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Uzina „1 Mai" din Plo
iești a completat gama a- 
gregatelor aferente fora
jului sondelor pînă la 
7 000 m adîncime, prin- 
?r-un nou prevenitor de 
-upție de mare putere. 

^După trecerea cu suc
ces a probelor de omolo
gare la una din sondele 
de mare adîncime săpate 
recent — permițind să se 
atingă presiunea stabilită 
în proiect de 700 at
mosfere — agregatul a 
fost introdus în produc
ția de serie a uzinei.

Performantele
ale acestui utilaj au de
venit cunoscute 
străinătate. S-au și pri
mit comenzi pentru achi
ziționarea lui în U.R.S.S., 
S.U.A., India șl alte țări.

(Agerpres)

A CONVENȚIA
DE PRACTICĂ“

Intre măsurile organizatorice 
care preced cu cîteva săptă- 
mîni sosirea studenților în u- 
zine, una concentrează în mod 
deosebit, preocupările comisii
lor de practică din institutele 
de învățămînt superioar: în
cheierea convențiilor. Aceste 
acte își propun să reglemen
teze concret obligațiile reci
proce ale întreprinderilor și 
institutelor de învățămînt șu- 
Derior, pe baza 
H.C.M. nr. 382 
Regulamentului 
acesteia. Dar, o 
dului în care 
practic asemenea

prevederilor 
din 1964 și a 
de aplicare a 
analiză a mo- 
este folosită 

r_____  _____ a procedură
argumentează concludent fap
tul că în anumite împrejurări 
ea are o utilitate minimă, de
vine o formalitate.

Intrucît convenția de prac
tică include anumite clauze, cu 
detalieri precise, în a căror 
resoectare este angajată res
ponsabilitatea institutului și a 
întreprinderii, semnarea ei pre
supune cunoașterea și accep
tarea prealabilă a acestora, o 
discuție la fața locului asupra 
condițiilor concrete în care ar 
urma să se desfășoare prac
tica. Nu este cazul să insistăm 
prea mult asupra formalismu
lui de care se dă dovadă atunci 
cînd asemenea acte se „în
cheie“ prin corespondență. Și 
totuși, la Fabrica de mașini u- 
nelte și agregate București, 
pentru grupuri de studenți tri
miși de institutele politehnice 
din Cluj și Iași la practica de 
documentare în vederea elabo
rării proiectului de deplasări, 
convențiile au sosit prin poștă, 
în dublu exemplar, însoțite de 
anexa : „vă rugăm să le com
pletați și să ne restituiți unul 
semnat de directorul general“. 
Mai mult chiar, expeditorii ie
șeni ai convenției — purtînd 
semnătura rectorului Institutu
lui î — nu s-au obosit nici mă
car să precizeze pentru ce an 
este valabil actul. Alteori, 
pur și simplu se consideră că 
nu este nevoie să fie încheiate 
convenții; deși obligația aeeas-

ta decurge din Hotărîrea și 
Regulamentul citate. Institutul 
de științe economice din Bucu
rești și Institutul politehnic din 
Galați și-au trimis studenții în 
practică de documentare la 
F.M.U.A.B. doar cu simple a- 
drese personale. Desigur, ase
menea practici' mecanice, for
male, în conflict cu obligații 
elementare, prevăzute de legi, 
n-ar fi posibile dacă întreprin
derile cu care institutele co
laborează le-ar respinge. Dar, 
așa ceva nu se întîmplă. 
Semnînd, alături de rec
tori, directorii generali sub
scriu cu indiferență la for
malism, îl încurajează. Mai 
grav este însă faptul că se în
cearcă și acceptă încheierea 
convențiilor în afara respectă
rii unora din clauzele esențiale 
pe care le înserează. La punc
tul 1 din convenție este speci
ficat : „Se anexează tabelul 
nominal al studenților pe fa
cultăți, ani de studiu și secții, 
specificîndu-se 
rioada cînd va 
fiecare student".
recent patru 
bucureștene — , 
„Grivița roșie", 
mașini-unelte și 
„Semănătoarea", 
tica din această 
studenți de la 
construcții București, Institu
tul politehnic-Timișoara și 
Institutul politehnic-Brașov au 
fost semnate convențiile, dar 
tabelele pomenite n-au fost 
încă aduse. Identic stau lucru
rile cu programele analitice de 
practică, în legătură cu care la 
punctul 6 al convențiilor se 
precizează că : „Practica stu
denților se va desfășura în 
conformitate cu programele 
anexate, care au fost adaptate 
la specificul organizației socia
liste de către delegatul insti
tutului politehnic și delegatul 
organizației socialiste" (s.n.). 
Din nerespectarea unor aseme-

durata și pe- 
face practică

Am vizitat 
întreprinderi 

„23 August“, 
„Fabrica 
agregate“ 

Pentru prac- 
vară a unor 

Institutul de

Dragi tovarăși,
Aș dori să încep prin a vă 

saluta în numele conducerii 
de partid șl de stat pe dv., pe 
toți ofițerii, subofițerii și sol- 
dațil armatei noastre popu
lare, (Aplauze, urale)

Adunarea la care participă 
cadrele de bază ale armatei 
a făcut bilanțul activității 
desfășurate pentru ridicarea 
pregătirii de luptă și politice 
a trupelor. Din rapoartele pre
zentate și din Guvîntul vorbi
torilor au reieșit multe aspec
te pozitive, privind atît activi
tatea de pregătire de luptă și 
politică, cît și întărirea disci
plinei șl ordinii militare.

In expunerea tovarășului 
Ion loniță, ministrul Forțelor 
Armate, au fost arătate pe 
larg rezultatele obținute în 
perioada precedentă, succese
le înregistrate de unitățile și

marile unități ale Forțelor 
Armate ale Republicii Soola- 
liste România. Putem spune 
că nivelul de pregătire al tru
pelor este bun din toate punc
tele de vedere, că armata pa
triei noastre este pregătită 
pentru a-și putea îndeplini în 
orice moment. îndatorirea față 
de popor, față 
(Aplauze).

După cum știți, 
guvernul acordă 
deosebită înzestrării 
cu tehnica de luptă necesară. 
In general, putem aprecia că 
înzestrarea actuală cu arma
ment, mal cu seamă cu cel 
clasic, este satisfăcătoare. Uni
tățile noastre militare dispun 
de mijloacele necesare pentru 
a putea îndeplini cu succes 
orice misiune de luptă. In 
mod deosebit consider nece
sar de subliniat faptul că dis-

de patrie

partidul șl 
o atenție 

armatei

gu- 
în-

«

In zilele de 30 și 31 mal, 
în Aula Academiei Mili
tare Generale din Capitală 
a avut loc adunarea acti
vului de bază al Forțelor 
Armate ale Republicii So
cialiste România, care a 
făcut bilanțul activității de 
pregătire profesională și 
politică a militarilor, des
fășurată în cadrul unui ci
clu de instrucție.

Au luat parte generali și 
ofițeri din comandamente 
de armată și de armă, din 
direcțiile centrale ale Mi
nisterului Forțelor Armate, 
comandanți de mari uni
tăți și unități, secretari 
ai consiliilor politice și ai 
comitetelor de partid.

La lucrările adunării au 
participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, Va- 
sile Patilineț.

La discuții au luat cu
vîntul generali și ofițeri, 
comandanți și activiști de 
partid din armată. Expri- 
mînd mîndria patriotică a 
militarilor pentru marile 
realizări obținute de oame
nii muncii din patria noas
tră în construirea socialis
mului, adeziunea lor depli
nă la întreaga politică, in
ternă și externă, a Parii-

dului Comunist Român, 
vorbitorii au relevat hotă- 
rîrea tuturor ofițerilor și 
ostașilor Forțelor Armate 
de a nu precupeți nici un 
efort pentru transpunerea 
în viață a politicii parti
dului, pentru îndeplinirea, 
in cele mai bune condițiuni, 
a hobilei misiuni încredin
țate de popor. In acest spi
rit, ei au analizat activita
tea desfășurată pînă acum 
in unități și mari unități, 
au subliniat caile șl meto
dele pentru continua per
fecționare a pregătirii pro
fesionale și politice a mili
tarilor patriei noastre.

In cuvîntul său, generalul- 
colonel Ion loniță, minis
trul Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste Româ
nia, a subliniat rezultatele 
obținute de militari în pre
gătirea de luptă și politică 
în ciclul de instrucție care 
s-a încheiat și a înfățișat 
sarcinile care stau în fața 
Forțelor Armate în perioa
da următoare.

Primit cu vii și puterni
ce aplauze, a luat cuvîntul, 
în încheierea lucrărilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

punem de un corp de ofițeri 
cu înalte calități, cu o bună 
pregătire tactică, cu solide cu
noștințe militare și politice, a- 
tașați trup și suflet intereselor 
poporului român, hotărîți 
să-și îndeplinească cu cinste 
îndatorirea de a apăra cuceri
rile revoluționare ale maselor. 
(Aplauze). De asemenea, subofi
țerii, toți militarii sînt animați 
de un înalt spirit patriotic, 
munceso cu rîvnă pentru a-și 
însuși cunoștințele de care au 
nevoie spre a îndeplini orice 
misiune de luptă, a-și face da
toria față de patrie. Putem 
spune cu satisfacție că întrea
ga noastră armată, — ofițeri, 
subofițeri și soldați — te
meinic pregătită și strîns uni
tă în jurul partidului și 
vernului, corp comun cu
tregul popor, urmează neabă
tut politica internă și externă 
a Partidului Comunist Roman 
și a guvernului Republicii So
cialiste România. (Aplauze pu
ternice).

Doreso să exprim satisfacția 
deplină a conducerii de partid 
și de stat pentru nivelul înalt 
de pregătire al tuturor milita
rilor noștri, pentru rezultatele 
bune obținute în pregătirea 
militară și politică, în ridica
rea capacității de luptă a tru
pelor ; vă felicit din toată ini
ma pe dv., pe toți 
subofițerii și soldații 
noastre socialiste.
urale).

Tovarăși,
După cum știți, ne aflăm în 

al doilea an al planului cinci
nal. Primul an s-a încheiat cu 
realizări importante, cu depă
șirea sarcinilor de plan în in
dustrie, în agricultură, cu 
succese în toate sectoarele ac
tivității sociale. De asemenea, 
producția industrială în pri
mele patru luni ale acestui 
an reprezintă 113 la sută față 
de producția perioadei simi
lare a anului 1966. în întreaga 
țară se desfășoară o activitate 
intensă pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Congre
sul al IX-lea al partidului.

Rezultatele obținute pînă 
acum dovedeso realismul pre
vederilor Congresului și toto
dată evidențiază faptul că a- 
vem toate condițiile pentru a 
îndeplini și chiar depăși o- 
biectivele planului cincinal. 
Cu toate acestea, considerăm 
că în economia noastră există 
încă mari rezerve care, puse 
în valoare, pot determina un 
ritm și mai înalt de dezvol
tare a patriei noastre. Asa 
cum s-a subliniat la Plenara 
din decembrie 1966 a Comite
tului Central, este necesar să 
acordăm mai multă atenție 
creșterii eficienței economice 
a întregii noastre activități. 
Trebuie să facem totul ca pen
tru fiecare leu cheltuit să ob-

un 
care

un

ofițerii, 
armatei 

(Aplauze,

ținem o producție mal mare, 
un beneficiu mal ridicat In 
aceasta constă eficiența unei 
bune activități economice. Nu
mai astfel vom asigura condi
ții pentru dezvoltarea în ritm 
tot mal înalt a economiei 
noastre, numai astfel ne pu
tem apropia într-un termen 
mai scurt de țările avansate 
din punct de vedere economic.

O atenție deosebită acor
dăm bunei organizări a pro
ducției și a muncii, creșterii 
productivității muncii, întări
rii disciplinei în producție. In 
primele patru luni, productivi
tatea a crescut cu 10 la sută, 
ceea ce reprezintă un nivel 
superior prevederilor planu
lui. Dar trebuie să spunem că 
și în acest domeniu mai avem 
încă rezerve mari. In multe 
întreprinderi și instituții for
ța de muncă nu este folosită 
în mod rațional. Pentru 
produs sau o activitate 
ar putea fi executate de
om, la noi sînt necesari de 
multe ori doi sau chiar trei 
oameni. Este de la sine înțe
les că nu putem admite o ase
menea stare de lucruri dacă 
dorim să asigurăm un mers 
înainte tot mai rapid al pa
triei noastre. Or, întregul nos
tru popor dorește să lichideze 
cît mai iute moștenirea regi
mului burghezo-moșieresc, să 
ajungă într-un timp cît mai 
scurt la nivelul țărilor econo- 
micește dezvoltate, să creeze 
condiții pentru desăvîrșirea și 
perfecționarea construcției 
cialiste, pentru trecerea la 
munism. (Aplauze).

Timpul de lucru de 8 
nu este peste tot folosit 
mod rațional. După constată
rile făcute în multe întreprin
deri și instituții, în fapt se 
lucrează 7 ore și în unele 
locuri chiar mai puțin. Aceste 
stări de lucruri au determinat 
Comitetul Central și guvernul 
să adopte recenta hotărîre 
care reglementează folosirea 
judicioasă a timpului de lu
cru, asigură întărirea disci
plinei în producție și în mun
că și implicit creșterea pro
ductivității muncii sociale, 
îmbunătățirea întregii noastre 
activități.

Desigur, tovarăși, că în 
perspectivă — probabil la ela
borarea viitorului plan cinci
nal — va trebui să ne gîndim 
la o reducere a timpului de 
lucru. Pentru a ajunge acolo 
trebuie însă să asigurăm folo
sirea lui cît mai rațională. 
Reducerea în viitor a timpului 
de lucru va fi făcută în mod 
organizat, prin întărirea dis
ciplinei, nu pe calea indisci
plinei și a dezordinii, 
de ce considerăm că 
în vederea reducerii în 
pectivă a timpului de

so- 
co-

ore 
în

Iată 
tocmai 

pers- 
lucru,

(Continuare tn pag. a Ill-a) ț

METALELE VECHI
NU ACCEPTĂ

ION TRONAC

(Continuare in pag. a 11-a)

CONCEPȚIILE ÎNVECHITE

Cu citva timp în urmă, pe harta Capitalei a 
apărut un nou obiectiv industrial : Neferal. O 
uzină producătoare de metale și aliaje neferoase 
avînd ca materie primă, deșeurile, ceea ce face 
din strîngerea și predarea a tot ce înțelegem sub 
acest nume— o problemă de primă importanță.

în producția mondială de me
tale și aliaje neferoase, o pon
dere crescîndă o are elaborarea 
de a doua fuziune. Situația se 
explică în principal prin doi fac
tori : creșterea stocului de deșeuri 
prin mărirea consumului de a- 
liaje și metale neferoase, pe de o 
parte, și micșorarea în perspecti
vă, a rezervelor de metale nefe
roase. Se are în vedere, de ase
menea, aspectul economic : pre
țul de cost al elaborării din de- 
șeu este mult mai mic decît la 
metalul sau aliajul de primă to
pire.

Colectarea metalelor vechi și a 
deșeurilor neferoase este regle
mentată la noi printr-o serie de 
acte normative. Ocupă această 
acțiune locul pe care îl reclamă 
importanța ei, în preocuparea 
factorilor desemnați s-o execute ?

— Nu putem spune, la ora 
actuală, acest lucru — ne infor
mează tovarășul CEZAR CO- 
RÎCI, inginer șef al Uzinei Ne
feral. în unele perioade, capaci
tățile de producție de care dis
punem nu sînt în întregime aco
perite, deși dimensionarea lor a 
fost făcută în funcție de cantită-

țile de deșeuri estimate a rezul
ta în unitățile prelucrătoare.

Prin urmare, cantitățile de de
șeuri scontate nu sosesc la bene
ficiar. De ce ?

— Principala cauză a nereali- 
zării planului de colectare a de
șeurilor de neferoase — aflăm 
de la tovarășul TUDOR NAE, 
inginer șef al întreprinderii de 
colectare a metalelor — o con
stituie faptul că întreprinderile 
nu au sarcini cantitative de pre
dare obligatorii. în trecut exista 
o asemenea sarcină de plan și 
lucrurile mergeau altfel.

Cifrele sînt edificatoare. Cu

N. UDROIU 
ing. C. DIACONU

(Continuare în pag. a lll-a)
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ARTIZANATUL
ȘI ARTA POPULARA

Recent a avut Inc la București, 
C'onriâluirca pe |nră a lucrători
lor din sectorul ele nrlă populară 
și artizanal. al cooperativelor 
meșteșugărești. In condiții speci
fice de dezvoltare, creația fiecă
rui popor reflectă specificul na
țional, are un profund caracter 
social, fiind un document al con
tinuității spirituale a poporului. 
Este cu atît mai importantă păs
trarea nealterată, autentică a tra
dițiilor moștenite de arta popu
lară, îndeletnicire străveche, 
care alături de creația folclorică, 
a păstrat intactă în orice condiții 
istorice unitatea națională a po
porului nostru Cooperativele 
meșteșugărești din țară reunind 
vechile meșteșuguri au reușit să 
atragă peste 13 000 de meșteri, 
care au dezvoltat in ultimii ani 
un volum al producției de artă 
populară și artizanat care a de
pășit în valoare suma de trei 
sute milioane Ici. Analizată sub 
aspect economic producția de 
arfă populară și artizanat e ren
tabilă. aduce man venituri, dar. 
din raport și intervențiile vorbi
torilor s-a scos în evidență faptul 
că există încă în țară foarte 
mulți meșteri, zone întregi ne
cercetate a căror producție nu 
a fost încă valorificată. „In re
giunea Maramureș — spunea 
artistul poporului GEZA MDA — 
an fost depistați de curînd 108 
valoroși cioplitori în lemn — 
în afară de renumiții meșteri de 
porți și case. Stan Pătraș și Bo- 
rodi Gheorghe afla ți de fața —

Cvartet folcloric la Sărulești

UN JOC NOU :

„DE-A CONVENȚIA
DE PRACTICĂ“

(Urmare din pag. I)

nea prevederi decurg nume
roase deficiențe organizatorice, 
relevate pregnant în zilele de 
debut ale practicii. Iată cîteva 
comunicate ca „experiențe ne
gative“ la uzinele amintite : nu 
pot fi încheiate la timp actele 
financiare pretinse întreprin
derii în legătură cu cheltuie
lile pe care trebuie să le facă 
pentru practica studenților ; se 
intirzie e’.iberarea legitimațiilor 
de ntrare și a abonamentelor 
de transport, irosindu-se pen
tru aceasta din timpul de prac
tică al studenților; necunos- 
cînd din vreme conținutul 
exact al practicii studenților, 
pe ani și specialități, membrii 
comisiei de practică din uzine 
nu pot alege și pregăti eficace 
secțiile și atelierele cele mai 
potrivite pentru realizarea o- 
biectivelor cuprinse în progra
mele de practică. Ceea ce ră- 
mîne de neînțeles (numai în 
aparentă .') este faptul că deși 
întreprinderile și institutele se 
rerlamă reciproc, acuzîr.du-se 
de dezinteres, tărăgănare etc., 
apariția unor neajunsuri ca 
cele enumerate este de fapt 
inițial acceptată și tolerată 
prin semnarea convențiilor. In 
cele patru întreprinderi vizi
tate de noi săptămîna trecută, 
încă nu erau alcătuite comi
siile de practică. Aceasta nu i-a 
împiedicat pe delegații institu
telor citate să încheie conven
țiile, deși punctul 5 obligă la 
indicarea responsabililor cu 
practica studenților, „pe în
treaga organizație socialistă, pe 
secții sau sectoare și muncito
rii de înaltă calificare pe locul 
de muncă, cu respectarea nor
melor din H.C.M. nr. 382 964". 
în unele cazuri, chiar se con
vine oficial — prin convenție 
— la nerespectarea acestor 
norme. Un exemplu: conven
ția Institutului de construcții 
București cu Uzina „23 Au
gust“ arată că pentru îndru
marea celor 191 de studenți — 
practicanți vor fi numite nu
mai 4 cadre didactice, în con
tradicție cu regulamentul exis
tent (Același institut a dele
gat însă la Uzina „Grivița ro
șie“ patru cadre didactice pen
tru îndrumarea unui număr de 
80 studenți). îndrumătorii 
de practică din partea uzinei 

meșteri care renunțaseră la ve
chea meserie fiindcă nimeni, nici 
o cooperativă, nici Fondul Plastic 
nu le-au solicitat comenzi. Pen
tru a valorifica mai bine tehnica 
și ornamentele tradiționale, ori
ginalitatea și aspectul autentic 
al obiectelor este necesar de 
n fi extins procedeul mun
cii la domiciliu" — așa cum 
se procedează dc altfel în unele 
centre de creație caro au dat 
bune rezultate : „Arta manuală“ 
din Sibiu, „Sîrguința" Brașov, 
„Arta casnică" din Breaza.

„Pentru stimularea creației do 
artă populară, valoroasă și au

tentică, cu mesaj artistic trebuie 
organizate mai bine și mai efi
cient concursurile de artizanat 
care să pună în valoare largile 
posibilități, izvorul nesecat de 
talente ce se găsește în popor", 
spunea TANCRED BANAȚEA- 
NU, directorul Muzeului de Artă 
Populara. Dar; așa cum sublinia 
raportul, din ceJe 950 de obiecte 
premiale și selecționate la con
cursurile organizate anul trecut, 
foarte puține dintre acestea au 
fost valorificate în Droducția lăr
gită. O dovadă a largilor posi
bilități. ne valorifica te pe deplin, 
o oferă faptul că numai 5—6 

sînt conștienți că este o situa
ție anormală, că îndrumarea 
practioanților va fi foarte difi
cilă. Convenția a fost însă deja 
acceptată, întărită de semnă
tura directorului general al u- 
zinei.

Iată, așadar, că dintr-un in
strument de lucru util și nece
sar, convenția devine un act 
gratuit, datorită formalizării 
proceduri: prin care se încheie, 
a ușurinței cu care este privită 
obligativitatea respectării pre
vederilor ei de către reprezen
tanții instituțiilor între care se 
încheie. De luat în seamă este 
și faptul că la această minima
lizare a importanței convenții
lor s-a ajuns și datorită conți
nutului lor. Prin ceea ce pre
tind a preciza, acestea trebuie 
să dea imaginea concretă și 
specifică, prin detalii cifrice și 
nominale, a condițiilor în care 
se va desfășura practica stu
denților, într-o anumită între
prindere. Textul ar trebui de 
aceea să fie revăzut, în sensul 
introducerii unor clauze noi : 
fixarea termenului ultim de 
încheiere a convenției în raport 
cu prima zi de practică : obli
gativitatea cunoașterii de către 
membrii comisiilor de practică 
din întreprinderi a H.C.M. nr. 
382/964 și a Regulamentului de 
aplicare : un conținut mai am
plu al tabelelor nominale, care, 
pentru a fi utilizate și la eli
berarea abonamentelor de 
transport, trebuie să precizeze 
locul de cazare în timpul prac
ticii, numărul și seria buleti
nului de identitate al fiecărui 
student : obligativitatea insti
tutelor de a vira la un anumit 
termen sumele pentru cheltu
ielile de cazare și masă, cînd 
acestea sînt asigurate de între
prindere. Numele și gradul di
dactic al îndrumătorilor de 
practică trimiși de institute, 
data la care sînt aceștia obli
gați să fie prezenți în între
prindere. Fără îndoială, la 
creșterea autorității acestor 
acte se va ajunge și prin pre
vederea și aplicarea unor sanc
țiuni morale și materiale pen
tru cei care sint răspunzători 
de nerespectarea lor întocmai. 
Orice analiză-bilanț a des
fășurării practicii, a eficacită
ții ei nu poate să aibă un punct 
de plecare valabil decît in li
tera acestor convenții. 

la sută din producția globală a 
UCECOM-ului este reprezentată 
de producția de arta populară și 
artizanat. Sînt, nu numai zone, 
chiar regiuni ca Suceava, Bacău, 
Cluj, Hunedoara, Maramureș, 
Crișana, Iași, Dobrogca — so 
spune în raportul prezentat unde 
„există tradiții artistice de maro 
valoare dar producția do artă 
populară și artizanat este foarte 
slab dezvoltată datorită dezinte
resului manifestat pentru această 
ramură de către conducerile Co
operativelor și Uniunile respecti
ve. Ca urmare, repartiția produc
ției de artă populară și artizanat, 

pe regiuni a rămas inegală" (ci
tat din raport).

Faptul că în prezent sînt pu
ține cooperative specializate iar 
„activitatea meșterilor se desfă
șoară în cooperative mixte după 
aceleași norme ca în secțiile de 
cismărie, croitorie, lemnărie" etc. 
— spunea meșterul olar de la 
Horezu, STELIAN OGREZEA- 
XU, a dus la scoaterea în vîn- 
zare a unor produse lipsite de 
autenticitate și valoare artistică, 
incapabile să contribuie la edu
cația estetică a oamenilor. Ace
lași lucru îl sublinia, în cuvântul 
său și meșterița Maria Spiridon 

Roman foileton de HARALAMB ZINCA
Lucian își freca genunchii, în neștire, cu palmele. îmi devenise 

clar că nu mai avea de pus nici o întrebare. So lămurise : fata 
nu era amestecată în moartea grănicerului Nicu’.a T. Florea, 
între ei se petrecuse o dramă banală, ca multe altele ; faptul că 
fusese găsit ucis în noaptea cînd, de fapt, ar fi trebuit să fie 
departe de Constanța și ceva mai aproape de comuna natală, după 
ce își luase rămas bun de la fata care nu-1 iubea, nu era decît o 
simplă coincidență. Că nu greșeam în supozițiile mele, îmi dove
dea și faptul că Lucian se ridică de pe scaun, spunînd :

— îmi pare rău, domnișoară Busuioceanu, că tocmai eu am rost 
acela care a trebuit să vă aduc la cunoștință vestea asta tristă... 
Vă mulțumesc... S-ar putea ca mîine să vă mai deranjăm...

Tînăra se ridică și ea în picioare. Era lividă ’.a față și-și ținea 
capul în piept.

— Unde a murit, întrebă ea în șoaptă, acasă ?
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— Nu, n-a mai apucat să plece... în aceeași noapte, a fost găsit 
într-un lan de porumb, pe șoseaua Constanța—Hîrșova...

— A fost înmormîntat ?
— Vreți să-l vedeți ?
— Nu ! Nu ! izbucni ea speriată, strîngîndu-și la piept poșeta, 
Pe mine, propunerea lui Lucian mă înfurie de-a binelea : nu-1

bănuiam că poate să fie atît de dur, mai cu seamă cu o tînără.
— Mai rămîneți ? o întrebă Lucian. V-am fi condus.
— Nu, muțumesc, unde să mai plec acum ? înălță ea din umerii 

frumoși și puternici. Vocea îi era îndurerată.
— Aveți telefon în casă ?
— Nu, am făcut cerere, dar nu ni s-a pus încă, se scuză fata 

conducîndu-ne spre ieșire. Din stradă, o văzui retrăgîndu-se în 
casă.

Lucian se grăbi spre mașină. îmi amintii că Frunză rămăsese 
în stradă și mă apucai să-1 caut. Nu-1 zării. Unde să fi dispărut ? 
Iar Lucian, de ce oare se grăbea să ajungă la mașină ? Cu sigu
ranță că avea să-mi ceară părerea despre domnișoara Busuiocea
nu și, în felul ăsta, avea să-mi ofere prilejul să-i spun ceea ce 
gîndesc. Dar căpitanul nu arăta să aibă chef de vorbă, ci de ac
țiune... Am ajuns la mașină. Spre surprinderea mea, Frunză era 
acolo : ședea transpirat Ungă șofer și ne aștepta.

Lucian deschise portiera din spate și mă pofti să urc. Veni și 
el lîngă mine.

— Raportează 1 i se adresă sever lui Frunză.
Frunză se întoarse spre noi și vorbi încruntîndu-și fruntea.
— Casa e a părinților. Costică Busuioceanu a murit în 1954, 

de ciroză... A fost unul dintre cei mai veroși proxeneți... a ținut 
în port trei bordeluri... Se mai îndeletnicea și cu contrabanda... 
Doi copii — o fată și un băiat — Trandafir... e mai mare decît 
sora lui, Cornelia, cu patru ani... Nu lucrează nicăieri... a aban
donat facultatea... Trăiește din mici ciubucuri.. în general, ve
cinii spun că-i o lichea patentată... că a moștenit firea tatălui... 
După moartea lui Costică Busuioceanu, familia a dus-o greu... 
însă, de cîțiva ani, o duce ceva mai bine... Cică au niște neamuri 
în străinătate... De vreo doi ani, în perioada de vară, familia 
Busuioceanu este vizitată de niște turiști străini...
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din Avrig : „Nu este nevoie să 
ne îndrumați pe noi, cei caro 
am moștenii de la părinții noștri 
meseria I Numai daji-ne material 
bun, culori frumoase și rezistente, 
fir dc bumbac și borangic și vom 
ști lucra la fol ca cei dc la caro 
am învățat“.

Subliniam și în ancheta noas
tră, întreprinsă prin zonele cu 
vechi tradiții meșteșugărești că 
una din cauzele contrafacerii, 
perpetuării pscudoproduselor de 
artă populară, se datorește lipsei 
dc materie primă : Inul, cînepa, 
lîna, bumbacul, firul, mărgelele, 
pielea, coloranții, esențele lem
noase. Ministerul Comerțului In
terior, mai ales, trebuie să se o- 
cupe temeinic de buna apro
vizionare a centrelor de mește
șugari, să aducă în prăvăliile să
tești toate sortimentele de ma
terii prime.

Lucrările consfătuirii au scos 
la iveală faptul că este insufi
cient numărul specialiștilor din 
sectonil creației de artă populară 
și artizanat : „Deficiențele de 
ordin artistic — so spunea în ra
port — se datoresc și faptului că 
în atelierele și unitățile noastro 
au fost încadrați oameni fără ca
lificare și aptitudinile necesare 
cu caracter artistic“. Acest lucru, 
observând unele produse de artă 
populară puse în vânzare, este de 
altfel vizibil, dar nu poate fi re
glementat prin școlarizarea — 
trei-șase luni — a lucrătorilor 
„improvizați", ci prin integrarea 
tuturor meșterilor valoroși exis- 
tenți în zonele cu vechi tradiții, 
prin stabilirea de contacte 
directe, pe bază de contract, asi
gurarea cu materie primă și ne- 
dirijarea, incompetentă, a proce
sului de creație. S-a observat de 
altfel, pe piața internă și externă, 
faptul că produsele achiziționate 
direct de la meșteri s-au vândut 
mai bine, au fost căutate și au 
primit laude. „Sîntem printre pu
ținele țări care nu vindem pro
duse de artizanat la Târgurile in
ternaționale, deși acestea sînt so
licitate de vizitatori", se spunea 
în raport.

Îmbinînd în mod firesc tradiția 
milenară a folclorului cu exigen
țele și cerințele omului contem
poran, produsele de artă popu
lară vor fi demne să poarte me
sajul artistic al poporului 
nostru.

ION MARCOVICI

In excursie la Peștera Muierii

APLAUZE LA SCENĂ

DESCHISĂ

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru).

De curînd pe scena Casei 
de cultură din Vatra Dornei 
s-a desfășurat faza regională 
de trecere în revistă a for
mațiilor teatrale de amatori 
din regiunea Suceava, con
fruntare artistică la care au 
participat formații de teatru 
din raioanele Cîmpulung, 
Vatra Dornei și Gura Humo
rului. S-a remarcat în mod 
deosebit colectivul Casei <Je 
cultură din Cîmpulung Mol
dovenesc cu piesa „Șeful 
sectorului suflete“ de Al. 
Mirodan. Artiștii amatori din 
Cîmpulung au oferit un spec
tacol inedit, de înaltă ținută 
artistică.

— Și anul ăsta ? nu-și putu stăpîni Lucian întrebarea.
— Da, și în anul ăsta au fost vizitați... Un vecin îmi spunea că 

un Opel-Rekord bej a oprit în fața casei... Cam atât am izbutit să 
aflu... Mulțumit ? zîmbi Frunză.

Lucian îl fixă întrebător, dar nu spuse nimic. Simții cum privi
rile sale îmi năruiau tot eșafodajul ce mi-1 înălțasem pe seama 
interogatoriului luat domnișoarei Busuioceanu. Pe de altă parte, 
eram de-a dreptul entuziasmat de cîte izbutise Frunză să afle în- 
tr-un interval atît de scurt.

— Și-acum, ce-mi ordonați ? întrebă Frunză cu o seriozitate 
prefăcută.

— O să cobori... Bagă de seamă, peste cîtva timp, domnișoara 
Busuioceanu își va părăsi domiciliul... O să te iei după dînsa... 
iar noi după tine...

— S-a înțeles I zise Frunză și rîse în direcția mea, dezvăluin- 
du-și dantura sa albă și sănătoasă.

Dacă nu i-aș fi cunoscut pe amîndoi, aș fi spus despre ei că 
eînt doi copii mari, care s-au angajat într-un joc puțin neobișnuit 
dar, totuși copilăresc. Frunză coborî de lîngă șofer și dispăru în 
direcția străzii Crăișorului.

Lucian continuă să mă ignoreze, deși cred că sesizase că pe 
buze îmi stăteau o mulțime de întrebări. Poate din pricina asta 
mă și ignora. Se adresă șoferului :

— Vasilică, cum a mers înregistrarea ?
— Perfect, tovarășe căpitan 1 Vreți să ascultați ?
— Dă-i drumul I
Nu știam Ia ce anume se referea dialogul lor succint. Mă ghe- 

muisem obosit într-un colț al canapelei. Pe neașteptate însă în 
liniștea interioară a mașinii, răsună o voce. Crezui că e vreun 
post de radio, dar cîteva clipe mai târziu, recunoscui vocea lui 
Lucian și a domnișoarei Busuioceanu.

— Extraordinar I exclamai eu.
Interogatoriul fusese înregistrat perfect și Lucian se declară 

mulțumit.
— E în regulă, Vasilică. Iți mulțumesc.
Se lăsă și el obosit în celălalt colț al banchetei. își încrucișă 

brațele și închise ochii de parcă ar fi vrut să ațipească. Chipu-i
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transpirat mi se păru nu atît obosit, cît îngrijorat. Se odihnea, se 
gîndea ? Nu știu... Mă străduii să nu-1 tulbur. Amurgul cobora 
lent dintr-un cer pur de basm, clădit parcă din cleștar.

Puțin mai târziu mașina noastră se luă, de la distanță, după 
Frunză.

— Vezi să nu-1 pierzi din ochi, Vasilică, îi atrase căpitanul a- 
tenția.

IX. TRANDAFIR... 
cu petale: ofilite
Ne pomenirăm, după un timp, în centru, chiar în fața hotelului 

„Continental“. Cornelia Busuioceanu intrase grăbită în barul res
taurantului, iar Frunză, bineînțeles, se luase după dînsa. Cu cine 
se întâlnea oare ? De ce era atît de grăbită ? L-aș fi întrebat pe 
căpitan, dar acesta căzuse într-o tăcere de sfinx.

Am coborît. Un timp, i-am privit pe trecători. Pe urmă, m-am 
plictisit de tăcerea ce se așternuse între mine și Lucian. I-am 
spus că mă duc sus, în cameră, să-mi fac un duș.

— Bine, a încuviințat el cu o voce slabă. Nu zăbovi însă prea 
mult....

Cînd am coborît , Mercedes-ul nu mai era în fața hotelului, j 
Vă închipuiți lesne starea mea. Ce-i drept, mă răcorisem, dar cu 
ce preț ? Fără îndoială cu prețul pierderii unui moment prețios. 
Am început să mă plimb nervos încoace și în colo : Se înserase 
de-a binelea. Deodată, îl zării pe Frunză în ușa barului „Conti
nental". Și el mă zărise dar îmi făcu semn să rămîn pe loc, să nu 
mă apropii... Mă trăsei la colțul străzii așa îneît să nu pierd din 
vedere nici fațada hotelului, nici intrarea barului. Mă stăpînea 
o vagă tulburare... mi se părea că, dintr-o clipa în alta, urma să 
se producă ceva deosebit, poate o împușcătură, poate un țipăt dc 
femeie și eu, în toate aceste întâmplări, bineînțeles, voi avea un 
rol...

(Urmare tn numărul de mfine)
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O în estetica

Există un domeniu al activi
tății umane care solicită nume
roase diferențieri și nuanțări 
pînă să so ajungă la o sinteză 
unitară în urma cercetărilor în
treprinse, și acest domeniu este 
cel al esteticii. Apropierea noas
tră do fenomenul estetic presu
pune totodată și un act discipli
nar do ordin teoretic, ceea ce în
seamnă că esto nevoio să surprin
dem, în baza acestuia, idealuri și 
valori estetice, pe caro ni lo pro
cură, prin conținutul lor — crea
țiile do artă și cultură. Cîștigul 
epocilor ulterioare, în planul 
creațiilor materiale și spirituale, 
a pus și mai imperios nevoia, de 
a se găsi acele determinante o- 
biective care să poată conferi a- 
cestor creații un 
ideal și o valoa
re inerentă lor. 
Analiza unor ast
fel do probleme 
are fără îndoială 
ca punct de ple
care societatea 
în cadrul căreia 
se desfășoară în
treaga activitate 
umană, de ori
ce natură ar fi 
ea. Tocmai aici, 
pe terenul so
cial, se realizea
ză o necontenită 
interferență în
tre idealul so
cial și cel este
tic, între siste
mul de valori 
generale și cele 
estetice, între obiectiv și subiec
tiv în aprecierea creațiilor uma
ne, și în cele din urmă, între 
ceea ce este durabil și trecător 
în conținutul acestora. Unor ast
fel de probleme încearcă și reu
șește să dea explicații, cartea lui 
I. Pascadi — Idealul și valoarea 
estetică. E vorba, în primul rînd, 
de un început pe această linie, 
2.. wivuvd marxistă din țara 
noastră, ceea ce atestă și meritul 
studiului în discuție. Reușind să 
delimiteze criteriul obiectiv de 
cel subiectiv, în analiza idealului 
și valorii estetice, autorul opune 
diferitelor orientări — care sus
țin : relativismul subiectivist sau 
rigiditatea absolutizatoare în cer
cetarea fenomenului estetic, so
ciologismul vulgar sau purismul 
estetist, iraționalismul sau inte
lectualismul schematic — con
cepția materialist-dialectică care 

lărgeștc, prin explicațiile 6ale, 
posibilitatea de înțelegere a a- 
ccstui fenomen.

Astfel, Idealul este urmărit în 
manifestarea sa concretă ca re
flectare a realului, dar șl ca o 
tendință către care realul se în
dreaptă în permanență, vizînd 
aspirații și soluții, care venind 
din realitate, pătrund din nou în 
humusul ei pentru ca apoi să 
marcheze sensul ascendent, evo
lutiv și ’ ’ -
aceea, 
idealul 
„model 
lului i 
specifice cum 
său anticipativ sau aceea de a fi 
în relație cu adevărul, do unde 

progresiv al acesteia. De 
cum arată și autorul, 
apare în funcția sa do 
mintal al realului". Idea- 
se atribuie și trăsături 

ar fi caracterul

SMiimm
Șl PERSPECEm

momi EsrpncE:
rezultă și faptul că el ne apare 
ca fiind relativ și absent în 
funcție de diferite epoci istorice, 
ca actual și totodată în devenire, 
păstrînd în toate aceste mani
festări caracterul său social. Nu
mai în funcție de acest ideal so
cial putem vorbi și de idealul 
estetic care sc cristalizează în o- 
perelc de artă, în relațiile este
tice dintre om și lumea încon
jurătoare. Pe de altă parte, con
tinua transformare a idealului 
în real se săvârșește în procesul 
de creație a valorilor în dome
niul artei, științei, filozofiei etc. 
în aceeași măsură există o deli
mitare între creațiile materiale 
și cele spirituale prin participa
rea directă a celor dintâi la 
transformarea realității și in
direct a celor spirituale. Idealul 
trecînd prin procesul creației 
devine o valoare, găsindu-și pre
zența într-o realitate concretă. 
Preocupat de sensul valorilor, 
de natura obiectului valorii, au
torul dezbate semnificația socia
lă a valorii, finalitatea ei — dis
tribuția în diferitele domenii cît 
și aspirația ei spre universalita
te. In condițiile societății noas
tre socialiste, sistemul de valori. 
manifesă un „caracter unitar, 
faptul că între valori de diferite 
tipuri ca și în sînul aceleiași va
lori există o unitate de substan
ță izvorîtă din existența unei so
cietăți în ansamblul ei unitară, 
ale cărei idealuri și valori fun
damentale sînt comune prin e- 
sența lor“.

In ceea ce privește natura o- 
blectivității valorii estetice —• 
ideea de bază este aceea că tre
buie concepută pornind de la o 
diferențiere a valorii estetice a 
naturii, a realității sociale și a 
artei. Acest fapt ne indică su-

Moș Nicolae Coto- 
cu din Tg. Jiu. Are 
77 de ani. Frămîn- 
tă lutul pentru oale 

de 60 de ani I 

La Iași s-a redes
chis pentru public 
Muzeul regional de 
artă plastică din loca
litate, care a fost re
novat. Galeria națio
nală a fost completată 
cu noi .piese, aparți- 
nînd pictorilor N. Gri- 
gorescu, Luchian, Pa- 
lady, Tonitza și Ste- 
riadi. De asemenea, 
în sectorul de artă
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perioritatea unor valori față de 
altele, prin intervenția activității 
umane în crearea lor, în consti
tuirea lor. Și numai în acest mod 
fiecare din noi poate trece la o 
valorificare estetică n lumii în
conjurătoare care conferă, la 
rândul ei, omului, un plus de cu
noaștere și de participare crea
toare. Din acest plan izvorăște 
și necesitatea unei „gramatici a 
esteticii" asupra căreia sc opreș
te autorul, considerând că ea răs
punde în aprecierea valorii ope
rei de artă unor probleme caro 
țin de unitatea dintre concret și 
senzorial etc. Tot atît de semni
ficativă ne apare problema idea
lului și realului care intră în o- 
pera de artă, care deschide nu

meroase inter
pretări și puncte 
de vedere. Ceea 
ce trebuie subli
niat ține de idc- 
ea că valoarea 
estetică, ca mo
dalitate specifi
că a valorii so
ciale, poate fi 
cercetată numai 
în relația prac
tică a omului cu 
realitatea, în mă
sura în care o- 
mul, după cum 
se știe, creează 
în conformitate 
cu legile fru
mosului, ceea ce 
face ca valorile 
estetice să intre 
tot mai mult pe 
linia unui pro

gres de la o epocă la alta, prin- 
tr-o dinamică însăși a societății, 
a activității omului care îmbo
gățește suma de valori estetice 
existente pînă la un moment 
oarecare istoric.

O serie de elemente se cei 
luate în seamă atunci cînd ur
mărim progresul în artă, cum ar 
fi acelea ale tradiției și noului, 
a legăturii care se realizea £*n-  
tre ele, ducînd la o sinteză cu 
un conținut nou. Cu toate aces
tea găsim în evoluția idealurilor 
și a valorilor estetice, o realita
te supremă — ce constă, în a- 
firmarea acelui general-uman — 
structurat si el progresiv în ca
drul valorilor, legat fiind de 
concretul-istoric — în cadrul 
căruia se dezvăluie.

Făcînd deci această incursiu
ne în lumea idealului șl a valo
rilor estetice, autorul ne pre
zintă modalitățile specifice prin 
care ele trebuie privite, și mal 
mult, înțelese. Pe de altă parte, 
interesul pe care îl stârnește o 
astfel de preocupare este însoțit 
de permanenta încercare de a 
explica variabilitatea acestor ca
tegorii în funcție de ansamblul 
general al activității umane —• 
alături de cel individual, care îl 
oglindește, îl particularizează. 
Indiscutabil că meritul cărții 
este cu atît mai mare cu cît ex
plorează un domeniu care pola
rizează în jurul său păreri Sme
rite și unghiuri de vedere tot 
atît de diferite. Numai că toc
mai aici va trebui să arătăm că 
se simțea nevoia unui acces mai 
deplin prin maniera tratării la 
problemele ridicate de autor, a 
tuturor acelor care sînt dornici 
să cunoască și să-și apropie no
țiunile estetice fundamentale.

VASILE VETIȘANU

•) ION PASCADI — „Idea
lul și valoarea estetică”, 
E. P. București, 1966
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contemporană, peste 
jumătate din expo
nate sînt achiziții 
făcute în ultimul 
timp, printre care 
picturi de Ghiață, 
Catargi, Mihaela Ele- 
utheriade, Brăduț Co- 
valiu și Ion Gheor- 
ghiu, sculpturi de 
Medrea, Anghel, Iri- 
mescu, Vlad.

(Agerpres)



CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)

ordinea și discipline in mun
că sînt absolut indispensabi
le. Numai astfel se va putea 
eborda in viitor această pro
blemă în mod rațional și e- 
ficient

Partidul șl guvernul au luat 
o serie de măsuri privind îm
bunătățirea conducerii activi
tății economice, perfecționarea 
organizării și planificării sec
torului agricol de stat, inten
sificarea comerțului exterior 
și altele. Toate aceste măsuri 
au drept scop să așeze pe baze 
științifice jptreaga activitate 
economică și socială, să asi
gure folosirea cît mai judici
oasă a mijloacelor materiale, 
financiare și a forței de mun
că în vederea îndeplinirii în 
cele mai bune condițiuni a 
directivelor trasate de Con
gresul al I\'-lea al Partidului, 
a accelerării progresului mul
tilateral al României socia
liste.

In mod deosebit ne preocu
păm de ridicarea nivelului de 
viață al oamenilor muncii. A- 
nul trecut, veniturile oameni
lor muncii au fost mai mari 
cu 10 la sută decît în 1965, 
eele ale salariaților crescînd 
•u 11 la sulă. De la începutul 
acestui an se aplică noul sis
tem de pensionare care preve
de îmbunătățirea regimului 
general de acordare a pensiei, 
precum și mărirea pensiilor 
actuale — măsură de care, 
după cum știți, au beneficiat 
și ofițerii și subofițerii pensio
nari. Au fost mărite sala
riile la unele categorii 
de salariați, s-eu redus 
prețurile la o serie de produ
se industriale. Comitetul Cen
tral și guvernul au în vedere 
ca în lunile următoare să a- 
dopte măsuri de ridicare a sa
lariilor oamenilor muncii eu 
salarii mai mici, astfel ca încă 
£n acest an să realizăm sarci
na pusă de Congresul al IX- 
lea al partidului de a ridica 
plafonul minim al salariilor 
la 700 lei. Realizarea acestei 
măsuri în 1967, în loo de 
1968—1969 cum era prevăzut 
în Directivele Congresului al 
IX-lea, se datorește rezultate
lor bune obținute în dezvol
tarea economiei, posibilităților 
Greate prin creșterea produc
tivității muncii și ridicarea 
eficienței economice. Pe a- 
ceastâ cale s-au putu*  crea 
mijloacele necesare realizării 
încă din acest an a acestei 
sarcini pe care noi o conside
răm deosebit de importantă. 
(Aplauze).

Punînd în centrul activită
ții sale preocuparea pentru 
dezvoltarea continuă a tuturor 
ramurilor economiei, partidul 
se îngrijește totodată de dez
voltarea științei, învățămîntu- 
lui, culturii, de perfecționarea 
continuă a întregii activități 
sociale.

Este cunoscut că construirea 
socialismului, a comunismului 
este strins legată de folosirea 
a tot ceea ce a creat mai bun 
societatea omenească. A con
strui socialismul, comunismul, 
înseamnă a organiza întreaga 
activitate socială pe baza ce
lei mai înalte științe și cul
turi naționale și universale. 
Numai astfel noua societate își 
va dovedi superioritatea, va a- 
sigura bunăstarea oamenilor 
muncii, va demonstra că este 
societatea cea mai avansată 
din lume. (Aplauze).

Preocupîndu-ne continuu de 
dezvoltarea patriei noastre, 
sîntem conștienți că ne înde
plinim atît o îndatorire națio
nală, cît și una internațio
nală, deoarece cu cît este 
mai puternică fiecare țară 
socialistă în parte, cu cît con- 
ditiunile de viață ale poporu
lui sint mai bune, cu atît este 
mai puternic sistemul mon
dial socialist, cu atît forța de 
atracție, influența socialismu
lui în lume e mai puternică.

Totodată avem în vedere că 
întărirea forței economice a 
țârii creează condiții și pen
tru înzestrarea armatei cu 
mijloacele de lupta necesare, 
sporește capacitatea de apărare 
a patriei noastre.

METALELE VECHI NU ACCEPTĂ
CONCEPȚIILE ÎNVECHITE

(Urmare din pag. 1)

toate măsurile luate, planul de 
predare pe anul 1966 nu a fost 
realizat cu 1 041 tone la familia 
plumboase, cu 2-3 tone la familia
cuproase.

Curios este câ și acolo unde 
există cantități de neferoase re
cuperabile — UREMOAS-Bucu- 
resti. Baza P.T.T.R. Floreasca — 
reintroducerea lor în circuit se 
face cu mare încetineală. Intervi
ne nepăsarea, dublată de lipsa 
de preocupare a celor în cauza.

îmbunătățirea situației din 
punctul de vedere cantitativ, dar 
mai ales calitativ implica obliga
tivitatea din partea fiecărui con
sumator de a reintroduce în cir
cuitul economic deșeurile rezul-

_  Unitățile predătoare, în ma
rea lor majoritate, ignorează sar
cina de a sorta deșeurile pe ca
lități — ne spunea tov. ing. Tu
dor Nae. Faptul în sine are re
percusiuni deosebite asupra ran-

Aș dori, tovarăși, să mă re
fer la cîteva probleme ale si
tuației internaționale. După 
cum vă este cunoscut, în cen
trul politicii externe a Româ
niei stă dezvoltarea și întă
rirea continuă a relațiilor de 
colaborare și prietenie cu toa
te țările socialiste. In același 
timp, acordăm o atenție deo
sebită dezvoltării relațiilor cu 
toate statele. Indiferent de 
orînduirea lor socială. Princi
piile de bază ale politicii ex
terne a partidului și statu
lui nostru sînt respectarea in
dependenței și suveranității 
naționale, neamestecul în tre
burile interne, egalitatea în 
drepturi și avantajul reciproo. 
Aceste principii găseso o ade
ziune din ce în ce mai largă 
în rîndul popoarelor, a cercu
rilor largi ale opiniei publice 
mondiale, ceea ce dovedește 
că ele corespund în mod 
obiectiv dezvoltării sociale, 
relațiilor de viitor dintre țări 
și popoare.

în ultima vreme, situația 
internațională a fost tulbura
tă de o serie de acțiuni agre
sive ale imperialismului, șt 
îndeosebi ale imperialismului 
american, care, prin fifctele 
sale, pune în pericol securita
tea și pacea lumii. Intensifica
rea acțiunilor agresive ale Sta
telor Unite ale Americil în 
Vietnam, bombardarea mari
lor centre și orașe ale Repu
blicii Democrate Vietnam de 
către aviația americană creea
ză o situație gravă pentru pa
cea din această regiune și din 
întreaga lume. România a a- 
eordat și acordă sprijinul său 
deplin atît material, cît și po- 
litio și diplomatic Republicii 
Democrate Vietnam. Noi con
siderăm necesară intensifica
rea acțiunilor politice-diplo- 
matice ale forțelor antiim- 
perialiste în sprijinul Repu
blicii Democrate Vietnam, 
pentru a determina pe agre
sori să oprească bombarda
mentele, să înceteze agresiu
nea, să lase poporul vietna
mez să-și hotărască singur 
soarta, fără amestec din a- 
fară. (Aplauze).

Ne provoacă o deosebită în
grijorare lovitura militară or
ganizată cu sprijinul Statelor 
Unite ale Americii în Grecia, 
evenimentele care au loc în 
această țară și care creează o 
stare de neliniște în Balcani. 
Poporul român își exprimă 
deplina solidaritate gu forțele 
progresiste din Grecia care 
luptă penlru restabilirea liber
tăților democratice în patria 
lor.

O situație deosebit de gravă, 
ce neliniștește profund toate 
popoarele, s-a creat în ultimul 
timp în Orientul Mijlociu. Po
porul român sprijină lupta 
dreaptă a popoarelor arabe 
pentru apărarea independenței 
și cuceririlor lor democrati
ce și sociale, pentru realizarea 
aspirațiilor lor de unitate na
țională. Ne pronunțăm împo
triva tuturor uneltirilor reac- 
țiunii. ale cercurilor imperia
liste, în frunte cu cele ale im
perialismului american, la a- 
dresa țărilor din Orientul Mij
lociu. După părerea noastră, 
un război sau un conflict ar
mat între statele arabe și Tz- 
rael nu ar servi nici unora nici 
altora, ci numai cercurilor 
reacționare, imperialismului 
internațional. De aceea, po
porul nostru își exprimă spe
ranța câ se va face totul pen
tru evitarea unui conflict ar
mat, că problemele litiaioase 
se vor rezolva pe calea înțele
gerii între părți, că se va a- 
junge la acorduri raționale și 
echitabile, care să țină seama 
de drepturile legitime ale po
poarelor interesate.

Interesele popoarelor din 
Orientul Mijlociu, interesele 
generale ale păcii, cer ca în
tre țările din această zonă să 
existe relații de colaborare, 
cer excluderea amestecului 
reacțiunii imperialiste în tre
burile lor interne, asigurarea 
progresului economic, național 
și social al acestor țări.

România își manifestă soli
daritatea deplină cu toate po

damentului procesului de prelu
crare prin topire.

Iată cîteva cazuri din raza de 
acțiune a secției București a 
I.C.M. La I.O.R. metalele și alia
jele neferoase se amestecă cu 
cele feroase, neexistînd posibili
tatea de a se încărca indepen
dent Uzina Metalurgica a strins 
peste 30 tone de bronz ameste
cat cu fier. O slabă gospodărire 
a neferoaselor este caracteristică 
și Uzinei „Electroaparataj". De 
remarcat că aceste sarcini intră 
în obligațiile elementare ale pre- 
dătorului, ele nu reprezintă un 
lucru prea greu de făcut dar 
au consecințe complet nedorite

La Ministerul Industriei Chi
mice am discutat această proble
mă cu tovarășul inginer ROMU
LUS GRIGORESCU, șef de ser
viciu în Direcția generală a me
talelor neferoase și rare. Iată ce 
ne-a spus :

— Uzina Neferal poate prelu
cra în mod normal orice fel de 
amestec de deșeuri. In cursul e- 

poarele care luptă împotriva 
robiei coloniale, pentru cuce
rirea Independenței naționale, 
pentru apărarea și consolida
rea el.

O problemă de o deosebită 
Importanță penlru dezvoltarea 
vieții Internaționale contem
porane este înfăptuirea secu
rității europene. Tn conformi
tate cu Declarația adoptată în 
iulie anul trecut la București 
de către țările socialiste par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia, România desfășoară 
o activitate Intensă pentru 
îmbunătățirea și dezvoltarea 
legăturilor de colaborare cu 
toate popoarele europene, fără 
deosebire de sistem social. 
Considerăm că așezarea rela
țiilor dintre țările europene pe 
baze noi, care să asigure pro
gresul eaonomio-social al fie
căreia și să excludă amestecul 
în treburile interne ale vreu
neia, care să împiedice recurge
rea la forță pentru rezol
varea problemelor litigioase, 
este în interesul tuturor 
popoarelor europene și co
respunde totodată cauzei ge
nerale a progresului și păGil 
în întreaga lume.

O analiză generală a rapor
tului de forțe pe plan interna
țional ne arată că forțele anti- 
imperialiste sînt tot mai pu
ternice. Acționînd unit și cu 
fermitate, ele pot dejuca ma
nevrele și acțiunile agresive 
ale imperialismului, pot asigu
ra pacea în lume. Nu putem 
fnsă să nu remarcăm eă atîta 
timp cît există imperialism, 
există și pericolul agresiunilor 
militare, — și evenimentele 
din ultimii ani demonstrează 
acest lucru — Inclusiv peri
colul unui război mondial. A- 
ceasta relevă cu acuitate ne
cesitatea de a se depune efor
turi pentru întărirea unității 
tuturor forțelor antiimperia- 
liste, și în mod deosebit a uni
tății țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, cărora le revi
ne rolul hotărîtor în lupta îm
potriva politicii agresive a im
perialismului, pentru apărarea 
păcii în lume. (Aplauze).

Ținînd seama de cele ară
tate mai sus, partidul și gu
vernul nostru consideră că, 
ducînd o politică activă de 
coexistență pașnică, de întări
re a securității europene, a u- 
nității tuturor forțelor antiim- 
perialiste, este necesar să a- 
corde totodată toată atenția în
tăririi continue a capacității 
de luptă și de apărare a pa
triei noastre.

După cum știți. România, ca 
și toate țările socialiste, se 
pronunță pentru lichidarea 
blocului agresiv N.A.T.O. și, 
concomitent, a Pactului de la 
Varșovia, considerînd că des
ființarea blocurilor militare 
este în folosul securității euro
pene, va contribui la stabilirea 
unor relații de încredere între 
popoare. Desigur, însă, că 
atîta timp cît există blocul a- 
gresiv N.A.T.O. trebuie să 
existe și Pactul de la Varșo
via, și ca membră a acestui 
pact România se preocupă 
permanent de întărirea capa
cității sale de luptă, de dez
voltarea colaborării și coope
rării cu armatele celorlalte 
țări frățești membre ale Pac
tului de la Varșovia. Noi con
siderăm că cooperarea între 
armatele țărilor socialiste par
ticipante la Pactul de la Var
șovia, ca, în general, între ță
rile socialiste, trebuie să se ba
zeze pe relații de egalita
te. de suveranitate deplină, 
dar, în același timp, pe o strîn- 
să colaborare, pe pregătirea 
comună pentru a putea, în caz 
de necesitate, să acționeze în 
comun. Este clar, tovarăși, 
fie că va exista sau nu Pactul 
de la Varșovia, dacă imperia
lismul va dezlănțui un război. 
România, țară socialistă, va 
lupta alături de celelalte țări 
socialiste pentru înfrîngerea 
agresorilor imperialiști (Aplau
ze prelungite).

Desigur, întreaga politică a 
partidului și guvernului nos
tru este îndreptată spre evi
tarea unui nou război și avem 
convingerea că dacă țările so
cialiste. mișcarea comunistă, 
forțele antiimperialiste vor ac

laborării se poate corecta, pe 
baza analizei rapide, compoziția 
topiturii. Dar nu e totuna să to
pești o singură dată încărcătura, 
și să obții un produs finit sau 
să topești de cîteva ori la rînd. 
Este cazul șarjelor de deșeuri 
neomogene din metale și aliaje 
oferite cu impurități. De obținut, 
obținem ce dorim, dar cu ce 
Preț ?

Cine se face vinovat de aceas
tă situație ?

— Direct conducătorii de uni
tăți ne subliniază ing. AL. SI- 
MIONESCU, adjunct al secției 
I.C.M. București. Conform re
glementărilor în vigoare, organi
zațiile socialiste sînt datoare să 
asigure strîngerea, depozitarea și 
prelucrarea deșeurilor metalice 
pe sortimente, după compoziția 
chimică și forma fizică. Or, acest 
lucru nu se face. Amenajarea 
locurilor de depozitare — con
tainere sau boxe separate — este 
posibilă, existînd și fonduri afec
tate pentru aceasta. Se poate evi
ta bineînțeles și amestecarea de
șeurilor la prelucrarea din semi
fabricat. Este o problemă oare 
pentru Uzina „23 August" Bucu
rești să asigure prelucrarea pie
selor de neferoase pe o aceeași 
mașină ?

— O altă categorie de abateri 

ționa au toată fermitatea, 
strins unite, se va putea îm
piedica războiul mondial. 
Noi acționăm astfel con
vinși fiind că numai în condi
țiuni de pace popoarele lumii 
vor putea să-și asigure progre
sul economic și social la care 
aspiră. Lupta pentru pace 
este preocuparea permanen
tă a partidului și guvernului 
nostru.

Vorbind despre politica ex
ternă a partidului și guvernu
lui nostru, subliniind faptul <ă 
armata reprezintă garanția 
realizării cu succes a politicii 
noastre externe, doresc să evi
dențiez. că partidul dă o înaltă 
apreciere activității armatei, 
sprijinului deplin pe care 
ea îl acordă politicii de 
pace și securitate a României. 
(Aplauze).

Desigur, tovarăși, lupta pen
tru pace nu este ușoară. De 
aceea Gonsiderăm că armatei 
noastre îi revin și în viitor sar- 
niai mari. Pentru a susține cu 
fermitate politica internă și 
externă a statului, armata tre
buie să fie tot mai puternică. 
Asta înseamnă că trebuie 
să acordați și mai multă aten
ție ridicării continue a nive
lului de pregătire de luptă și 
politică a trupelor, perfecțio
nării măiestriei militare a ca
drelor de ofițeri și subofițeri, 
sporirii cunoștințelor militari
lor, întăririi disciplinei și or- 
dinei militare, trăsături de 
bază ale unei armate moderne, 
puternice. Totodată, este ne
cesar să se acorde toată atenția 
educării armatei noastre în 
spiritul glorioaselor tradiții de 
luptă ale poporului român 
pentru libertate națională și 
socială, a dragostei pentru ma
rile realizări pe care le înfăp
tuiește poporul pe calea con
struirii vieții noi, socialiste. 
Fiecare ostaș, însuflețit de 
sentimentul nobil al patriotis
mului socialist, să fie oricînd 
gata să-și servească patria și 
poporul. (Aplauze).

Partidul și guvernul sînt 
conștiente că pentru a întări 
capacitatea de apărare a pa
triei noastre este nevoie să fa
cem eforturi și mai mari pen
tru înzestrarea armatei cu 
mijloacele de luptă necesare, 
cu toate că aceasta impune 
sarcini mari economiei noastre 
naționale. îmbunătățind do
tarea unităților și marilor u- 
nități cu tehnică de luptă, tre
buie să acordăm totodată a- 
tenție îngrijirii și folosirii cît 
mai judicioase a acesteia. 
Este necesar să acordăm 
mai multă atenție îmbunătă
țirii și perfecționării arma
mentului fabricat în țară, pre
cum și producerii de noi tipuri 
de armament

Consider că este necesar să 
se studieze necesitatea de in
troducere a mașinilor de calcul 
electronic în conducerea și 
comanda trupelor. Trebuie să 
se stabilească în acest scop un 
plan de măsuri care să pre
vadă dotarea trupelor noastre, 
începînd cu eșaloanele superi
oare. cu mașini de calcul e- 
lectronic de comandă, care 
vor îmbunătăți rapiditatea 
luării hotărîrilor și măsurilor 
și transmiterii ordinelor. în a- 
cest sens se gîndesc partidul 
și guvernul să acționeze pen
tru perfecționarea înzestrării 
tehnice și ridicarea capacității 
de luptă a armatei noastre, 
astfel îneît ea să-și poată în
deplini în cele mai bune con
diții îndatoririle ce-i revin.

Comitetul Central al parti
dului. guvernul țării, își ex
primă convingerea că ofițerii, 
subofițerii, toți militarii for
țelor noastre armate vor 
munci și în viitor fără preget 
pentru a-și perfecționa conti
nuu măiestria militară, pen
tru a ridica capacitatea de 
luptă a fiecărei unități și sub
unități, pentru a fi gata în ori
ce moment să-și îndeplinească 
datoria sfîntă de a apăra pa
tria, cuceririle revoluționare 
ale poporului român. (A- 
plauze). Urez din toată inima 
tuturor militarilor Forțelor 
Armate ale Republicii Socia
liste România succese tot mai 
mari în activitatea lor închi
nată patriei socialiste. (A- 
plauzc, urale prelungite).

o constituie consumarea peste sau 
fără repartiție a deșeurilor de ne
feroase de către un mare număr 
de întreprinderi — ne-a spus to
varășul ing. Cil. CRÎNGUȘ, șe
ful serviciului producție de la 
I.C.M. In primul trimestru — 1967, 
s-au consumat astfel peste 200 de 
tone bronz. aproape 60 tone 
plumb. Cităm aici U.C.M. Reșița, 
UCECOM, Uzina „6 Martie" 
Tohan, un număr de ateliere a- 
parținînd Ministerului Căilor Fe
rate, Uzina „Electromagnetica".

Se pierde în acest fel, prin 
prelucrarea empirică a deșeurilor, 
o mare cantitate de metal. în 
timp ce instalațiile modeme, 
create special rămîn adesea neu
tilizate la întreaga capacitate.

Pentru suprimarea definitivă a 
acestui „braconaj" păgubitor 
pentru economie, propunem mi
nisterelor să introducă un sistem 
riguros în ce privește folosirea 
neferoaselor, aplicînd totodată 
celor în culpă sancțiunile meri
tate.

Exista în prezent o serie de 
resurse care pot fi valorificate 
prin retopire, în folosul îmbună
tățirii coeficientului de extracție 
a metalului. Un exemplu îl con
stituie salmiacul — rezidu de 
zinc, cu oarecare cantitate de 
clor, care în cea mai mare parte

încheierea vizitei in tara noastră 
a delegației tinerelului 

din R. 0. Vietnam
Joi, înainte do masă, delegația tineretului din 

R. D. Vietnam, condusă de Hoang Dinh Song, 
membru al Biroului Permanent al C.C. al Uniunii 
Tineretului celor ce Muncesc din Vietnam, care 
la invitația C.C. al U.T.C. face o vizită în țara 
noastră, a fost primită la Comitetul Central al 
U.T.C. do către tovarășul Petru Enache, prim- 
secrctar al C.C. al U.T.C.

Au participat tovarășii Vasile Nicolcioiu, Ion 
Popcscu, Gheorgho Stoica, și Iosif Walter, secre
tari Ai C.C. al U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C.

După primire, care s-a desfășurat înlr-o at
mosferă caldă, tovărășească, Secretariatul C.C. al 
U.T.C. a oforit o masă în cinstea delegației.

In scara aceleiași zile, delegația tineretului din 
R. D. Vietnam a părăsit țara. La plecare, în Gara 
de Nord, delegația a fost condusă de Vasile Ni
colcioiu, Iosif Walter, secretari ai C.C. al U.T.C., 
membri ai Biroului și activiști ai C.C. al U.T.C.

Au fost de față Hoang Tu, ambasadorul R. D. 
Vietnam la București și alți membri ai ambasadei.

• Campionatele eu
ropene de box se 
încheie astăzi la 
Palatul sporturilor 
din Roma, unde va 
avea loc reuniunea 
finală. Din cel 177 
de boxeri care au 
început întrecerea 
au mai rămas în 
luptă pentru meda
liile de aur 20 de 
concurent i. tn ordi
nea celor 10 catego
rii se vor disputa 
următoarele me
ciuri : muscă: Con
stantin Ciucă (Ro
mânia) — Hubert 
Skrzypcak; cocoș I 
Nicolae Giju (Ro
mânia) — Horst 
Rascher (R.F.G.); 
pană I Seygi Ta-
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PREȘEDINTELE

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 

A PRIMIT PE MINISTRUL 

FINANȚELOR AL ITALIEI

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a pri
mit joi la amiază pe ministrul 
finanțelor al Italiei, Luigi Preti, 
care face o vizită în țara noas
tră.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
au luat parte Aurel Vijoli, mi
nistrul finanțelor, deputății prof. 
Tudor Ionescu și Constantin Pa- 
raschivescu-Bălăceanu.

Au fost prezenți Niccolo 
Moscato, ambasadorul Italiei la 
București, și persoane oficiale 
care îl însoțesc pe oaspete.

Plouă. Cerul e înalt, totuși suflarea lui cenușie s-a lăsat 
pjnă lingă noi, atîrnă prin crengile copacilor Herăstrăului, văzu
tă și nevăzută. Un brăbete agățat pe prichiciul ferestrei țipă 
enervat la soarele care s-a ascuns — nu mai știi unde.

Ieri a fost 1 iunie, ziua cînd ne gîndim la copii mai mult ca 
oricind. Poate de aceea ne și pare atît de rău că plouă. Vremea 
rea alungă puștimea în case și lumea pare, cu o rază, mai săra
că. Noroc că orașul și-a pus din vreme, în vitrine, mai ales în 
vitrine, cărțile de vizită ale copilăriei : lucrușoare ieșite din 
mîinile lor și multe, foarte multe desene. Pisica „Miau“, și ro
șul fluturînd al cravatei pionierești, „draga mea mămică“ și 
„șantierul de peste drum“...

Toate desenele lor sint optimiste, triumfătoare, niciunul nu 
e lipsit de culoarea bucuriei. M-am uitat la părinții — doi cîte 
doi — care așteaptă, acuși-acuși, alt copil, la zîmbetele atît de 
fericite ale miilor de femei care vor fi chiar luna aceasta mame 
și care, studiind desenele din vitrine, zimbeau bucuroase vieților 
pe care ele le aduc pe lume.

Și totuși ploaia asta, sau poate mai mult decît ea, scrisorile 
deja anunțate și rămase pe masă, ne întorc la întîmplări cenușii 
ca și cerul de ieri.

O corespondentă din Cîmpina ne descrie naufragiul căsni
ciei sale. Avînd deja doi copii, soțul ei s-a lăsat îneîntat de o 
alta, i-a părăsit, s-a mutat la Ploiești. Este. în acest act, cunos
cuta judecată cinică potrivit căreia mai bine s-o ducă rău trei

SINGURI, BANII

N-AU CĂLDURĂ...

inși (dintre care doi sînt carne din carnea lui), decît să nu se 
bucure el... Judecata aceea care își găsește drept scuză o sumă 
lunară trimisă cu obligație stabilită de stat, dar devenită pentru 
fugar, atu. „Ce vrei, dom’le, am lăsat-o, i-am lăsat copiii, dar îi 
dau din salariul meu o sută de lei !“. Și el, despre care e vorba 
aici, tot cam așa a făcut și tot cam așa de liniștit a dormit îm
păcat cu el însuși.

Au trecut de atunci 14 ani. „Ce s-a ales din viața mea, scrie 
femeia, numai eu știu", lasîndu-ne să înțelegem o existență de 
văduvă cu bărbat în casa alteia, cu doi copii de spălat, de hră
nit. de crescut împlinind 14 ani, băiatul cel mare a plecat la 
tată, unde stă de o vreme ; acolo a întîlnit-o pe femeia „cealal
tă", lingă cuvîntul „mamă“ a adăugat alt cuvînt mamă, adică 
lingă un adevăr a adăugat o imposibilitate, mama neputînd fi 
decît una. Tatăl a avut o tresărire de omenie luminoasă văzîn- 
du-1, s-a gindit că de acum înainte va face și va drege pentru 
copiii săi, l-a chemat și pe celălalt și, fiind toți trei, au zărit 
din camera vecină privirea întoarsă a femeii care era și nu era 
mamă. Pe urmă privirea aceea întoarsă l-a întors pe el, tatăl, la 
ceea ce fusese atîția ani și totul a culminat cu o întîmplare pe
trecută exact acum o lună, de 1 Mai. Copiii veniseiă pe la pă
rintele lor și văzînd pe masă un coș cu felii de cozonac au în
tins mîinile să ia și el, dar atunci s-au întors pe dos privirile 
femeii străine, s-a întors spre neguri și sufletul tatălui, puțin 
cam băut ; a ridicat pumnul și i-a lovit pe copiii săi într-atît 
îneît a intervenit miliția și procuratura. De atunci se jură în 
tot locul că-i va urmări cît va trăi (pe copiii săi !), că nu se va 
lăsa pînă ce nu le va strica viitorul.

Citind scrisoarea am simțit cum mi se înegrește obrazul de 
mînie și mă întreb ce pedeapsă omenească poate primi acel pă
rinte care-și uită copiii (indiferent de motiv, nu există scuză 
pentru uitarea copiilor !) fie și măcar o clipă. Tot ceea ce pre
văd legile deocamdată mi se pare prea puțin, mult prea puțin.

Fiindcă o nedreptate în creșterea unui copil în inima că
ruia s-au împlîntat pumnalele uitării nu poate fi cu nimic șl ni
ciodată reparată, iar căldura părintească, nu se înlocuiește nici 
măcar printr-un foc în care, să zicem, al arunca bani cu ne
miluita.

EUGEN FLORESCU

se aruncă la groapă. Un alt caz 
îl constituie cenușile cuprifere 
rezultate la Uzina „Laromet". Nu 
ar fi mai rentabilă prelucrarea a- 
cestora la „Neferal" ?

Am enumerat cîțiva factori 
care prin existența lor grevează 
eficiența acțiunii de valorificare 
a deșeurilor metalifere neferoase. 
Orice amînare în eliminarea lor 
poate constitui obstacole în rea
lizarea progresului dorit pe a- 
ceastă linie. De aceea, supunem 
atenției ministerelor, Comitetului 
de Stat al Planificării luarea mă

surilor corespunzătoare pentru a 
asigura respectarea întocmai a 
obligațiilor ce decurg din hotârî- 
rile luate.

Strîngerea deșeurilor metalice 
și a metalelor vechi în general 
este o acțiune la care fiecare 
tînăr, membru al organizației 
U.T.C. este chemat să ia parte. 
Organele U.T.C., urmărind înde
plinirea sarcinilor ce le revin în 
acest sens, trebuie să sprijine e- 
fectiv desfășurarea operațiilor de 
colectare și predare a metalelor 
și aliajelor neferoase.

S P ORT_._ '
tar (Turcia) — 
Ryszard Petek 
(Polonia); ușoa
ră : Valeri Frolov 
(U.R.S.S.) — Jerzy 
Kulej (Polonia); 
semi mijlocie : Bo- 
humil Nemecek (Ce
hoslovacia) — Man
fred Walke (R.D.G.) 
mijlocie mică i 
Viktor Agheev 
(U. R. S. S.) —
— Witold Stachurs- 
kl (Polonia); mijlo
cie : Mario Casattl 
Italia — Alexei Ki
selev (U.R.S.S.); se
mi or ea : Dan Poz- 
nlak (U.R.S.S.) — 
Peter Gerber (RFG), 
grea : Mario Baruz- 
zl (Italia) — Peter 
Boddington (Anglia).

Cișmigiul în... sesiune universitară.

SPARTACUS — film pentru e- 
cran panoramic

rulează la Patria (orele 9;
12.45 ; 16,30 ; 20,15).

VIATA LA CASTEL 
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30), 
Festival (orele 9; 11.15; 13.30;
16; 18,30; 21).

FRENCH CAN-CAN
rulează la Excelsior (orele
9.30 . 12 . 14,15 ; 16.30 ; 18,45 ; 
21). Modern (orele 9,30 ; 12 ; 
15; 17.15; 19.30; 21.30).

ANGELICA ȘI REGELE — 
cinemascop

rulează la Luceafărul (orele 
9.15; 11,30: 14; 16.30; 19;
21,30). București (orele 8,45 ;
11 : 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21). Au
rora (orele 9:11; 13,15 ; 15.30; 
18 ; 20.45). Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45), 
Flamura (orele 9 : 11,30 : 15,30; 
13 ; 20.30)denunțătorul
rulează la Capitol (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18.30; 21),
Tomis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 : 18,15 ; 20,45), Feroviar
(orele 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 16;
18.30 ; 21). Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13 ; 16 ; 18.30 ; 21).

NU SINT DEMN DE TINE 
rulează la Gloria (orele 9 ;
11.15 . 13.45 . 16 ; 18,15 ; 20.30).

JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ ; JANDARMUL LA 
NEIV YORK — cinemascop 

rulează la Victoria (orele
10.30 ; 14,15 , 18.15 ; 22). Arta 
(orele 9 : 12.45 ; 17 ; 20,45).

RELAXEAZA-TE. DRAGA ! 
rulează la Union (orele 15.30 ; 
18; 20,30). Ora 10. Desene ani
mate.

O SCRISOARE PIERDUTA 
rulează la Doina (orele 11,30 ;
14.30 ; 17.30 : 20,30)

SPIONUL — cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9,15;

11,30 . 13.45 ; 16.15 ; 18,30 : 20.45). 
GALAPAGOS — COCOȘELUL 
DE HÎRTIE

rulează la Timpuri Noi (orele 
9-21 în continuare).

ÎN NORD SPRE ALASKA — 
cinemascop

rulează la Dacia (orele 8.45— 
16 în continuare — 18,30 ; 21).

LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop 

rulează la Floreasca (orele
9.30 : 12 ; 14.30 : 18 : 20,30).

SUCCES, CHARLIE 1 — cine
mascop

rulează la GiuleștI (orele
15.30 ; 18 . 20.30). Drumul Să
rii (orele 15.30 ; 17.45 ; 20).

DOAMNA DE PE ȘINE 
rulează la Bucegi (orele 9,30 ;
12 : 16 ; 18,15 ; 20.45).

A DISPĂRUT UN FRAGONARD 
rulează la Vitan (orele
15.30 : 18).

OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE

rulează la Moșilor (orele
15.30 ; 18).

ROBII
rulează la Miorița (orele 9 ; 
11,15; 13 30 ; 16; 18.30; 21).

COPIII LUI DON QUIJOTTE 
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

RIO CONCHOS — cinemascop 
rulează la Volga (orele 9;
11.15 ; 13,30 : 16; 18,30 ; 21).

JUANA GALLO
rulează la Colentina (orele 
15 ; 17,30).

MONTPARNASSE 19
rulează la Central (orele 9,30 ;
12.15 : 15 ; 18 ; 21).

ÎNAINTE DE RĂZBOI
rulează la Progresul (orele 
19,15; 21).

4 iunie— 
Ziua 

pionierilor
Timișoara, 4 Iunie 

1967. 8 000 purtă
tori al cravatelor 
roșii vor fl prezenți 
în parcul central al 
orașului. La sunetele 
trompetelor va în
cepe parada pionie
rească.

Apoi, pe estradele 
amenajate special vor 
evolua zeci do for
mații artistice alo 
școlilor din oraș. Nu

vor lipsi formațiile 
Liceului nr. 1, ale 
școlilor generale nr. 
4. 15 și 16, vor fl 
prezenți în montajul 
literar muzical Inti
tulat „Partid, părinte 
al fericirii noastre“ 
pionierii Liceului nr. 
3 inițiatorii concursu
rilor de recitări or
ganizate la Liceul nr. 
8 șl Școala generală 
nr. 15 etc. Stadioa
nele 1 Mal și C.F.R. 
vor găzdui cu acest 
prilej cele două an
sambluri de gimnas
tică ale pionierilor 
din oraș. Pe toate te
renurile își vor dis
puta intiietatea re
prezentativele sporti
ve ale școlilor.

Emoția din tribune 
șl entuziasmul, do
rința de a reprezen
ta cît mai bine, care 
domnesc în fiecare
unitate, în fiecare

hlRECEREA
CELOR MAI 
FRUMOASE 

ACȚIUNI
detașament în timpul 
repetițiilor ne asigu
ră că vom trăi, ală
turi de purtătorii 
cravatelor roșii, cli
pele unei minunate 
sărbători.

în prezent, în fie
care școală au loc în 
cinstea Zilei pionieri
lor frumoase acțiuni 
cultural-cducative si 
sportive. Pionierii li
ceelor nr. 3 și 8, ai 
școlilor generale nr. 1 
și 12 au organizat vi
zite la întreprinde
rile din oraș; aici au 
avut întîlniri și dis
cuții la locul de 
muncă cu tinerii 
muncitori ; cei de la 
liceele nr. 1 și 5, de 
la școlile generale 
nr. 6, 8, 10 se vor în- 
tîlni cu muncitori și 
artiști din oraș, cu 
specialiști din diferite 
domenii de activitate, 
care le vor vorbi 
despre frumusețea 
profesiei lor, despre 
anii lor de școală. La 
Liceul nr. 8, școala 
generală nr. 1 pio
nierii se întrec în 
cadrul concursului 
literar organizat pe 
teme pionierești.

în fiecare zi. gru
puri de pionieri vizi
tează muzeele și 
locurile memoriale 
din oraș. Alții, de la 
liceele nr. 1 și 3. de la 
școlile generale nr. 
4. 10. 12, 14 se depla
sează la colegii lor 
de la școlile din sa
tele învecinate Timi
șoarei. împreună vi
zitează satul, școala 
C.A.P.. organizează 
concursuri de orien
tare turistică, între
ceri sportive. Spre 
Arad, Reșița sau Por
țile de Fier, de la fe
reastra vagonului sau 
autocarelor flutură 
cravatele purpurii 
ale pionierilor Liceu
lui nr. 1, ai școlilor 
nr. 6. 14, 16. 18 etc.

Totul se desfășoară 
în întînipinarea zilei 
lor.

E. MARINESCU

TELEVIZIUNE
VINERI 2 IUNIE

18.00 Drumuri și popasu 
Emisiune turistică. Buletinul ci 
culației rutiere, 18,30 Pentru c 
mici A.B.C. filmul „Îmblînzit 
rul". 19.00 Pentru tineretul șc 
Iar, Antologie școlară: I<
Creangă. 19,30 Telejurnalul < 
seară. 19.50 Buletinul meteorol 
gic. Publicitate. 20.00 Studio 
muzical. Recital Lucia Stănesc 
(Arii din opere). 20.30 Săptăir 
na. 21.15 Reflector. 21.30 Ava 
premiera. 21.45 Monumente < 
artă italiene. 22.00 Telejurnal 
de noapte. 22.10 Aspecte de 
campionatul european de bc 
(Finale).



ZILNIC • Știri inscm 
nări comentarii

• Știri Însemnări corn
entarii • Știri însemnări

Dl mu

TOKIO 1 (Agerpres). — Mi- 
istrul afacerilor externe al 
’o mân ici, Corneliu Mănescu, 
arc se află intr-o vizită ofi- 
ialâ la Tokio la invitația gu- 
ernului japonez a fost primit 
e primul ministru Eisaku 
ato. In timpul convorbirii 
are a avut Ioc cu a- 

prilej, au fost examinate 
robleme privind relațiile din- 
e România fi Japonia.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI
DIN ORIENTUL APROPIAT

NEW YORK. — Consiliul de 
puritate a reluat miercuri exa- 
inarea crizei din Orientul A- 
opiat. In cursul ședinței, dele- 
ția R.A.U. a prezentat un pro- 
?t de rezoluție care recomandă 
înființarea, în termen de două 
otămini, a comisiei mixte de 
nistițhi egipteano-izraeliană. 
oiectul recomandă secretarului 
neral al O.N.U., U Thant, să 
contact cu părțile în acordul 

armistițiu egipteano-izrae- 
n pentru traducerea în viață 
acestei propuneri. Delegația 
J.A. a prezentat im alt pro- 
t de rezoluție, care cheamă 
te părțile în conflict să se 
iformeze apelului secretarului 
îeral al O.N.U., U Thant de 
au recurge la forță. Rezoluția 
e Consiliului „să încurajeze 
itinuarea imediată a diploma- 
intemaționale în interesul pă

călii situației și a căutării de 
iții rezonabile, pașnice și

3oziția țărilor arabe a fost sus- 
ită în cursul ședinței de de- 
ații Irakului și Iordaniei, în 
ip ce reprezentantul Izraelului 
■eafirmat poziția țării sale, 
-■a propunerea reprezentantului 
înței, ședința Consiliului de 
ruritate a fost amînată pînă 
eri, pentru ca delegațiile să 
ă posibilitatea să se consulte 
guvernele respective în legă- 
i cu cele două proiecte de 
oluție.

/ONDRA. — Politica guver- 
ui Wilson cu privire la criza 

Orientul Mijlociu și Apro- 
care a făcut miercuri o- 

:tul dezbaterilor extraordinare 
Camera Comunelor, a fost 

abată de majoritatea deputa- 
r. Guvernul britanic subli
mă necesitatea garantării liber- 
i navigației prin golful Akaba 
e pronunță pentru o „regle- 
itare onorabilă" pe cale di- 
natică și în primul rînd prin 
rmediul O.N.U., a situației 
această parte a lumii. Premie- 
Wilson s-a pronunțat din nou 
Favoarea prezenței unor forțe 
O.N.U. în Orientul Mijlociu 
tru asigurarea ordinei, subli- 
d. totodată, necesitatea ca 
două părți aflate în conflict 

iccepte aceste forțe pe terito-

Sos arestări 
la Atena

După cum anunță agenția 
LANCE PRESSE douăzeci 
șapte de membri ai fos- 
lui parlament din Grecia 

fost arestați în ultimele 
e, a anunțat miercuri ge- 
ralul Patakos, ministru 

interne. Acești deputați 
it deținuți în prezent la 
juranța Generală, a pre- 
at el, și nu vor fi elibe- 
ți pînă tind nu vor da 
clarații scrise sau verbale 
„nu vor încerca să îm- 

idice activitatea" grupu- 
de militari care au pre- 

it. conducerea țării după 
ntura de stat.

Lumi și anticumi
fesorul Alfven stu
diază de 25 de ani 
acest domeniu fasci
nant al astrofizicii. 
Lui i se datorează 
crearea noii științe 
„Magnetohidrodina- 

mica“, știință care 
și-a găsit de pe 
acum numeroase a- 
plicații in explora
rea spațiului cosmic 
ca și in cercetarea 
geologică.

Recenta lucrare a 
savantului suedez, 
reprezintă, de fapt 
expunerea, pe baza

ialiști în cerce- 
» plasmei. Pro-

riu! lor. El a apreciat ca „pri
pită" hotărirea vizînd retragerea 
forțelor O.N.U. din peninsula Si- 
nai. considerind că ea ar putea 
avea repercusiuni asupra O.N.U. 
In concluzie, premierul Wilson 
a adresat un apel solemn părților 
în conflict ccrindu-le să regle
menteze pe cale pașnică diferen
dul lor.

TEHERAN. — La Teheran a 
fost dat publicității un comuni
cat în care este expusă politica 
Iranului față de actuala criză 
din Orientul Mijlociu. Criza 
care a intervenit în această re
giune a lumii se arată în comu
nicat poate fi rezolvată prin 
mijloace pașnice în conformitate 
cu principiile Cartei O.N.U.

Potrivit agenției UNITED 
PRESS INTERNAȚIONAL, pos
tul de radio Teheran a avertizat 
că Iranul nu va tolera „intenții 
agresive asupra integrității sale 
teritoriale“. Comentatorul pos
tului de radio a dezmințit infor
mațiile potrivit cărora Iranul ar 
fi vîndut petrol Izraelului.

CAIRO. — Postul de radio 
Cairo a anunțat că unități ira
kiene au sosit pe calea aerului 
în R.A.U., urmînd să-și ocupe 
pozițiile ce le-au fost destinate 
la frontiera dintre R.A.U. și Iz- 
rael. Radio Cairo a anunțat, tot
odată, că în R.A.U. au mai sosit 
și primele unități kuweitiene.

BAGDAD. — Șeful statului 
major al forțelor armate ale 
Iordaniei, generalul Amer Kha- 
mash, a sosit la Bagdad. El a 
declarat că este purtătorul unui 
mesaj adresat de regele Hussein, 
președintelui Aref, adăugind că 
misiunea sa este de „a pune la 
punct planurile privind intrarea 
trupelor irakiene în Iordania“.

Pe de altă parte, ziarul „Al 
Aliram" din Cairo a făcut cunos
cut că în urma acceptării, de 
către președintele Aref, a trimi
terii de trupe irakiene în Ior
dania, s-a convenit asupra cre
ării la Amman a unui coman
dant unit al forțelor militare 
egiptene, iordaniene și irakiene.

• MARILE universități ame
ricane au hotărit să nu invite 
anul acesta cu prilejul ceremo
niilor de sfîrșit de an nici un 
consilier al președintelui John
son. Această măsură, scrie zia
rul „New York Post“, este în
dreptată în primul rind împo
triva persoanelor oficiale care 
elaborează politica S.U.A. cu 
privire la Vietnam. Ziarul su
bliniază că administrațiile uni
versităților au luat această ho
tărî re pentru a evita manifes
tațiile de protest ale studenților 
și profesorilor față de agresiu
nea S.U.A. în Vietnam.

• NAVIGATORUL polooez 
Leonid Teliga. care în decem
brie anul trecut a plecat din 
portul Casablanca intr-o călă

unei vaste cercetări 
științifice, a unei noi 
concepții asupra 
structurii Universu
lui. Profesorul Alf
ven susține că acesta 
ar fi constituit din 
materie și antimate
rie in proporții ega
le. De ce atunci, U- 
niversul nu se dis
truge. știut fiind că, 
in mod normal, ma
teria și antimateria 
se anihilează reci
proc în momentul 
contactului ? Tocmai 
pentru că ele nu

WASHINGTON. — Miercuri 
la Casa Albă a avut loc o reu
niune a cabinetului american, la 
care a fost discutată situația din 
Orientul Apropiat și Mijlociu. 
Această reuniune a fost urmată 
imediat de o consfătuire a pre
ședintelui Johnson cu secretarul 
de stat al S.U.A., Dean Rusk, 
ministrul apărării. Robert McNa- 
mara. precum și cu consilierul 
special al președintelui Johnson 
pentru problemele apărării, Ros- 
tow.

MONROVIA. — Președintele 
Liberiei, William Tubman, a or
donat miercuri Comisiei mariti
me liberiene să interzică tuturor 
vapoarelor ce navighează sub 
pavilion liberian intrarea în Gol
ful Akaba. Președintele a decla
rat că, avînd în vedere blocada 
instituită în acest golf și faptul 
că problema se află în față Con
siliului de Securitate al O.N.U., 
„navele sub pavilion liberian nu 
trebuie să intre în golf pînă la 
rezolvarea problemei“.

R. P. BULGARIA : Lacul de acumulare „Studen Kadeneț" din munții Rodope

torie solitară în jurul lumii la 
bordul unui yacht, a ajuns zi
lele acestea în insula Saint 
Louis (arhipelagul Antilele Mici 
din Marea Caraibilor). Yachtul 
său, de construcție poloneză, 
are o lungime de 9,85 metri șl 
o lățime de 2,76 metri.

• APROXIMATIV 300 de cer
cetători și specialiști participă 
în capitala Franței la o confe
rință internațională asupra fo
losirii apei pe glob. Participan- 
ții se ocupă de repartiția ine
gală a rezervelor de apă pe glo
bul pămîntesc și de problema 
asigurării apei în țările în care 
ea nu este îndestulătoare.

sînt în contact — 
răspunde profesorul. 
Forțe analoage ca- 
lefacției împiedică 
aproape total con
tactul între materie 
și antimaterie și ast
fel Universul dăinu
ie perpetu. El e 
sustras etern distru
gerii, asemenea ochi
lor lui Mihail Stro- 
goff din romanul lui 
Julcs Verne.

Nu e vorba aci de 
o butadă. Teoria 
este, așa cum apre
ciază mulți oameni 
de știință din nu
meroase țări, cohe- 
rentă și fundamenta
tă. Este foarte posi
bil — afirmă astro-

nomi și fizicieni de 
prestigiu — ca unele 
din stelele cele mai 
apropiate de Terra 
să fie formate din 
antimaterie. Evident, 
există cîteodată ca
tastrofe care ar pu
tea explica formarea 
quasarilor și a unor 
surse de radiație ex
trem de puternice 
care presupune, la 
origine, o sursă de 
energie de ordin 
fantastic, mult supe
rioară, probabil, 
chiar celei degajate 
prin anihilarea tota
lă a materiei.

Teoria profesorului 
Hannăs Alfven în-

în S.U.A. continuă de
monstrațiile populației îm
potriva agresiunii Washing
tonului in Vietnam. în 
fotografie : aspect de la o 
demonstrație pentru înce
tarea agresiunii americane 
în Vietnam, desfășurată în 
fața sediului O.N.U. la New 

York

Comunicat 
bulgaro-ture

Criza nigeriana
în capitala Nigeriei fe

derale continuă să dom
nească neliniștea și nesi
guranța. Guvernul central 
condus do locotcnenl-co- 
lonelul Gowon a instituit 
noi masuri in cadrul blo
cadei economice îndrep
tate împotriva provinciei 
secesioniste din est.

în același timp, sute de ve
terani nigerieni, dintre care 
mulți au luptat in războiul 
împotriva colonialiștilor bri
tanici sau fuseseră trecuți in 
rezervă încă din 1939, conti
nuă să fie rechemați sub arme, 
în cadrul mobilizării generale 
decretată de Gowon care, în- 
tr-o declarație radiodifuzată a 
precizat că situația „este cri
tică iar următoarele zile ar 
putea fi decisive".

Concomitent cu știrile trans
mise din Lagos, postul de ra
dio Enugu, capitala provinciei 
secesioniste, a transmis o de
clarație a locotenent-colonelu- 
lui Ojukwu, in care acesta 
precizează că in caz de nevoie 
este hotărit să folosească tru
pele provinciei împotriva uni
tăților Nigeriei federale, pen
tru a menține secesiunea pro
vinciei.

Deocamdată, apreciază a- 
genția Reuter, pericolul unui 
război civil continuă să rami
nă iminent iar șansele pentru 
ajungerea la o soluție pașnică 
s-au micșorat considerabil.

cu evoluția evenimentelor din 
Vietnam.

In ceea ce privește situația 
din Europa, ei au salutat extin
derea relațiilor și contactelor în
tre țările europene, subliniind că 
Turcia și Bulgaria doresc să con
tribuie la această evoluție. Ei 
au amintit cu acest prilej rezul
tatele pozitive obținute de țările 
balcanice în dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinătate și colaborare, 
în asigurarea păcii și crearea u- 
nui climat de încredere reciprocă 
în această regiune a lumii.

In comunicat se arată că mi
nistru! de externe turc a invitat, 
din partea primului ministru, Su- 
leiman Demirel, pe președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, Todor Jivkov, să între
prindă o vizită oficială în Turcia.

privind acordarea de concesiuni 
pentru prospectarea și exploa
tarea bogățiilor minerale (pe
trol și gaze naturale) din pla
toul continental al Mării Nor
dului. Această lege, scrie ziarul 
„LE MONDE", a fost respinsă 
în luna august, anul trecut de 
30 de societăți petroliere ca 
fiind inacceptabilă.

In baza noii legi, statul îșl 
rezervă pînă la 16 la sută din 
beneficiile realizate de socie
tăți.

,,Concorde" 

avansează
După cum relevă ziarul lon

donez „The Tim.es“, firmele „Bri- 
tish Aircraft Corporation“ și „Sud- 
Aviation“ vor contribui cu a- 
proximativ 10 la sută din prețul 
de cost al avionului supersonic 
de pasageri „Concorde“ pe care 
îl vor construi în comun. Restul 
de 90 la sută va fi suportat de 
guvernele britanic și francez. In 
prezent se desfășoară la Paris 
discuții între reprezentanții celor 
două țări, asupra unor aspecte 
tehnice și financiare. în cercurile 
de specialitate, atît din Paris, cit 
și din Londra se apreciază că 
prețul de cost inițial al avionu
lui „Concorde" va fi majorat cu 
aproximativ 10 la sută și că acest 
avion nu va intra jn faza de pro
ducție mai devreme de luna no
iembrie. Primul zbor este aștep
tat pentru luna februarie, anul 
viitor.

I CĂLĂTORIND PRIN ITALIA
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lucrare apărută 
începutul lui 

la Stockholm și 
□lată „Lumi, an
ii, antimaterie“ 
'acut vîlvâ in 
irile științifice
1 in rindul tutu- 
celor pe care-i 
inează tainele 
ersuluL Lucra- 
aparține savan-

suedez de re-
2 mondial, Ha- 

Alfven. unul
e cei mai mari

SOFIA 1 (Agerprcs). — In 
comunicatul referitor la vizita o- 
ficială a ministrului de externe 
al Turciei, Ihsan Sabri Caglayan- 
gil, în R. P. Bulgaria și la con
vorbirile avute de acesta cu co
legul său bulgar, Ivan Beșev, 
este exprimată satisfacția ambe
lor părți în legătură cu dezvol
tarea relațiilor bilaterale în spi
ritul bunei vecinătăți și al cola
borării. Cei doi miniștri de ex
terne au constatat, totodată, exis
tență posibilităților de extindere 
a colaborării bulgaro-turce în 
doipeniul economic.

Cei doi miniștri de externe au 
declarat că țările lor doresc să-și 
aducă contribuția la micșorarea 
încordării internaționale și la a- 
sigurarea păcii mondiale. Ei și-au 
exprimat îngrijorarea în legătură

e O CAMERĂ de televiziune 
care se ține ușor într-o singură 
mină a fost recent prezentată 
de firma „Radio Corporation of 
America'*. Este vorba de un a- 
parat cu totul nou pentru că 
pină in prezent „tubul de ima
gine" împiedica orice miniatu
rizare. Or, noul dispozitiv nu 
mai cuprinde tubul, de unde 
rezultă dimensiunile sale redu
se. Acest tub este înlocuit de 
un analizor de imagine format 
din 32 400 puncte microscopice 
din material fotoconductor. 
Imaginea este focalizată cu a- 
jutorul unor lentile pe elemen
tul sensibil al aparatului.

• CAMERA a Il-a a Parla
mentului olandez a adoptat cu 
80 voturi, contra 37, noua lege

cearcă să explice 
cum s-a putut naște 
Universul dintr-un 
amestec egal de plas
mă și antiplasmă. 
Toate acestea țin de 
domeniul straniului 
și al romanelor 
științifico-fantastice. 
E format Universul 
din lumi și anti
lumi ? Nobila și cu- 
tezătoarea aspirație 
spre descifrarea ma
rilor taine ale Uni
versului a fost și ra
mine marca distinc
tivă, de neasemuită 
frumusețe și măreție 
a lui „homo sapi
ens".

E. R.

Răsfoiesc caietul de însem
nări, făcute după zecile de ki
lometri străbătuți pe străzile Ro
mei. Descopăr in rindurilc scrise 
un vag sentiment dc uimire și 
dc teamă în fața ineditului. Mi-e 
greu deocamdată să le orînduiesc 
după vreo regulă anume. Și to
tuși mă simt dator să aleg din
tre multele „amintiri“, dîndu-i 
întâietatea cuvenită, pe cca mai 
puternică. Era în dimineața pri
mei zile a scurtului popas la 
Roina. Singurul punct de reper 
al „aventurii“ pe care, deliberat, 
îmi propuneam s-o întreprind 
era Stnzione Termini, moderna 
Rară așezată în inima orașului. 
Aici un om înalt, ce părea mereu 
preocupat îmi holărisc, oprin- 
du-mă în stradă și întinzîndu-mi 
o carte dc vizită, reședința. Așa 
ii cunoscusem pe proprietarul 
unei pensiuni, a cărei modestă 
firmă luminoasă, privea parcă în
grijorată spre gară, la fel ca stă- 

așleplînd clienții (iarna 
sezon potrivnic marii 

afluențe dc turiști). Pensiunea 
purta, desigur, numele unei cu
noscute căpetenii din vremea im
periului roman, și sonoritățile a- 
celui nume ce fusese împrumutat 
fără împotrivirea demnului său 
posesor, decedat dc secole, îi 
dădea — ccl puțin pentru mine 
— prestanță. Am lăsat, deci, în 
colțul străzii, la o oră destul de 
matinală, pe domnul B. nropric- 
tarul pensiunii, pornit în căuta
rea de noi clienți pentru pu
ținele camere ce le deținea, răs- 
punzînd cu politețe salutului a- 
mabil pe care mi-l adresase. Am 
traversat largul pasaj al gării, am 
ocolit Termele lui Dioclcziano și 
apoi... Apoi numele străzilor în- 
cepînd să se înmulțească am ho
tărî! să nu mă abandonez hărții 
destul de explicite pe care o a- 
veam asupra-mi, 
ci să mă mul-

I țumesc pentru 
prima zi cu o 
călătorie fără 
țel, înregis- 
trînd personali
tatea străzilor și 
clădirilor, inci
sivitatea și fan
tezia reclamelor, 
ticurile agenților 
de circulație, a- 
mabilitatea și a- 
bundența ver
bală a cunoștin
țelor făcute în
tâmplător, este
tica vitrinelor, să 
zăbovesc în 
fața faimoaselor 
fîntîni, în piețele vestite cu care 
inevitabil, aveam să mă intîlnesc 
ori ce direcție mi-aș fi propus. 
Dar mărturisesc, ini-ar fi trebuit 
nu săptămîni ci luni de zile pen
tru a satisface și numai exigen
țele minime ale unui asemenea 
proiect. Cuvintele chemate să 
sugereze vag impresiile pe care 
le produce strada italiană ar 
trebui să fie numeroase și 
nu din arsenalul tehnicii reporte
ricești pentru că veridicitatea re
latării ar impune apelarea la 
nenumărate cuvinte de contrast; 
grandiosul și miniaturalul, meti
culozitatea și rivala ei solicitîn- 
du -se ca o dezarmantă necesi
tate. Celui ce se încumetă să 
renunțe la mijloacele dc trans
port moderne, la rapidul Metro
politan, îi vor fi dăruite cu pri
sosință de către aproape fiecare 
stradă satisfacțiile întîlnirii cu 
clădiri a căror arhitectură su
gerează vîrste seculare. Sculptu
rile incorporate în fațadele clă
dirilor ca niște stîlpi de susținere 
umani, animalele destinate a îm
plini simbolurile puterii, 
ghind — încremenite în 
mură — treptele ce duc 
intrări, zidurile fumurii, patinate 
de timp, trădează înclinația către 
fast a întîilor slăpîni ai acestor 
clădiri dar și vocația către fru

ve- 
mar- 
spre

Trei milenii se oferă privirilor

mos. Poate pe nici, pe strada vî- 
brînd acum de caruselul luaturi
lor ce înaintează cn niște mo
deste broaște țestoase, ieșite prea 
multe deodată la promenadă, au 
trecut cu ani in urmă pașii gravi 
ai unor vestiți generali romani, 
călătorind spre palate celebre — 
intre două războaie — pentru 
a-și umple timpul cu deșertarea 
cupelor de vinuri scumpe și cu 
lumești desfătări. Poate pe a- 
ccastă stradă tainică, înebingată 
în clădiri s-au întâmplat destăi
nuiri grăbite, înfrigurate, ce a- 
veau să hotărască destine. Cali
ficate după clădirile ce le stră
juiesc, străzile Romei pot fi ase
mănate cu o „frază arhitecturală“ 
alcătuită din cuvinte ce se repe
tă la intervale egale, lăsînd între 
ele (pentru a le uni și a le da 
personalitate) ca pe niște vechi 
semne de punctuație — cons
trucții matusalemice. Iată vesti
tul Palat Quirinale care-și în
dreaptă spre trecător o față gravă 
și statornică, ori Palatul dc Jus
tiție, tronînd monumental între 
Podul Cavour și Umberto I, ori 
Vila Albani, așezată, undeva la 
dreapta dc Galeria Borghcse. 
Iată arcurile dc triumf ale îm
păraților. între care se impune, 
cel al împăratului Constantin, 
ori cele zece basilici și trei sute 
treizeci do biserici ale căror cu
pole domină orașul ca niște 
semne de exclamație. Și, din loc 
în loc, parcă pentru a tc elibera 
din strînsoarca străzilor te în
tâmpină cu generozitate impre
sionantele piețe — Piața Spa
niei, Piața poporului, Piața Re
publicii, splendidele fîntîni (Fon- 
tana dei Tritoni, Fontana dci 
Fiumi, Fontana dci Naiadi, și,

mai ales, Fontana dei Trevi) care 
— îndeosebi seara — te răpesc 
spre liniște, sustrăgîndu-le mul
țimii ce domină pînă tîrziu stră
zile și piețele principale. Sînt în 
Roma atît de numeroase monu
mentele de artă, muzeele, clădi
rile a căror „biografie“ înseamnă 
evocarea unei lumi încărcată de 
năzuințele și păcatele unor per
sonaje pe care le reconstitui din 
cărți și picturi, cărora le poți 
oferi generos pentru o clipă drep
tul la mișcare, pasiunile și gestu
rile intime pe care le-au avut 
cîndva, înfrîngîndu-le totuși la 
timp iluzia și readucîndu-Ic în 
ipostaza de demult, neschimbată, 
îneît a le evoca și numai numele 
ar fi o intenție temerară. în a- 
ceste clădiri impunătoare, rîvnite 
a-și propune cu distincție origi
nalitatea, ți se oferă marele pri
vilegiu de a te întîlni cu marii 
artiști ai lumii prin inimitabila 
împlinire a culorilor, prin răbdă
toarea perseverență a daltei a- 
demenind marmura. Celebra sta
tuie a lui Moise, datorată lui 
Michelangelo, veghind de sute 
de ani cu o imperturbabilă în
țelepciune, te întâmpină în Ba- 
silica Eudossiana : în monumen
tala Basilica San Pietro. a cărei 
zidire a durat mai mult de un 
secol, (după ce vei fi admirat 

nrmonia și solemnitatea măreață 
a colonadelor pieței cu același 
nume, una dintre cele mai fru
moaso piețe din lume, operă a 
lui Bcrnini) te oprești copleșit 
lingă Picta aceluiași Michelan
gelo, sculptură in care durerea 
arc dimensiunea veșniciei iar 
neputința in fața inevitabilului a 
fost prea violent smulsă pietrei 
devenind adevăr cutremurător ; 
în muzeul Vaticanului. Rafael, 
Giotlo, Tizian, Caravaggio veșni- 
ccsc prin veacuri ; sculpturile, 
multe pe motive mitologice, din 
muzeul Pio — Clcmcntino par 
încremenite o clipă în gesturi dc 
un dinamism subteran, par niște 
cîntccc ascunsc-n marmură, gala 
să refuze pietrei dreptul de a nu 
avea sînge; iar în Capela Six- 
lină, Judecata din urmă te a- 
menință cu o legendă pe care, 
nefiind învățat să o crezi, admiți 
că lotuși a putut exista odată cu 
adevărat ; în imaginația marelui 
artist care a jefuit natura de cu
lori, închipuind el însuși unele, 
inexistente aevea, pentru a Ic ar
moniza în ritualul dcsăvîrșit al 
unui basm cu oameni. Sau, după 
ce reînvii destinele strălucitoa
rei și tenebroasei dinastii Borgia, 
care a transformat patimile pă- 
rnînteșli în simboluri nu odată 
grotești, străbătând puțin încețo
șatele camere destinate acestei 
familii, tc surprinzi învăluit, do
minat de frescele ce împărătesc 
în sălile datorate marelui Ra
fael, care a convertit scenele bi
blice și evenimentele antice spre 
fabule disimulate, dezvăluind 
prin unele din creații atitudinea 
față dc evenimente ale timpului 
său. Acestea au, desigur, meni- 

I JvTiăb.ui pe Rafael 
, pentru că anecdotica 
ca 
nu

rea de a-I destăinui 
cctățeanid, 
lucrărilor 
imediate,

și implicațiile lor 
le reduc la o va

loare de diver
tisment, ele im- 
punîndu-se prin 
genialitatea dis
punerii în spațiu, 

l loc vio- 
contraste 

amănuntele 
relevabile. între
gul se refuză 
detaliului iar 
detaliul nu poa
te fi conceput 
decît ca parte 
din întreg.

Și totuși din 
generoasele pro- 

pe care 
eut privi- 
sufletului 

inepuizabilul de- 
nemurire al Romei, celpozit de

mai puternic m-a impresionat în
tâlnirea cu Columna lui Traian, 
această cronică de piatră a cărei 
atingere era înlr-o vreme pedep
sită cu moartea. Citisem în niște 
însemnări de călătorie, o splen
didă frază în care autorul măr
turisea cum presimțise că undeva 
în apropiere se află Columna și 
se îndreptase spre ea minat de 
un instinct nedeslușit. Mărturi
sesc că am bătut multe străzi, am 
zăbovit în cîteva muzee și basi- 
lici, rîvnind întîlnirea cu monu
mentul demnității dacilor, căci 
în cinstea vitejiei lor s-a înălțat 
și a celui ce s-a dovedit învin
gător în înfruntarea cu bărbăția 
lor. M-am surprins deodată în 
fața ei, am recunoscut-o aidoma 
celei din pozele cărților de is
torie. Mi-a părut, fiindu-i pe 
neprevăzute atît de aproape, mai 
puțin înaltă decît mi-o închipui
sem. Și poate de aceea mai in
timă. Ceasuri întregi am rămas 
să o privesc. Acolo, se aflase 
urna celui ce a fost marele 
Traian. Acolo, pe șerpuirile ba
soreliefurilor, așa cum și-i amin
teau iscusiții artiști, nemureau 
chipurile celor ce ne erau demni 
înaintași. Tîrziu, m-am îndepăr
tat, privind relicvele celor 3 000 
de ani de istorie, care domnesc 
de o parte și de alta, în preaj
ma solemnei Via dei Fori Impe
riali. Și, cunoscuta lege a opticii 
era corectată : Columna creștea 
impunător în urmă. Iar uriașul 
amfiteatru roman, Colliseumul, 
în care încăpeau 80 mii de spec
tatori aștepta tăcut noaptea. în 
umbra lui, pe unde altădată gla
diatorii se pregăteau să intre ne
păsători în arenă, șușoteau voci 
tinere iar iarba, nu suficient de 
verde, troznea înăbușit sub pi
cioare. Luminile mașinilor se a- 
lergau ca niște licurici uriași, 
umiîndu-se ascultători și pereche. 
Orașul trăia intens în prezent. 
Pe strada de altădată a împăra
ților treceau tineri, mulți tineri, 
probabil spre Corso. Boneta albă 
a unei călugărițe ce căuta să în
vingă timpul cu un scuter m-a 
răpit complet trecutului. Iar în 
strada Marghera, proprietarul 
pensiunii care aștepta clienți m-a 
îndemnat să-mi propun pentru a 
doua zi o altfel de călătorie, prin 
Roma impresionantelor vitrine, 
a oamenilor amabili și volubili, 
prin Roma călugărițelor care 
merg (probabil, la slujbă) cu 
Fiaturi și scutere, a tinerilor 
care, facînd planuri dintre cele 
mai diferite pentru ziua de 
mîine, se îmbrățișează sub gra
vele ziduri ale Colliseunmlui, 
prin Roma prezentului.
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