură foarte mult. Petrecerea de la restaurantul „Excelsior" se putea prelungi pînă după miezul nopții. Nu s-a prelungit pentru că mireasa venise în delegație doar pentru o zi. Și astfel, Frăguța plecă spre Sibiu cu trenul- de la ora 23, Măritată însă......Cei doi soți depuseră luni de dimineață copii de pe actul de căsătorie la Muncă și salarii, el la București, ea la Sibiu.„Vulpișorul meu scump, trebuie să știi că părinții mei, colegii și colegele de serviciu, chiar și șeful, au rămas foarte entuziasmați de descrierea pe care le-am făcut-o în legătură cu tine și a mesei de la „Excelsior". După ce termini cu formele de intrare în spațiu, te rog. trimite-mi urgent buletinul.

Caut cameră 
mobilată

Schiță satirică <1® Nicuță tănase

cu timpul, au dispărut banalitățile: „să cumpăr brînză", „să nu uit de muștar" ș.a. Au apărut în schimb alte însemnări :— să-i scriu Frăguței— să vorbesc cu Pandelescu pentru postul care mi l-a promis...Scria în fiecare zi Zmeurei și în fiecare zi primea răspuns.Un răspuns de-al Zmeurei:„Vulpișorul meu drag, nu înțeleg cum te poți gîndi să merg la un servici tocmai Ia Băneasa. Ser- vici pentru care aș fi nevoită să schimb două vehicule și să mă scol foarte devreme pentru a fi la 7 acolo ? încearcă eventual, cu relațiile care le ai, la vreo întreprindere ori instituție mai în centrul orașului, sau eventual mai aproape de casă. Te îmbrățișează și te sărută cu toată afecțiunea Vulpița ta. Astăzi, făcînd un tur de forță, am reușit să termin toate analizele pe care ți le expediez împreună cu diploma".Răspuns la altă scrisoare :„Ursulețul meu drag, să știi că IPROMIN n-ar fi de lepădat. Știu însă că unele institute de proiectări încep programul vara la 6 sau 6,30, ceea ce pentru mine ar fi foarte dificil. De aceea te rog să te interesezi. Și acum urmează surpriza cea mare. Depune urgent actele la sfat și programează căsătoria pentru sîmbătă. Am obținut de la șeful meu o delegație de o zi. Știu că uzanța este ca oficierea căsătoriei să se facă la ora 10 sau 11 (eu voi sosi cu trenul de 9) după care, dacă tu dorești, urmează să servim o gustare invitaților, la tine acasă ori la restaurant. Te sărut, mult, mult și abia aștept ziua de sîmbătă. Vino în gară. Cum ai să mă recunoști ? Vulpișorul meu drag, m-am gîndit și la această problemă. Tot Vulpița ta te scoate din încurcătură. Chiar acum am sosit de la biroul de voiaj. Am vagonul 3 locul 8. In caz de nu poți veni în în- tîmpinarea mea pînă la Ploiești, te aștept pe locul meu. Să nu mă faci să aștept prea mult în vagon. Te pupică".

Mi-a plăcut mult apartamentul tău. Adică al nostru. Dar dacă am să vin, am să te rog să-mi dai voie să fac niște schimbări în aranjarea mobilei. Ultimul serviciu pe care mi l-ai găsit îmi place și nu-mi place. Am uitat să-ți amintesc că pot să fiu și profesoră de drept și alte discipline înrudite cu el. Zmeura ta te sărută dulce. Apropo, am o rugăminte la tine : cumpără foarte urgent un reca- mier. Știi unde să-1 așezi ? Lîngă vitrină. Pa, Vulpișor scump, te sărută Vulpița ta."Altă scrisoare sosită de Ia Sibiu, dar de la soacra fostului celibatar :„Scumpul meu, deși nu te-am văzut niciodată, cred că ești cel mai drăguț ginere din lume. Am și început să mă laud cu tine. Zmeura mi-a arătat ultima ta scrisoare în care ești nedumerit în legătură cu cumpărarea recamieru- lui. Mi-a povestit soțioara ta că aveți mobilă suficientă pentru voi doi, dar gîndește-te, Gigei al meu. fratele soțioarei tale și cumnătelul tău, pe ce o să doarmă ? Ați fi neospitalieri dacă l-ați culca pe jos. Iți trimit în plic cu valoare deschisă, buletinul lui, diploma și celelalte acte. Pînă reușești să-i găsești un serviciu, să-i aranjezi transferul, fă-i te rog. o viză de flotant. Sînt sigură că te vei înțelege bine cu cumnătelul tău Cu relațiile pe care știu că le ai, e imposibil să nu-i faci rost de un transfer. A făcut Institutul politehnic. Gigei va sosi joi în București. Ca să nu te învoiești de la serviciu a ales un tren de seară. Așteaptă-1 acasă. Te sărută mămica ta. P.S. Zmeura ta s-a dus la film cu colectivul întreprinderii. Cînd vine am s-o pun să-ți scrie și ea".Scrisoare de la Fraga :„Bursucul meu scump, postul pentru care te-ai luptat atît este bun. Dar vreau să-tl precizez că eu n-am vechimea necesară ca să ocup o funcție ca asta. în acest scop ar trebui să te ocupi de o

derogare de la ministerul respectiv. Se mai ridică o problemă: aceea a primei pe care o primesc de la întreprinderea la care lucrez acum. De aceea eu cred că ar fi bine să aranjezi lucrurile ca. deși transferarea să se facă acum, la serviciu să mă prezint la 1 ianuarie, respectiv pe 3 ianuarie. Cu relațiile tale?; Mămica și-tăticu' sînt ' foarte bucuroși că i-ai făcut intrarea în spațiu frățiorului meu și mai ales că i-ai găsit serviciul pe care și-l dorea de mult. Așa e că am un frățior simpatic ? Să aveți grijă de voi. Vezi că el are obiceiul să doarmă cu fereastra deschisă. Mai strunește-1 tu. îți mulțumesc pentru grepfruturi și celelalte, iar Vulpița ta cea cuminte te pupă mult și te roagă să-i asculți sfaturile, să te faci Vulpișor doiofan și elegant. P. S. Am citit o reclamă în „Flacăra" în legătură cu o ca- napea-pat foarte drăguță. Cum- păr-o și Vulpița ta scumpă te pupă".Altă scrisoare de la Vulpița : „Prostuțul meu, scump și drag, nu înțelegi pentru ce e nevoie să cumperi canapeaua-pat ? Așa e. de unde să știi ? Nu ți-am dat explicații intenționat. îți fac o mare surpriză : vine mămica la București să aibă grijă de Vulpișorul meu și de frățior. Voi doi, burlaci, cine știe cum reușiți să vă descurcați. Poate că mîncați numai răcituri. Mămica e o gospodină formidabilă. Sînt sigură că dacă o să te îngrijească mămica ai să devii un dolofan simpatic. Te rog, de poimîine, de cînd o să vină mămica la voi să vă gătească, să începi să faci gimnastică. Te pupă Vulpița ta. Cu relațiile pe care le ai, sper să rezolvi foarte repede intrarea soacrei tale în spațiu. Dacă poți, trimite-mi niște smochine. Tăticului meu, cît și al tău de la Sibiu, îi place grozav vinul de smochine. Ai primit buletinul ?“ O altă scrisoare de la Sibiu : „Egoistul meu scump și drag. In primele rînduri vreau să te cert puțin. Cu relațiile tale ai făcut ce-ai făcut și ai atras la tine tot ce-am avut eu mai drag : pe mămica, pe frățiorul meu. Acum vrei să mi-1 răpești și pe tăticu’ ? Ce rău ești. Vrei să mă lași singură, singură de tot. Tăticu’ a vîndut casa, acum e în drum spre București. Memoriul lui adresat forurilor competente prin care se plîn- gea că a rămas singur, prin căsătoria mea, la Sibiu a fost luat în considerație și i s-a aprobat intrarea în Capitală. Cu relațiile tale te rog urgentează intrarea lui în spațiu. Eu mai am de stat între străini cîteva luni. Abia am reușit să mă înscriu la cantină..."Si altă scrisoare de la Zmeurica — ultima.„Ingratule ! Cum îmi poți scrie așa ceva ? Nu ti-e rușine ? Părinții mei sînt cicălitori ? Ti-au interzis trecerea prin sufragerie ? Cum, e sufrageria ta ? Ia uită-te în cartea de imobil. Noi sîntem 4 și tu ești singur ! Cum îți permiti să-mi jignești singurii mei părinți? Să știi, ingratule, că am să păstrez scrisoarea asta calomnioasă a ta. Cu ea am să mă înfățișez la tribunal pentru divorț. Dacă n-al primit citație, o s-o primești cît de curînd. Nu pot să te sufăr...“ încălțat cu aceiași pantofi „Luxus", dar cu tocurile tocite, fostul celibatar Petre N. Petre ieși de la mătușa Olga foarte abătut. Bătu la ghișeul pe care scria „mica publicitate" și, numărîndu-și banii rugă pe funcționar să-i redacteze un anunț cu mai puține cuvinte. Mai ieftin.A doua zi apăru la rubrica respectivă un anunț cît se poate de simplu : „Caut cameră mobilată" Fără să-și dea seama citi și anunțul următor: „Schimb de locuință. Dau două camere, vestibul, central, contra 3—4 camere, corespunzător". Citind adresa leșină. Era adresa lui din buletin. Leșinat fiind, nu se prezentă la procesul de divorț. La prima înfățișare, bine înțeles.

greoi într-o parte și, ascultător. se roti ca împins de 
o putere nevăzută. Latul 
cîrmei mătură suprafața 
mării, lăsînd o dîră înspu
mată în formă de arc. Așa 
scăpaseră de torpilă, tre
cuse pe lîngă muchea cîr
mei, trecuse pe sub ochii 
lui Tăchel, care, alb ca va
rul, o urmări pînă ce-o 
văzu că dispare în hăul 
apelor. Abia atunci cînd se 
pierdu și siajul ei fosfores
cent. siaj care o dăduse de 
gol, abia atunci schimonosi 
Tăchel un zîmbet fals, bla- 
goslovindu-i calea :

— Pe pustii, purceaua 
dracului I

Vorbele lui, rostite cu vo
ce tare. îi făcu pe toți să 
respire ușurați, să miște de 
unde-i încremenise groaza, 
să se privească tăcuți. Și 
ofițerul supercargo își re
venise. Frecîndu-și pe fu
riș obrajii, ca să-și gonească paloarea pe care o 
simțea fără s-o vadă, or
donă să vină Tăchel la 
comandă.

— Fapta ța. pa fi răsplă- 
tită. Ai salvat vaporul. Și 
tu și Carioca veți fi de
corați cu crucea de fier. 
Și către comandant:

— De veghe la pupa va 
trece alt om. Executarea lȘi tocmai cînd să le strîn- 
gă mîna celor doi marinari 
propuși pentru decorație, 
moșul se feri de atingerea 
lui ca dracul de tămîie:

— Noi ne-am salvat echi
pajul și decîtfier... mai bine iertați-l pe Mitu, că omul 
o vină, și el ascape de torpilă, și pe noi. și pe dumneavoastră...

Nemulțumirea hitlerlstu- 
lui, precum și răspunsul lui se pierdură și se amesteca
ră în bubuitura unei explo
zii venită parcă din stră
fundurile pămîntului. Cu 
toții se repeziră la copastia 
din babord, mai toți își făceau cruce :

— Dumnezeule, s-a dus I 
In locul vaporului italian, 

care navigase la travers, a- 
lături de ei, apăruse o 
trombă de apă, de aburi 
și fum. Atît. In timp ce 
ecoul exploziei mai hăuia 
în noapte ca o muzică si
nistră, plină de măreție, o 
măreție venită parcă din 
întunecimea iadului, se au
zi vocea neamțului:

— Feuer I Feuer I Schnell 
Aruncase și casca de pe cap, șă nu-i mai simtă 

greutatea, să aibă urechile și fruntea libere, și se agita 
prin comandă ca si cum ar fi pornit la asalt.

In haosul tirului nu se 
mai auzea nimic. Tot lar
gul răsuna înfundat de pu
terea exploziilor. Era o 
goană turbată. Adîncul răs
colit de ploaia grenadelor 
antisubmarine lansate de 
escortă fierbea mocnit, 
scoțînd la suprafață spumă 
amestecată cu alge, cu ni
sip, cu pești sfârtecați, a- 
mețiți de obuze. Trombele 
de apă se ridicau la cer, 
clocotind, împroșcînd ca 
niște fîntîni arteziene. Prin

crucea de

n-are nici 
vrut să ne

unde se scufundase italia
nul. Apoi, cînd arcul în
cordării părea să fi ajuns 
la limită, se înstăpîni liniș
tea. Tunurile amuțiră. O 
vedetă semnaliză regrupa
rea. Bulgărescul trecu în 
fruntea convoiului. „Pro
vincia" și cargoul german 
se alăturară, mergeau braț 
la braț, ca și cum ar fi 
vrut să se apere unul pe 
altul. Tot atunci, reflectorul 
vedetei își opri fascicole 
luminoasă asupra unui rest 
de catarg. Un mieunat stri
dent se înșurubă în liniș
tea nopții.

— Pisica! dădu țignalul 
Tăchel.

— Pisica I se emoționară 
și ceilalți.

— S-o salvăm I strigă 
moș Carioca, auzindu-i mie
unatul. E sufletul celor 
înecați. Sări Tăchele !...

— Nici o mișcare I strigă 
hitleristul, țăcănind automa
tul. Ați înnebunit cu toții ? 
La posturi I Apoi, mai calm, 
ca să le mențină moralul :

— Submarinul a fost scufundat: rS-a .terminat legen- - 
da cu ;,Fantoma"i Fiecare să-și vadă de veghea lui. 
S-aude 7— Vacs I Apă de ploaie I 
Injecția nu ține I bombăni 
Tăchel și se rezemă de co- pastie.

11 auzise și Mitu. Senti
nela îl culcase pe burtă 
nu departe de coșul vasu
lui.

„Da. are dreptate — gîndi în sinea sa — salva
rea e în reușița acțiunii 
mele. Trebuie..."

Nu-și terminase gîndul. 
Din larg se auzi mai întîi 
sirena unui vas de război. 
Era distrugătorul româ
nesc zărit la pupa. Suna 
prelung și semnaliza la e- 
clipsă :

— Vă ordon să întoar
ceți convoiul spre Cons
tanța.

Drept răspuns la somația 
făcută. întreaga flotă ger
mană, precum și artileria 
de pe vasele din convoi în
cepură prăpădul. Distrugă
torul nu putea fi atins, avea 
viteză, și, curios, bătu în retragere. Echipajul de pe 
„Provincia" nu știa ce să mai creadă. Dacă e armis
tițiu și s-a terminat cîr- 
dășia cu ăștia, pentru ce 
nu deschide focul asupra 
escortei ? Tare ar fi vrut 
Mitu să le spună bănuielile 
lui, să le spună că cei de 
pe distrugător nu sînt cri
minali ca să ucidă echi
pajele civile, și pesemne 
că... O altă alarmă le înfio- 
ră pielea. Toate vasele 
meau. Era un fel de 
cet nemaiauzit.

— S-a zis cu noi. deapsa e de sus — îngăimă George privind cerul.
De acolo, de sus, pericolul. Chiar și 

nela care-l păzea pe 
se lungi pe burtă. Era ne
liniștit, speriat ca o fiară 
încolțită și țintea cînd al
bastrul întunecat al boitei 
cerești cînd hambarele din 
pupa, cînd locul cam pe 
unde se dusese la fund car-

și el cîțwa pumni bilbîi- 
tului.

— Bine că n-a țipat, să 
v-audă călăul.

— Achtung I strigă hi- 
tleristul celor de la busola 
etalon.

Din 
auzea 
părtat, 
nu dădea voie să se vadă nimic. Țevile tunurilor, 
vopsite în culori de apă 
tulbure, se ridicară verti
cal, adulmecînd prada ca și gîtul unor reptile preis
torice. Marinarii se trîn- 
tiră cu burta la covertă. 
Bîzîitul necontenit le călca 
pe nervi, și românilor, și 
nemților. Minutele păreau 
veșnicii. Convoiul nu se 
simțea. Reflectoarele dor

iși 
co- 
ve- 
Gi- 
Al-

zii. Altă rafală de mitra
lieră făcu să scînteieze sîr- 
mele catargului din prova 
și să pîrîie butoaiele cu vin. 
Rezervistul căzu scăldat în 
sînge. Ștreangul de la cru- 
cetă, retezat de snopul 
gloanțelor, se prăvăli peste 
el, ca o pasăre ochită din 
zbor. Alt soldat de la bu
sola etalon, lovit de moarte, 
apucă să mai strige „Hilfe" 
și amuți, lungit lîngă afet. 
Acest atac vijelios. îndrăz
neț, îi riști, le grozise 
ceilalți.

— Dumnezeule !... strigă 
George deznădăjduit. Te-ai 
dus la dracu-n praznic, ne- 
ai uitat ? și dădu să fugă 
ca un zănatic.

— Stai I tună Mitu, care se 
trăsese lîngă ei. încotro ? 
N-au nimic cu noi, cu echi
pajul. Sînt avioane I.A.R., 
piloții noștri. E un aver
tisment dat ăstora. Doar 
știți că s-a rupt cîrdășia 
cu ei I

Vorbele lui Mitu le lim
peziră mintea. Abia acum 
pătrundeau în miezul lu
crurilor . Chiar și nervii slăbiți de încordare și e- moții se mai. relaxară pu
țin. Meșterul îl întrebă 
unde-i sentinela.

— La busola etalon, în 
locul' celui căzut — îl lă
muri Mitu. Nu vă pierdeți 
capul. Stați pe lîngă bărci. 
Orice s-ar întîmpla să știți că se întîmplă la prova.

In cîteva șoapte scurte 
îi împărtăși lui Tăchel ceea ce hotărîse în legătură cu 
acțiunea plănuită. Tăchel 
rămase uluit, bbiectă.

— Știu eu dacă-i bine 7 
Noi hotărîsem să-i crestăm 
beregata și să-i suflăm „ju
căria" din cabină. Albert 
a fost cu ideea.

— Nu I Ți-am spus. N-a- 
vem nevoie de ea. Tu treci 
prin babord, eu prin tri- 
bord. Gata I

In timpul ăsta, pe puntea 
de comandă se consuma 
altă tragedie, tragedie ca- 
re-i modifică oarecum pla
nul lui Mitu. Cînd începuse 
atacul păsării cu ciocul de 
fier, ofițerii bordului se li
piseră de dușumea, cît mai 
aproape de parapet. Hitle- 
ristului îi pierise înfumu
rarea, își pierduse și auto
matul, îi sărise de la gît 

clipa cînd se trîntise 
burtă. Comandan- 

se împiedicase de 
și îi făcuse vînt 

piciorul. Tot atunci pă-

zăpăcise pe hitle- 
luase maul. II in

și pe Tăchel, și pe

înpe tul el cit .
răsise și moș Carioca ‘ ti
mona, și el se trîntise sub 
parapet, și el voia să tră
iască. Cînd mitraliera a- 
vionului răpăise asurzitor, 
împroșcînd geamurile co
menzii, cînd plumbii cădeau 
cu nemiluita, 
tului zăriră 
Ordonă sec, 
volverul:

— Carioca, drepți I La ti
monă imediat 1

Bătrînul, cu ochii plini 
de ură. scrîșni tăios :

— Treci tu, cîine turbat I 
Aceeași mînă care inten

ționase să-l felicite cînd 
salvase vaporul, de data

ge- 
bo-

Pe-

venea 
senti- 
Mitu,

meau. Boar ștreangul 
bălăbănea umbra pe 
vertă, încolo, nu se 
dea nici o mișcare, 
gel înțepenise lîngă . 
bert. Ar fi vrut să se a- 
propie de Mitu, să-i spună 
ce S-a pus la cale, dar nu se putea. La tunul din pro
va și la busola etalon se auzea din nou respirația 
gîfîitoare a nemților. Cărau 
muniția. Tăbîrceau lăzile. 
Holbîndu-și ochii ca bol
navii de „bazedov", isco
deau cerul. O mitralieră' 
antiaeriană răpăi nervos. Ca să destrame puțin în
cordarea așteptării, bubuiră și tunurile, țintind valurile, , apoi amuțiră. Un vgl plesni asta .se. înșuruba pe trăga-‘ai 

. etrava proveijinundînd.co- ' ’ ■ • — ■
verta. Cineva 'rosti ■ tare : 
„E valul morții".

O dată cu valul, încetă și 
așteptarea. O parașută lu
minoasă, plutind printre ngri, dezveli întregul con
voi. Oamenii se priviră săl
băticiți și parcă abia acum își vedeau chipurile : supte, 
livide, nebărbierite, acum 
cînd parașuta cu lumina ei 
de vis se lăsa încet, de- 
șirîndu-se ca un fir de 
lină ce nu se mai termină. 
Nu trecu mult că se auzi și bîzîitul altor avioane, cînd mai tare, cînd mai slab, după cum îl aducea 
vîntul, cu fiecare secundă 
tot mai aproape. Tirul ar
tileriei începu năpraznic. 
Comenzile nu se mai în
țelegeau. Răpăiala te asur
zea. Puzderia proiectilelor 
pictau cerul cu norișori al
burii. Torpilele aeriene, ve
nite și ele din slăvile ce
rului, cădeau la metru pă
trat, cădeau mereu, cădeau 
ca niște pietroaie fierbinți, 
dislocate de puterea unei 
erupții vulcanice, plesnind apa mării cu bufnituri seci. 
Pleosc, una, pleosc, două, 
pleosc, zece. Văzduhul vuia. 
Pe de altă parte, alte avi
oane venite ca pe bandă 
rulantă bombardau vasele 
hitleriste din escortă. Și 
distrugătorul coopera cu a- 
viația, și el deschisese un 
tir de baraj în fața con
voiului. Pesemne că nemții 
se așteptaseră la așa ceva, 
întrucît îndreptară vapoa
rele spre țărmul bulgăresc, 
cu intenția de a le împot
moli cît mai aproape de 
uscat.

Doar ci manevra lor o 
sesizară cei care atacau, în- 
țeleseseră că vor să-și sal
veze încărcătura și, la un 
moment dat. un avion răz
leț, pe al cărui pilot îl cu
noștea toată Constanța, se 
abătu asupra „Provinciei". 
Căzînd în picaj, ca un me
teor din spațiile siderale, 
slobozi un snop de gloan
țe prin geamurile comen-

ochii hitleris- 
cîrma liberă, 
încărcînd re-

ciul revolverului. Gloanțele' 
nimeriră ținta: Trupul bă-’1'" 
trînului zvîcni în sus, apoi 
intr-un tremur nervos se 
chirci de picioare și răma
se nemișcat, mut pentru 
totdeauna. La început, ma
rinarii români înlemniră. 
Cîinele turbat, dimpotrivă, se ridică fUTios si lătră mal 
departe :

— Altul la cîrmă I Re
pede I

Telegrafistul care văzuse 
totul din ușa comenzii 
dădu alarma:

— Tăchele, călăul l-a u- cis pe Carioca I
Urmăriseră cu toții, în- 

spăimîntați, scena. Năvăli
ră ca un singur talaz, la 
comandă. George, cu dege
tele crispate pe 
cuțitului, se răsuci 
hitlerist. In aceeași clipă 
încă sase cuțite sclipiră în 
lumina habitacului de la 
timonă. Neamțul, văzînd 
ușa blocată, dădu înapoi 
uluit. Nu se așteptase. 
George rosti calm, nemai
pomenit de calm:

— Satana te-a îndemnat 
să tragi sabia si de sabie 
vei pieri l

— Heraus! Afară! La 
posturi I zbieră neamțul ri- 
dicînd automatul.

Nu reuși să-și întregeas
că amenințarea și să-și 
cheme ajutoarele că Mitu, 
Albert și brutarul săriră 
din spate.

Cu mișcări iuți, febrile, 
neamțul fu dezarmat. Cei
lalți nemți se ascunseseră 
fiecare pe unde îl trimi
sese frica. Tocmai atunci se 
întorsese telegrafistul. Mitu 
întrebă nerăbdător:

— Ei, se aude ceva 7
— Le-am semnalat pozi

ția și distanța. Hilda vina 
cu „Rîndunica" ■ să ne pilo
teze. Armatele noastre au 
întors armele. Curînd vom 
pune piciorul pe pămînt

mînerul 
spre

liber...

ill 
li

■ ■II
IUD

Ioana DIACONESCU

B R A
Albă e floarea, mai ales văzduhul 
în care păsările nu s-au rătăcit, 
în care urmele oglinzilor rămîn 
Cu ceru-n brațe-nmărmurit. 
Alunec pe sub cer, mă uit în sus 
Și am în fața ochilor lumină 
Pe care, oameni de nespus 
Au răsădit-o pe-o tulpină —

D U L
Pe cer lumină — pe pămînt lumină 
Și între ele — văzduhul arcuind 
Și-aud din pieptul țării strămoșești 
Un cîntec de argint suind.
Bradul legat de iarbă prin răcoare 
Se-apleacă alb de limpede lumină 
Și umbra lui de abur blind/
Se-aude-n pieptul țării, răsunînd.

Lij



SCÂNTEIA - simbătă 6 iulie 1968PAGINA 6

SPIONAJUL
INDUSTRIAL

i La început pare un fel de reeditare a înfruntării dintre David și Goliat. Dar noua versiune are trăsături proprii, al căror registru merge de la tragic pînă la grotesc.Subiect de teatru al absurdului avînd drept cadru Vechiul Testament ? Nu, realitate a lumii contemporane, paradoxala și dramatica realitate a Portugaliei și a imperiului său colonial. David — o fîșie de pămînt în coltul iberic al continentului european, plus arhipelagul Madeirei și insulele Azore, total general 92 531 km2. Goliat—Insulele Capului Verde, Guineea ,,portugheză", Sao Tome, Principe, Angola, Mo- zambic, Macao și Timor, teritorii care se întind de la Atlantic pînă la hotarele Australiei și Chinei, total general peste 2 100 000 km!. De o parte,/nouă milioane de oameni cu piele albă, de cealaltă parte aproape 14 milioane cu piele de culoare neagră sau galbenă.
Stăpînii cuceririlor 
și navigației

gola și Mozambic nu mai sînt acum proprietate exclusiv portugheză. Firme ca „Aldo Soap Company" și „Sea Shipping" din New York, „General Foods" (Chicago), „Hiller’s Mining Products" (Los Angeles), „Petrofina" (Bruxelles), „Anglo- American Diamond" (Londra), banca „Rallet et Co" (Paris) și multe altele sînt direct interesate în valorificarea, transportul și desfacerea produselor obținute din posesiunile portugheze.„Cînd importante grupări financiare sau industriale din țara noastră găsesc înțelegere djn partea unui stat european pentru o colaborare pe teritoriul coloniilor sale, este inevitabil ca guvernul acestui stat să se bucure de cea mai deplină simpatie din partea consiliilor de administrație ale grupărilor respective, scrie cunoscutul publicist american James Reston în cotidianul „New York Times". Iată cum se explică de ce, în Statele Unite, Portugalia se bucură de sprijinul unui puternic lobby, care luptă din răsputeri pentru consolidarea șubredu-

zeci de Oradour-sur-Glane, scrie reporterul vest-german Helmut Knott în săptămînalul „Welt am Sonntag". O simplă bănuială că vreunul dintre locuitori le manifestă ostilitate e suficientă ofițerilor portughezi pentru a ordona nimicirea unei întregi așezări și masacrarea tuturor celor aflați acolo". înapoiat din Guineea „portugheză". ziaristul elvețian Pierre-Louis Vaudron mărturisește, în ciclul său de articole publicat de „Tribune de Gănăve" : „Este o viziune de iad a unei lumi de iad, o preumblare dantescă prin cercurile infernale ale cruzimii. Africanii sînt vînați, măcelăriți, schingiuiți cu un sadism pe care l-ai bănui de domeniul patologicului, dacă n-ai ști că este o politică dictată de Lisabona".Dar conform schemei tactice clasice a colonialismului, represiunea se însoțește de diversiune. $i iată-ne reveniți la negarea imperiului-Go- liat, la afirmarea unei „unici națiuni multicontinentale". O astfel de Portugalie pentru vitrină trebuie garnisită cu ornamente convingătoare, care să facă impresie

tru eliberarea de sub jugul portughez. Inițiativa militară aparține acum în întregime PAIGCV, care controlează aproape jumătate din teritoriu și mai toate localitățile rurale. O treime din Angola se află acum în mîinile forțelor patriotice, "ceea ce a permis transferarea cartierului general al Mișcării populare pentru eliberarea Angolei (MPEA) de la Brazzaville pe teritoriile eliberate. Frontul de eliberare a Mo- zambicului (FRELIMO) coordonează toate forțele de luptă împotriva colonialiștilor, reușind să dețină nordul țării și să se infiltreze și în zonele de centru și de sud. Pretutindeni, acțiunile militare ale patrioților se intensifică pe zi ce trece.La fel de importantă, poate, este și activitatea cu caracter de construcție pașnică pe care o desfășoară forțele de eliberare în cele patru colonii. Combaterea analfabetismului, care atinge în unele locuri fantastica proporție de 99 la sută, este unul dintre obiectivele centrale ale organizațiilor de luptă, ca și a- cordarea de asistență medico-sani-

economic al trusturilor
»

Ronald PAYNE

Nu de mult, o tînără secretară a directorului unei întreprinderi londoneze, ieșind din fabrică, urca în automobilul prietenului ei. Părea o scenă banală. Dar un lucrător de la serviciile de contraspionaj industrial a fotografiat scena, după care, pe baza unor cercetări, s-a dovedit că „prietenul" tinerei respective era în fapt un ambițios cercetător la o întreprindere rivală, cîtuși de puțin interesat în relații pur sentimentale.Spionajul industrial... Este cea mai modernă formă a celei mai vechi industrii — adică smulgerea secretelor celuilalt. El a devenit astăzi unul din business-urile care se dezvoltă rapid. în toate statele industriale avansate din Occident, tot mai multe trusturi își dau seama că modul cel mai rapid și mai ieftin de a te folosi de cercetările efectuate de alții este să le furi.în Anglia, cinci din douăsprezece mari companii industriale au constatat de curînd că pereții camerelor lor de comandă și administrare aveau de fapt „urechi". în fiecare din a reieșit dustriali posesia lor cele mai valoroase.Știrea aceasta a fost difuzată de 6 întreprindere „antispio- naj", cunoscută sub denumirea de „Security Express". în ultimii ani, la Londra s-au înființat o mulțime de asemenea companii menite să protejeze marile monopoluri industriale împotriva spionajului.Potrivit unor statistici, în America, unde concurența se manifestă mai acut decît oriunde în lume și unde spionajul industrial se practică pe scară largă, apărînd el însuși ca o adevărată industrie, întreprinderile cheltuiesc multe milioane dolari anual pentru a-și asigura serviciile de securitate.în materie de spionaj industrial în Europa, ca și în America, domnesc aceleași principii, sau mai bine zis lipsa de principii. Din realitățile ultimilor ani se pot da numeroase exemple de astfel de operații în Franța, țările s scandinave,. Germania fede- rală și Italia.Trebuie spus că spionajul industrial a devenit o armă a marilor monopoluri în lupta lor de concurență, în goana după profituri. Azi nu se mai jefuiește și nici nu se mai comit atentate la drumul căci este mai mai „onorabil" și să valorifici în care industria a investit sume uriașe.Spionul industrial este un bărbat sau o femeie care intră în posesia unor informații confidențiale și le dă altora, fără știința sau aprobarea proprietarului. Uneori lucrurile se petrec din întîmplare. Cineva a- junge, fără să vrea, în posesia unor informații confidențiale și se gîndește apoi să le vîndă. Mult mai periculoase sînt însă organizațiile specializate

care foarteinfor-
bani, care s-ar putea folosi mai eficace in- vitînd o secretară bine informată la masă sau cumpărînd un tînăr inteligent de la firma rivală".O ironie a soartei face ca totul să apară ca perfect legal. în Europa occidentală nu există legi severe împotriva spionajului industrial, iar goana după recompense bogate pentru o muncă iimplă atrage pe mulți oameni. Riscul e minim. Chiar dacă respectivii sînt prinși, ei nu sînt deferiți justiției, neputînd fi învi- nuiți de altceva decît de furtul unor simple foi de hîrtie. De aceea se și spune că spionajul industrial e o crimă fără victime.Lucrurile pe le cuprind însă tiile respective secrete de mare loare care aduc paniei care le-a cîștiguri rareori

aceste cazuri că spioni in- intraseră în documentelor

mare, ușor și să furi secrete

în acest scop și au personal „calificat".Un om binemat în această problemă mi-a mărturisit că cunoaște cel puțin o jumătate de duzină de astfel de grupuri de spionaj, care acționează la Londra și în alte țări din Europa occidentală. Ei folosesc toate mijloacele clasice ale spionajului.Vara trecută, un om care făcea parte din- tr-o asemenea organizație a apărut într-o stațiune de vacanță de pe coasta de sud a Angliei. El și prietenul său au făcut cunoștință cu două fete drăguțe, care locuiau la același hotel. Numai că una din ele era secretara directorului de cercetări al unei importante companii. Fata a crezut că farmecul ei personal l-a atras pe tînărul de la masa vecină. Dar după ce au petrecut împreună o vacanță olăcută, tînărul i-a spus fetei că lucrează în aceeași branșă .cu directorul ei. Trăind cu impresia că între ei e o legătură sentimentală sinceră și vrînd să-l ajute în meserie pe prietenul ei, ea a bătut la mașină extrase din rapoartele directorului și alte date pe care le considera interesante. Și astfel tentativa de spionaj industrial a devenit fapt. Aceasta e una din căile prin care secretele cele mai mari pătrund în mîi- nile interesaților.Desigur, vorbește industrial, oamenilor la forme mai dramatice, la aparataje electronice complexe, instalate te miri unde. E adevărat că o serie de spioni se folosesc de aparatură tehnică foarte perfecționată. Acest lucru se întâmplă însă mai mult în America decît în alte țări, căci numai acolo mecanismele necesare se pot cumpăra ușor și fără forme. „Antispionaj tuiesc cu clienții să grijă microfoane muflate în brățări, în ace de cravată și, în cele mai multe cazuri, atașate la telefon. Ei sugerează ca reprezentanții companiilor industriale și cei interesați să pună muzică atunci cînd vorbesc despre afaceri, fiindcă astfel se bruiază ascultarea.Este relativ ușor să pui microfoane și posturi de ascultare în locuri unde se țin discuții confidențiale. Trimiți un om cu inscripția „întreținere" pe salopetă și treaba s-a făcut. Dificultatea acestor procedee constă în faptul că ulterior se înregistrează totul și nu numai ceea ce te interesează. Spionii industriali se găsesc, in asemenea cazuri, în situația a nu putea sorta formațiile decît mare dificultate, operațiunea, solicitând personal de specialitate. este deosebit de costisitoare.Domnul Ellen, care conduce o companie de pază „antispionaj", state, studiază o nouă mi-a spus: „O asemenea treabă costă mulți

secînd de spionaj majoritatea se gîndesc

prea multe Companiile “ își sfă- insistență caute cu ca-

de in-cu Iar

care
com- furat enorme. Nu o companie cheltuiește o jumătate de milioij. de lire pentru întocmirea unui proiect, iar compania rivală investește suma derizorie de 15 000, de lire pentru a-i fura secretul. O anumită societate mai cere deul piu i om de încredere în întreprinderea rivală. Acesta purta în mînă o cutie poștală cu o mică deschizătură. Pe cutie se afla o plăcuță cu următoarele cuvinte î „Din motive de securitate, vă rugăm să aruncați înăuntru toate hîrtiile de care nu mai aveți nevoie". Cutia poștală purta în ea o bogată colecție de secrete profesionaleUna din dificultățile în calea detectării a- cestor cazuri decurge din faptul paradoxal că îndeobște un industriaș sau altul nu-și închipuie că tocmai Lui i s-ar putea întîm- pla un asemenea furt de secrete. In genere, conducerile anumitor întreprinderi consideră că istorisirile despre spionajul industrial sînt mult exagerate. Evident, ei se înșeală, așa cum s-au înșelat directorii companiei farmaceutice a- mericane P.J.A., care, la un moment dat, au constatat că li se râseră secrete de bricație în valoare de 100 de milioane de dolari. Un alt exemplu : conducerea unei firme textile britanice a fost recent foarte stupefiată aflînd că unul din angajații ei, în care avusese încredere timp de 27 de ani, 0- ferise unei companii rivale, pentru numai 500 de lire, un dosar cu documente asupra materialelor folosite.In ultimul timp, multe întreprinderi industriale au început să ia măsuri de protecție sporită împotriva spionajului. Ele angajează specialiști in detectarea de crofoane cercetează personalul a-1 angaja latat, de că guvernul britanic, ca și guvernele altor

a cheltuit chiar puțin într-o afa- similară. Proce- a fost foarte sim- trimiterea unui

fu- fa-

mi-camuflate, mai atent înainte de etc. S-a re- asemenea,
legislație împotriva spionajului industrial,

Anul 1095. S-a scurs aproape secol de la marea spaimă iscată__pragul primului mileniu care, conform nenumăratelor și sumbrelor profeții, trebuia să aducă cu sine un apocaliptic sfîrșit al lumii. Dar nici unul din cataclismele proorocite nu a avut loc și omenirea își vede mai departe de treburile ei.în acel an, regatul spaniol Ledn are. la granița de vest, un comitat obscur, căruia i se spune ba Portu- 
calia, ba Terra portucalensis, după numele micului port Portus Caile, de la vărsarea rîului Douro în Oceanul Atlantic. Si tot în acel an regele Alphonso VI îl dă drept zestre fiicei sale. După lupte sînge- roase, descendenții acesteia reușesc să obțină în 1139 recunoașterea Portugaliei independente.Lungul litoral al țării lor, deschis atît spre Atlantic, cît și spre Mediterana, face din portughezi un neam de îndrăzneți cutreierători ai întinderilor de apă sărată, care preiau în acest domeniu ștafeta de la arabi. Aventurîndu-se spre tărîmuri necunoscute, ei coboară de-a lungul coastei occidentale a Africii, depășind în 1433 Capul Bojador. Un an mai târziu, vasele lor aduc la Lisabona primul transport de sclavi smulși Continentului Negru. Negoțul de oameni devine repede una dintre cele mai rentabile ramuri ale comerțului lusitan și după cîteva decenii în piețele capitalei se vînd anual 12 000 de negri. Cifra se va tripla după călătoriile lui Columb, cînd Lumea Nouă va avea nevoie de foarte multă mînă de lucru.„Din față îi atrage cutezanța, din spate îi mînă aviditatea", scrie Jacob Wasserman, unul dintre biografii lui Magellan.Aviditatea se manifestă față de tot ceea ce oferă noile teritorii: perle și argint, pietre nestemate și piper, mătăsuri și scorțișoară, fildeșul alb al elefanților și fildeșul negru al sclavilor Și bineînțeles aurul, mirificul metal prețios.Dar în Africa ce găsesc portughezii ? „Pămînturi sterpe, păduri virgine, jungle necălcate de piciorul omului, triburi neînsemnate care se războiesc pînă la desființare reciprocă". Așa pretind apologeții de azi ai colonialismului. Strămoșii lor îi dezmint însă. în raportul pe care-1 întocmește pentru „sublimul, prea- distinsul și puternicul" său monarh, Ioan II, Cao notează că în „țara harapilor", cum numește portughezul ■vechiul regat de pe malurile fluviului Congo, există meșteșugari organizați pe bresle, o administrație a vămilor, un intens comerț exterior. o monedă proprie — reprezentată de scoici — o armată dotată cu sulițe, paloșe și arcuri cu săgeți. Artiști de mare talent încrustează cu fildeș armele și jilțurile, împletesc rafia, modelează lutul.Nu este pustiu nici țărmul răsăritean al continentului, unde poposește cavalerul Vasco da Gama în 1498. Cu excepția tunurilor și arbaletelor, băștinașii cunosc toate armele și toate instrumentele cu care au venit portughezii.Cam așa arată ceea ce găsesc portughezii pretutindeni unde îi atrage cutezanța și îi împinge aviditatea. Dar odată cu venirea lor, începe sfîrșitul. Sfîrșitul organizării statale, sfîrșitul culturii, sfîrșitul civilizației. în locul lor se implantează domnia feroce a exploatării, întemeiată pe teroare. în mai puțin de un veac, între 1499 și 1580, micul David portughez a pus în lanțuri un Goliat a cărui statură se măsoară cu etaloanele a patru continente.

un 
de

Expediții de represiune 
și meciuri de fotbalAu trecut de atunci aproape patru sute de ani. Brazilia și coloniile ds pe teritoriul Indiei și-au cucerit independența. Dar restul imperiului acaparat de navigatorii secolelor XV și XVI continuă să aparțină Portugaliei.Cum se explică acest fenomen ? De ce izbutește Portugalia acolo unde au eșuat Anglia și Franța, Germania și Italia, Olanda și Belgia ? De ce s-au desprins de metropolă mai toate coloniile acestor state și de ce nu s-a întîmplat același lucru cu posesiunile Lisabonei ?Sînt întrebări la care nu este lesne de răspuns. Cauzele sînt multiple, variate și chiar contradictorii, între- țesîndu-se într-o urzeală extrem de complexă, cîtorva fire constatăm că, în cazul Portugaliei, metropola însăși este una dintre europene pi și politic. In

Încercînd desprindereacele mai înapoiate țări fie plan economic, social ntr-un recent articol consacrat acestei probleme, săptămîna- lul britanic „Observer" nota că salariul mediu al muncitorilor portughezi este de peste patru ori mai mic decît cel al muncitorilor din Anglia și că media de viață la proletariatul urban se situează în jurul vîrstei de 48 de ani. „In paradisul lusitan se trăiește greu și se moare repede", conchidea „Observer".La putere de peste patru decenii, regimul lui Salazar se menține grație unui imens aparat de represiune și a terorii pe care o exercită el. Dar este incontestabil și faptul că unul dintre factorii care contribuie la păstrarea dictaturii este existența imperiului. Un specialist în problemele portugheze, profesorul Joao Relvas, de la Universitatea din Sao Paulo, relevă în lucrarea sa recent publicată, „Puterea mitului" : „Guvernul de la Lisabona a reușit turul de forță de a se identifica cu conservarea teritoriilor coloniale nu numai în fața africanilor, ci și a propriilor săi cetățeni. Mulți dintre aceștia, deși îl urăsc pe Salazar, se tem că dispariția lui va antrena prăbușirea imperiului și, implicit, aruncarea țării într-o mizerie și mai cumplită decît cea în ghia- rele căreia se zbate acum."Capitalul american, britanic, belgian si francez joacă un rol din ce în ce mai mare în exploatarea bogățiilor din colonii. Cafeaua, sisalul și porumbul din Angola, arahidele, uleiul de palmier și lemnul din Guineea, petrolul, manganul, aluminiul și celelalte bogății ale subsolului din An-

Imperiu colonial
stăpinit 
de un 
pigmeu
lui edificiu al acestei țări și pentru apărarea imperiului ei colonial".Rezultatele unui astfel de sprijin sînt evidente. Subvenționat direct sau indirect de societățile străine cointeresate în exploatarea „provinciilor de peste mări", guvernul sa- lazarist și-a îngăduit, în 1968, o sporire cu 12 la sută față de 1967 a cheltuielilor militare, care ating acum cifra — astronomică pentru Portugalia — de 175 milioane de dolari anual.Pe de altă parte, în calitate de membră a blocului militar N.A.T.O., Portugalia poate folosi, pe fronturile războiului colonialist pe care-1 poartă, tehnica cea mai modernă, furnizată de partenerii săi. Efectivele aruncate în luptă — 80 000 pînă la 100 000 de soldați, dintr-o armată care numără în total 135 000 de oameni — sînt astfel dotate cu avioane de recunoaștere, vînătoare și bombardament de ultimul tip, tunuri cu tragere ultrarapidă, bombe cu napalm etc., etc. Agenția de știri „United Press International" anunța, la sfîrșitul lunii trecute, că experți americani vor servi drept consilieri pe lîngă trupele Lisabonei pentru' acțiunile de distrugere a vegetației în zonele unde se duc lupte. în sfîrșit, cele două state rasiste din Africa. Republica Sud-Africană și Rhodesia, pun la dispoziția colonialiștilor portughezi armament, terenuri de instrucție. aerodromuri etc.Sălbăticia cu care procedează sa- lazariștii în tentativele lor de reprimare a mișcărilor de eliberare națională a căpătat proporții fără precedent, chiar și în acest sîngeros capitol din istoria omenirii. „In Angola și Mozambic sînt zeci de Lidice.
B B B B B B B

„Lively Lady", un mic yaht de 
9 tone, avînd la bord pe Alec Rose, 
a intrat joi în rada portului Ports
mouth, încheind astfel o îndrăzneață 
călătorie maritimă în jurul lumii. 
Sub un cer neobișnuit de senin, pe 
țărmul Mînecii s-au adunat circa 
250 000 oameni, unii veniți de prin 
localități vecine, pentru a-l ova
ționa pe modestul vînzător de fructe și legume, timid marinar amator și 
astăzi fala orașului. O armadă de 
sute de vase de toate tipurile l-a în
soțit, în semn de omagiu, pînă la 
debarcader. La brațul soției sale 
Dorothy, Alec Rose a călcat pe pă- 
mîntul ferm, cu pași șovăielnici 
după atîta legănat pe mare, apoi 
s-a oprit în fața microfonului, mul
țumind emoționat pentru entuziasta 
primire. In planurile, sale nu intrase
ră nici publicitatea, nici spectacolul 
ceremoniei.

S-a îmbarcat la Portsmouth, în 
16 iulie anul trecut, iar „Lively 
Lady", cu cele trei pînze întinse, 
a ieșit aproape pe neobservate din 
port, spre larg. A pornit, după cum 
declarase mai înainte, nu pentru a 
aspira la o performanță competițio- 
nală, ca' de pildă predecesorul său. 
Sir Francis Chichester. De altfel, 
vasul său este mai ușor decît fai
mosul „Gipsy Moth IV", cu aproape 
șase metri mai scurt, iar viteza sa 
maximă i-a permis să parcurgă o dis
tanță cu 40 mile mai puțin pe zi. 
Alec Rose nu voia să întreacă pe 
nimeni, nici să bată recorduri. Pen
tru el era un vis care îl urmărise 
de mic și îi sădise gîndul de a în
frunta volburile Capului Horn. Și-a 
împlinit proiectata lui pribegie ma
ritimă abia acum, la 59 de ani, 
vîrstă matură, cu numai 6 ani mai 
mică decît a veteranului Chiches
ter.

Și traseul a fost același. Drum cu
noscut și parcurs de atîția alți na
vigatori celebri, de pe timpul lui 
Vasco da Gama, pînă în timpurile 
noastre. Primele sale clipe grele au 
venit în dreptul insulei Madeira, în 
Atlantic, cu vînt puternic și naturi 
mari, cînd Alec Rose se pregătise să 
lanseze semnale S.O.S. Curînd însă 
primejdiile au rămas în urmă și 
vînturile favorabile au purtat mai 
departe micul yaht, de-a lungul coas
telor Africii, ajutîndu-l să treacă 
fără multe peripeții Capul Bunei 
Speranțe. „Lively Lady" s-a compor
tat admirabil și pe întinderile Ocea
nului Indian. Marinarul solitar și-a 
respectat riguros programul său co
tidian, inclusiv bucătăria pentru care Rose are recunoscute predilecții, 
controlul si schimbarea , pînze- 
lor, calcularea poziției. Arareori, 
vasele de pe traseele maritime sem

Un grup de patrioji din Mozambic înaintea declanșârii unui nou atac 
împotriva colonialiștilor portughezi

bună și în țară, și în afara ei. Unul din simbolurile acestei „fuzionări" între metropolă și colonii a devenit familiar lumii întregi. Eusebio, irezistibilul, explozivul și cavalerescul jucător al echipei de fotbal „Benfica" și al lotului portughez, este o „perlă neagră" nu numai pentru jocul cu balonul rotund, ci și pentru regimul salazarist. El și ceilalți cîțiva sportivi de culoare ai Portugaliei sînt meniți, prin însăși prezența lor pe terenul de competiție, să facă publicitate „modului de viață lusitan".Dar nici o rețetă propagandistică, oricît de abilă ar fi ea, n-a reușit niciodată să vindece o afecțiune reală a vreunei societăți. Iar simpatica figură a lui Eusebio — din care hazardul și diversionismul au făcut o excepție, scutindu-1 de trista soartă a celor de un sînge cu el — nu poate masca chipul înfiorător de hîd al.colonialismului portughez. .
Cele patru fronturiIn ficțiunea pe care se străduie cu disperare s-o acrediteze, salazarismul contestă războiul pe care-1 poartă împotriva popoarelor din propriile sale colonii. Și totuși, acest război este o realitate.Patru sînt fronturile lui principale : Guineea „portugheză", Insulele Capului Verde, Angola și Mozambi- cul. Pe toate patru, lupta a depășit stadiul de improvizație sporadică și a căpătat un caracter organizat.Partidul african al independenței din Guineea și Insulele Capului Verde (PAIGCV) strînge în rîndurile sale pe toți patrioții care luptă pen-

tară populației de pe teritoriile eliberate. O răbdătoare muncă de clarificare pe plan politic se duce în rîndurile diferitelor triburi și, mai ales, ale conducătorilor lor, pentru a se pune capăt disensiunilor artificial întreținute și exacerbate de către colonialiști. Și mai mult tact, și mai mult spirit de orientare cere efortul de păstrare a unității în cadrul luptei pentru eliberare. Cumpărate de salazariști sau pur și simplu înșelate de ei, elemente scizioniste își fac simțită nefasta prezență, mai ales în Angola și Mozambic.O deosebită însemnătate prezintă și acțiunea de cîștigare a soldaților portughezi trimiși să reprime mișcarea de eliberare. In Guineea și Mozambic s-au înregistrat numeroase succese în această privință, cazurile de fraternizare înmulțindu-se considerabil și determinînd marele , stat major portughez să amenințe ' cu drastice sancțiuni „trupele care manifestă simpatie față de rebeli6. In rîndurile coloniștilor veniți în ultima vreme din metropolă se duce de asemenea o muncă de explicare a telurilor și metodelor de luptă ale organizațiilor patriotice.Intr-un articol publicat în ediția internațională a ziarului „New York Herald Tribune", C. L. Sulzberger compara imperiul portughez cu un dinozaur care continuă să cutreiere pădurile. Pentru lumea de astăzi, dinozaurii sînt fosile, demne cel mult să figureze în muzee. Fosila colonialistă a Lisabonei nu va putea nici ea supraviețui atacurilor concentrice la care este supusă din partea forțelor vii ale contemporaneității.
Nicolae MINEI

DE PRETUTINDENI
TRAFICANT!A

CU STUPEFIANTE
Poliția a arestat pe aeropor

tul internațional din Boston o 
femeie de naționalitate fran
ceză în bagajele căreia a fost 
descoperită o cantitate de he
roină in valoare de 4 milioane 
dolari. Cele 5,850 kg de he
roină se aflau ascunse într-o 
valiză cu fund dublu. Este a 
patra descoperire a unei mari 
cantități de heroină făcută a- 
nul acesta pe aeroportul din 
Boston. O altă rețea de trafi- 
canți cu stupefiante a fost 
descoperită la Roma. Poliția 
italiană a arestat joi trei per
soane străine asupra cărora 
s-a descoperit o importantă 
cantitate de hașiș. S-a stabilit 
că traficanții de stupefiante 
au debarcat recent la Neapole 
venind de la Beirut.

SCĂDEREA PRO

DUCȚIEI MONDIALE 

DE CAFEA
Potrivit aprecierilor Mi

nisterului Agriculturii, Bra
zilia, care cu numai doi 
ani in urmă producea de 
două ori mai multă cafea 
decît întreaga Africă, va avea 
cea mai mică recoltă de cafea 
in sezonul 1968—69: 18 500 000 
de saci de cafea (fiecare sac 
are 60 kilograme). Anul trecut 
Brazilia a avut o producție de 
23 000 000 saci. Media produc
ției de cafea a Braziliei in pe
rioada 1960—65 a fost de 
25 840 000 saci. Pe de altă par
te se apreciază că producția 
mondială de cafea in perioada 
1968—69 va fi de 63 milioane 
saci, cu 7 la sută mai mică 
decît anul trecut. Nu se aș
teaptă însă o lipsă de cafea, 
datorită stocurilor existente in 
țările producătoare.

GALERIILE

TRETIAKOV INTR-UN

• NOU SEDIU
In centrul capitalei sovieti

ce, în apropiere de Kremlin, 
se construiește o clădire me
nită să găzduiască celebra ga
lerie „Tretiakov", a cărei co
lecție ie tdblbun se ridică la 
circa 40 000 de exemplare. Su
prafața de expunere a noului 
muzeu va fi de 20 500 metri 
pătrați, întreaga suprafață a 
clădirii depășind de 4 ori pe 
aceea a actualului sediu al 
galeriilor Tretiakov. Vechea 
clădire a devenit neîncăpătoa
re, numeroase capodopere 
fiind păstrate tn depozite. 
Noua construcție va putea 
primi concomitent 10 000 de 
vizitatori.

nalau cutezătoarea „coajă de nucă" 
săltînd pe valuri în direcția est.

După 154 zile de navigație neîn
treruptă, un scurt popas în Austra
lia, la jumătatea drumului. Apoi, 
a început epopeea Pacificului, cu 
imprevizibilele lui furtuni. Unele a- 
varii suferite în lupta cu talazurile 
l-au determinat pe Alec Rose să-și 
îndrepte vasul spre coastele Noii

b b b b b a a
babil preocupările lui obișnuite, con- 
dueîndu-și cu măiestrie vasul peste 
coamele înspumate și relaxîndu-se, 
atunci cînd Pacificul îi permitea, in 
compania cărților sau însemnărilor, 
avîndu-l alături pe Algy, un iepure 
mare de pluș. Așadar, după cum a- 
firmă el, nu era chiar atît de sin
gur.

Timp de săptămîni în șir a rămas

UN AN, SINGUR

Ambarcațiunea „Lively Lady*  a navigatorului solitar Alec Rose, în apro
pierea portului Portsmouth

CORESPONDENTA din londra de la liviu rodescu

Zeelande, pentru reparații. David 
Macworth, prieten și coleg de la un 
club maritim din Portsmouth, a luat 
imediat calea aerului, pentru a-i a- 
duce în cealaltă emisferă piesele de 
schimb necesare. Și „Lively Lady" 
s-a avîntat din nou pe apă, îndrep- 
tîndu-se spre Capul Horn, pe una din 
căile cele mai rar colindate de vase. 
Singur, izolat în imensitatea ocea
nului, Rose și-a continuat impertur-

în necunoscut și tăcere — aparatul 
său de radio emisie bate doar pînă 
la 200 mile — pînă cînd vase chilie
ne l-au zărit apropiindu-se de Capul 
Horn. Trecerea prin strîmtoarea 
Drake, printre insule stîncoase, în
tr-o zonă cu curenți puternici și 
vînturi care-și schimbă pe neaștep
tate direcția, a fost pentru Rose pri
lejul înfruntării supreme cu stihiile 
mării. Așa cum visase. „Cred că na-

vigația în jurul Capului Horn — a 
declarat el la conferința de presă 
după ' întoarcerea la Portsmouth — 
este încercarea maximă și pentru 
om, și pentru vas". Bătălia sa cu in
fernul de la Capul Horn, cu străve
chea lui reputație sinistră de „cimi
tir al corăbiilor", s-a dat în primele 
zile ale lui aprilie 1968 și s-a în
cheiat cu victoria lui Rose. Dar vîl- 
torile nu trec fără urme. O defec
țiune la motor a cauzat o intensă 
emanație de gaze și Rose, care a 
încercat să oprească imediat motorul, 
a resimțit puternic efectul asfixierii. 
A rămas întins pe pat, în nesimțire, 
timp de vreo două ore și a trebuit 
să treacă încă vreo cîteva zile pînă 
i-a revenit pofta de mîncare.

Atlanticul l-a întîmpinat cu vînturi 
prielnice, dar și cu un calm plat 

• care l-a imobilizat timp de aproape 
o săptămînă în largul insulelor Azo
re. In asemenea situații nu poți face 
nimic. „Nu te poți da jos și să îm
pingi" — descria el cu umor deza
greabila întîmplare. lntr-una din a- 
cele zile, la 8 iunie, a trecut prin 
apropiere un vas norvegian căruia Rose i-a cerut să comunice la Lon
dra poziția sa. A urmat apoi o pe
rioadă de 3 săptămîni în care nu 
s-a mai primit nici o știre despre 
„Lively Lady", deși se bănuia că se 
află în regiunea unor frecventate căi 
de navigație. Anunțarea unor fur
tuni puternice în acea zonă a Atlan
ticului a trezit unele îngrijorări, mai 
ales că vasul întîrzia să apară în 
apele canalului Mînecii potrivit cal
culelor făcute acasă. Din precauție, 
avione britanice cu rază lungă au 
fost trimise să cerceteze timp de zece 
zile la rînd o întinsă zonă atlantică, 
dar ceața și norii au împiedicat ob
ținerea vreunui rezultat.

In fine, un post de radio de ne 
coasta Cornwall-ului a captat sem
nalele lui Rose, un avion l-a deslu
șit curînd printre valuri și în scurt 
timp radio-telefonul i-a pus în legă
tură directă pe cei doi soți. Convor
bire în care printre multe altele, 
Alec Rose își anunța soția că i-a 
mai rămas o singură cutie de bere.

In rada portului, „Lovely Lady" își legăna profilul zvelt sub ploaia 
de rachete si artificii multicolore, a- 
rătînd a fi în stare perfectă, în ciu
da îndelungatei peregrinări. Doar nu
mele, care fusese scris cu litere ne
gre pe laturile frontale, a fost în mare parte ros de valuri și abia se mai vedea. Premierul Harold Wilson 
și Francis Chichester au fost printre 
primii care au deschis avalanșa de 
mesaje și scrisori de salut și felici
tări. Iar autoritățile municipale din 
Portsmouth i-au acordat titlul de 
cetățean de onoare al orașului. Și 
totuși, satisfacția lui personală de 
marinar amator s-a tezaurizat de-a 
lungul celor 354 zile, visate încă de 
mic, petrecute pe oceanele lumii.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare
președintelui Consiliului de Stat, 

de către ambasadorul Olandei 
la București

Cuvînfările rostiteîn cuvîntul rostit cu acest, prilej, ambasadorul Jonkheer Dirk Van Eysinga și-a exprimat satisfacția de a reprezenta țara sa în România.„Mă simt foarte onorat și fericit — a spus ambasadorul olandez — că voi avea posibilitatea să-mi desfășor activitatea în frumoasa dv. țară, unde sper să pot contribui, în limita posibilităților mele, la o bună cooperare între Olanda și România, spre binele celor două popoare".Răspunzînd ambasadorului olandez, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a arătat <„Relațiile de bună înțelegere între România și Olanda, pentru a căror continuă și fructuoasă dezvoltare există largi posibilități, corespund intereselor ambelor noastre

popoare, constituind totodată un aport pozitiv la cauza păcii și cooperării internaționale".în încheiere, președintele Consiliului de Stat a urat ambasadorului olandez deplin succes în misiunea ce i-a fost încredințată și l-a asigurat că în îndeplinirea ei va primi tot sprijinul Consiliului de Stat și al guvernului român.între președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și ambasadorul Olandei, Jonkheer Dirk Van Eysinga, a avut loe apoi o convorbire cordială.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.
VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI 

COMUNIST DIN CANADADelegația Partidului Comunist din Canada condusă de tovarășul Tim Buck, președintele partidului, a vizitat în cursul zilei de joi Hidrocentrala de pe Argeș, terasele și stațiunea experimentală viticolă Ștefănești. construcțiile noi din orașul Pitești. Oaspeții canadieni .tu fost însoțiți de tovarășii Barbu Zahareseu, membru al C.C al P.C.R., și Petre Duminică, prim- secretar al Comitetului de partid președintele Consiliului popular județean Argeș.

în cursul zilei de vineri, delegația canadiană a vizitat cooperativa agricolă de producție din A- poldul de Sus, orașul și Muzeul Brukenthal din Sibiu și a avut o întîlnire la comitetul județean de partid Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Gavrilescu, prim-seeretar al comitetului de partid, președintele Consiliului popular județean Sibiu, a vorbit oaspeților despre preocupările actuale ale organizațiilor locale de partid.
Sosirea unei delegații 
parlamentare chiliene

La invitația Marii. Adunări' Naționale, vineri a sosit în țara noastră o delegație parlamentară chi- liană condusă de Luis Fernando Luengo, vicepreședintele Senatului Republicii Chile. Din delegație fac ’-’rte senatorii Râul Ampuero și tor Contreras, deputății Hernan Giave și Jose Tomas Camus, precum și Pelagio Figueroa, secretarul general al Senatului și Congresului național al Republicii Chile.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de Ilie

Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, președinți ai unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale, deputați în M.A.N.A fost de față Rolando Stein, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Chile la București.
★în cursul după-amiezii, delegația parlamentară chiliană a vizitat cartiere ale Bucureștiului. (Agerpres)

Sport dintre cele mai populare, cu un mare număr de simpatizant!, mai ales din rîndurile tineretului, ciclismul își menține puterea de atracție — ca spectacol sportiv, dar și ca mijloc de reconfortare fizică. In istoria sportului românesc, ciclismul apare înscris incă din primele pagini. Tradiția lui a fost dublată, Ia vremea pionieratului și pînă în urmă cu cîțiva anî, de o serie de performanțe internaționale realizate atît în țară, cît și peste hotare.DE CE, TOTUȘI, DE LA O VREME, CICLISMUL NOSTRU ESTE ÎNTR-UN CONTINUU REGRES? CUM SE EXPLICA FAPTUL CA, ÎN CIUDA UNOR CONDIȚII MATERIALE INCOMPARABIL MAI BUNE DECÎT ÎN TRECUT. PERFORMANTELE CICLIȘTILOR SE lașa îndelung așteptate, ca o serie de centre cu tradiție ÎN ACEST SPORT AU DISPĂRUT EFECTIV DE PE HARTA CICLISMULUI ? CE AR PUTEA CONTRIBUI LA REDRESAREA LUI. PE CE „PEDALA" TREBUIE APASAT CA SPORTIVII NOȘTRI SA NU PIARDĂ CONTACTUL CU PLUTONUL FRUNTAȘ AL CICLISMULUI INTERNATIONAL ?Deschizînd o discuție publică pe această temă, ziarul nostru publică opiniile cîtorva specialiști.
De ce nu „place" 

velodromul ?IULIAN GOCIMAN, antrenorTradiția ciclismului nostru este strîns legată și de activitatea de velodrom. Dar parcă nici nu-mi vine să amintesc despre această tradiție ; și nu de alta, dar ea contrastează serios cu slaba preocupare de azi pentru dezvoltarea ciclismului din partea cluburilor șî chiar a federației. Să se fi uitat oare de faptul că velodromul a fost, este și rămîne o a- devărată școală a ciclismului? La începutul secolului, dacă-mi amintesc bine, exista, pe lîngă Arcul de Triumf, un velodrom pe parchet, acum vreo 20 de ani. funcționau trei velodromuri — la Brăila. Giurgiu și București Astăzi avem doar velodromul „Dinamo". însă șl acesta prost gospodărit, puțin folosit, necorespunzător pentru concursurile de o mai mare anvergură.Personal. întrevăd totuși un viitor frumos ciclismului românesc de velodrom. înclin să cred că. și în condițiile existentei singurului velodrom de la „Dinamo" (cînd vor apărea și noile velodromuri de la Brașov și Brăila, cu atît mai mult!), ciclismul românesc se poate afirma pe plan internațional. Să nu se supere cicliștii de șosea, dar colegii lor velodromiști sînt capabili de frumoase rezultate chiar la Jocurile Olimpice și campionatele mondiale. Apreciez sincer valoarea noii promoții de pistarzi între care remarc pe frații Negoiescu, Bur- lacu și Soare, pe mai tinerii Porcă- rușu, Florea, Leibner. Dolofan. Cîr- neanu etc. Pe unii dintre ei i-aș fi văzut posibili „olimpici" la Mexico (federația, cum îi e obiceiul, a omis să se ocupe de această problemă...) Oricum, pistarzii români n-ar trebui să lipsească de la viitoarea olimpiadă și. pînă atunci, de la alte mari competiții internaționale, inclusiv de la campionatele mondiale. Cred că nu exagerez, dar la probele de viteză. 1 000 m cu start de pe loc. urmărire individuală și pe echipe, poate chiar la viteză tandem, pistarzii români pot viza unele medalii.Dar iată de ce consider că e absolut

necesar ca aceste anticipări — repet, care au în vedere un potențial uman deja existent — să devină realitate. Velodromul să se bucure integral de atenția și priceperea gospodarilor parcului sportiv ..Dinamo". atenție și pricepere gospodărească cu prisosință vizibile la celelalte terenuri din

Cronica zilei
La monumentul din Medgidia al eroilor diviziei întîi de voluntari sîrbi căzuți în Dobrogea în luptele din august—octombrie 1916 a avut loc vineri solemnitatea depuneri’ unei coroane de flori din partea Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București. La solemnitate au luat parte reprezentanți ai Consiliului popular orășenesc Medgidia. Au fost de față Srecko Kovacici, secretar al Ambasadei Iugoslaviei, și maiorul Mirko Granovaț, atașat militar.

★Intre 1 și 5 iulie ne-a vizitat țara o delegație economică iugoslavă, condusă de Andras Kovaci. președintele secției pentru România din cadrul Camerei Economice Federale a Iugoslaviei, director general al întreprinderii „Naftagaz".
★Vineri după-amiază. la Galeriile de artă din str. Brezoianu nr. 23, s-a deschis expoziția de artă fotografică a Federației iugoslave de fotografii.Expoziția, organizată de Asociația artiștilor fotografi din România, cuprinde 86 de fotografii alb-negru.(Agerpres)

tv
16,30 „Cupa orașului București" la 

ciclism. Transmisiune de la velodro
mul ,,Dinamo". 18,30 „Mult e dulce 
și frumoasă" — emisiune de limbă 
română. In cuprins : Expresivitatea 
limbajului maramureșean ; Ce este o 
licență poetică ; De la folclor la lite
ratura cultă ; Evoluția terminologiei 
filozofice românești. 19,00 Pentru tine
ret. Concertul laureaților festivalurilor 
internaționale ale tineretului și stu
denților. Transmisiune de la Sofia.
19.30 Telejurnalul de seară. 19,50 Bu
letinul meteorologic. — Publicitate. 
20,00 Tele-enciclopedia. In cuprins : 
• Robert Scott • Khlongs « Biologia 
marină • Secvență. 21,00 Vom re
veni... peste 6 luni ! Transporturile 
în comun în București. 21,10 Film se
rial : Campionii. 22,00 Intermezzo — e- 
mlsiune muzical-coregrafică. Soliști : 
Elena Cernei, Marina Krilovlci, Con
stanța Cîmpeanu, Eugenia Moldovan, 
Cornel Fînățeanu, Nae Roman. George 
Mircea. Daniel Podlovski, Ștefan Teo- 
doriu, Nelu Marinescu — balerini : 
Ileana Iliescu. Magdalena Popa, Ro- 
dica Slmlon, Amatto Checiulescu, 
Dan Moise și un grup de balerini de 
la Opera Română. Coregrafia : Vasile 
Marcu. Conducerea muzicală : Ale
xandru Sumskl. 22,45 Romantism... la 
alegere. Soliști : Jacques Hustln (Bel
gia). Marion Rung (Finlanda), Ma- 
falda Sofia (Portugalia), Patricia 
Cahil (Irlanda), Miquel Pelrro (Spa
nia), Guy Mardel (Franța), Katy Ko- 
vase (Ungaria), Kalinka (Belgia), 
Joseph Lauffer (Cehoslovacia). Regla 
Carmen Dobrescu. Imaginea Emil 
Hențlu. 23,15 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.

teatre
• Teatrul de Comedie (la Teatrul de 
vară „23 August") : Nicnlc — 20.
• Teatrul Mic (în sala Comedia a 
Teatrului Național „I. L. Caragiale"): 
Nemaipomenitele măscări de pe pă- 
mint și din cer ale prea umilului sfînt 
Jacquinot bufonul făcute una după 
alta în timpul vieții și după moar
tea sa pînă in zilele noastre — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (la teatrul 
de vară „Herăstrău") : Călătorie cu 
scandal (premieră) — 20.
• Ansamblul „Perinlța" (în sala Savoy 
a Teatrului „C. Tănase) : Varietăți 
folclorice.
• Teatrul „C. Tănase" (grădina Boe
ma) : Boema Palace — 20.

au la dispoziție. Eventual, pentru 2—3 ani. pînă cînd nucleele de velodromiști prind a se forma, bugetele pentru ciclism să aibă în vedere tocmai sprijinirea grupelor de pistarzi. Efortul merită a fi făcut, pentru că în ciclism velodromul poate aduce și serioase venituri.
Lipsa competițiilor fa

vorizează mediocritateaOCTAVIAN AMZA, arbitru internațional.Constat, la rîndu-mi, o delăsare e- videntă față de rezolvarea problemelor ciclismului tocmai din partea celor direct interesați: foruri locale (de sport, sindicale), cluburi cu tradiție în ciclism, antrenori. Anii trec, și problemele nerezolvate la timp se reportează continuu, făcînd din ce în ce mai dificilă schimbarea lucrurilor. „Munca de laborator", cum e și firesc. dă rezultate mereu mai slabe.

snsnararam

PRIMIRI LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Secretarul general al Organizației Mondiale 
de Meteorologie (0. M. M.)Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Iosif Banc, a primit, vineri dimineața, pe David Davies, secretarul general al Organizației Mondiale de Meteorologie (O.M.M.), care se află în țara noastră.La întrevedere au luat parte Gheorghe Hossu. președintele Comitetului de Stat al Apelor, și Ni-

Directorul general al

a SănătățiiVineri dimineața, tovarășul Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit pe Mar- colino Candau, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății — O.M.S.La primire au luat parte Aurel Moga. ministrul sănătății, și Ni- colae Ecobescu, reprezentantul per-
*Președintele Comitetului de Stat pentru Probleme de Organizare și Salarizare, Petre Lupu, a avut vineri o întrevedere cu directorul general al Organizației Internaționale a Muncii (O I.M.), David Morseîn aceeași zi, ministrul poștelor și telecomunicațiilor, Mihai Bălă- nescu, a avut o întrevedere cu Mohamed Mili, secretar general a.i al Uniunii Internaționale de Telecomunicații (U.I.T.), iar ministrul sănătății. Aurel Moga, cu Henry Labouisse. directorul executiv al Fondului ON U. pentru copii (UNICEF).Convorbirile ce au avut loc cu

colae Ecobescu, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România pe lîngă Oficiul European al Națiunilor Unite și instituțiile specializate ale O.N.U.Cu acest prilej a avut loc o convorbire. care s-a desfășurat înt.r-o atmosferă cordială. (Agerpres)
Organizației Mondiale

- 0. M. S.manent al Republicii Socialiste România pe lingă Oficiul European al Națiunilor Unite și instituțiile specializate ale O.N.U.Cu acest prilej a avut Ioc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)
*acest prilej, s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.

★Vineri după-amiază, David Davies, secretarul general al Organizației Mondiale de Meteorologie, care se află în țara noastră, a ținut, la Casa Universitarilor din Capitală, conferința cu tema : „Veghea meteorologică și sateliții meteorologici
★în aceeași zi, Gheorghe Hossu, președintele Comitetului de Stat al Apelor, a oferit un dineu în cinstea oaspetelui. (Agerpres)

SPORT
Epilogul unui pseudo-meciIn legătură cu cele petrecute la meciul Abatorul—Chimia din ultima etapă a campionatului de fotbal al Capitalei și despre care ziarul nostru a relatat în numărul său din 3 iulie a.c., biroul Consiliului municipal pentru educație fizică și sport din București ne-a comunicat măsurile luate în urma anchetei întreprinse :Echipele Abatorul și Chimia sînt retrogradate într-o categorie inferioară pentru ediția campionatului 1968—1969 ; se retrage mandatul președintelui secției de fotbal a asociației Abatorul, organizatorul principal al pseudo-meciului Chimia—Abatorul ; se suspendă pe timp nelimitat cîțiva jucători de la echipele Chimia și Abatorul ; se dă un ultim avertisment antrenorilor celor două echipe. Totodată, biroul consiliului municipal a luat măsuri disciplinare și față de alte echipe, jucători, antrenori, arbitri.Operativitatea cu care a acționat forul sportiv municipal București față de abateri scandaloase de la etica elementară sportivă ni se pare cu totul firească. După cum

se vede există încă, în unele asociații bucureștene, oameni cu mentalitate coruptă, dispuși să înlocuiască spiritul de întrecere cinstită prin aranjamente neloiale. Și ni se pare inadmisibil ca membri ai conducerii asociației Abatorul să încerce să-i scoată basma curată. Căci, trebuie arătat că, după publicarea notei semnate de arbitrul Mihai Popa, conducerea asociației Abatorul în loc să analizeze cu seriozitate lucrurile și să ia măsurile cuvenite a trimis redacției uh: răspuns în care, âcu- zînd felurite mașinațiuni imaginare, strecura amenințarea de a „acționa în justiție" pe autorul dezvăluirii. Va acționa acum „în justiție" și biroul Consiliului municipal pentru educație fizică și sport din București ?De altfel, credem că de situația asociațiilor sportive și a corectitudinii conducătorilor lor ar trebui să se preocupe mai intens nu numai forurile locale sportive ci și alte organizații desemnate prin lege cu această răspundere.

inm ucuAnwR 
RIUNIUNII O.N.U. DE U BUCUREȘnVineri la amiază, la Palatul Marii Adunări Naționale au luat sfîrșit lucrările reuniunii mixte a Comitetului administrativ de coordonare al O.N.U. și Comitetului pentru programe și coordonare al Consiliului Economic și Social O.N.U.Lucrările reuniunii au avut loc între 3—5 iulie și au tost prezidate de secretarul general al O.N.U., U Thant. în primele două zile, și de președintele Comitetului pentru programe și coordonare, Chandra Shekhar Jha, în ultima zi.La sfîrșitul lucrărilor, președintele Comitetului pentru programe și coordonare a dat citire unui comunicat de presă, aprobat de participant.în comunicat se arată că lucrările reuniunii mixte au fost consacrate unui schimb de vederi între șefii executivi ai agențiilor specializate și alte organisme ale O.N.U. și membri ai Comitetului pentru programe și coordonare, cu privire la : deceniul O.N.U. pentru dezvoltare ; dezvoltarea și utilizarea re

surselor umane și chestiuni generale de coordonare.Discuțiile au dus la clarificarea și la o mai bună înțelegere reciprocă asupra multor probleme ce urmează să fie luate în considerare de Consiliul Economic și Social al O.N.U. în sesiunea sa care începe săptămina viitoare la Geneva, precum și de alte organisme ale Națiunilor Unite și agențiile specializate. Atît Comitetul administrativ de coordonare cît și Comitetul pentru programe și coordonare — se arată în comunicat — apreciază discuțiile de la reuniunea lor mixtă ca fiind prețioase pentru viitoarele activități ale familiei Națiunilor Unite în domeniul dezvoltării sociale și economice.In încheierea comunicatului se menționează s „Participanții la reuniunea mixtă și-au exprimat deosebita lor apreciere pentru bunele condiții create de guvernul Republicii Socialiste România care au făcut posibilă ținerea la București a acestei întîlniri folositoare".
Declarația secretarului general 

al O.N.U. făcută presei române
Secretarul general al O.N.U., U Thant, a transmis presei române înainte de a pleca din București, prin purtătorul său de cu- vînt, o declarație în care se spune iSecretarul general al O.N.U. consideră că România își aduce o contribuție substanțială la activitatea Națiunilor Unite.El a fost bucuros să audă pe președintele Consiliului de Stat. Nicolae Ceaușescu, reconfirmînd atașamentul României la Carta Națiunilor Unite în importantul său discurs rostit la deschiderea reuniunii mixte a Comitetului administrativ de coordonare al O.N.U. și Comitetului pentru programe și coordonare al Consiliului Economic și Social al O.N.U.U Thant a avut o plăcută ședere în România și este foarte recunoscător guvernului și poporului român pentru amabila invitație și ospitalitate călduroasă acordată. El

a notat marele progres economic și social realizat în România în timpul ce s-a scurs de la ultima sa vizită.Secretarul general a avut convorbiri utile cu președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, cu președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și cu ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, în probleme de interes reciproc dintre România și Națiunile Unite.Secretarul general dorește să exprime mulțumiri pentru maniera în care președintele actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Corneliu Mănescu, își îndeplinește mandatul său și să mulțumească încă o dată guvernului și poporului român pentru condițiile create ca lucrările actualei reuniuni mixte să se țină în această frumoasă capitală, București. (Agerpres)
Participant! la reuniunea O.N.U. au vizitat 

Centrul de perfecționare a pregătirii 
cadrelor de conducere din întreprinderi 

de la Otopeni

a echipelor de fotbal. Diriguitorii sportului din Brăila, Galați, Iași, Brașov, Constanța. Giurgiu au uitat cu desăvîrșire că. totuși, una dintre marile pasiuni ale concetățenilor lor a fost și rămîne ciclismul ?Dacă în urmă cu 10 ani. în calendarul competițional — factor de prim ordin în dezvoltarea ciclismului — existau numeroase curse cu caracter republican, devenite tradiționale, ce reuneau cu regularitate chiar și 100 de alergători la start, azi există o sărăcie evidentă de curse. Au dispărut aproape concomitent și circuitele de mare popularitate ale județelor Cluj, Suceava, Constanta, Bihor, în unele cazuri, organizatorii au renunțat la curse pentru că rutierii se prezentau din ce în ce mai slab pregătiți, alteori... fără nici un motiv. Oricum. însă, este greu de presupus că, rămase singure. „Turul României", „Cupa Voința" și, pe plan local, circuitele județelor Prahova și Brașov, vor putea suplini lipsa atîtor și atîtor curse de șosea. Nu spun un secret, dar clasa internațională a ci
----- — DISCUȚII

„Betele" din roata 

ciclismului românesc
parc. Pregătirea la nivel înalt în ciclismul de azi. faptul că avem doar un singur velodrom impun mărirea numărului de ore pentru antrenamente. Cum, în plină vară, temperatura în interiorul velodromului ajunge pînă la 40—50°, iluminatul pistei, pentru antrenamente, pentru concursuri nocturne devine de maximă urgență. Pînă la montarea unor corpuri de iluminat asemănătoare celor de la bazinul de înot, pentru care conducerea C.N.E.F.S. a promis fondurile necesare, clubul proprietar își poate face un titlu de cinste dacă, operativ, ar monta o instalație provizorie. Clubului îi revine și obligația de a elibera. în sfîrșit. cabana existentă lîngă velodrom, spre a fi folosită integral de cicliști.Mă gîndesc. totuși, că principalul în dezvoltarea activității de velodrom — adică formarea unor secții puternice, dotate cu materialul necesar. încadrate cu antrenori de strictă specialitate — trebuie să-1 facă cluburile Steaua. Dinamo. Voința. Olimpia, ce s-au impus nu numai prin tradiție, ci și prin posibilitățile, prin pasiunea dovedită de specialiștii ce-i

căci a început să predomine următoarea mentalitate : „dacă are nevoie de loturi, federația să facă totul — și selecția, și promovarea, și pregătirea".în numele „restructurării bugetului", pînă și cluburi-pilon pentru sport în general, ca „Dinamo" și „Steaua", au restrîns și continuă să restrîngă activitatea secțiilor lor de velodrom. Federația a fost surprinsă cînd a aflat că zilele trecute la clubul „Steaua", antrenorul C. Voicu, fost campion de velodrom, a trecut cu întreaga grupă de pistarzi... la cursele de șosea. Bizară atitudine: pentru economii se reduce tocmai activitatea de velodrom unde — cu o oarecare străduință — se pot obține venituri. Vă asigur că. de fiecare dată, un concurs sau o demonstrație de semifond cu antrenament mecanic aduce un numeros public plătitor în tribunele (spațioase, dar mai mereu goale...) ale velodromului. N-aș vrea să fiu bănuit de antipatie fată de fotbal (și mie îmi place... cînd se joacă frumos !), dar se constată o nejustificată tendință de a căuta soluții doar pentru ieșirea din impas

clismului unei țări e direct proporțională cu numărul anual al curselor interne. Cred că trebuie făcută legătura cuvenită între valoarea ciclismului belgian, de pildă, și cele circa 1 500 de curse pentru amatori ce se organizează în Belgia în fiecare an. în legătură cu competițiile, e de semnalat și faptul că la sugestia unor antrenori, cîteodată forțat de unele norme financiare, forul federal acceptă organizarea de curse internaționale cu cicliști mediocri; e de preferat, cred, o înfrîngere din partea unui valoros campion, decît o victorie facilă asupra unor adversari de valoare îndoielnică.Vorbind despre ciclism, despre prezentul și mai ales despre viitorul lui. nu putem sta pasivi față de un fenomen ce are serioase implicații asupra noțiunii de sportivitate și fair-play, asupra sănătății însăși a cicliștilor. în lupta tot mai serioasă ce se dă pentru creșterea performanțelor, pentru obținerea unor rezultate de prestigiu, o serie de cicliști — cu sau fără acordul antrenorilor, al medicilor — apelează la „stimulente" farmaceutice. Din păcate, și în

ciclismul nostru și-a făcut loc părerea că „secretul" marilor performanțe constă în administrarea de dopinguri. Unii cicliști merg pînă acolo îneît neglijează antrenamentele, contînd pe miraculozitatea drogurilor. Recentele cazuri de dopaj, petrecute cu cicliștii G. Moiceanu (în „Cursa Păcii") și Gh. Ciumeti (în „Cupa Steaua") au adus din nou în discuție această problemă. înclin să cred că federația se va dovedi suficient de energică pentru a curma — cam tîrziu, e adevărat... — asemenea practici.
Pe cînd bicicletele de 

semicurse românești ?PROF. VANGHELE CHIOSE, șeful secției sporturi individuale în aer liber a C.N.E.F.S.Fără a subaprecia rolul antrenamentului și al calendarului competițional în pregătirea cicliștilor, a- tribui totuși o mare importanță condițiilor materiale asigurate acestora.Și în ciclism, sportul nostru este tributar importului de materiale (biciclete, baieuri, piese de rezervă). Problema asigurării unei baze materiale corespunzătoare cred că-și poate găsi rezolvarea mai repede și chiar mai ușor decît bănuim. Prin import există posibilitatea să se a- copere necesarul loturilor reprezentative ; dar situația va rămîne totuși precară, lipsa bicicletelor și a altor materiale specifice ciclismului va continua, dacă nu vom apela la „rezervele interne" ale industriei noastre. Avem o uzină care fabrică biciclete la Zărnești, avem o uzină de cauciucuri, „Danubiana", la București. Produsele respective sînt apreciate deopotrivă în țară și peste hotare. De ce n-am încerca (și există toate șansele de reușită) producerea la aceste mari întreprinderi a bicicletelor (pentru moment de semicurse), respectiv a baieurilor ? De fapt, problema s-a pus de mai multă vreme. La un moment dat a existat și țeavă corespunzătoare. Conducerile întreprinderilor respective au fost solicitate să elaboreze studiile de rigoare. Specialiștii federației s-au oferit, ei înșiși, să sprijine a- ceastă acțiune. Demersurile noastre au rămas fără rezultat. Am impresia că, sub pretextul unor greutăți (inerente, dar totuși, cu bunăvoință, rezolvabile), uzinele tergiversează (ca să nu zic refuză) pînă și producerea prototipurilor respective.Convingerea mea personală este că ciclismul românesc se va relansa numai în măsura în care toate forurile de resort își vor aduce contribuția la soluționarea problemei materialelor. De altfel, nu înțeleg de ce ministerele interesate (care ar trebui să fie interesate și din punct de vedere economic pentru că, sigur, producția de biciclete de semicurse nu va rămîne în depozite), nu caută cel puțin să respecte obligațiile ce le revin prin recenta „lege a sportului".

Vineri după-amiază, Manuel Perez Guerrero, președintele Consiliului Economic și Social al O.N.U., David Morse, directorul general al Organizației Internaționale a Muncii (O.l.M.). Bernard Twight, secretarul general ,al Organizației Internaționale pentru aviația civilă (O.A.C.I.). Michel Rahi, directorul general al Uniunii Poștale Universale (U.P.U.), Rajendra Coomaras- wamy, directorul pentru probleme externe al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U D.), G. Peissel, directorul Programului Alimentar Mondial (P.A.M.), Simeon Adebo, directorul Institutului O.N.U. pentru formarea cadrelor și cercetării (U.N.I.T.A.R.), și alți participanți la lucrările reuniunii O.N.U., au vizitat Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din întreprinderi de la Otopeni.După cum se știe, această unitate este organizată pe baza unei convenții între guvernul român, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Organizația Internațională a Muncii.La sosirea în instituție, oaspeții au fost întîmpinați de Petre Lupu, președintele Comitetului de stat pentru probleme de organizare și salarizare, Nicolae Ecobescu, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România pe lîngă Oficiul European al Națiunilor Unite și instituțiile specializate ale O.N.U., Ion Niculescu, directorul centrului, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.în timpul vizitei, oaspeții s-au interesat de cooperarea în înființarea Centrului, între statul român

și organismele O.N.U., de metodele de instruire folosite aci, de modul cum conlucrează această instituție cu întreprinderile industriale, precum și de rezultatele obținute. Luînd cuvîntul cu acest prilej, directorul general al Organizației Internaționale a Muncii, David Morse, a arătat că vizitarea acestei instituții, care constituie un frumos exemplu de cooperare, a putut să convingă încă odată pe reprezentanții O.N.U. de importanța pe care o prezintă extinderea colaborării internaționale în promovarea progresului în lume. El a arătat că, la fel cum colaborează cu România, O.N.U. conlucrează și cu alte popoare în vederea dezvoltării economice și sociale, a consolidării păcii în lume. în încheiere, vorbitorul a felicitat tînărul colectiv al Centrului pentru rezultatele obținute în munca de pionierat, urîndu-i noi și mari succese în activitatea sa de specializare a cadrelor de conducere din întreprinderi, problemă de o importanță deosebită în etapa actuală.Mulți alți reprezentanți ai O.N.U au apreciat modul în care a fost organizat centrul de la Otopeni, precum și metodele folosite aici pentru specializarea cadrelor. Directorul pentru probleme externe ăl Programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare, Rajendra Coo- maraswamy, a menționat în cartea de onoare a centrului: „Acesta este un proiect care ne încurajează în străduințele noastre pentru dezvoltarea cooperării internaționale. Sînt deosebit de plăcut impresionat de centrul vizitat". (Agerpres)
PLECAREA UNOR PARTICIPANȚI
LA LUCRĂRILE REUNIUNII O.N.U.în cursul zilei de vineri au părăsit Capitala Sigvard Eklund, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), Robert McNamara, președintele Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), Colin Goad, secretarul general al Organizației Maritime Consultative Interguvernamentale (I.M.C.O.), Râul Prebisch, secretarul general al Conferinței O.N.U. pentru comerț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), Ibrahim Abdelrah- man, directorul executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare industrială (O.N.U.D.I.), și Philippe de Seynes, subsecretar general al O.N.U. pentru probleme economice și sociale, care au participat la lucrările reuniunii O.N.U. de la București.La plecare, oaspeții au fost salutați de reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Ex

terne și ai altor ministere și instituții centrale.
★Reprezentantul țării noastre în Comitetul pentru programe și coordonare al Consiliului Economic și Social al O.N.U., Costin Murgescu, a oferit vineri un dejun, la Casa Universitarilor, în cinstea delegaților țărilor membre ale comitetului, care au participat la lucrările reuniunii O.N.U. de la București. (Agerpres)

/LOTOtragerea din 5 iulie 196811 5 15 82 46 55 9 16 37 28 19 60 Fond de premii : 891 622 lei.



„Sprijin deplin 
poporului din 
R. D. Vietnam" 

Declarația Adunării Națio
nale a CambodgieiPNOM PENH 5 (Agerpres). — Adunarea Națională a Cambodgiei a a- doptat un document în care sprijină lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii americane și își exprimă acordul deplin față de programul în patru puncte al R. D. Vietnam și față de programul politic al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Documentul, denumit „Declarație privind sprijinul deplin acordat poporului prieten al R. D. Vietnam, care luptă împotriva agresiunii americane, pentru neatîrnarea Vietnamului", exprimă un protest hotărît împotriva manevreloi- utilizate de S.U.A. pentru a ascunde în fața opiniei publice mondiale caracterul agresiv al războiului dus împotriva R. D. Vietnam. El cheamă toate popoarele iubitoare de pace ale lumii să întreprindă acțiuni hotărîte pentru a sili guvernul american să pună capăt războiului de agresiune împotriva Vietnamului, să-și retragă fără condiții trupele din Vietnamul de sud și să înceteze definitiv bombardamentele și celelalte acte de război împotriva teritoriului R. D. Vietnam.
0 puternică manifestație 
la MelbourneCANBERRA 5 (Agerpres). — O puternică manifestație anti-americană a avut loc joi în orașul Melbourne, al doilea centru urban australian. Peste 1 500 de demonstranți, în mare majo-, ritate studenți, s-au îndreptat spre sediul consulatului american din localitate pentru a înmîna o declarație de protest față de politica S.U.A. în Vietnam. Poliția a intervenit, disper- sînd coloana manifestanților. In urma incidentelor care au avut loc pe străzile orașului, 60 de studenți au fost arestați.Manifestațiile de joi sînt caracterizate ca unele dintre cele mai puternice demonstrații antirăzboinice din Australia,

Aproximativ 2000 de tineri au 
participat în localitatea Ber
keley, statul California, la un 
miting de
râzboiului dus 
te în Vietnam, 
același fel au 
tima vreme și
universitare din S.U.A. Tn foto
grafie: o manifestație a stu
denților de la universitatea 

„Columbia"

protest împotriva 
de Statele Uni- 
Manifestații de 
avut loc în ul- 
în alte centre

WASHINGTON SPORIREA
BUGETULUI MILITARWASHINGTON Congresul S.U.A. tuielile suplimentare de 6 miliarde dolari, cerute de Administrația Johnson, destinate războiului din Vietnam. In bugetul pe anul financiar 1968, care s-a încheiat la 30 iunie, pentru continuarea agresiunii americane în Asia de sud- est au fost alocate peste 20 miliarde dolari.

5 (Agerpres). — a aprobat chel-

□a

La Praga s-a încheiat URUGUAY

9 INTRAREA ÎN SCENĂ
A MILITARILOR

CORESPONDENȚA DE LA VAS1LE OROS

Declarația»program
a wdtf guvern Italian

erxs
CORESPONDENȚA DIN ROMA DE LA N1COLAE PUICEA

Folosind integral termenul de 10 
zile rezervat în vederea elaborării și 
prezentării în fața parlamentului a pro
gramului noului guvern, premierul 
Giovanni Leone a expus vineri seara 
în Camera Deputaților și în Senat 
declarația-program a cabinetului pe 
care îl prezidează. Timp de peste o 
oră, pe un ton vădind preocuparea de 
a sublinia diferite puncte ale progra
mului guvernamental, președintele 
Consiliului de Miniștri a înfățișat 
parlamentarilor conținutul pe care in
tenționează să-l dea activității cabi
netului său.

Atît în problemele de politică in
ternă, care au ocupat principalul loc 
în declarația-program, cît și în pro
blemele internaționale s-a menținut, așa 
cum era și de așteptat, cadrul cunoscut 
al politicii de centru-stînga promovată 
de guvernul precedent. S-a subliniat 
chiar, că actualul guvern își propune 
să acopere o perioadă premergătoare 
restabilirii coaliției guvernamentale de 
centru-stînga alcătuită din democrat- 
creștini, socialiști unificați și republi
cani. „Guvernul — a spus Leone — 
intenționează să reprezinte un moment 
de continuitate în politica de centru- 
stînga și nu o întrerupere a acestei 
linii politice.

Guvernul nu-și propune 
■me ambițioase, de durată, 
fiind de situația deosebită

progra- 
conștient 
în urina

Italiei, premierul Leone a spus că 
guvernul său rămîne atașat N.A.T.O., 
clar preconizează o lărgire a relațiilor 
ele prietenie cu toate țările. Italia, a 
spus el, este favorabilă oricăror iniția
tive de dezarmare. El a cerut parla
mentului să înceapă, după soluționarea 
problemei investiturii și înainte de 
vacanța de vară, o dezbatere asupra 
Tratatului de neproliferare a armelor 
nucleare. Leone a exprimat speranța 
că pacea va fi restabilită în Vietnam 
și că vor fi soluționate problemele din 
Orientul Mijlociu. El a spus că Italia 
va continua să participe la Piața co
mună „fără a se lăsa descurajată de 
dificultățile vechi și noi".

Declarația-program confirmă pre
viziunile observatorilor politici în sen- 
sul ca guvernul Leone — dacă par
lamentul îi va acorda votul de în
credere — va fi, într-adevăr, un „gu
vern de tranziție", fără inițiative deo
sebite în domeniul intern sau în cel 
al relațiilor internaționale.

După prezentarea declarației-pro- 
gram guvernamentale, Camera Depu- 
taților și Senatul și-au întrerupt lu
crările pînă luni după-amiază, cînd 
vor începe dezbaterile pe marginea 
programului. Se așteaptă ca votul 
de încredere să aibă loc la sfîrșitul 
săptămânii viitoare.

PRAGA 5 — Corespondentul special Agerpres, M. Chebeleu, transmite : în zilele de 2 și 5 iulie 1968 a avut loc la Praga întîl- nirea președinților celor două părți în comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică și tehnico-științifică româno-ce- hoslovacă.Cu acest prilej au fost examinate posibilități de lărgire a colaborării și a cooperării economice și tehnice dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă
J/n Hajek despre vizita sa

in România— In- înapo-PRAGA 5. (Agerpres). tr-o declarație făcută la ierea din vizita în România, Jiri Hajek, ministrul afacerilor externe al Cehoslovaciei, a dat o înaltă apreciere convorbirilor purtate cu conducătorii români și atmosferei în care s-au desfășurat aceste convorbiri, precum și relațiilor dintre cele două țări.„Partea română, a spus el, a creat pentru convorbiri o atmosferă prietenească, tovărășească, de înțelegere reciprocă. Pot spune că, în general, convorbirile au fost caracterizate de înțelegerea reciprocă a problemelor care preocupă cele două țări și efortul de a se ajunge la noi forme concrete

pentru colaborarea și noastră. Atît tovarășii Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, Ton Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, cît și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, urmăresc evenimentele din Cehoslovacia cu înțelegere, încredere și simpatie față de poporul cehoslovac, față de guvernul său și față de conducerea P.C. din Cehoslovacia.Aș vrea să subliniez, a spus el în încheiere, că prietenia față de țara noastră și față de poporul nostru este într-adevăr mare în România".

prietenia Nicolae

Cehoslovacă în domeniul industriei construcțiilor de mașini, industriei extractive, industriei chimice și alte domenii. Totodată a fost examinat modul de desfășurare a schimbului de mărfuri dintre cele două țări, stabilindu-se recomandări cu privire la dezvoltarea acestuia, precum și în vederea încheierii protocolului comercial pe anul 1969.întîlnirea a decurs într-o atmosferă de caldă prietenie și deplină înțelegere.Protocolul încheiat cu ocazia în- tîlnirii a fost semnat de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, președinte al părții române în comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică și tehnico-științifică româno- cehoslovacă, și de Frantisek Ha- mouz, vicepreședinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, președintele părții cehoslovace în comisie.

Congresul extraordinar
al P. C. dinNEW YORK 5 (Agerpres). — La New York s-a deschis Congresul extraordinar al Partidului Comunist din S.U.A., la lucrările căruia participă peste 300 de delegați reprezentanți ai organizațiilor de partid din mai multe state ame-
Mesajul Partidului

Neo Lao HaksatXIENG KUANG 5 (Agerpres). — Agenția Khaosan Pathet Lao transmite că Fumi Vongvicit, secretar general al Comitetului Central al Partidului Neo Lao Haksat, ministru al informațiilor și propagandei în guvernul laoțian, și membru al Comisiei naționale pentru aplicarea acordurilor de la Geneva din 1962 cu privire la Laos, a trimis un mesaj copreședinților Conferinței de la Geneva pentru Laos în care denunță a- tacurile repetate ale bombardierelor americane asupra zonei Sam Neua. în mesaj se arată că în ultima vreme bombardamentele au provocat grele pierderi umane și materiale populației civile din această regiune. Astfel, se menționează că în a doua jumătate a lunii iunie avioane americane au bombardat mai multe regiuni, printre care Houiba, Phu Lau, Muong Liet și Lang Hong. Aceste acțiuni, se arată în mesajul lui Fumi Vongvicit,nesocotesc acordurile de la Geneva din 1962 și încalcă, în același timp, suveranitatea și integritatea teritorială a Laosului.în numele Partidului Neo Lao Haksat, Fumi Vongvicit a cerut copreședinților să condamne aceste acțiuni inumane ale Statelor Unite și să ia măsuri eficiente pentru aplicarea întocmai a acordurilor de la Geneva cu privire la Laos.

demonstrează că S.U.A.

S. U. A.ricane. Pe ordinea de zi a lucrărilor sînt înscrise cîteva puncte, printre care rolul partidului în crearea unității politice a forțelor păcii la alegerile prezidențiale din toamna acestui an, participarea comuniștilor la campania electorală, precum și elaborarea proiectului noului program al partidului.Secretarul general al P.C. din S.U.A., Gus Hall, a prezentat raportul cu privire la proiectul de program, care va fi supus dezbaterii și aprobării Congresului ordinar al partidului ce va avea loc în primăvara anului 1969. Hall a arătat că trăsătura principală a contemporaneității este lupta împotriva agresiunii americane în Vietnam, pentru satisfacerea revendicărilor economice, pentru democrație. Această luptă, a spus el, demonstrează criza politică prin care trece imperialismul.Referindu-se la proiectul de program, Gus Hall a arătat că acesta reflectă transformările revoluționare petrecute în lume, caracterizează situația politică din țară și stabilește perspectivele luptei comuniștilor americani. Secretarul general al Partidului Comunist din S.U.A. a subliniat rolul deosebit pe care clasa muncitoare îl are în transformările revoluționare.Lucrările congresului au continuat pe comisii, care au dezbătut diferite capitole ale proiectului de program, precum și raportul prezentat de Gus Hali.

*Cu prilejul vizitei la Praga a tovarășului Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, însărcinatul cu afaceri ad-in- terim al Ambasadei române la Praga, M. Răsuceanu, a oferit un dineu.Au participat Frantisek Hamouz, vicepreședinte cehoslovac, și prim-adjunct al rilor externe membrii celor două delegații care participă la sesiunea Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științifică româno-cehoslovacă, precum și membri ai Ambasadei și ai Agenției economice române la Praga.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

al guvernului dr. Jan Pudlak, ministrului aface- al Cehoslovaciei,

Președintele Uruguayan Jorge Pacheco Areco s-a întrunit noaptea trecută cu 12 lideri ai partidului de opoziție „Blanco" pentru a obține ratificarea sprijinului față de măsurile de reprimare a crizei sociale care continuă să se agraveze în întreaga țară. în cursul zilei de ieri au fost arestați încă opt sute de participanți la greva generală de miercuri, numărul total al arestați- lor ridicîndu-se astfel la peste o mie, din care cinci sute au și fost deferiți justiției militare. Ministrul de război a făcut cunoscut că orice lucrător care lipsește de Ia serviciu timp de șase zile va fi considerat dezertor și încadrat, fără posibilitate de apel, în rigorile legislației militare. Soldați cu baioneta la armă păzesc clădirile instituțiilor guvernamentale și ale mai multor întreprinderi. Autoritățile au pus în afara legii pe principalii lideri ai Confederației generale a oamenilor muncii, iar poliția a inițiat căutarea lor pentru a-i aresta. în funcțiile de conducere ale băncilor și altor instituții publice au fost numiți ofițeri, o dată cu demiterea directorilor civili. Toate căile de acces spre Montevideo sînt supuse unui control sever de către armată ; vehiculele sînt inspectate și se verifică identitatea călătorilor.în ciuda ansamblului de măsuri represive, tensiunea nu prezintă indicii de scădere. Douăzeci din cele mai importante întreprinderi industriale, îndeosebi din ramura textilă, continuă să fie ocupate de muncitori, care protestează contra „congelării" salariilor și a regimului de stare de asediu instituit de guvern la 13 iunie. Pe de altă parte s-a anunțat că sindicatele intenționează să declanșeze o nouă grevă generală, de astă dată Confederația muncii dinpe termen indefinit, generală a oamenilor Uruguay a adresat președintelui parlamentului o scrisoare în care cere restabilirea libertăților constituționale, eliberarea conducătorilor sindicali arestați și crearea în parlament a unei comisii speciale pentru studierea divergențelor guvern și lariilor.Practic activitate afectat în rioase tulburări: studențimea, mun-
_ , dintresindicate în problema sa-nu există sector de civilă care să nu fi fost ultimele săptămîni de se-

0 IMPORTANTĂ DECLARAȚIE
A MINISTRULUI DECAIRO 5. — Corespondentul Agerpres. C. Opridă, transmite :Cercurile politice de la Cairo acordă în aceste zile o deosebită atenție diferitelor soluții privind aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din luna noiembrie 1967 referitoare la reglementarea situației din Orientul Apropiat. Comentatorul de politică externă Tewfic scrie în „Al- Gumhuria" din 4 iulie că există anumite idei în legătură cu un mod de punere în aplicare a rezoluției Consiliului de Securitate „eșalonată pe diferite etape, din care prima ar consta într-o retragere parțială a Israelului din teritoriile ocupate, urmată de deblocarea Canalului de Suez". In această privință, comentatorul arată că „o serie de state europene sînt pe cale de a acționa în problema Canalului de Suez și a redeschiderii acestuia pentru naviga- ție‘f.Ziarul citat amintește că, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate recent în capitala Danemarcei, ministrul de externe al R.A.U., Mahmud Riad, a admis „posibilitatea prezenței forțelor de urgență ale O.N.U. în cadrul aplicării rezoluției Consiliului de Securitate în Orientul Apropiat" El a arătat, totodată, că în cazul unei retrageri treptate a trupelor israeliene din Sinai, R.A.U.

Industriale, funcționarii particulare,cltoril din întreprinderi lucrătorii din comerț, de la băncile de stat și cei din serviciile publice esențiale, ca electricitatea si gazul, personalul spitalelor, cadrele didactice din în- vățămîntul mediu și superior, muncitorii agricoli etc. Agitația socială este rezultatul înrăutățirii constante a situației economice si financiare șl al politicii de austeritate prin care se încearcă ieșirea din situație prin împovărarea în și mai mare măsură a păturilor majoritare ale populației. în condițiile unor sporuri ocazionale și insignifiante ale cîști- gurilor. oamenii muncii din Uruguay au de înfruntat o formidabilă spirală inflaționistă, tradusă, numai în primele cinci luni ale acestui an, într-o creștere a costului vieții cu 49 la sută. în afară de revendicările imediate privind creșterea salariilor, abrogarea stării excepționale și respectarea libertăților democratice, participanții la greve și manifestații cer realizarea unor reforme structurale care să pună capăt inegalităților economice si sociale, să deschidă perspective de dezvoltare accelerată a țării pe linia progresului.în fata acestor revendicări legitime, forțele de dreapta procedează la închegarea unei coaliții, indiferent de coloratura de partid, pentru a asigura menținerea intactă a sta- tu-quo-ului. Atrage atenția zelul cu care aceste cercuri împing pe scena politică forța de șoc chemată să le apere interesele : elita militară. Pentru o țară ca Urugua- yul, invadarea de către militari a arenei politice constituie un fenomen neobișnuit, spre deosebire de alta țări din America Latină, și recurgerea la acest mijloc extrem ilustrează elocvent adîncimea crizei.

EXTERNE EGIPTEAN„ar accepta realitățile, una dintre a- cestea constituind-o Israelul". în continuare, „Al-Gumhuria“, citîndu-1 pe Mahmud Riad, relevă că .atunci cînd propaganda arabă — nu oamenii politici de răspundere — cerea distrugerea Israelului se comitea o mare greșeală, determinată de mînia noastră. Acest gen de propagandă a încetat după războiul din iunie. Noi nu vrem decît pace, a declarat ministrul de externe al R.AU., preci- zînd, în același timp, că este vorba despre o pace justă"Pe de altă parte, ,,A1-Gumhuria“ se referă în aceeași zi la o declarație făcută de purtătorul de cuvînt al guvernului R.A.U., Zayyat, care a relevat că este necesară continuarea înarmării arabilor.
★LONDRA 5 (Agerpres). — Perspectivele păcii în Orientul Apropiat sînt în momentul de față mai bune decît cu cîteva săptămîni în urmă, a declarat joi ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Michael Stewart, cu prilejul unei întîlniri cu ziariștii. El și-a argumentat părerea, mențio- nînd stabilirea unor noi contacte între Gunnar Jarring, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U în Orientul Apropiat, și reprezentanții țărilor direct interesate soluționarea crizei israelo-arabe.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — La Kremlin au avut loc convorbiri între conducătorii sovietici și Gamal Abdel Nasser, președintele Republicii Arabe Unite, președintele Uniunii socialiste arabe, care se află în vizită în U.R.S.S.Din partea sovietică la convorbiri au luat parte Leonid Brejnev, Nikolai Podgornîi, Alexei Kosîghin, precum și Boris Ponomariov, secretar al C.C. al P.C.U.S., Andrei Gro- mîko, ministrul afacerilor externe, mareșalul Andrei Greciko, ministrul apărării, și alții.Din partea R.A.U., în afară de președintele Nasser, la convorbiri au participat Anwar Sadat, președintele Adunării Naționale, Mahmud Riad, ministrul afacerilor externe, general Abdel Moneim Riad, șeful statului major.In cursul convorbirilor a avut loc un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, situația din Orientul A- propiat, precum și alte probleme internaționale actuale.

în

Măsuri de securitate 
în Sierra LeoneFREETOWN 5 (Agerpres). — Guvernul statului Sierra Leone a hotărît suspendarea tuturor zborurilor interne pe teritoriul țării după ce primul ministru Siaka Stevens făcuse cunoscut la posturile de radio descoperirea unei tentative a mercenarilor Sierra Leone, securitate au fost luate aeroporturile țării unde internaționale continuă mod normal.

străini de a invada Măsuri severe de pe toate zborurile totuși în

căreia a luat ființă și de lipsa unui 
acord prealabil între partide menit să 
asigure o majoritate parlamentară pre- 
constituită" — a continuat vorbitorul.

Aceasta fiind situația, Leone este 
de părere că în momentul de față tre
buie să se încerce reglementarea pro
blemelor celor mai urgente în ca*  
drul general al politicii de centru- 
stînga promovată și în legislatura tre
cută. Cu alte cuvinte, ar fi vorba de 
continuarea programului inițiat de gu
vernul Moro, dar fără participarea di
rectă a socialiștilor unificați și a re
publicanilor.

Individualizînd unele dintre pro
blemele cărora guvernul său urmea
ză a le face față în perioada ime
diat următoare, Giovanni Leone 
s-a referit la acțiunile desfășurate 
de către clasa muncitoare în vede
rea îmbunătățirii condițiilor de mun
că și de trai, la unele probleme 
privind reforma în domeniul învăță- 
mîntului universitar și mediu, la ne
cesitatea unei reforme a Codului pe
nal, a subliniat necesitatea depunerii 
în continuare de eforturi pentru dez
voltarea economică a țării.

Referindu-se la politica externă a

agențiile de presă transmit

Federația Stîngii Democrate și Socialiste 
după recentele alegeri din Franța

Demonstrațiile studențești 
din Brazilia au luat amploa
re. Joi după-amiază, aproximativ 30 000 de persoane, în majoritate stu- denți, cărora li s-au alăturat profesori, au manifestat pe străzile principale din Rio de Janeiro, cerînd e- liberarea persoanelor arestate în cursul ultimelor incidente. Au fost scandate lozinci pentru o politică națională. Poliția a intervenit și i-a împrăștiat pe demonstranți.

Autoritățile judiciare din 
Lisabona au condamnat cinci persoane la pedepse cu închisoare între 13 luni și 2 ani. Condamnații au fost acuzați de a fi membri ai Partidului Comunist din Portugalia, partid care, după cum (Reuter)

rrCosmos-230*.  In UniuneaSovietică a fost lansat un nou satelit clin seria Cosmos — „Cosmos-230“.
se știe, este interzis.

PARIS 5 (Agerpres). — La Paris a avut loc o reuniune a principalilor lideri ai Federației Stângii Democrate și Socialiste consacrată rezultatelor recentelor alegeri legislative din Franța. După patru ore de discuții participanții au hotărît ca la sfîrșitul lunii septembrie să fie convocată o conferință lărgită a conducătorilor principalelor formațiuni politice care alcătuiesc federația, în vederea discutării problemei creării în cel mai scurt timp al unui partid al „democrației socialiste".în cursul zilei de joi a avut loc, de asemenea, o ședință a S.F.I.O.,

prezidată de secretarul general Guy Mollet. Cu prilejul dezbaterii a fost ridicată, pentru prima dată, problema eventualei demisii a lui Francois Mitterrand din funcția de președinte al F.S.D.S. Comitetul de conducere al S.F.I.O. a relevat că numeroase concepții ale lui Mitterrand nu mai sînt împărtășite de unii lideri socialiști. Poziția lui Mitterrand in cadrul F.S.D.S., scrie agenția France Presse, este cu atît mai delicată cu cît principalii săi susținători din cadrul federației și-au pierdut, cu ocazia recentelor alegeri legislative, locurile pe care le dețineau în Adunarea Națională.

Reprezentanții celor două 
comunități din Cipru s-au întîl- nit din nou la Nicosia în cea de-a patra rundă a convorbirilor destinate să soluționeze conflictul din insulă. Presa care apare la Nicosia relatează că se discută despre noua constituție a Ciprului.

Guvernul cehoslovac s-a declarat de acord să înceapă tratative cu reprezentanții fundației „Ford“ în vederea încheierii unui acord de colaborare în domeniul științei și al instituțiilor de învățămînt superior. (C.T.K.)

Abdel continua să ședințe al Consiliului prezidențial republican (organism format din trei membri, fiecare îndeplinind funcția de președinte pe o perioadă de opt luni) se arată într-un comunicat dat publicității la Sanaa după o reuniune a înaltelor autorități ale Republicii Arabe Yemen. Perioada președinției lui Iriani trebuia să expire în cursul acestei săptămîni.

Rahman Irlanl va rămînă în funcția de pre-

Nonl aeroport Internațional 
din Praga a fost dat în folosință joi. Aeroportul are o capacitate a- nuală de aproximativ 4 milioane pasageri.

Ambasadorul României la 
Berna, Vasile Dumitrescu, a 
oferit vineri un cocteil cu prilejul vizitei pe care o face în Elveția președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Ma- covei. Au fost prezenți ambasadorul Pierre Micheli, secretar general al Departamentului politic federal, Raymond Tchăppet, primarul orașului Berna, funcționari superiori din Departamentul economiei naționale, oameni de cultură și artă, ziariști.

Guvernul dominican a ordo
nat închiderea postului de 
radio aparțlnînd Partidu
lui revoluționar dominican — principalul partid de opoziție. A- ceastă măsură represivă a fost „motivată" prin faptul că emisiunile postului de radio al opoziției contraveneau „legilor" impuse de guvernul Balaguer.

Festivitățile de Ia Alger. Poporul algerian a sărbătorit la 5 iulie 1968 cea de-a șasea aniversare a proclamării independenței naționale. Ceremoniile oficiale organizate cu această ocazie au început încă de joi seara, printr-un rnesaj radiotelevizat a- dresat națiunii de către președintele Houari Boumediene. în cursul dimineții de vineri, în prezența președintelui Boumedie- ne, a membrilor Consiliului Revoluționar, a guvernului, a unui numeros public a fost dezvelită la Alger statuia eroului național al poporului algerian, emirul Ab« delkader.
La ediția 1968 a târgului 

Internațional „Feria del 
Campo" Madrid, întreprinderea românească de comerț exterior Auto- Tractor a expus pe o suprafață de 300 mp trei tipuri de tractoare pe roți cu pneuri — U—520, U—650, U—651 — tractoare pe șenile de 65 CP tip S 650, șase tipuri de mașini agricole și remorca basculantă de cinci tone tip RM—2. Cu această o- cazie, standului românesc i-a fost o- ferită Medalia de bronz și Diploma tîrgului „Feria del Campo" 1968.
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