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La cooperativa agri
colă din comuna Dez
robirea au mai rămas 
de arat citeva hectare 
de miriște, după care 
plugurile vor intra pe 
tarlalele eliberate de 
floarea-soarelui și sfeclă 
de zahăr. De fapt, cele 
420 hectare pe care 
va fi însămînțat griul 
în această toamnă au 
fost arate și, în cea mai 
mare parte, discuite.

— Vrem să avem te
renul ca în palmă, cînd 
vom începe semănatul 
ne spune Vasile Pascu, 
șeful brigăzii de meca
nizatori de la S.M.T. 
Slobozia. Pregătirea la 
timp și în condițiile de 
calitate cerute de agro
tehnică a patului ger
minativ înseamnă un 
spor important de re
coltă. Am obținut în a- 
cest an media de 3200 
kg de grîu la hectar. E 
producția cea mai mare 
din raza stațiunii noa
stre. Grupa U.T.C. a fă
cut propuneri ca acum, 
cînd ne pregătim să in
trăm pe tarlalele pe 
care a început culesul 
porumbului, să asigu
răm schimbul doi pe 
4 din cele 3 trac
toare din dotarea bri
găzii noastre. Gheorghe. 
Pascu, Nicolae Toma, 
Gheorghe Dumitru — 
toți tineri — și-au luat 
angajamentul să lucre
ze noaptea, cu același 
randament ca în schim
bul de zi.

Cooperativa agricolă 
din comuna Gheorghe 
Lazăr este deservită de 
brigăzile conduse de 
Dumitru Fătu și Nico
lae Dobre. Preluarea 
schimbului din mers, a-

limentarea tractoarelor 
la timp, precum și folo
sirea întregii capacități 
de lucru a mașinilor 
sînt metode care au fă
cut ca cele 1400 de 
hectare de miriște, să 
fie arate cu 3 zile mai 
devreme decît fusese 
prevăzut. Acum 12 
tractoare lucrează la 
discuit, 8 ară tarlalele 
eliberate de floarea- 
soarelui. Paralel cu ară
turile s-a desfășurat și 
acțiunea de fertilizare, 
la care au participat 
și cele trei remorci ale 
brigăzilor de mecaniza
tori, alături de atelajete 
mobilizate în acest scop 
de cooperativa agri
colă. Sprijinul dat de 
mecanizatori țăranilor 
cooperatori la transpor
tul îngrășămintelor pe 
cîmp a fost posibil 
datorită faptului că în 
zilele în care s-a făcut 
fertilizarea erau dispo
nibile citeva tractoare. 
Prin ce împrejurare 
deveniseră disponibile 
aceste tractoare ? Ne 
explică tovarășul Du
mitru Fătu :

— Brigada a Vlll-a 
a fost în întrecere cu 
brigada ,a IX-a. Rezul
tatul : ambele brigăzi 
au depășit zilnic viteza 
de lucru în medie cu 
10 hectare, ceea ce a 
scurtat perioada în care 
era planificat să se exe
cute arăturile.

Acțiunea de fertili
zare s-a făcut, de ase
menea, intr-un tim p 
scurt. După cum ne

NICOLAE BARBU

(Continuare 
in pag. a IlI-a)
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In întîmpinarea iernii. La G.A.S. Borănești din 
raionul Urziceni, paiele de grîu balotate sînt 

stivuite cu grijă
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ÎN PREGĂTIRE

MOSCOVA 4 (Agerpres). — De la trimișii noștri speciali:
La 4 septembrie au avut loc la'Kremlin convorbiri,intre de

legația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste Ro
mânia și conducători de partid și de stat sovietici.

Din partea română la convorbiri au participat tovarășii Ni
colae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., lob Gheor
ghe Maurer, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Bîrlădeanu, membru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Paul 
Niculescn-Mizil, membru al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Manea Mănescu, secretar al C.C. al P.C.R., Cor
neliu Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, Nicolae Guină, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
Republicii Socialiste România în U.R.S.S., precum și Andrei 
Păcuraru, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Producția anului viitor
TG. MUREȘ (de la corespon

dentul nostru).
Zilele trecute la Fabrica de 

mobilă „23 August“ din Tg. Mu
reș a avut loc dezbaterea — la 
nivelul conducerii întreprinderii 
— a cifrelor de plan pe 1966. în 
primul rînd s-a făcut un scurt 
bilanț al realizărilor din acest an, 
din oare rezultă că în primele 7 
luni planul a fost depășit Ia pro
ducția globală cu 2 289 000 lei, 
față de 2 140 000 lei, cît preve
dea angajamentul anual. Bilanțul 
este edificator și Ia indicatorii de 
preț de cost și beneficii. Anga
jamentul de 400 000 lei la prețul 
de cost a fost depășit simțitor, 
realizîndu-se peste prevederile 
planului economii de 978 000 lei. 
Sarcinile au fost îndeplinite în 
mod exemplar și la mărfurile de 
export, fiind livrate peste preve
deri 222 garnituri de camere 
complete tip 623/3.

Prezentând aceste realizări, to
varășul director Sigismund Fro- 
lich a subliniat că ele se dato
rează măsurilor tehnico-organi- 
zatorice, inovațiilor și raționaliză
rilor aplicate în producție, faptu-

lui că a fost larg stimulată ini
țiativa muncitorilor, inginerilor și 
maiștrilor în întrecerea socialistă.

Arătînd că sarcinile de plan pe 
1966, care izvorăsc din Directi
vele Congresului al IX-lea al 
P.C.R., sînt mobilizatoare și rea
liste, tov. Frolich a înfățișat 
principalele prevederi ale planu-

și la tipurile care pînă în prezent 
erau semi-lustruite ca și la noile 
sortimente se va introduce lustru- 
itul-oglindă, de calitate superi
oară. Sporirea producției de mo
bilă prevăzută în plan, lărgirea 
sortimentației și îmbunătățirea ca
lității finisajului vor trebui reali
zate concomitent cu creșterea

nu permite uscarea (naturală) u- 
nei cantități mari de piese, care 
să asigure în bune condiții con
tinuitatea producției. în acest fel 
se asigură o uscare mai comple
tă și s-ar îmbunătăți simțitor cali
tatea finisajului.

Alexandru Baraban, șeful uni
tății I, a relevat că deși în ultima

LA NIVELUL PROTOTIPURILOR
lui și propunerile conducerii pen
tru îmbunătățirea lor.

Ceea ce se remarcă de la în
ceput este lărgirea sortimentației. 
în anul următor vor fi lansate în 
fabricație, pe baza prototipurilor 
realizate în acest an, numeroase 
tipuri noi de mobilă printre care 
dormitorul tip Delfin, camera 
completă Universal, camerele de 
hol tip M 319 și TM 3 și altele.

Calitatea mobilei se va îmbu
nătăți simțitor anul viitor prin a- 
plicarea pe scară largă a unor 
noi procedee de finisare. Astfel

productivității muncii cu 9,6 la 
suta, ceea ce impune — pe lingă 
dotarea întreprinderii cu utilaje 
noi — descoperirea și valorifica
rea rezervelor interne ale produc
ției. Toți cei 22 vorbitori și-au 
concentrat eforturile în această 
direcție.

Inginerul Alexandru Brenduș, 
șeful unității II de mobilă fină, 
arătînd că sarcinile cuprinse în 
plan sînt pe deplin realizabile, a 
propus să se studieze modalitatea 
uscării artificiale a pieselor după 
baițuit pentru că spațiul existent

vreme au scăzut rebuturile la 
prelucrarea P.F.L.-ului melami- 
nat, ele n-au fost complet elimi
nate. El a cerut I.N.C.E.F.-uIui 
să studieze posibilitatea îmbună
tățirii calității acestui produs.

Atelierul centralizat de ascuțit 
scule, care s-a organizat de au
rind ■— a spus el în continuare 
— trebuie să asigure secțiilor 
prelucrătoare scule de bună cali
tate, corespunzătoare pentru fie
care produs.

Tov. Vasile Vlad, secretarul co
mitetului U.T.C. pe întreprin-

Cel mai de preț
diamant

acestea pe care 
o istorisesc mai 
jos este foarte 
simplă. Căutam 
Broi pentru vii
toarele mele re
portaje. Voiam 
să discut cu ti
neri dintre care

să-mi pot alege fără ezitări eroii. 
Am bătut pentru aceasta și la 
ușa secției filatură a Fabricii de 
postav „Partizanul roșu“ — din 
Brașov. Am rugat pe cineva din 
conducerea secției să-mi reco
mande asemenea tineri. Și cum 
la filatură sînt aproape numai 
fete...

Așa am cunoscut-o pe Florica. 
Florica are 20 de ani, e mă

runțică, e căsătorită cu un băiat 
de 23 de ani, tot din fabrică și 
este fruntașă de doi ani. Anul a- 
cesta n-a scăpat nici o lună de 
la evidențiere. La felicitări a 
răspuns cu modestie :

„Îmi fac datoria...“
Spune-mi, am întrebat-o, de 

citit citești cite ceva ?
A lăsat capul în jos :
„Sinceră fiind, nu“.
Nici ziare ?
A aplecat din nou privirile: 

nici. Are abonament dar n-a mai 
citit de mult.

„Acum trei ani, cînd. eram 
elevă la profesională citeam... 
dar atunci,.",

Un asemenea fapt putea mira 
pe oricare: vasăzică se abonează 
cu regularitate la o gazetă, o 
primește zilnic, și totuși n-o ci
tește de 3 ani! Poate nu o inte
resează nimic, mă gîndeam.

„A, nu, zice ea, dar n-am 
timp. Mai în fiecare zi particip 
la diferite acțiuni. De obicei mă 
duc la recenzii“.

Să discutăm 
despre tinerețe, 

educație, 
răspunderi

„Poate citești cărți..“,
A zis că nu.
Am întrebat-o despre ce cărți 

i s-a vorbit în recenziile res
pective ; nu și-a amintit nici un 
titlu, Asta m-a mirat și mai mult. 
Atunci de ce se duce acolo dacă 
nu ascultă ce se spune ?

„Mă trimite tovarășa secreta
ră“ a explicat ea.

Tot n-am înțeles. Nu e aceasta 
curat formalism, curată pierde
re de vreme ? Dacă s-ar plimba 
prin parc sau ar dormi, tot ar 
avea un cîștig.

Nu e păcat de o asemenea 
tinără isteață și de cei 20 de ani

ai ei, i-am spus și secretarei 
U.T.C., ca să se oprească aici ? 
Nu e păcat de vremea irosită la 
acele acțiuni și. recenzii amorfe, 
organizate mecanic care n-o inte
resează?, Doar cel. mai de preț 
diamant este timpul

Secretara, o fată cumsecade, 
dar cu puțină experiență în mun
ca de organizație, n-a prea înțe
les ce-am vrut să .zic. A căzut 
pe gînduri reflectînd. la altceva : 
la faptul că mi-am putut face o 
părere tiu prea bună despre ac
tivitatea Floricăi.

„Mă mir, a zis secretara, Flo
rica era o fată care tiu ne fă
cea probleme...“.

Adică, voia să zică secretara, 
unde-o trimiteai, acolo se ducea. 
Pentru ea, Florica e un tînăr 
care nu dă bătaie da cap: răs
punde la toate chemările; e pre
zentă la toate acțiunile.

O interesează ce face acolo ? 
Învață ceva ?

Nu s-a întrebat, se vede, ni
meni.

Am făcut o socoteală: de la 
începutul anului, Florica a par
ticipat la circa 21 de ședințe cu 
aproximativ aceeași temă — des
pre disciplina în producție. O 
temă foarte importantă, care tre
buie să stea mereu în atenția or-

EUGEN FLORESCU

(Sontinuare In pag, a IlI-a)
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Din partea sovietică au participat tovarășii L. I. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., A. N. Kosighin, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. V. Podgornîi, membru al Prezidiului și secretar 
al C.C. al P.C.U.S., A. N. Șelepin, membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C.U.S., I. V. Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., V. N. Novikov, membru al C.C. al P.C.U.S., vicepre
ședinte ai Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., P. F. Lomako. 
membru al C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., A. A. Gromîko, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., I. K. Jegalin, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. în Republica Socialistă 
România.

în timpul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, de prietenie frățească și înțelegere reciprocă, a 
avut Ioc un schimb de păreri cu privire la problemele dezvol
tării pe mai departe a relațiilor româno-sovietice, cu privire la 
problemele actuale ale situației internaționale contemporane și 
ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

dere, a arătat că sarcinile de plan 
pe 1966 asigură tinerilor munci
tori, tehnicieni și maiștri un cîmp 
larg de activitate creatoare. Or
ganizațiile U.T.C. au dobîndit o 
bogată experiență în mobilizarea 
tinerilor în producție, în dezvol
tarea inițiativei lor creatoare și 
în. ridicarea calificării lor. Peste 
200 de tineri, sînt fruntași și evi- 
dențiați, 26 tineri au făcut ino
vații și raționalizări, iar cursurile 
de ridicare a calificării, au fost 
frecventate în acest an de peste 
500 U.T.C.-iști.

— Cerințele sînt acum și mai 
mari — a spus. el. Grija sorti
mentului, desăvîrșirea noilor ma
șini și utilaje și însușirea meto
delor tehnologice avansate impun 
ridicarea calificării tinerilor pe 
toate treptele fluxului tehnologic.

Participanții la dezbateri au 
subliniat că sub conducerea co
mitetului de partid, colectivul fa
bricii de mobilă din Tg. Mureș 
va îndeplini cu cinste sarcinile 
pe 1966 — primul an al noului 
cincinal.

Depunerea

unei coroane de flori

la Mausoleul

lui V. I. Lenin
4 (Agerpres).—MOSCOVA

în dimineața zilei de 4 septembrie, delega
ția de partid și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., a depus o coroană de flori la Mau
soleul lui V. I. Lenin.

Pe panglica tricoloră a coroanei era scris : 
„Din partea delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste România“.

Delegația a fost însoțită de I. V. Andropov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

UN NOU ANSAMBLU DE LOCUINȚE
LÄ SATU MARE

In Orașul Saiu Mare 
au început lucrările de 
construcție a unui nou 
ansamblu de locuințe. 
El vii cuprinde 16 
blocuri cu 1448 apar
tamente, spații comer
ciale, două centrale ter
mice, un dispensar me
dical.

Noul ansamblu, unul

dintre cele mai moder
ne construite pînă a- 
cum în .Maramureș, va 
fi dominat îndeosebi 
de blocuri cu 5 și 11 
etaje. Peste 20 la sută 
din apartamentele sale 
vor avea cit 3—4 ca
mere de locuit.

(Agerpres)

Ascensiune.

Finisajul exte

rior al halei la

minorului de la 

Combinatul si

derurgic „Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej“ din Galați.

Foto : ION GUCU

Noi secții și facultăți
Ca urmare a creșterii nu

mărului studenților — care în 
noul an de învățămînt va fi 
cu 5 000 mai mare față de a- 
nul trecut — și pentru îmbu
nătățirea procesului de înv.ă- 
țămînt,. au fost create noi sec
ții și facultăți. În învățămîn- 
tul economic superior va 
funcționa o nouă secție ‘ de 
mecanizare și automatizare a. 
evidenței și calculului econo
mic, iar specialitatea economie 
politică și planificare se va

diviza în economie politică, e- 
conomia industriei și econo
mia agriculturii. La ’ Institutul 
de construcții din- București se 
vor' înființa facultățile de in
stalații pentru construcții și 
de mașini și utilaje pentru 
construcții, în locul facultății 
de instalații’ și utilaje.

In învățărnîntul medical, su
perior, secțiile de stomatolo
gie de la institutele de medi
cină și farmacie din orașele 
Iași, Timișoara și Tg. Mureș

se transformă în facultăți, iar 
secția de farmacie din • cadrul 
institutului ieșean, va deveni 
facultate.

Incepînd cu noul-an de în
vățămînt, se vor schimba și 
denumirile unor facultăți. Fa
cultatea de științe'juridice se 
va numi facultatea de drept, 
iar specialitățile geografie fi
zică și geografie economică se 
vor înlocui cu specialitatea 
geografie.

(Agerpres)
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AUTENTIC Șl SIMULACRU
IN SPECTACOLUL FOLCLORIC

Se poate vorbi fără 
rezerve despre măies
tria inegalabilă a unor 
artiști populari, de 
strălucirea cu care 
succesiunea generații
lor a Înnobilat arta 
noastră populară. Fu
ziunea ei cu arta spec
tacolului reclamă Insă 
neapărat o atenție de
osebită din partea u- 
nor cadre competente 
care să supravegheze, 
să analizeze obiectiv 
modalitățile de pre
luare și transmitere a 
iolclorului nostru. Pen
tru că tocmai în avîn- 
tui extraordinar pe 
care mișcarea artisti
că de amatori a căpă
tat-o in ultima vreme, 
inregistrind succese 
deosebite in valoriii- 
carea resurselor spi
rituale ale poporului, 
stă șl pericolul denatu
rării Iolclorului au
tentic prin suprasoli
citarea lui de către di- 
letanți in 
spectaculare și 
altoirea lui 
iormule scenice care 
nu-i vin deloc bine.

Mai puțin vizibil in 
concursuri, acest as
pect a fost evident in 
spectacolele recentului 
festival de pe litoral 
și Valea Prahovei prin 
apelul la un specialist 
— mai mult sau 
puțin cunoscător 
folclor —■ care să 
sambleze in spectacol 
forțele artistice exis
tente în regiuni. De 
aici au rezultat și suc
cesele dar și aspectele 
discutabile ale fes
tivalului, privind, in 
primul rînd, autentici
tatea șl speciiicul re
gional al spectacole
lor.

Din spectacolele vă
zute, cel mai puțin a- 
menințât de facilitate 
și nefiresc mi s-a pă
rut cel prezentat de 
regiunea București. 
Deși a dispus de un 
material folcloric mai 
puțin variat și bogat, 
in comparație cu 
alte regiuni, regi- 
zorii! spectacolului, Ti- 
la Sever, maestru co
regraf și folclorist cu 
experiență, a Îmbinat 
cu o bună cunoaștere 
a elementului specific 
stilizarea decorului șl 
costumelor cu autenti- 

a 
cu fantezie 

în dansuri, 
mișcarea li- 

caracteristică 
de la șes,

scopuri 
prin 

la unele

mr ’
de
a-

citatea cîntecelor, 
combinat 
desenul 
păslrînd 
niară 
jocurilor 
construind un specta
col unitar, bine legat, 
în care s-au integrat 
perfect și muzicalita
tea excelentului taraf 
al Casei de cultură 
din Slobozia, șl vir
tuozitatea execuției

Ciocirliei (intr-un 
riglnal duo : Ion 
beșteanu — vioară șl 
Vasile Manda — nai) 
și vocea caldă, plină 
de prospețime a Țiței 
Ștefan, șl vigoarea 
bărbătească atît 
proprie Călușului 
Ia Frumoasa.

Dansatori cu expe
riență, ciștigătorii — 
alături de alți soli al 
artei noastre — lauri
lor Festivalului inter
național de iolclor de 
la Cairo, brașovenii au 
venit și cu un dans 
din Oaș și cu o suită 
din Bărăgan, compusă 
din o horă și briul pe 
opt — dansat exclusiv 
de fete (ceea ce 
Bărăgan, practic, 
se prea intimplă) 
și din Călușul, dan
sat corect intr-o Îm
belșugată risipă de 
paiete, ceea ce sporea 
lipsa de autenticitate. 
Același 
trecut 
ieșean, 
rii din 
vița-Pașcani au 
pe scenă cu un

o- 
Al-

de 
de

in 
nu

lucru s-a pe- 
în spectacolul 
unde dansato- 
satul Dumbră- 

venit 
dans

Pe marginea 
Festivalului cîn
tecului, 
lui și portului 
popular de 

Predeal •

dansu-

la

din Oaș, fără ca inter
preta să dispună nici 
de tehnica, nici de e-

aleganța revuistică 
celor din Brașov.

Alcătuindu-șl suitele 
din dansuri locale, 
formațiile din Cluj au 
rămas, in general, fi
dele specificului re
giunii. Dansatoarele 
de la Palatul de cul
tură purtau insă în- 
tr-o suită, somptuoase 
pălării din nylon o- 
ranj șl bleu, orna
mentate cu flori prea 
evident artificiale; o 
solistă purta o pălărie 
asemănătoare, de cu
loare roșie, cu pangli- 
cuțe mov — asociație 
stridentă, care, real
mente, lipsește din 
cromatica noastră 
populară. Anacronis
mul implicat In aceste 
combinații — in ace
lași costum — de fire 
sintetice și țesături de 
lină executate măies
trit ia războaie, este 
Încă un aspect al vă
duviră portului popu
lar de farmecul lui 
natural.

Bacăul a adus citeva 
suite de dansuri 
diferite părți ale 
giunil în costume 
decvale. Ceea ce 
deranjat însă a

ținuta unor interpret! 
din numerosul 
vocal prezentat, 
chiote exagerat, 
regia (1. G. Rusu, prim- 
regizor al Teatrului 
stat) a Încercat 
telul de combinații 
lumini avantajoase, 
coafuri platinate și 
pate excesiv incit nă
frama nu-si mai afla 
de fel locul, solistele 
din Bacău continuau 
pasiunea lor pentru 
artificios și in inter
pretarea cîntecelor.

Eforturi de stilizare 
și modernizare s-au ri
sipit la Bacău și în 
decor —> combinații 
de motive „stilizate' 
de vase și flori, con
fecționate dintr-un ma
terial plastic spongios, 
folosit in decorarea vi
trinelor magazinelor 
alimentare, și intr-o 
gamă de culori amin
tind mai aurind ex
travaganțele Fondului 
plastic decît bunul 
gust al moldovenilor

La capitolul soliști 
am auzit, din păcate, 
prea multe cîntece ar
hicunoscute. Învățate 
de la radio, și prea 
puține culese de soliști 
de pe meleagurile 
lor. La fel de săracă 
mi s-a părut și temati
ca 
lare. N-am 
decît cîntece de 
goste. Unde sînt cîn
tecele epice, de haidu
cie, de muncă, unde 
sint baladele, frumoa
sele noastre balade, 
cîntecele de nuntă sau 
cîntecele legate de 
datini și obiceiuri ? De 
ce nu s-a cîntat nică
ieri „Miorița" ? Unde 
sînt cintăreții populari 
din frunză, coajă de 
mesteacăn, paie și solz 
de pește, instrumente 
născute din fantezia 
inepuizabilă a artiștilor 
anonimi ? Cele cinci 
regiuni în discuție 
n-au scos la iveală cu 
prilejul acestui festi
val nimic inedit, ni
mic din bogățiile spi
rituale care zac peste 
tot in satele patriei 
sau... în fonoteca In
stitutului de folclor. 
Singura concluzie este 
că colaborarea acti
viștilor culturali cu 
cercetătorii și specia
liștii in folclor și et
nografie este aproape 
inexistentă. Mă în
treb dacă mu e nece
sar ca în 'cadrul ca
selor raionale de cul
tură sau măcar al ca-,, 
selor regionale de cre
ație populară să existe 
un sector specializat 
numai in aceste pro
bleme.

grup 
Ma- 
deși

de 
tot 
de 
cu 
ta-

melodiilor popit- 
ascultat 

dra-

— Nu demult s-a încheiat 
cel de-al Il-lea Festival al 
cîntecului, dansului și portului 
popular. Dv. ca specialist, ați 
participat la spectacole. Ce ne 
puteți spune despre organiza
re, despre rezultatele acestui 

. festival ?
— Intr-o judecată relativă, 

festivalul a fost un succes; 
i dar nu la calitățile lui mă voi 

referi fiindcă aceasta s-a făcut 
deja; spun „judecată relativă“ 
pentru că, cu tot materialul 
folcloric interesant, spectaco- 

■ lele nu au cuprins suficiente șl 
edificatoare elemente pentru 
relevarea frumuseții și pito
rescului dansului, cîntecului și 
portului național românesc. 
S-ar fi impus o selecționare 
mai riguroasă, care să caute 
esența fenomenului 
folcloric, identitatea 
actului de creație ro
mânească. Spectaco
lele regiunilor Hune
doara, București, Plo
iești au plăcut toc
mai pentru că au fost 
prezentate piese de 
folclor autentic, nu 
stilizat, nu schemati
zat. în schimb regiu
nile Cluj, Bacău, Bra
șov au neglijat fac
torul atît de impor
tant al autenticității, 
voarea unor spectacole regi
zate care, închistate în șabloa
ne, nu au dat imaginea speci
ficului regional al folclorului.

Cauza acestor deficiențe tre
buie căutată în insuficienta 
îndrumare a echipelor de dan
suri de la Casele de cultură 
regionale. Organizarea moder
nă a unui spectacol folcloric 
impune anumite cerințe care 
trebuie cunoscute. Stilizarea 
excesivă, după modelul mari
lor ansambluri, duce nu numai 
la monotonie dar și la uni
formizarea unui inedit regio
nal indispensabil. Dansurile 
din diferite regiuni s-au des
fășurat pe scenă după un de
sen coregrafic identic — in
trarea în lanț a dansatorilor, 
hora, schimbul de perechi, și 
apoi, invariabil, apoteoza în 
care dansatorii rămîn în pozi
ții festive, — ceea ce a făcut 
ca ritmul, figurile, strigături 
— specifice să fie anulate de 
șabloane. Regiunea Bacău, de 
pildă, a prezentat un specta
col al anotimpurilor, organizat 
simetric în fiecare din cele 
patru părți. Monotonia acestui 
mod de alcătuire a fost simți
tă; concepția modernă cere 
mai multă varietate, mai mult 
dinamism. Regiunea Cluj, cu 
un folclor bogat, diferențiat

după naționalități, ar fi putut 
prezenta un spectacol bun 
dacă identitatea dansului, cos
tumului românesc, maghiar și 
german n-ar fi fost anulată de 
o întrepătrundere a celor 3 
modalități de exprimare ar
tistică.

— Festivalul a inclus în 
programele sale și cîntece 
populare interpretate, anul a- 
cesta, mai mult de tineri. In 
ce măsură au corespuns soliș
tii vocali necesităților și efi
cienței spectacolelor ?

— E foarte bine că inter- 
preții au fost recrutați dintre 
tineri, dar n-ar fi trebuit să 
fie numai tineri, cîntecele bă- 
trînești, baladele trebuiau cîn- 
tate de oameni care au cunos
cut aceste piese de la genera-

Convorbire cu prof. univ.

MIHAI POP
director al Institutului de 

și folclor
etnografie

în fa- țiile mai vechi. Tinerii 
preți au, ce-i drept, 
dar au fost depășiți și ei, ca și 
dansatorii de unele indicații 
regizorale greșite. Maniera de 
interpretare este imitată după 
cea a soliștilor auziți la radio, 
acest lucru se simte în intona
ții, în accentuarea spectacu
loasă a unor strofe 
lipsa de autentic. Dacă 
văța de la cei mai în 
dacă activistul cultural 
îndrumă i-ar orienta

inter
talent,

și în... 
ar în- 
vîrstă, 
câre-i 

spre o 
interpretare sobră, cu strigă
turile și referirile specifice sa
tului de proveniență, s-ar ob
ține interpretări cu un mai 
pronunțat caracter popular. 
Aș mai vrea să amintesc, — 
sau să atrag atenția tinerilor 
soliști, — cîteva modernizări 
nu tocmai inspirate, din în
fățișarea lor. Zorzoane inuti
le care strică armonia de cu
lori a costumelor tradiționale, 
machiajul interpretelor, panto
fii cu toc înalt nepotriviți 
portului popular, sînt cîteva 
amănunte care lipsesc specta
colul de o ținută artistică, 
de acuratețea și autenticita
tea prezentării. Modernizările 
în domeniul folclorului trebuie 
să fie asimilate concepției 
populare; bunul simț și gustul 
artistic al poporului găsește 
totdeauna soluții optime pen
tru receptarea noului (nu însă

cele propuse în unele specta
cole de regie).

— Ce credeți că ar fi de fă
cut în această direcție, și mai 
ales tineretul cum ar putea 
sprijini această... totală conto
pire interpretativă cu creația 
populară autentică, tradițio
nală ?

— Tineretul ar trebui în- 
tr-adevăr să fie un factor 
mobilizator. Generația tînără 
este, la ora actuală, cea care 
trebuie să recepteze și să păs
treze tezaurul culturii noastre 
tradiționale și, în același timp, 
să înregistreze noile forme pe 
care Ie ia folclorul în epoca 
contemporană. Influența civi
lizației urbane, grefată pe fon
dul nostru autohton, creează, 
în zilele noastre, o artă popu

lară deosebită ale că
rei viitoare coordo
nate abia se contu
rează. Tinerii pot 
contribui la cunoaș
terea și popularizarea 
acestui folclor în for
mație, dar nu imitînd 
maniera de interpre
tare a soliștilor și a 
formațiilor profesio
niste, și respectînd 
caracterul propriu 
satului, regiunii în 
care locuiesc.

Acest festival folcloric a mai 
demonstrat, prin deficiențele 
constatate, cît de necesară 
este educarea activiștilor cul
turali de la sate în sensul li
nei culturi multilaterale, care 
să le permită acestora să or- R 
ganizeze spectacole folclorice | 
interesante, să aibă gust în H 
selecționarea și regizarea dan- s! 
surilor, cîntecelor populare. iș

— Organizațiile U.T.C. ar I 
putea, in acest sens, să aibă ■ 
un rol important, să se ocupe 
de activitatea unor cadre spe
cializate, să le ajute în inten
țiile și munca lor, să îndru
me, să urmărească activitatea 
echipelor de dansuri, a tineri
lor creatori, chiar să ia iniția
tive pentru culegerea folclo
rului mai puțin cunoscut sau a 
celui în formare ?

■—■ Da, acestea ar fi cîteva 8 
inițiative bine venite. Trebuie, | 
de asemenea, ca regiunile în S 
care se află centre università- R 
re să fie cercetate mai amă- N 
nunțit de studenți, să existe R 
continuu un schimb de expe- I 
riență între această intelec- g 
tualitate tînără și oamenii care E 
făuresc folclorul. La ridicarea I 
nivelului cultural al satului, I 
tineretul poate aduce o con- g 
tribuție valoroasă,.

ghid
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volume-

recomand aceste

LECTURA

• LIVIU REBREANU — „CIULEANDRA' și „CALEA SUFLETULUI*. 
Intre cărțile apărute în ultima vreme, un mic eveniment editorial poate 

fi considerată culegerea în trei volume din proza lui Liviu Rebreanu In
titulate în ordine Golanii, Calvarul, Ciuleandra. Dintre cefe trei volume, 
care cuprind creații reprezentative ale operei prozatorului ardelean, de 
un deosebit interes pentru cititor este volumul al treilea, intitulat 
Ciuleandra. Sub acest titlu s-au publicat două din creațiile de seamă ale 
Iui L. Rebreanu : Adam și Eva (parțial). Ciuleandra, ale căror ultime edi
ții publicul le-a avut în mină în 1936 și 1946. Critica literară a atras 
atenția asupra valorii acestor narațiuni, grăbindu-le reeditarea. Criticii 
Al. Piru și Paul Georgescu au demonstrat calitatea de seamă a acestor 
proze, mai puțin înțelese șl, deci, mai puțin cultivate de editurile noas
tre. Editorul n-a recurs la republicarea integrală a lui Adam șl Eva, ci 
doar a trei din narațiunile care o compun, sub titlul de Calea sufletului. 
Celelalte nu sînt însă mai puțin interesante șl cititorul le poate reclama 
cu îndreptățire. Ciuleandra este istoria lnnebuniril unui vlăstar boieresc 
din cauza unei obsesii erotice. Cartea a avut o mare popularitate, la 
apariția ei în 1927 și a fost tradusă cu promptitudine în limbi străin». 
Tot după ea s-a turnat primul film sonor românesc.

(Instantaneu la librăria „V, A-

lecsandri“ din Bacău)

Foto : AGERPRES

în excursie
CLVJ. (de la corespondentul 

| nostru)
De la începutul anului și pină 

în luna augusț, peste 61 000 de 
turiști din regiune, in cadrul 
excursiilor organizate de Agenția 
din Cluj a O.N.T., au vizitat Ca
pitala, monumentele de artă feu
dală din Nordul Moldovei, insula 
Ada-Kaleh, etc. Un număr mare 
de turiști au vizitat diferite locuri 
din țară cu mașini, motociclete, 
autocamioane, din rîndul acestora 
făcînd parte mii de țărani coo
peratori. Obiectivele 
mai importante din Cluj, 
Grădina Botanică,

turistic» 
ca 

muzeele 
etc. au fost vizitate în a-
ceastă vară de peste 150 000 de 
excursioniști. în acest an, tot mai 
mulți turiști străini au vizitat re
giunea. Pină în prezent, numărul 
lor a ajuns la peste 12 000

« Credem că în ceea ce privește noua ținută grafică a colecției „Eh 
blloteca pentru toți' se impun citeva observații. Inițiativa de a da o for
mă grafică deosebită prin copertă și paginație este, desigur, meritorie și 
poate ne-ar bucura și mai mult dacă s-ar extinde șl asupra calității hir- 
Hei. Pentru realizarea copertelor s-a făcut apel ța graficieni de talent, 
care ne-au dat lucrări îemarcabile, de ținută, capabile să sugereze prin 
desen șl culoare tonul general sau atmosfera operei. Cităm, in acest 
sens, copertele de pe volumele „Plumb' de G. Bacovia (Petre Vulcănes- 
cu), „Pe frontul de vest nimic nou' de E. M. Remarque (Alexandru 
Szothmari), „Antologia nuvelei sovietice' și „Versuri și tălmăciri' de 
Șt. O. Iosif (Ana Maria Smighelschi). Nu înțelegem de ce, după aceste 
reușite, se pot pune în circulație coperte sub orice critică, ca acelea la 
volumele lui Rebreanu „Golanii", „Calvarul', „Ciuleandra’ (desenator 
Iiarry Guttman), a căror manieră de desen nu are nimic comun cu ope
ra marelui prozator român ci, mai degrabă, cu copertele de prost gust 
ole romanelor polițiste. Pentru „Golanii", desenul reprezintă o mină șl 
două zaruri, pentru „Calvarul" un om căzut, o victimă apăsată de oraș, 
de metropolă, iar pentru „Ciuleandra", un chip tragic, cu inevitabile la
crimi. Ai senzația că aceste coperte sint mal proprii 
„Zarul fatal", „Orașul ucigaș", „Tragedia unei

unor titluri ca t
fecioare de 17 ani' etc.

că Ion Slavici este unul 
mare valoare, nu există

• Prima monografie ION SLAVICI. Cu țoale 
din prozatorii noștri de mina lntll, nuvelist de 
insă nici o Încercare de a slringe date despre biografia și opera Iui in
tr-o carte. Încercarea a fost făcută recent de Pompiliu Mareea, care a 
scris o amplă monografie dedicată lui Ion Slavici, unde analizează pe 
secțiuni contribuția lui teatrală, nuvelistică, romanescă, de povestitor. 
Cele mai interesante capitole sint, desigur, acelea Închinate vieții lui 
Ion Slavici, pentru prima dată desfășurate in detalii cititorului român.

• Reîntîlnire cu FUNDOIANU. Un poet remarcabil dintre cefe două 
războaie este B. Fundoianu. După o activitate în presa literară româneas
că, Fundoianu devine cetățean francez, se numește acum Benjamin Fon- 
daine șl colaborează la publicații franceze. Poetul sfîrșește absurd la 
Auschwitz, gazat în 1944. Volumul care l-a impus (și unicul, de altfel) 
este „Priveliști' (1930), în care răsună o profundă poezie a tlrgului mol
dovenesc și unde G. Călinescu observa extraordinar» capacitate a poe
tului de a se bucura de prezența materiei. Noul volum Însumează 
aproape Întreaga creație poetică a lui B. Fundoianu în românește (ca 
șl traduceri din franceză) șl e un bun prilej pentru tinerii cititori de a 
lua contactul cu opera unui poet remarcabil. Reproducem mai jos un 
fragment din Herța : în tlrg miroase-a ploaie, a toamnă și a fin / Vin- 
tul nisip aduce, fierbinte, în plămîn, / și fetele așteaptă în ulița murda
ră / tăcerea care cade în fiecare seară, / și factorul, cu glugă pe cap, 
greoi și surd. / Căruțe fugărite de ploaie au trecut, / Și liniștea în lu
cruri demult mucegăiește.

• Alain Fournier — „CĂRAREA PIERDUTĂ". Tot o reîntîlnire cu o 
carte celebră, dedicată tineretului și poeziei adolescenței este cartea Iul 
Alain Fournier, Cărarea pierdută.

M. U.

ECRANUL

NICOLETA TOIA

G. BÄDULESCU

ATENȚIA
PE SCURT DESPRH RELUĂRI

PIERDEȚI ACESTE FILME :

A. T.

p ★
a pătrunde In valea

a naturii, care, 
complex natural, 

sălbatic, oferă călă- 
pină la ea revelații

sala liliecilor — ur- 
largă Încăpere de forme 

prelungi, unde
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CITEVA SECVENȚE IN

PREMIERE
• HOȚUL DE PIERSICI. Nu cunoaștem nuvela scriitorului bulgar 

E. Stanev care stă Ia baza acestei ecranizări, dar scenariul are ceva din 
neobișnuita frumusețe umană pe care o întîlnim numai în povestirile lui 
Cehov. O ciudată poveste de dragoste, care pe undeva amintește fiorul din 
„Doamna cu cățelul", le-a prilejuit cineaștilor bulgari o certă reușită. 
E un film care nu se uită ușor. Notăm numele regizorului care semnea
ză și scenariul : Vilo Radev. Să-l reținem, căci despre el vom mai auzi 
lucruri importante. Remarcabilă creația actriței Nevena Kokanova. In 
concluzie, pentru nici un motiv nu pierdeți acest film I

Cităm din statistica întocmită Ia Întreprinderea Regională Ci
nematografică București, în subordinea căreia intră cele 407 cine
matografe sătești din regiune : în primele 5 luni ale anului 1965 
filmul „Tudor“ a fost vizionat de 36 000 spectatori (premiera pe 
bandă îngustă a avut loc în 1964), filmul „Străinul“ de 66 000, 
„Comoara din Vadul Vechi“ — de 34 000, „Vii și morți“ — de 
48 000, „30 de ani de veselie — de 62 000 ; „Comisarul“ — de 
14 000, iar filmul „Regina cîntecelor“, a cărui premieră a avut 
loc în aprilie, a însumat în 2 luni peste 35 000 de spectatori. 
După cum vedem, spectatorii nu lipsesc, iar titlurile nu mai 
puțin.

Și totuși, există nemulțumiri. In diferite comune am aflat că 
unele spectacole cinematografice nu prea se bucură de populari
tate, că se prezintă filme vechi și uzate, că proiecțiile nu se des
fășoară cu regularitate.

• UN CARTOF, DOI CARTOFI. O tulburătoare pledoarie împotriva 
segregației rasiale, a prejudecăților de culoare. Rasismul e criticat intr-o 
viziune emoționantă, de un profund umanism. Un rasism lipsit de violen
ța scenelor de stradă, dar tocmai de aceea mai tragic, mai inuman, pen
tru că operează în sferele intime ale sufletului omenesc. O actriță de 
mare talent, Barbara Barrie, și o reîntîlnire cu Bernie Hamilton, cunos
cut din filmul „Fecioara".

Vl-I recomandăm eu căldură.

• CULORILB LUPTEI. Filmul e semnat de unul din cei mai interesanți 
regizori polonezi contemporani, Jsrzy Pasendorfer. Evocind un episod 
dramatic al luptei de partizani, In ultimul an de ocupație hitleristă, fil
mul reînvie cu autenticitate șl dramatism o situație cu totul neobișnuită, 
care determină pentru clteva momente relații noi Intre Armata Popu
lară și Armata Națională. Vi-1 recomandăm.

Cine c de vină ?
Organizarea rețelei cinema

tografice sătești, utilarea cine
matografelor și distribuirea fil
melor, cad în sarcina între
prinderii Cinematografice Re
gionale. Legătura cu spectato
rul se face însă prin interme
diul directorilor căminelor cul
turale, în incinta cărora se gă
sește și cinematograful.

Numeroși spectatori din co
muna Brănești (raionul Lehliu) 
ne-au relatat variate moduri 
de popularizare a filmelor 
care rulează la căminul cultu
ral. în cadrul emisiunii locale 
a stației de radioficare a co
munei există o rubrică de 
„Noutăți cinematografice“ în 
care sint incluse scurte pre
zentări ale filmelor. Asemenea 
prezentări de filme se fac și 
prin stația de radioamplifica
re a căminului. Litourile și fo
tografiile cu scene din film se 
afișează din vreme în comu
nă, astfel îneît spectatorii iau 
cunoștință din timp cu pro
gramul cinematografului.

La o distanță de numai 5 km 
de Brănești se găsește satul 
Islaz. Spectatorii de aici nu 
cunosc nici o dată programul 
cinematografului, deoarece 
nimeni nu se ocupă cu popu
larizarea filmelor. Din această 
cauză, uneori nu participă la 
spectacole decît 15—20 de 
spectatori.

în comuna Novaci (raion 
Drăgănești) situația este cel 
puțin ciudată. Tovarășa Ale
xandrina Răicuț, directorul 
căminului cultural, nu putea 
da nici o relație privitoare la 
situația cinematografului din 
comună. Fiindcă nu există sală, 
cinematograful a fost instalat 
în satul Popești, din aceeași 
comună. Ce folos însă, căci 
nu există proiecționist! Fostul

operator și-a dat demisia în 
urmă cu vreo 4 luni. A fost 
angajat apoi alt „operator“, 
care însă nu știa să mînuiască 
aparatul. Și așa, din operator 
în operator, cetățenii din 
Novaci și Popești au fost lip
siți de spectacole cinemato
grafice mai bine de o lună.

Recent a fost reangajat pri
mul proiecționist. Programele 
bisăptămînale au început din 
nou. Spectatori vin însă pu
țini. Mulți dintre cetățeni nici 
nu știu că cinematograful și-a 
reluat activitatea. Cît despre 
filmele din program, „vom 
intra și vom vedea!“. în co
mună nu vezi nici urmă de 
afiș cinematografic, iar direc
toarea căminului cultural nu 
cunoaște nici ea programul.

— Tovarășa are numai ju
mătate de normă — încearcă 

Ion, pre- 
popular al

s-o scuze Florea 
ședințele sfatului 
comunei.

Nuntă cu bucluc
în comuna Ciocănești (raion 

Răcari) a fost programat la 27 
iunie filmul „Pisica de mare“. 
Nu mică a fost însă dezamă
girea spectatorilor, mai ales a 
tinerilor din comună, cînd au 
constatat că sala căminului 
cultural fusese închiriată pen
tru... o nuntă. Bine înțeles, fil
mul nu s-a mai prezentat. Ne- 
avînd ce face, unii dintre ti
neri s-au apucat să joace table 
în fața căminului.

Sesizat de această stare de 
fapt, secretarul sfatului comu
nal, Ene Constantin, își decli
nă orice răspundere. De vină 
— spune dumnealui — este 
contabilul care a încasat anti
cipat banii pentru chiria 
sălii... (!).

în același raion (Răcr,ri) am 
întîlnit un cămin cultural

unde în tot cursul lunii iunie 
nu a avut loc decît un singur 
spectacol, la care au participat 
24 de spectatori. Este vorba de 
căminul din satul Dîrza, co
muna Crevedia. în comună a 
avut loc, timp de două săptă- 
mîni, un bilei, prilej cu care a 
fost instalat un bufet în sala 
căminului cultural.

Ocuparea sălilor căminelor 
culturale pentru alte scopuri 
decît cele pentru care sînt 
destinate prin însăși denumi
rea lor contravine în mod 
flagrant dispozițiunilor în vi
goare. (H.C.M. 942/54 prevede 
ca sălile căminelor culturale să 
fie închiriate prin contract în 
vederea prezentării spectaco
lelor cinematografice).

întreprinderea Regională 
București a dat prea puțină a- 
tenție muncii de îndrumare a 
directorilor de cămine cultu
rale. Prin trimiterea filmelor 
la cinematografe nu s-a rezol
vat încă problema spectacolu
lui cinematografic ! Ar fl 
dorit ca întreprinderea 
gională Cinematografică să 
inițieze acțiuni care să stimu
leze munca activiștilor cultu
rali din comună. S-ar putea

fl de I
Re- g
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organiza, de pildă, schimburi | 
de experiență în cadrul regiu- I
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nii sau, chiar între regiuni di
ferite. Organizarea unor cicluri 
de consultații periodice la care 
să se proiecteze în „avanpre
mieră“ filmele care vor intra 
în program ni se pare, de ase
menea, un mijloc eficient de 
îndrumare a directorilor de că
mine culturale. Credem, tot
odată că munca de îndrumare 
și control a responsabililor de 
secții raionale ar trebui să 
poarte un caracter mai efi
cient, nelimitîndu-se doar la 
aspectul pur economic al ac
tivității cinematografelor.

P. SEVERIN

nntre particulari
tățile deosebit de 
interesante ale 
munților noștri se 
Înscriu în primul 
rind peșterile, a- 
cele catedrale 
fantastice ale a- 
dîncurilor, unde 
natura a săpat 

migală in timp, ornamente și 
cizeluri, care depășesc uneori fan
tezia umană. O parte din aceste 
minuni subpămlntene au fost des
coperite recent, unele au slujit de 
adăpost omului sapiens, iar altele 
sint Încă nedescoperite sau necer
cetate. Partea cea mai bogată a 
țării In asemenea frumuseți labi
rintice, o constituie regiunea cars
tică a munților olteni, care Începe 
dinspre Olteț, cuprinde o parte din 
munții Căpăținii și cei ai Vulca
nului, trece prin munții Tismanei și 
excelează în podișul Mehedinților, 
unde fenomenul acesta prezintă 
curiozități cu totul deosebite. E 
vorba de acele „ponoare", unde 
apa dispare deodată sub pămînt 
pentru a izbucni cine știe unde, la 
fel de spontan, sub formă de „iz- 
bucuri’. Aci, pe valea rîului To- 
polnița, a fost descoperită recent 
cea mai nouă și cea mai lungă 
peșteră din țara noastră (10,60(1 
km) considerată a patra din Eu
ropa.

Una din cele mal vechi peșteri 
cunoscute de om este peștera Mu
ierii de lingă Baia de Fler. Turiștii 
care străbat valea Oltului sau cea

a Oltețului, a Gilortului sau cea 
mai sălbatică din ele, aceea a Lo
trului, nu se află prea departe de 
această bijuterie 
aflată intr-un 
spectaculos și 
lorilor ajunși 
deosebite.

înainte de
rîului Galbenul (și nu „Bala’ cum 
văzusem scris intr-un almanah 
O.N.T.), înainte de a ne strecura

te tihnă și siguranță, cind oame
nii lor se duceau să întimpine 
cotropitorii. Pe aceste pietre de 
stlncă iși găteau mîncarea, își le
gănau copiii, torceau și împleteau 
Ia lumina op.aițelor, iar in preisto
rie, tot aci iși găseau adăpost 
Homo Sapiens. Sub auspiciile Aca
demiei, oamenii de specialitate au 
scos in evidență, cu ajutorul lu
minii electrice, impresionantele și 
surprinzătoarele-! capodopere, la. 
tă-le sumar: „Bazinele mici’ — jos

• CRONICA UNUI BUFON. Un film scris si realizat de Karel Zeman. 
Un pamflet sau, mai degrabă, un eseu cinematografic, care pulverizează 
prin rls legenda romanțioasă a cavalerului aristocrat și războinic. O 
pledoarie antirăzboinică, plină de prospețime, intr-un experiment cine
matografic care folosește cu dibăcie procedee specifice publicisticii sau 
filmelor de animație.

• AMERICA, AMERICA. O patetică mărturisire, parțial autobiografi
că, a regizorului american Elia Kazan. De reținut drama popoarelor asu
prite de absolutismul imperial otoman, ca și spulberarea miturilor des- 

America, pămîntul făgăduințelor mincinoase. Elia Kazan pare puter- 
influențat în acest film de stilul autobiografic al lui Maxim Gorki.

Marșul asupra Romei, Viață dificilă, Banda, 
Cîntînd despre Arizona, Zidul înalt, Strigătul,

a acestei săli, e o draperie de sta
lactite iar de undeva de sus, din 
plafonul inalt, coboară trei stalac
tite superbe: „Candelabrele mici". 
In dreapta sălii se înalță o uriașă 
stalactită crescută la vreo 5 m 
Înălțime, ce iși merită cu prisosin
ță numele „Domul Mare". In a- 
ceeași sală este un „Moș Crăciun’ 
și „Cadina", un nud feminin de 
toată frumusețea, superbă sculp
tură in fața căreia intlrziem emo
ționați, de misterioasa mind a na-

Palat subteran
pe poarta aceea măreață, a naturii 
creată de cei doi masivi „Măgura" 
șl Șarba, admirasem natura blinda 
de la poala muntelui. Ajunși pină 
aci sus, nucii, inalți și cu poale 
bogate, Încearcă parcă să se stre
coare chiar mai departe, bulucin- 
du-se pină sub slînca masivă. A- 
poi, vegetația Încetează brusc. In 
umărul din dreapta o mare carieră 
de piatră de var, in cel din stin
gă, Împinsă ceva mai in fund, e 
ușa de intrare a vestitei peșteri. 
Urci către ea, prelung, și gindul 
coboară in istorie. Spre hruba a- 
ceasta, pierdută în munte, ca un 
labirint, alergau femeile să-și cau-

— „Orga’ — O coloană de stalac- 
mite, unite cu stalactite, intr-o 
formă rotundă de orgă, de la „Ba
zinele mici“ 
ocolește șl 
principală. 
Mic", un fel 
mat de „Altarul", coloane sculpta
te, ridicate măreț, unite intre ele, 
sub formă de altar. Sub bazine
le mari, trecerea este atît de joa
să incit o facem pe brinci și a- 
jungem la „Cascada împietrită". 
Ai senzația că te alli în fala unei 
adevărate ’cascade surprinsă de în
gheț, și, nu departe de aci, dai in 
„Sala Turcului’. In partea stingă

o galerie secundară 
iese din nou in cea 

Apare apoi „Domul 
de castel straniu, ur-

turil. Deasupra Cadinii, coboară 
din plafon un cap uriaș de pasăre, 
cu ciocul deschis.

Un ocol in loc și intrăm prin- 
tr-o galerie joasă intr-o altă ca
meră, unde găsim: „Daniela de 
piatră". Citeva trepte mai sus prin 
acest labirint și iată-ne 
minunilor".

Tot ceea ce văzusem 
și tot ceea ce admirasem 
palid, față de această „Sală a mi
nunilor’. Coloane diverse de dife
rite forme șl culori, unde stalacmi- 
tele ridieîndu-se măreț se unesc 
cu stalactitele, care coboară pină 
în pămint ca niște draperii. După

in „Sala

pfnă aci 
ne apare

Aport Muhtar I, Evadatul, 
Jungla tragică.

„Portița 
mează o 
diferite cu anexe 
întreaga boltă prezintă, in relief 
mic, „Broderia argintată'. Aci era 
și refugiul muierilor, atestat de 
palidele urme de fum și vetrele 
de foc. Ieșirea, sau cea de-a doua 
gură a peșterii, din cefe trei, pe 
cealaltă parte a muntelui, e mo
numentală. Jos se frămintă abia 
auzită, apa riului iar stlncile prin
tre care se strecoară au ceva sum
bru șl măreț de cetate fantastică.

★

Urmele mamiferelor cuaternare și 
alte semne, descoperite de arheo
logi, printre care un craniu din 
Homo Sapiens, demonstrează ci 
peștera a adăpostit viața umană 
încă de pe la miIlocul paleoliticu
lui (Musterian, Aurignacian) iar 
depozitele faunlstice din împre
jurime (Valea Grăuceanu din Bu- 
giulești Oltet) reprezintă cea mal 
bogată asociație faunistică (Vila 
tranchiană, descoperită In ultimul 
timp în Europa). Este veriga de 
legătură cu cefe descoperite con
comitent in Asia, Europa sud-estică 
și Africa.

Cițiva kilometri mai sus, pe fru
moasa și sălbatica vale a rîului, 
se ajunge la poala muntelui Cătă
linul din vlrful căruia o sută de 
mineri, trimit pe cafea aerului de 
la 2 mii de metri In înălțime, cu
pele cu gralit.

N. D. CARPEN
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M
ă aflam, mai zi
lele trecute, în 
sediul comitetu
lui U.T.C. al 
Combinatului de 
cauciuc sintetic 
fi produse pe
trochimice din 
orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Discutam cu se
cretarul acestui comitet, Gheor- 

ghe Mândrie, în legătură cu li
nele probleme ridicate de anche
ta ziarului „Scînteia tineretului" 
pe o temă mereu actuală „Ce
rințele vîrstei fi viața organiza
ției U.T.C.“.

Interlocutorul avea ziarul, pe 
birou. Făcuse chiar și unele sub
linieri. După cîte am aflat ele 
vizau activitatea viitoare a comi
tetului organizației de tineret de 
aici.

In timpul convorbirii cu tova
rășul Mândrie notasem unele din 
acțiunile comitetului U.T.C. nu 
lipsite de interes și care răspun
deau în mare măsură preocupă
rilor tineretului.

Iată ce am reținut: organiza
rea a trei excursii în cadrul re
giunii și în afara ei cu un grup 
de aproape 200 de tineri, dezba
terea în 10 organizații de bază 
U.T.C. a unor probleme cum 
sînt: „Prietenie, dragoste, căsă
torie“, „Păstrarea avutului ■ ob
ștesc“ etc., organizarea unor in
teresante „Joi ale tineretului" 
etc. Rezultă deci că volumul 
activităților organizate este mult 
prea mic pentru cei aproape 
1 600 de tineri care muncesc în 
combinat.

In discuțiile purtate cu tinerii: 
Comeliu Catană tehnician me
canic la secția E-2, Viorica Aba- 
bei laborantă la secția stiren, 
Florin Dediu inginer la serviciul, 
investiții, Maria Ciubotaru teh
niciană la secția E-l și Aristotel 
Georgescu operator chimist la 
secția alfametilstiren, timpul pre
zent era înlocuit cu... „a fost",

„se făcea“, „ne-ar interesa“. De 
la dînșii am aflat că în cadrul 
combinatului se organizează rar 
simpozioane, conferințe cu ca
racter educativ fi tehnico-științi- 
fic, că formațiile de cor și de 
muzică ușoară s-au... destrămat, 
că se înjghiabă cîte o brigadă 
artistică de agitație mai ales în 
preajma unor concursuri, că ar fi 
necesare înființarea unui cerc li
terar, a unor cursuri de inițiere 
muzicală, de dans, a unor cercuri 
de pictură, de fotoamatori, pen
tru că tineri talentați, cu chema
re pentru asemenea activități, 
există. Întrecerile sportive sînt 
rare și nu au continuitate și pen
tru motivul că Asociația sportivă

Cerințele vîrstei

si viata
7 9

organizației U.T.C.
„Cauciucul" nu pune la dispozi
ție doritorilor echipamentul nece
sar, nu organizează întreceri 
sportive la care să participe un 
număr cit mai mare de tineri.

Toate acestea sînt observații și 
sugestii ale tinerilor. Din numă
rul mare de tineri care au ținut 
să răspundă la ancheta ziarului 
mai reținem răspunsurile tovară
șilor :

Ing. Florin Dediu. Avînd în 
vedere specificul activității des
fășurate de tineri din cadrul 
personalului tehnico-administra- 
tiv, propun să se inițieze un ci
clu de conferințe — însoțite de 
vizite la locurile de muncă din 
combinat — de cunoașterea pro
filului, proceselor de fabricație, 
caracteristicilor tehnico-economice

a produselor, felul de funcționa
re al secțiilor fi instalațiilor din 
combinatul nostru. Sînt multi 
salariați la noi care se ocupă de 
aprovizionare, de evidențe, au în 
sfera activității lor diferite pro
bleme tehnice, dar practic nu cu
nosc utilitatea materialelor și a 
problemelor ce le urmăresc.

Inginerii din combinat să fie 
antrenați la pregătirea și organi
zarea unor acțiuni pe teme in
teresante fi la nivel educativ su
perior, iar acestea să fie însoțite 
de filme documentare.

Îmi place sportul, mai ales 
fotbalul, voleiul. In jurul combi
natului avem suficient teren vi
ran pe care putem amenaja o mi
că bază sportivă“.

Tehniciană Maria Ciubotarii 
„Îmi place munca artistică. Deși 
condițiile noastre de muncă di
feră de alte întreprinderi, întru- 
cît lucrăm în trei schimburi, so
cotesc că pot lua ființă brigăzi 
artistice pe grupuri de secții, 
de unde să se recruteze cele mai 
talentate elemente pentru a se 
organiza o formație artistică 
puternică la nivelul combinatului.

Problema educației trebuie să 
preocupe mai mult organizația 
U.T.C. Să invităm, în mijlocul 
nostru juriști, oameni competenți 
care să ne vorbească despre 
„Dragoste, căsătorie". Subliniez 
acest lucru și pentru motivul că a 
în secția E-l, unde îmi desfășor 
activitatea, trei familii — nu de 
mult închegate, unele din ele au 
și copii — sînt pe cale de des
trămare, fără a avea la bază mo
tive serioase".

...Sînt dorințe pe deplin reali
zabile. Traduse în viață ele pot 
aduce un plus de entuziasm în 
marea bătălie pe care colectivul 
de muncă al acestei unități eco
nomice de pe 'Valea Trotașului 
o desfășoară zi de zi pentru 
creșterea continuă a prestigiului 
chimiei românești.

DUMITRU CIOCA
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Cartierul Balta Albă din Capitală

TELEGRAMĂ
Excelenței sale

Domnului EDUARDO FRF.I MONTALVA
Președintele Republicii Chile

Santiago de Chile

Aflînd cu profundă durere despre pierderile umane și materiale 
provocate poporului chilian de uraganul care a bîntuit țara dv., în 
numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al gu
vernului și poporului român, precum și al meu personal transmit 
Excelenței Voastre și poporului chilian expresia sentimentelor noastre 
de simpatie și sincere condoleanțe pentru familiile îndoliate.

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Astăzi ia fotbal
Astăzi, începînd de la 

ora 14,45, pe stadionul 
„23 August" din Capitală 
se desfășoară un atractiv 
cuplaj fotbalistic, în care 
evoluează cele trei formații 
bucureștene. In deschide
re, echipa Steaua București 
primește replica formației 
C.S.M.S. Iași, după care 
se va disputa meciul din
tre Dinamo București și 
Rapid București.

Dintre partidele progra
mate în provincie se re
marcă cea de la Arad, în 
care U.T.A. întîlnește pe 
una din fruntașele, clasa
mentului, Știința Timișoa
ra, precum fi jocul de la 
Galați dintre Siderurgistul 
și Steagul Roșu Brașov. In 
celelalte trei meciuri ale 
etapei se întîlnesc forma
țiile : Petrolul Ploiești-Cri- 
șul Oradea, Știința Craio- 
va-Farul Constanța fi Di
namo Pitești-Știința Cluj.

Posturile noastre de ra
dio vor transmite în cadrul 
emisiunii „Sport și muzică“ 
aspecte din desfășurarea 
partidelor de Ia București, 
Arad, Galați, Ploiești, Cra- 
iova și Pitești. Transmisia 
se va face pe programul I 
începînd cu ora 15,30.

PE SCURT® PE SCURT
stadio- 

din Capitală s-a desfășurat prima 
internațional de box la care, parti- 
tineret ale U.R.S.S., R. P. Bulgaria, 
R.S.F. Iugoslavia, R. P. Ungare și

O Aseară pe ringul instalat în ,,potcoava 
nului Republicii 
gală a turneului 
cipă echipele de 
R. D. Germane,
Republicii Socialiste România. La categoria paria re
prezentantul „țării noastre- G, Stanev a dispus- prin. 
K.O. în repriza a Il-a de Hans Jașob Pieter (R.D.Gj.

în primele me- 
Sudanului a în- 
4—2, iar cea a

lupte, baschet, fotbal, volei, tenis, 
ciuri ale turneului de fotbal echipa 
trecut formația Libiei cu scorul de
R.A.U.: a dispus de selecționata Adenului cu 14—0. 
în competiția de baschet echipa Sudanului a între
cut cu 73—67 reprezentativa Siriei. La haltere, Ma
homed Hureit (R.A.U.) s-a clasat primul la cate
goria cocoș cu performanța de 327,5 kg.

•S • La Balaton se desfășoară un turneu internațio-
V.. Dobre a cîștigat greu la puncte îh ■'lațai.bulgaLU- ^
lui Gheorghiev. I n succes a obUnuf
vingator la puncte în fața luf1 hittfhKUs ""ț 'de scrimă. Proba de floretă bărbați a fost cîști-

gată de maghiarul Jend Kamuty, urmat de francezul 
Rodocanachi. La floretă fete pe primul loc s-a cla
sat Koroleva (U.R.S.S.),

gară).

• La Cairo au început Jocurile sportive arabe 
care cuprind întreceri de atletism, haltere, box,

Afen/ie, start !

INFORMAȚII
® în cadrul acordului cultu

ral între Republica Socialistă Ro
mânia și U. R. S. S., a sosit 
în Capitală o delegație de 
scriitori sovietici compusă din 
Johannes Smuul, prozator, pre
ședintele conducerii Uniunii 
scriitorilor din R. S. S. Es
tonă, Grigori Baklanov, proza
tor, Dehora Vaarandi-Smunl, 
poetă și Lillia Dolgoșeva, refe
rentă la filiala din Moscova a 
Uniunii scriitorilor sovietici.

• Sîmbătă a avut loc la Fa
brica de ciment din Bicaz, cu 
prilejul celei de-a XX-a aniver
sări a proclamării R. D. Vietnam, 
o adunare festivă la care au par
ticipat muncitori și ingineri din 
fabrică, reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat. A 
fost prezent Hoang Tu, ambasa
dorul Republicii Democrate Viet
nam la Rucurești.

Adunarea a fost deschisă de 
Virgil Filimon, vicepreședinte al 
Sfatului popular al regiunii Ba
cău.

Au luat cuvîntul ing. Constan
tin Simion, director adjunct al 
Fabricii de ciment, și ambasado
rul Hoang Tu.

A fost citită apoi o telegramă 
adresată colectivului Fabricii de 
ciment din Haiphong de către 
colectivul Fabricii de ciment din 
Bicaz. în încheiere a fost pre
zentat un program artistic.

VIZITA II O. R. S. S. A DELEGAȚIEI
DL PARTID $1 MMMERITALE

A REPUBLICII SOCIALISTE RUMANIA
Vizite la Kremlin

La L. I. Brejnev
MOSCOVA 4 (Agerpres) —

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, în frunte cu secretarul 
genera] al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
făcut la 4 septembrie o vizită 
primului secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, tovarășul 
L. I. Brejnev.

La vizită au luat parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Alexan
dru Bîrlădeanu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Manea Mănescu, se
cretar al C. C. al P. C. R., 
Corneliu Mănescu, membru 
al C. C. al P. C. R., minis-

trul afacerilor externe, Nicolae 
Cuină, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în U.R.S.S., mem
bri ai delegației, precum și 
Andrei Păcuraru, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Din partea sovietică au fost 
de față tovarășii I. V. Andropov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A. A. Gromîko, membru al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., I. K. Jegalin, 
membru al C.C. al P.C.U.S., am
basadorul U.R.S.S. în Republica 
Socialistă România.

în timpul vizitei a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă frățească, cor
dială.

La A. I. Mikoian
în aceeași zi delegația de 

partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, a făcut 
o vizită tovarășului A. I. Mikoian, 
membru al Prezidiului Comite
tului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Au fost de față tovarășii A. 'A. 
Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor ex-

• J . .* .
terne al U.R.S.S., I. K. Jegalin, 
membru a] C.C. al P.C.U.S. 
ambasadorul U.R.S.S. în Repu
blica Socialistă România, K. A’. 
Rusakov, șef adjunct de secție la 
C.C. al P.C.U.S,, S. T. Asțavin, 
director în M.A.E. al U.R.S.S.

în timpul vizitei care s-a., des
fășurat într-o atmosferă caldă«- , 
cordială, a avut loc o convorbire 
prietenească. ■

La A. N. Kosîghin
Tot la 4 septembrie, delegația 

de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România â ’ 
făcut o vizită tovarășului A. N. ’ 
Kosîghin. membru al Prezidiului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Au fost de față A. A. Gromîko, 
membru al C.C. al Ț.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., I. K. Jegalin, membru 
al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
U.R.S.S. în Republica Socialistă 
România, K. V. Rusakov, șef ad
junct de secție la ‘ C.C? ăl 
P.C.U.S., S. T. Astavin, director 
în Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. I

în timpul vizitei a avut loc 'bj' ’ 
convorbire caldă, prietenească.

Dejun oferit in cinstea delegației române
MOSCOVA 4 (Agerpres) —
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist al Uniunii Sovie
tice și guvernul sovietic au ofe
rit sîmbătă, 4 septembrie, în 
Marele Palat al Kremlinului, un 
dejun în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

Din partea română au partici
pat tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
ni Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Alexan
dru Bîrlădeanu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Paul Ni-

culescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Manea Mănescu, se
cretar al C.C. al P.C.R., Comeliu 
Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Guină, membru al 
C.C. al P.C.R., ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, persoanele 
care însoțesc delegația și membri 
ai Ambasadei Republicii Socia
liste România în U.R.S.S.

Din partea sovietică la dejun 
au participat tovarășii L. I. Brej
nev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. I. Mikoian, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., A. N. 
Kosîghin, membru al Prezidiului
C. C- al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., K. T. Mazurov, mem
bru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,
D. S. Polianski, membru al Pre-

zidiului C.C. al P.C.U.S., vice-. 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. V. Podgor- ' 
nîi, A. N. Șelepin, membri ai ■ . 
Prezidiului, secretari ai C.C. al ; 
P.C.U.S., D. F. Ustinov, membru 
supleant al Prezidiului, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., V. P, Mja- ' 
vanadze, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
din R.S.S. Gruzină, I. V. Andro
pov, A. P. Rudakov, secretari ai 
C.C. al P.C.U.S., A. A. Gromîko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., I. K. Jegalin, membru 
al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
U.R.S.S. în Republica Socialistă 
România, membri ai C.C. al 
P.C.U.S., ai Consiliului dc Mi
niștri și alte persoane dțțțjgjjg.

în Cursul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, cordială, tovărășii Leonid 
Brejnev și Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Cel mai de
(Urmare din pag. I) 

eanizației de tineret, dar nu pînă 
la a o transforma în pisălogeală. 
Florica, de pildă, a auzit de nu 
știu cîte alte ori vorbindu-i-se pe 
aceeași temă. Și apoi ea e dis
ciplinată, n-a lipsit de la începu
tul anului decît o zi, cu certifi
cat medical. E atît de discipli
nată incit se duce la recenzii 
care n-o interesează, la „acțiuni" 
născute moarte, -care-i mănîncă 
timpul în care ar putea să se 
plimbe, să vadă un film, un 
spectacol, să citească un ziar sau 
o carte, să participe, real, la o 
discuție despre ceea ce a citit,

preț diamant Televiziune
la o întîlnire cu un medic sau 
cu un artist în estetica vestimen
tară — care i-ar putea vorbi des
pre lucruri pe care nu le știe ca 
tînără femeie și care i-ar fi uti
le —, la o excursie interesantă 
etc. etc., și astea — majoritatea 
— tot inițiate de către organiza
ția U.T.C., dar făcute în așa fel 
incit să-l intereseze pe tînăr, să-l 
determine a face pași înainte pe 
calea culturii, a învățăturii, nu 
numai ca să fie în plan I

Mă întreb, de aceea, tovarășă 
secretară, dacă mulțumirea du- 
mitale în legătură cu Florica nu 
cumva este dăunătoare chiar 
Floricăi ?

8,50 — Gimnastica de înviorare . 
la domiciliu. 9,00 — Rețeta gospo
dinei. 9,30 — Emisiunea pentru 
copii și tineretul școlar. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate. 14,15 — Du
minica sportivă — Fotbal : Aus
tria—Ungaria (transmisie de la 
Budapesta)). Aspecte de la meciu
rile Steaua—-C.S.M.S. Iași și Db 
namo București—Rapid. Pro- ’ 
gramul muzical va fi susținut de 
o formație condusă de Ro.lf 
Albrich. 19,00 — Jurnalul televi* ,-î 
ziunii (I). 19,20 — Aventurile lui .’ 
Robin Hood (XXX) — Huberf. 
20,00 — ,,Dialog la distanță” —' e- 
misiune concurs între regiunile 
Banat și Crișana. 22,15 — Jurnalul 
televiziunii (II). 22,25 — Telesport. 
în încheiere : Buletin meteoro
logic.

Drum spre lanuri bogate Prefață la prima zi de
(Urmare din pag. I) 

spunea tovarășul Nicolae Andrei, 
Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele cooperativei agricole, 
aceasta a fost posibilă și datorită 
intervenției organizației U.T.C. 
In fiecare zi au luat parte la 
transportul și împrăștiatul guno
iului de grajd 50—60 de tineri. 
Au făcut treabă hună, a conti
nuat tovarășul Nicolae Andrei. 
Inițial voiam să fertilizăm nu
mai 300 de hectare. Mai aveam 
însă rezerve de îngrășăminte. In
tr-o ședință operativă, secreta
rul organizației U.T.C. a cerut 
conducerii aprobarea să continue 
lucrarea. Firește, n-am avut ni
mic de obiectat. Dimpotrivă, Au 
fost antrenați în timpul liber și ti
nerii conductori de atelaje de la 
sectorul zootehnic. In felul acesta 
am reușit să fertilizăm 450 dc 
hectare.

Colaborare între organizațiile 
U.T.C. din cooperative și gru
pele U.T.C. din brigăzile de 
tractoare există și la Bucu, Slo- 
h s'fe Nouă, Bora. La coopera- 
ttvă‘ agricolă din Bucu lucrează 
brigada condusă de Gheorghe 
Lupu.

— Am încheiat arăturile pe 
toate cele 885 de hectare ocu
pate cu păioase — a spus șeful 
brigăzii. Trebuie însă să urgen
tăm discuitul. Pe unele tarlale 
sînt bolovani mari. Vom face și 
tăvălugitul pentru a-i sfărîma 
bine. Am luat legătura cu tova
rășul Ion Zamfirescu, inginerul 
cooperativei care ne-a spus că 
sămînța de grîu a fost selecțio
nată și tratată. Au fost desem
nați și oamenii care vor lucra pe 
semănători. Toți sînt tineri. Va 
trebui să organizăm cîteva de
monstrații practice.

A doua zi, Petre Mărgărit, Ion 
Dimache, Tudor Tănase și Ștefan 
Ștefan și-au revizuit și reglat se- 
mănătorile cu ajutorul șefului de

brigadă și al inginerului agro
nom. Erau de față și cei 8 tineri 
cooperatori recomandați de orga
nizația U.T.C. să lucreze pe se
mănători. S-a jalonat terenul și 
s-au umplut cupele. In urma se
mănătoarei rîndurile s-au „așter
nut" drepte, uniforme. S-a făcut 
apoi un sondaj. Boabele căzuseră 
în brazdă la distanțe egale.

In raza de activitate a S.M.T. 
Slobozia a fost arată întreaga 
suprafață de 8 453 hectare elibe
rate de culturile timpurii și au 
fost discuite aproape 3 000 de 
hectare.

— Dar ce suprafață aveți de 
însămînțat cu grîu ? — l-am în
trebat pe tovarășul Aurelian An
drei, inginerul șef al S.M.T. Slo
bozia.

—- Aproape 8 000 de hectare, 
din care jumătate urmează după 
prășitoare. De aceea, am luat 
măsuri să asigurăm schimbul doi 
pe cît mai multe tractoare. De 
asemenea, s-a făcut o redistri
buire a celor 18 remorci pentru 
ca ele să ajute la urgentarea -eli
berării terenului de știuleți și co
ceni. Toate cele 54 de semănă
tori, 43 de discuri ți 23 de tăvă
lugi au fost revizuite și trimise 
la brigăzi.

Pînă la 1 octombrie, cînd vom 
începe semănatul griului, tot tere
nul va fi bine pregătit. Insumînd 
angajamentele pe care și le-au 
luat mecanizatorii, reiese că însă- 
mînțarea celor 8 000 de hectare 
cu grîu va fi gata în 8—10 zile 
bune de lucru, cu o săptămînă 
mai devreme decît a fost pre
văzut.

Toate acestea sînt de bun au
gur pentru producția de grîu — 
ediția 1966. Mecanizatorii de la 
S.M.T. Slobozia, regiunea Bucu
rești, sînt hotărîți ca să obțină 
un spor și mai mare de recoltă 
decît în acest an, cînd media la 
hectar a fost de 2 800 kg.

este puțină vreme școlile din rețeaua învățămîntului profesio
nal și tehnic îșl vor deschide porțile. Evenimentul propriu zis 
se va petrece la 15 septembrie. Pînă atunci insă se fac pre
gătiri, se iau toate măsurile pentru ca elevii să aibă cele mai 
bune condiții de învățătură, să-și însușească cît mai temeinic 
tainele meseriei.

Zilele trecute am făcut un raid prin cîteva școli din Capi
tală. Iată constatările noastre :

An nou — școală nouă
Pentru elevii grupului școlar poligra

fic din București deschiderea noului an 
de învățătură va fi cu adevărat un eve- 

. niment. în locul vechii clădiri, în acest 
an ei vor frecventa cursurile intr-un 
imobil nou, o clădire cu 2 etaje ridicată 
intr-unui din noile cartiere ale orașului 
— cartierul Pajura de lingă Combinatul 
Poligrafic „Casa Scînteli“. Aproape 2 000 
de elevi vor intra la 15 septembrie pe 
porțile noii clădiri pentru a frecventa 
cursurile școlii profesionale, ale școlii 
tehnice pentru personal tehnic și ale ce
lei tehnice de maiștri.

Școala pe care o vizităm are 24 săli 
de clasă, camere largi și luminoase cu 
cele mai bune condiții de învățătură.

— Pregătirile pentru deschiderea nou
lui an școlar sînt în toi, ne spune tov. 
director al grupului școlar. Acum iacem 
tot ce ne stă în putință pentru ca elevii 
să aibă asigurate toate condițiile, incă 
de la început.

Constructorii au plecat de curînd și e 
adevărat că au lăsat o construcție mo
dernă, utilată cu tot ce-i necesar bunei 
desfășurări a învățămîntului. Dar cîte nu 
.mai sînt de făcut ? Inventarul vechii școli 
trebuie mutat la noul sediu și aceasta 
cere organizare bună, eforturi. Deocam
dată s-a mutat biblioteca, s-a adus mo
bilierul pentru sălile de clasă.

Școala, da — I.R.C.R.-ul, nu!
— Deschiderea anului școlar — ne-a 

spus tovarășa Uinca Florea, director ad
junct al Școlii profesionale de ucenici a 
întreprinderii „Filatura Românească de 
Bumbac" — ne pune probleme noi în 
comparație cu anul trecut.

— Cîteva din ele.
— Prima e cea referitoare la progra

ma școlară și planul de învățămint. A- 
nul acesta, Ministerul Învățămîntului a 
elaborat noi programe al căror scop 
este, bineînțeles, asigurarea unei pregă
tiri tot mai bune a viitoarelor muncitoa
re din industria textilă. Cadrele didac
tice, întreg personalul școlii luăm toate 
măsurile pentru ca programa școlară să 
fie aplicată întocmai.

Această grijă se vede peste tot. Ca 
un exemplu, poate fi dat faptul că s-a 
creat în acest an un spațiu pentru cabi

Raid prin cîteva școli profesionale 
din București

netul tehnic al școlii, s-au luat măsuri 
ca aparatura din laboratoare să fie com
pletată și pusă la punct, sălile de clasă 
să fie parchetate, și să se procure mo
bilier nou etc.

Pregătiri s-au făcut șl în ceea ce pri
vește atelierul-școală, care va fi înzes
trat în acest an cu utilaje moderne, li
nele din ele au și sosit de la Cluj și 
Sibiu. Pînă în prezent s-a făcut o verifi
care minuțioasă a manualelor școlare 
existente și s-au comandat altele în ra
port cu planul de școlarizare a anului 
1965/1966.

Pe scurt, conducerea școlii s-a gîndit 
la asigurarea tuturor condițiilor pentru 
ca la 15 septembrie totul să fie gata. 
S-ar mai putea spune că în acest scop 
s-a încheiat din vreme un contract cu 
întreprinderea raională de construcții și 

reparații — 30 Decembrie — pentru exe
cutarea anumitor lucrări.

— Activitatea în această direcție, ne 
spune tovarășa Florea, merge însă în 
ritm de melc.

într-adevăr I.R.G.R. și-a început lucră
rile din luna mai dar pînă aproape de 
sfîrșitul lui august nu erau terminate. 
Întîrzierea unor lucrări mărunte (verifi
carea sobelor, de pildă) ca și a altora 
mal deosebite (amenajarea unui cabinet 
metodic) din cauza slabei preocupări a 
I.R.C.R. pune școala în imposibilitatea de 
a deschide anul școlar în cele mai bune 
condiții. Și de ce această situație cînd 
condițiile bune există? Datorită lipsei de 
răspundere cu care tovarășii de Ia 
I.R.G.R. tratează toate aceste lucruri. E 
cazul — șl timpul, totodată — ca susnu- 
mita întreprindere să dea dovadă de mai 

multă seriozitate în achitarea datoriilor 
ce și le-a asumat, să privească cu mai 
mult simț de răspundere sarcinile ce-i 
revin.

Atmosfera specifică pregătirilor înce
putului de an am întîlnit-o în toate șco
lile profesionale vizitate.

Problema căldurii privită 
cu răceală

în timpul raidului nostru conducerea 
Școlii profesionale „Electroaparataj“ ne-a 
ridicat cîteva probleme care vor trebui, 
fără întîrziere, rezolvate.

— Anul acesta, spunea tovarășul di
rector Pericle Ghinal, vom avea peste 
1000 de elevi în școală, ți trebuie să 
spun că nici pînă în prezent nu este re-

școală
zolvată problema practicii în producție. 
Pentru cei de anii II și III s-a luat le
gătura cu uzina și se vor crea toate 
condițiile. Dar ce facem cu cei din a- 
nul I care efectuează practica în atelie- 
rele-școală. Anul acesta avem Î2 clase 
de anul I în loa de 8 cît aveam anul 
trecut. Numărul atelierelor-școală pen
tru lăcătușerie a rămas însă același. 
Mai este nevoie de cel puțin două ate
liere.

Se cunosc aceste lucruri la Direcția 
personal și invătămînt din M.I.C.M. ? 
Desigur. Știe acest lucru și uzina și Sfa
tul popular al raionului 23 August. Un 
singur lucru nu se face : nu se iau mă
suri pentru a rezolva această cerință 
justă a școlii.

De asemenea, nu este încă rezolvată 
(acest lucru persistă de mai multi ani) 
problema încălzirii în cele mai optime 
condiții a sălilor de clasă. Deși există 
toate aprobările forurilor de resort pro
blema încălzirii este tărăgănată.

★
Privim calendarul. Astăzi nu este de

sigur 15 septembrie. N-am văzut încă pe 
frontispiciul nici uneia din clădirile șco
lilor vizitate tradiționala urare de „Bine 
ați venit“ I Prin pregătirile care se fac 
peste tot, prin faptul că ele înbrățișează 
o gamă largă, variată de domenii — în
cepînd cu probleme legate de aprovizio
narea cantinelor și terminînd cu cele 
care privesc programele școlare și pla
nurile de învățămint — am întrevăzut 
însă peste tot tăblițe pe care era scris 
..Bine ati venit — elevi ai școlilor pro
fesionale“. Numai cîteva din aceste tă
blițe lipseau : n-au avut grijă să le pună 
tovarășii de la I.R.G.R. — 30 Decembrie, 
și alții. Să sperăm că acest lucru le va 
da de gîndit.

I. BODEA
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Lupte puternice în regiunea
deltei fluviului Mekong

Agențiile de presă semnalează că în ultimele 24 
de ore, operațiunile militare au fost concentrate 
îndeosebi în regiunea deltei fluviului Mekong. Po
trivit comunicatelor militare guvernamentale și 
americane, în aceste lupte au iost angajate 5 bata
lioane guvernamentale, 
copiere americane.

o brigadă fluvială și eli-

Deschiderea Tîrgului | Apărători

Se semnalează, de asemenea, 
atacul întreprins de forțele pa
triotice în regiunea situată la 
circa 200 km sud-est de Saigon 
împotriva unor posturi guverna
mentale întărite. Pierderile sufe
rite de garnizoana atacată, tran
smite agenția France Presse din 
Saigon sînt considerabile. în 
cursul zilei de sîmbătă, avioane 
americane strategice de tipul 
„B-52“ au decolat de la baza 
din Guam efectuînd noi bombar
damente asupra regiunii Quang 
Tin, precum și asupra altor lo
calități din zona platourilor cen-

trale, unde se consideră că există 
poziții întărite ale patrioților 
sud-vietnamezi.

într-o ședință prezidată de 
șeful statului generalul Ngu- 
yen Van Thieu guvernul mi
litar de la Saigon a adoptat 
hotărîrea „de a zdrobi fără 
ezitare orice manifestare de 
împotrivire față de guvern“. 
Măsurile adoptate de guvern, 
caracterizate de agențiile de 
presă occidentale ca fiind „ex
trem de drastice“, se îndreap
tă împotriva instituțiilor de

Atena: Perspectivele
soluționării crizei politice

Sîmbătă dimineața regele Con
stantin l-a primit pe primul mi
nistru interimar, Ylias Tsirimo- 
kos. După audiență, Tsirimokos 
a făcut ziariștilor o declarație în 
care a menționat că nu a prezen
tat regelui nici o nouă propune
re din partea guvernului privind 
rezolvarea crizei.

Agenția France Presse relatea
ză că la 4 septembrie liderul 
Uniunii de centru, Papandreu, a 
dat. publicității la Atena o de
clarație în care a arătat că „U- 
niunea de centru acceptă — în 
principiu — propunerea liderului 
E.R.E. Canellopoulos de a se 
forma un guvern al Uniunii na
țional radicale, sub președinția 
acestuia, care să organizeze ale-

de 
în 
că

geri în termenul prevăzut 
constituție“. în același timp, 
capitala Greciei s-a anunțat 
prima întrevedere dintre Papan- 
dreu și Canellopoulos va avea 
loc la 5 septembrie. Cu acest 
prilej vor fi abordate probleme 
privind formarea guvernului 
E.R.E. și „măsurile care vor tre
bui luate pentru organizarea unor 
alegeri imediate și libere“.

Cercurile politice din Grecia 
relevă, însă, că liderul E.R.E., 
pune drept condiție pentru orga
nizarea unor noi alegeri, ca „or
dinea și calmul să fie restabilite 
în țară“, adică încetarea mani
festațiilor în favoarea lui Papan- 
dreu.

sud-vietnamezi în cauză.
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învățămînt superior, unde 
„mocnește nemulțumirea și 
ostilitatea față de unii lideri 
militari, printre care însuși 
șeful statului, Nguyen Van 
Thieu“. Unități mobile de po
liție vor ține sub strictă su
praveghere așa-numitele „zo
ne de activitate militară, care 
sînt create pe majoritatea te
ritoriului ocupat de trupele 
guvernamentale“. Potrivit a- 
genției Reuter, generalul 
Thieu a declarat furios. că 
„poliția capătă dreptul de a 
organiza descinderi la orice 
oră din zi și din noapte la do
miciliile celor care s-au ma
nifestat sau sînt suspecți de a 
se manifesta în mod ostil la 
adresa guvernului“. Grevele 
și adunările publice, citirea 
ziarelor și a literaturii necen
zurate de poliție, menționea
ză agenția, îi fac pasibili de 
pedepse grele (inclusiv pe
deapsa cu moartea) pe cetățe
nii

Situația
din Cașmir
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internațional
Romania participă 

la acest tirg 
pentru a 10-a oară
ATENA 4. —■ Corespondentul 

Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite:

Sîmbătă seara a avut Ioc 
deschiderea oficială a Tîrgului 
internațional de la Salonic. La 
inaugurare au fost prezenți 
ministrul comerțului, Savopou- 
los, ministrul industriei, Papa- 
dimitriu, personalități ale vieții 
politice, oameni de afaceri 
greci și străini, ziariști.

Tîrgul sărbătorește în acest 
an 40 de ani de la înființare. 
Pentru a marca evenimentul, 23 
de țări din cinci continente, 
printre care și Republica Socia
listă România, expun pe o su
prafață de 78 685 metri o va
riată gamă de produse. Țările 
socialiste prezente la tirg ocu
pă peste jumătate din suprafața 
totală de expunere a tîrgului.

Țara noastră participă la a- 
cest tirg pentru a 10-a oară. 
Întreprinderile românești pre
zintă pe o suprafață de aproape

de la Salonic
1 000 de metri pătrați o variată 
gamă de produse: mașini-unel- 
te și agregate, produse petroli
ere, tractoare, autocamioane 
„Bucegi“, rulmenți, anvelope, 
electromotoare, aparate desti
nate utilizării în scopuri pașni
ce a energiei atomice, produse 
chimice și altele.Conferința tineretului comunist din Uruguay

SÎMBĂTĂ s-a deschis la 
Montevideo Conferința națională 
a Uniunii Tineretului Comunist 
din Uruguay, care coincide cu 
aniversarea a 10 ani de la înfiin
țarea acestei organizații. Confe
rința la care participă 500 de 
delegați are pe ordinea de zi pro
blema situației din țară și rolul 
tineretului comunist. Raportul de 
activitate a fost prezentat de Val- 
ter Sanseviero, prim-secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului Co
munist.

Lucrările Conferinței vor dura 
trei zile.

U.R.S.S. — Vedere a hotelului „Moscova" din Kiev

L a Londra, urmează să înceapă conferința constitu
țională care va stabili viitorul insulei Măuricius. 
Independentă, asocieie, integrare silit diferitele 
formule ce figurează in dosarele „Colonial Oilice- 
ului" fără ca să se poată prevedea care din ele 
va fi reținută. Sosind în capitala britanică, premi
erul acestei colonii, dr. Ramgooiam, a declarat că 
guvernul insulei Măuricius cere Angliei să-i acor
de imediat independenta. „Este neapărat necesar

— a spus el — ca Măuricius să primească dreptul deplin de 
suveranitate pentru a se pune capăt actualei nesiguranțe po
litice. Această suveranitate constituie cheia dezvoltării insu
lei și a propășirii ei economice".

Avînd o suprafață de 1 385 km pătrați și o populație de 
aproximativ 700 000 locuitori, Măuricius sau „insula zahărului", 
cum i se mai spune întrucît 98 la sută din economia ei se ba
zează pe producția și prelucrarea trestiei de zahăr, este mult 
mai apropiată de Franța decît de actuala ei putere colonială. 
Aici', majoritatea localităților, golfurilor, străzilor au păstrat 
denumirile primite încă din timpul domniei coloniale france
ze. După 150 de ani de dominație engleză nu a fost rebotezat 
nici măcar „Istmul nefericirii" cum a fost denumit locul unde 
englezii au pus pentru prima oară piciorul, în 1810, pe această 
insulă. Olandeză între 1598 și 1710, franceză între 1715 și 1810. 
Mauritius a fost cedată Angliei prin tratatul de la Paris din 
1814. Noii guvernatori britanici s-au instalat. în palatele ocu
pate de vechii guvernatori francezi. S-a schimbat numai me

tropola spre care se îndreaptă navele purlînd bogățiile insulei. 
"iȚ D e Ia nord la sud, ca și de la est la vest, privirile nu întîl- 
nesc in Măuricius decit plantațiile de trestie de zahăr care 
mărginesc principalele șosele ale teritoriului. Acest peisaj mo
noton este întrerupt numai de citeva piscuri sau craterele 
unor vulcani stinși. 40 la sută din suprafața totală este acope

rită cu aseme
ni nea plantații.

III 0811 A întreaga pro
ducție este ex
portată în An
glia, dar acest 
fapt nu a scutit 
pe locuitori să 
cunoască din 
plin neajunsu
rile scăderii 
prețului zahă
rului pe piața . 

occidentală. Potrivit cifrelor oficiale, deși in ultimii ani recol
tele de trestie de zahăr au fost excelente, veniturile locuito
rilor s-au redus simțitor. Acesta, este unul din principalele 
dezavantaje ale monoculturii impuse de puterea colonială 
engleză.

Din anul 1961, Măuricius a primit un statut de semi-autono- 
mie, care permite funcționarea unui guvern, prezidat de un 
„premier" (și nu de un prim ministru) și a unei Adunări legis
lative, din care 40 de deputați sînt aleși și 12 numiți de gu
vernatorul englez. Acesta din urmă are, de altfel, dreptul să 
opună veto-ul său la toate hotărîrile guvernului sau Adunării 
legislative, ceea ce face ca această semi-autonomie să fie lip
sită de orice putere.

in preajma deschiderii conferinței constituționale, observa- j 
torii din capitala britanică au subliniat că problema statutului 
viitor al insulei Măuricius preocupă intr-un cțrad înalt unele I 
cercuri engleze și americane. Specialiștii militari din Anglia] 
și'S.U.A. consideră că, prin desprinderea Singaporelui din Fe
derația Malayeză și a ultimelor evenimente din Aden, a fost ] 
dată o lovitură „sistemului de apărare" al N.A.T.O. din Ocea- | 
nul Indian. Tocmai pentru a contracara această situație, la 
Londra și Washington au fost elaborate planuri privind ere- I 
area unor baze militare navale și aeriene în insulele Oceanu
lui Indian. Potrivit acestor planuri, una din aceste baze ar ur
ma să fie instalată și în insula Măuricius. Presa occidentală I 
relatează că guvernul englez va condiționa acordarea indepen
denței insulei de asigurarea că va putea înființa o bază milita
ră anglo-americană în Măuricius.

De altfel, diplomația britanică folosește și alte tactici pen- | 
tru a-și susține interesele sale în această regiune a lumii. în 
acest scop, este folosit, ca un element dizolvant, cel de-al do- I 
ilea Partid din insulă, Partidul Măuricius, care reprezintă in
teresele marilor plantatori de trestie de zahăr, legați de cercu
rile economice din City-ul londonez. Liderii acestui partid se 
pronunță împotriva acordării independenței imediate și con
sideră că ar fi mai bine ca Măuricius să primească un statut 
de stat asociat la Marea Britanie. Pentru a slăbi poziția parti- l 
dului laburist al premierului Ramgooiam, partidul Măuricius a 
provocat în luna mai incidente pe insulă, care s-au soldat cu , 
numeroase victime și au permis aducerea unor noi trupe bri
tanice. în această lumină se consideră că tratativele constitu- ■ 
ționale vor ii destul de dificile. Dar marea majoritate a po- | 
porului insulei a arătat că se pronunță pentru independența 
deplină întrucît știe că aceasta este singura cale prin care va 
putea aspira la un viitor mai bun.

SRINAGAR 4 (Agerpres). — 
Vineri au continuat în Cașmir 
incidentele armate între forjele 
indiene și pakistaneze. Surse din 
Delhi au declarat că trupe indie
ne au pătruns în partea pakista
neză a acestui teritoriu, în timp 
ce în numeroase puncte de fron
tieră sînt concentrate trupe pa
kistaneze. In urma luptelor, atit 
de-o parte cît și de alta, s-au 
înregistrat numeroși morți, răniți 
și pierderi materiale.

Intr-un discurs rostit vineri 
seara, primul ministru indian, 
Lai Bahaclur Shastri, a spus, re- 
ferindu-se la acest conflict, că 
el necesită o reglementare defi
nitivă, exprimîndu-și îndoiala că 
simpla încetare a focului ar fi 
eficientă. El a spus că guvernul 
său va continua să acționeze 
pentru obținerea și menținerea 
păcii.

La rîndul său, ministrul de 
externe al Pakistanului, AU Zul- 
ficar Bhutto, a declarat că la 
baza, rezolvării conflictului tre
buie să stea dreptul de autode
terminare al populației 
Cașmir.

Anglia: Alegeri generale

înainte de termen?
Perspecfiva unei crize politice prelungite planea

ză deasupra Marii Britanii și guvernul are de fă
cut față eventualității 
joritate parlamentară 
chiar pierdută.

de a vedea infima sa 
redusă și mai mult

ma
sau

Cele trei partide reprezentate 
în Parlamentul britanic desfă
șoară o vie activitate în legătură 
cu situația creată după încetarea 
subită din viață a președintelui 
Camerei Comunelor, Harry Hyl- 
ton-Foster. Acest deces pune 
probleme grave laburiștilor. A- 
genția Reuter consideră că viito
rul celui de-al treilea guvern la
burist din perioada postbelică 
depinde de modul în care
fi înlocuit Hylton-Foster și de 
rezultatul alegerilor parțiale care 
urmează să aibă loc în viitoarele 
săptămîni în două circumscripții 
electorale. Dacă președintele 
care nu participă la vot decît în 
cazuri de balotaj va fi ales din

va

rîndul deputaților 
cele două locuri 
parlament vor fi ocupate — după 
cum se așteaptă de un conser
vator și un laburist, atunci gu
vernul va dispune de o majori
tate doar de un vot în Camera 
Comunelor. Dacă, însă, conser
vatorii cîștigă ambele locuri, și 
această posibilitate nu este ex
clusă — guvernul va pierde ma
joritatea. Iată de ce observatorii 
consideră că organizarea unor 
alegeri generale înainte de ter
men devine din nou probabilă. 
Totuși, surse apropiate primului 
ministru Wilson insistă că nu ar 
exista motive pentru care guver
nul să recurgă la noi alegeri.

laburiști, 
vacante

iar 
din

SPANIA. — Imagine dezolantă de pe una din străzile 
Barcelonei.

p
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entru dictatorii la
tino-americani pro
blema liniei de con
duită . reprezintă 
ceva foarte relativ. 
Unii dintre ei au 
trei, patru, sau chiar 
mai multe filozofii, 
pe care le scot din

mînecă atunci cînd Ie consideră 
utile și le aruncă la coș destul de 
repede, după ce nu mai au ne
voie de ele. E greu de stabilit cîte 
asemenea filozofii utilizează cu
tare sau cutare dictator pe lună, 
pe an etc. Totuși, indiferent de 
număr, de natură și de nuanță, 
liniile de conduită ale dictatori
lor latino-americani se grupează 
ferm în două categorii : „la pu
tere“ și „în opoziție“.

Categoria „la putere“, cuprin
de, , printre altele, următoarele , 
elemente : stare de asediu, are
stări, întemnițări, gaze lacrimo
gene, Jocuri de armă, asasinate. 
Caracteristic pentru felul de a ac
ționa al dictatorului aflat la pu
tere este apelarea în fiece mo
ment la serviciile poliției și ar
matei. Una dintre primele griji 
ale unui dictator în funcție este 
aceea de a-și înlătura cît mai 
rapid toți rivalii posibili, întem- 
nițîndu-i, alungîndu-i, ucigîn-

du-i etc., după străvechiul obi
cei al împăraților otomani. Orice 
mișcare de protest- este imediat 
declarată; „ilegală“, întrucît „pune 
în pericol securitatea statului". 
Dictatorul în funcție nu admite 
libertatea de opinie, exceptînd, 
bineînțeles, (opiniile care-i , sînt 
favorabile.

Dictatorii „în opoziție“ sînt de 
cele mai multe ori dictatori răs
turnați de alți dictatori. Cînd un 
dictator latino-american se află

• DUPĂ o criză politică care 
a durat peste patru luni, la Sau ■ 
to Domingo a fost instalat vineri 
guvernul provizoriu dominican 
condus de Hcctor Garcia-Godoy, 
ministru al afacerilor externe în 
guvernul fostului președinte Juan 
Bosch. în cuvîntarea inaugurală, 
Godoy a promis că guvernul său 
„va fi absolut imparțial“ și va de
pune toate eforturile pentru orga
nizarea alegerilor generale într-o 
perioadă de nouă luni. El a che
mat poporul dominican să se 
unească „pentru a face ca perioa
da de rămînere a trupelor inter- 
venționiste străine în țară să fie 
cît mai scurtă posibil“.

o LA MOSCOVA a sosit o 
delegație economică braziliană 
condusă de Roberto Campos, 
ministrul planificării și coopera
ției economice al Braziliei.

La sosire, ministrul brazilian 
a declarat că scopul vizitei sale 
în U,R;S.S. constă în. studierea

rii). și în cele din urmă începe 
să-și recruteze adepți cu care să 
formeze un „front de luptă“. Fra
zele „democratice“ îi curg gîrlă, 
poporul este pomenit la tot pasul 
și, de asemenea, la tot pasul este 
denunțată dictatura. Toate gîn- 
durile și acțiunile' unui fost dic
tator sînt îndreptate spre un țel 
precis : răsturnarea dictatorului 
care l-a răsturnat pe’ el și, desi
gur, revenirea la putere.

Un exemplu edificator în acea-

BOLIVIENII
în opoziție, aceasta înseamnă în 
primul rînd că nu se mai află 
în țară, ci1 ,jîn exil“, undeva în- 
tr-un stat vecin. în această si
tuație el nu mai poate utiliza 
nici poliția, nici armata și deci 
nu mai poate reprima, ucide etc. 
Atunci în' ființa dictatorului se 
trezește vocația, de opozant. EL 
începe să critice pe cel care i-a 
luat locul, să-i denunțe metodele 
(care' sînt aproape întotdeauna 
identice cu cele pe care le folo
sea chiar el cînd era la cîrma ță-

stă direcție ni-1 oferă Bolivia. 
Pînă acum un an Victor Paz 
Estenssoro era „la putere“. No
minal avea funcția de președinte. 
Practic, pe aceea de dictator, 
cu toate atributele ei. Cum se 
întîmplă deobicei în regimurile 
dictatoriale, mîna lui dreaptă, 
vicepreședintele Réné Barrientos, 
folosind nemulțumirea populară 
împotriva lui Estenssoro, „l-a 

' lucrat“ pe acesta (expresia apar
ține unui ziar mexican) și în cele 
din urmă l-a răsturnat. Estens-

Din R. P.
Industria extractivă din R. P. 

Bulgaria a înregistrat succese în 
ultima perioadă. Extracția mine
reului de metale feroase a cres
cut în primele șapte luni ale 
anului cu 235,2 Ia sută, iar ex
tracția minereului de metale ne
feroase — cu 130,1 la sută, față 
de aceeași perioadă a anului tre
cut, în cursul acestui an se con
struiesc 53 de întreprinderi mi
niere.

Explorările geologice din ulti
mele două decenii au dus la des
coperirea unor mari zăcăminte de 
minereu de fier, mangan, plumb, 
zinc și cărbune.

In curînd va începe în R. P. 
Bulgaria construirea celui 
mai mare baraj din munții

Bulgaria
Balcani „Antonivanovți“, înalt 
de 144 metri. Noul baraj va 
fi ultima treaptă a cascadei 
de construcții hidroenergetice 
„Vîcea“. In vederea acceleră
rii acestei construcții, scrie 
ziarul „Zemedelsko Zname“, 
vor fi importate mașini mo
derne din U.R.S.S., R.F.G.,
Anglia, Franța și Italia.

În noul an școlar 1965—1966 
vor fi admiși în școlile profe
sionale și tehnice din R. P. 
Bulgaria peste 51 000 de elevi. 
Numărul total al celor care 
urmează cursurile acestor | 
școli va fi de 94 000. Cel mai 
mare număr de elevi va fi ad
mis pentru specialitățile: 
construcții de mașini, elec
trotehnică, construcții etc.

R. P. BULGARIA. — Noi construcții în orașul Mihailovgrad.

posibilităților de mărire a schim
bului de mărfuri între cele două 
țări.

• LA INVITAȚIA lui Adam 
Rapacki, ministrul de externe al 
R. P. Polone, Michael Stewart, 
ministrul de externe al Marii 
Britanii, va face o vizită oficială 
în Polonia între 17 și 21 septem
brie a.c.

® LA 3 SEPTEMBRIE, la 
cinematograful „ODEON“ din 
Belgrad a avut loc premiera de 
gală a filmului românesc „Tu- 
dor“. Cu acest prilej, spectatori
lor le-au fost prezentați actorii 
Emanoil Petruț, interpretul rolu
lui titular, și Luminița Iacobescu.

în numele Comisiei pentru re
lațiile culturale cu străinătatea și 
al cineaștilor iugoslavi, oaspeții 
români au fost salutați de regi
zorul Dușan Makaveiev. A răs
puns actorul Emanoil Petruț.

e DUPĂ cum transmite agenția 
M.E.N., la Sanaa s-a anunțat for
marea unui nou Consiliu republi
can, condus de președintele Abdul- 
lah as Sallal. Din consiliu fac par
te generalul Hassan Al-Amri, pri
mul ministru al Yemenului, Abdul

Rahman Iriani, președintele confe
rinței de la Khamer pentru resta
bilirea păcii în Yemen, Ahmed 
Mohammed Noman, general-maior 
Hammud Al-Gayefi, foști primi- 
miniștri ai Republicii Arabe Ye
men și Mohammed Aii Othman, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.A.Y. Noul consiliu s-a în
trunit 'sîmbătă, sub conducerea 
președintelui Sallal pentru a dis
cuta planurile privind apărarea cu
ceririlor revoluționare ale revolu
ției yemenite.

• ÎNGHEINDU-ȘI vizita ofi
cială de patru zile în R.S.F. Iu
goslavia, președintele Republicii 
Arabe Unite, Gamal Abdel Nas- 
ser a părăsit la 4 septembrie 
Belgradul, • îndreptîndu-se spre 
Cairo. La aeroport, președintele 
Nasser a fost condus de Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F.. 
Iugoslavia, și de alte persoane 
oficiale.

ai unei politici 
perimate

anumită consec
vență nu-i poa
te fi contestată 
fostului cance
lar Adenauer : 
„bătrînul domn“ 
so plasează în
totdeauna pe 
pozițiile extre

mei reacționare a vieții politice 
vest-germane.

Acum, în plină campanie elec
torală Adenauer a găsit necesar 
să atace cu vehemență ceea ce 
el numește „fenomenul neliniș
titor al destinderii internaționa
le“. într-un articol publicat în 
periodicul DIE POLITISCHE 
MEINUNG (Opinia politică), 
fostul cancelar scrie: „Trebuie 
ținut seama că politica de des
tindere ar putea comporta peri
cole pentru existența și securi
tatea Germaniei“. Nu vom insis
ta asupra denaturării voite a rea
lităților : este greu de văzut 
cum s-ar putea ca instaurarea 
unei reale destinderi în atmos
fera internațională să dăuneze 
securității Republicii Federale 
Germane. Altceva merită însă să 
fie subliniat. în articolul mai 
sus citat este lansat un apel di
rect opiniei publice vest-germa- 
ne ca acesta să se ridice împo
triva destinderii. „Pentru a res
pinge acest pericol (al destinde
rii internaționale ■— n.n.) —
scrie Adenauer —■ este necesară 
o cooperare strînsă a tuturor for
țelor politice vii ale țării“.

Opinii asemănătoare au fost 
exprimate și de Franz Josef 
Strauss, fost ministru al apărării 
și conducătorul aripii bavareze 
a partidului democrat-creștin. 
într-un articol publicat în RHEI- 
NISCHER MERKUR, Strauss a 
revendicat ,(drept de autodeter
minare nucleară“ pentru R.F.G. 
El a lansat o chemare abia voa
lată Ia presiuni în acest sens : 
„Germanii nu trebiîie nici un 
moment să considere irevocabilă 
actuala renunțare la armele nu
cleare“. Amestec de șantaj și in
citare, aluziile lui Strauss Ia po
sibilitatea ca „un nou fuhred“ 
să ofere Germaniei armele nu
cleare pe care „unii i le refuză“ 
nu pot fi, desigur, considerate 
altfel decît atacuri calificate la 
adresa unei politici de pace.

Luările de atitudine ale lui 
Adenauer și Strauss constituie 
în momentul de față, reafirmarea 
poziției unei anumite fracțiuni 
politice care cere cu orice preț 
înghețaiea oricărui progres in
ternațional pe calea destinderii 
și, în plus, adoptarea unor mă- 

| suri care nu pot decît să contra- 
j vină cauzei securității interna- 
j ționale.

Unii observatori din capitala 
vest-germană sînt tentați să vadă 
în noile luări de atitudine ale 
lui Adenauer și Strauss „o reac
ție la creșterea presiunilor pe 
plan intern pentru o reconside- 

I rare a politicii perimate“ (cores
pondentul ziarului COMBAT în 
R.F.G.).

Se remarcă în acest sens că, 
în actuala campanie electorală 
ș-au făcut auzite destul de frec
vent luări de poziție ale unor 
personalități politice în favoarea 
unei politiei mai realiste, promi
siuni ca, după alegeri, politica 
Bonn-ului să devină „mai per
meabilă“ la cerințele actualelor 
realități internaționale. Desigur, 
e greu de apreciat în ce măsură 
asemenea declarații și atitudini 
reprezintă acțiuni tactice elec
torale sau sînt expresia unor in
tenții reale. Oricum, ele repre
zintă un indiciu că opinia publi
că vest-germană preferă acțiuni 
în favoarea și nu împotriva des
tinderii și cooperării mondiale. 

„Cerințele pentru abandonarea 
concepțiilor învechite și rigide 
in relațiile internaționale trec 
prin toate păturile populației“ — 
scrie cotidianul NEUES ECHO 
din Bremen. Adenauer și Strauss 
— remarcă FRANKFURTER 
RUNDSCHAU — n-au nimic 
altceva de oferit decît rămășițe 
de rețete a căror eficacitate e 
azi îndoielnică. în orice caz, ei 
se pot aștepta astăzi mai ■ puțin 
decît ieri să fie urmați. Aseme
nea declarații publice — opinia 
cunoscutul ziarist vest-german 
Sebastian Haffner — „nu pot 
decît provoca reacții inverse ce
lor scontate de autorii lor“.

Nu există nici o îndoială că 
agitația lui Adenauer și Strauss 
merge împotriva realităților vie
ții, împotriva curentului spre 
pace și colaborare, care, în ciu
da zigzagurilor și piedicilor își 
croiește drum și în R.F.G.

EM. RUCAR

soro a fost nevoit să fugă în 
Peru, unde se află și în prezent.

Toate acestea s-au petrecut la 
sfîrșitul anului trecut. De atunci 
și pînă în prezent regimul insti
tuit de Barrientos s-a dovedit a 
fi identic cu al predecesorului 
său, iar în unele privințe chiar 
și mai nepopular. Puține zile de 
liniște a avut Bolivia în cele zece 
luni de guvernare a actualului 
dictator. Grevele, demonstrațiile 
și alte acțiuni antiguvernamen-

siv“ inițiat de fostul președinte, 
plan care vizează înlăturarea ac
tualului regim. Dezvăluirile în 
legătură cu inițierea unui astfel 
de complot au fost făcute de 
însuși Barrientos. Estenssoro a 
calificat însă afirmațiile dictato
rului drept „lipsite de temei“. 
Totuși, după cum informează zia
rul bolivian „PRESENCIA“, ști
rile referitoare Ia acțiunile lui Es
tenssoro au fost confirmate de 
descoperirea unor documente. Po-

NU-I VOR
tale, s-au ținut lanț, ajungînd ca 
în mai să pericliteze serios situa
ția juntei lui Barrientos. în urma 
acestora, dictatorul bolivian a 
luat în principal două măsuri : 
și-a desemnat un „copreședinte“ 
în persoana lui Alfredo Ovando 
Cavdia. și a amînat alegerile care 
trebuiau să aibă loc luna aceasta.

Din exilul său, Estenssoro a 
crezut că poate de acum înainte 
să se desfășoare. în Bolivia au 
început să circule știri despre 
existența unui „vast plan subver-

trivit acestor documente, fostul 
președinte ar conduce o mișcare 
în favoarea sa și că această miș
care și-ar desfășura activitatea pe 
teritoriul bolivian. în ceea ce 
privește declarațiile lui Estens
soro, ele sînt foarte „ascuțite“. 
El acuză pe Barrientos de geno
cid întrucît „a ucis în ultimele 
incidente peste 300 de bolivieni“, 
de „atrocități“ etc.

Pentru bolivieni ca și pentru 
observatorii dinafară, duelul Es- 
tenssoro-Barrientos are o semnifi

cație clară : lupta pentru putere. 
Bolivienii cunosc prea bine poli
tica antipopulară a actualului 
dictator, dar tot atît de bine o 
cunosc și pe a fostului dictator. 
Și nici într-un caz nu-și pun 
problema pentru care din cei 
doi să opteze. Muncitorii și ță
ranii din Bolivia vor un guvern 
democratic, care să dea curs as
pirațiilor populare. în acest scop 
sînt organizate acțiunile popu
lației, acțiuni care constituie a- 
devărata mișcare opoziționistă 
din Bolivia. Printre acestea se 
numără șf marea demonstrație 
de vineri a profesorilor, studen- > 
ților și elevilor din La Paz, șiy 
recenta grevă a minerilor de la 
minele din Sieglo Viente, Catavi, 
Humanuni, și luptele unităților 
de partizani. De aceea cînd po
porul iese în stradă și strigă „Jos 
Barrientos“, el presupune prin 
această lozincă respingerea ori
cărei dictaturi, în așa fel îneît 
„Jos Barrientos“ înseamnă în a- 
celași timp și „Jos Estenssoro“ a- 
dică, în ultimă instanță, „Jos 
dictatura“.

ION D. GOIA
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