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Primirea de către tovarășul

Nicolae Ceaușescu 
a tovarășului Lelio Basso, 

președintele P.SJ.B.P.

Oamenii muncii din întreaga 
țară au luat cunoștință prin 
intermediul ziarelor centrale 
apărute ieri, de conținutul unui 
nou document adoptat de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 5—6 
octombrie a.c. Este vorba de 
Principiile de bază cu privire 
la îmbunătățirea organizării 
administrativ-teritoriale a Ro
mâniei și sistematizarea locali
tăților rurale.

Noua împărțire administra- 
tiv-teritorială a țării, propusă 
în proiectul aprobat de ple
nară, izvorăște cu necesitate 
din caracterul profundelor 
transformări economice, so- 
cial-politice și culturale inter
venite în viața orașelor și sate
lor în anii socialismului.

Ridicarea pe o treaptă cali
tativ superioară a eficienței e- 
conomiei noastre, valorificarea 
deplină a resurselor naturale 
și de muncă, imperativul re
partizării judicioase a forțelor 
de producție, — obiective în
scrise în programul Partidului 
Comunist Român pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste 
sînt sarcini a căror complexi
tate și amploare determină o 
sistematizare corespunzătoare 
a împărțirii administrativ-te
ritoriale a țării.

Elaborînd într-un spirit pro
fund științific formele de orga
nizare cerute de stadiul și per
spectivele dezvoltării întregii 
economii naționale, subliniind 
în mod realist factorii care de
termină creșterea rolului sta
tului și sporirea atribuțiilor 
sale în organizarea, planifica
rea și conducerea economiei, 
Partidul supune unei minuțioase analize 
structura administrativă actuală, face propu
neri de profundă rigurozitate științifică pen
tru viitor.

Organele centrale și unitățile de bază sînt 
despărțite în momentul de față, ca urmare a 
împărțirii pe regiuni, raioane, orașe și co-

PROIECTELE DE DIRECTIVE ADOPTATE
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REMUNERARE
In funcție de rezultatele

Iași: Piața Unirii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, a primit, 
miercuri, pe tovarășul Lelio 
Basso, președintele Partidului 
Socialist Italian al Unității 
Proletare, care face o vizită în 
țara noastră la invitația C.C. 
al P.C.R.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., 
Andrei Ștefan, • prim-adjunct 
de sef de secție la C.C. al 
P.C.R.

întrevederea a prilejuit un 
schimb de păreri privind si
tuația internațională actuală, 
mișcarea muncitorească și de
mocratică. De asemenea, au 
fost abordate probleme ce pre
zintă interes pentru cele două 
partide, pentru dezvoltarea

relațiilor prietenești dintre ele, 
dintre poporul român și po
porul italian.

In cursul discuțiilor, s-a re
levat importanța mobilizării 
și unirii tuturor forțelor mun
citorești, democratice și pro
gresiste în lupta pentru pace 
și securitate în Europa, pentru 
o politică de înțelegere și coo
perare internațională, pen
tru zădărnicirea planurilor a- 
gresive ale cercurilor imperia
liste.

S-a subliniat că este necesar 
să se depună toate eforturile 
pentru a determina încetarea 
imediată și necondiționată a 
bombardării. R. D. Vietnam, o- 
prirea războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam, respectîndu-se 
dreptul poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur soarta, 
fără amestec din afară.

Discuțiile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie.
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„Scîntela tineretului**
(Continuare in pag. a 11-a) OBȚINUTE LÎNGĂ ȘARETĂ

TREAPTA SUPERIOARA

IN MODERNIZAREA
AGRICULTURII

Pe linia concepției sale 
unitare privitoare 
cesitatea creșterii 
nioase, echilibrate 
nomiei naționale, 
dul stabilește o nouă se
rie de forme și metode 
de conducere și planifi
care a activității econo
mice, ce corespund gra
dului de complexitate la 
care a ajuns economia 
noastră națională.

Prevederile concrete 
prin mijlocirea cărora 
urmează a fi transpuse 
în viață noile forme și 
metode continuă seria 
măsurilor luate de con
ducerea. partidului după 
Congresul al lX-lea în 
ceea ce privește îmbună
tățirea conducerii și pla
nificării la nivelul în
tregii economii, perfec
ționarea organizării, con
ducerii, planificării, fi
nanțării gospodăriilor a- 
gricole de stat, crearea 
organizațiilor obștești 
proprii ale țărănimii, 
uniunile cooperatiste, or
ganizarea de institute de 
cercetări științifice pe 
ramuri de producție etc. 
Prin recentele Directive 
se stabilesc noi măsuri 
privitoare la îmbunătă
țirea organizării, condu
cerii și planificării sta
țiunilor de mașini și 
tractoare, prin mijloci
rea cărora să se asigure 
intensificarea mecaniză
rii agriculturii țării 
noastre și ameliorarea

la ne- 
armo- 
a eco- 
parti-

rezultatelor economice 
obținute de stațiuni, fi
nind seama de condițiile 
actuale în care are loc 
procesul de cooperare e- 
conomtcă dintre S.M.T. 
și cooperativele agricole, 
in producție se preconi
zează trecerea tuturor 
stațiunilor la organiza
rea pe baza principiului 
gestiunii economice pro
prii. Prin aplicarea ge
neralizată a acestui prin
cipiu se vor înlătura 
neajunsurile ce decurg 
din sistemul actual de 
finanțare bugetară, sta
țiunile căpătind o mai 
mare independență și o- 
perativitate în activita
tea de deservire tehnică 
a cooperativelor agri
cole, asumindu-și în mod 
corespunzător o respon
sabilitate directă asupra 
rezultatelor obținute. Pe 
baza măsurilor preconi
zate de către Proiectul 
de Directive, întreprin
derile pentru mecaniza
rea agriculturii, organi
zate pe principiul gestiu
nii economice proprii, își 
vor îmbunătăți substan
țial exploatarea parcului 
de mașini și tractoare, 
efectuind un volum spo
rit de lucrări mecanizate 
cu indici calitativi supe
riori, își vor putea ra
ționaliza strict cheltuie
lile de producție pentru 
ca să devină unități ren
tabile.

Transpunerea in viață 
a formelor și metodelor 
cuprinse in Proiectul de 
Directive al C.C. al 
P.C.R., și supuse discu
ției publice, va asigura 
o mobilizare sporită a 
unităților agricole în ac
țiunea de punere în va
loare a noi rezerve in
terne existente ; va per
mite cadrelor de specia
liști și de conducere, 
tuturor colectivelor să 
generalizeze în producție 
experiența acumulată și 
priceperea în organiza
rea științifică a produc
ției și a muncii; va 
grăbi ritmul de moder
nizare a întregii noastre 
agriculturi.

lector univ.
dr. V. V. TOPOR

Academia de Studii 
Economice

In complexul de măsuri cuprinse în proiectul de Directive se 
acordă importanta ce se cuvine aplicării principiilor socialiste de 
repartiție. Subliniind că fiecare om nu-și poate crea venituri decît 
din munca proprie, partidul supune spre dezbaterea publică noi 
măsuri privind îmbunătățirea sistemului de salarizare care să asi
gure integral legătura dintre cîștigul salariatilor și rezultatele 
muncii lor.

Reglementările arătate în Proiectul de Directive, reprezintă 
printre altele, noutatea că nu va mai fi inclusă în structura cîști- 
gului salariatilor o parte însemnată din diferitele sporuri care se 
adăugau pînă acum.Includerea în salariu, în cea mal mare parte, 
a adausurilor actuale variabile va constitui un stimulent puternic 
pentru fiecare.

Sistemul actual de salarizare nu reușește să îmbine corespunză
tor cele două laturi ale cointeresării materiale. Șl astfel încă de la 
început normele s-au stabilit la un anumit nivel care nu reprezintă 
cantitatea necesară de muncă pentru realizarea lucrărilor.

Pe de altă parte, actualul sistem a făcut ca însăși preocuparea 
specialiștilor din întreprinderi pentru stabilirea normelor să nu 
fie corespunzătoare, dovedind o slabă exigentă în fundamentarea 
științifică a normelor. Așa au apărut frecvente cazuri de norme 
avantajoase și dezavantajoase. Au fost situații în care se refuzau 
lucrări pe considerentul că norma este prea strînsă față de altele 
la care timpul stabilit era mai larg și permitea o depășire fără 
prea mari eforturi, depășire care nu evidenția și o creștere cores
punzătoare a productivității muncii. Tot din această cauză, normele 
n-au mai putut ține pasul cu progresul tehnic, nemaifiind modifi
cate o dată cu introducerea de utilaje și tehnologii noi, de aplicarea 
măsurilor tehnico-organizatorice.

îmbunătățirea sistemului de salarizare va crea condiții pentru 
elaborarea și aplicarea în producție a unor norme care să reflecte 
cantitatea de muncă reală necesară pentru efectuarea lucrărilor, 
astfel că în condițiile realizării acestora în procent de sută la sută 
să se asigure îndeplinirea sarcinilor de producție și salariul mediu 
planificat. Folosirea unor asemenea norme va face ca salariul 
muncitorilor care lucrează pe baza lor să fie mai echilibrat, cîștigu- 
rile mai mari fiind determinate și de o creștere corespunzătoare a 
productivității muncii.

Măsurile privind îmbunătățirea sistemului de salarizare vor 
contribui la dezvoltarea conștiinței socialiste, la întărirea răspun
derii fiecăruia pentru rezultatele întreprinderii în care-șl desfășoară 
activitatea. Ele sînt necesare și bine venite.

Ing. PETRE ISAC
Director în Comitetul de Stat pentru Problemele Organizării 

Muncii și Producției și ale Salarizării

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

ÎMBRĂȚIȘĂRI
CARE SUFOCA

in România
La invitația președintelui Con

siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, 
președintele Republicii Islamice 
Pakistan, feldmareșalul Moha-

mmad Ayub Khan, va face o vi
zită oficială în România în a 
doua jumătate a lunii octom
brie 1967.

De la un timp în viața Floricăi 
Drăgan nu mai intervine nimic 
nou. Zilele trec la fel. Dimineața 
în apartamentul familiei lor e a- 
gitație: doi tineri — frații ei — 
și tatăl se pregătesc grăbiți să 
plece la serviciu. Florica își ajută 
mama să prepare micul dejun și 
pachetele cu mîncare. Cîteva glu
me, cîteva sfaturi date de tată 
fiilor, apoi ușile pocnesc și se aș
terne liniștea; mama pleacă și ea 
la piață. S-ar duce și Florica, dar 
mama nu prea îi dă voie: „lasă, 
tu odihnește-te. Și, de fapt, nici

nu te pricepi să tîrguiești". Ră
masă singură în casă caută să-și 
găsească o ocupație, mai deretică 
pe ici pe colo, întoarce butoane
le aparatului de radio: „Melodia 
preferată". O oră de distracție, 
dar de la o zi la alta și melodiile 
încep să se repete. Restul zilei 
trece cu destulă greutate. După 
amiază bărbații se întorc pe find. 
Fratele mijlociu, cel de 27 de ani, 
(Florica a trecut și ea de 20) este 
muncitor și întîrzie adesea la 
cursuri de specializare. Cel mai 
mare, inginer, 29 de ani, se aba-

te pe la prieteni. Doar tatăl vine 
mai repede acasă dar, obosit, du
pă ce mănîncă, se culcă; n-ai cu 
cine schimba o vorbă. Florica s-ar 
duce cu plăcere pe la vreo fostă 
colegă de școală dar cele din a- 
propiere sînt ocupate; au servi
ciu sau învață pentru facultate. 
Iar o plimbare în oraș nu-i este 
la îndemînă — de aici, din aleea 
I.O.R., faci jumătate de ceas pînă 
în centru. Vine seara și odată cu 
ea televizorul. Uneori rămîne ore

întregi în fața ecranului de sti
clă, într-o nemișcare totală. Cînd 
se culcă, în sfîrșit, un nedeslușit 
sentiment de neliniște îi tulbură 
gîndurile. Și azi a fost ca ieri, și 
mîine ca azi. Ce viitor o așteap
tă ? La facultate a încercat de 
trei ori: n-a reușit. Din iunie, de 
cînd a dat examen, nu mai are 
serviciu. Un an și ceva a mers zi 
de zi în Drumul Taberei, la o

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a II-a)

Toamna In cîmp, 
zările sînt greu de 
ajuns cu simpla a- 
cuitate a ochiului. 
Maestrul rătăcitor 
pe cimpuri și risipi
tor de culori iși 
desăvîrșește opera. 
Intr-una din zilele 
trecute l-am întilnit 
în linia a V-a pe 
Dealul Ulmenllor de 
Dunăre.

Grămezile 
rumb își așteptau 
rîndul. Pe 
dus și întors spre 
bază „buceagurile™ 
se strecurau cu greu 
printre căruțele Ia 
fel de încărcate cu 
știuleți.

Lateral, în stingă 
grămezilor, preșe
dintele C.A.P.-uIui, 
Porumbel, căuta ce
va în lada șaretei și 
negăsind acel ceva 
întreba paznicul de 
cîmp, un țăran înalt 
și gros, pe nume 
Ghită Țigănilă, dacă 
a umblat cineva cu 
șareta lui.

Cunoștință mai ve
che, președintele mă 
știa și știam și eu 
că el ar putea să 
nu-mi dea date și să 
treacă pe lingă mi
ne, dar după cît 
l-am căutat și l-am

de po-

drumul

găsit departe în cimp 
într-o situație în 
care nu mă putea 
evita, a început să 
vorbească printre 
grămezile de porumb 
și printre oamenii 
care erau acolo.

— Dacă mă în
trebi despre cum 
stăm cu recoltatul 
porumbului și tăia
tul cocenilor (și aici 
se făcea că discută 
de fapt cu Țigănilă), 
porumb care știi 
tu că a dat și 
3 200 kg boabe 
hectar, cît despre 
coceni, ai socotit și 
tu după cite glugi ai 
să ai la iarnă în 
curte n-am răspuns 
pe loc ; dar dacă 
vremea t>ne așa (șl 
aici se făcea că dis
cută cu mine) cînd 
ai să mă întrebi a 
doua oară și întrea- 
bă-mă cam peste ze
ce zile, am să-ți 
spun că am termi
nat.

— Dacă ai să mă 
întrebi cum stăm cu 
semănăturile (era 
vorba despre griul 
de toamnă) află că 
tot ce am semănat 
pină Ia data asta și 
am semănat mai bi
ne de jumătate din

Și 
dă 
la

saprafafă a răsărit 
tot și e ca peria, și-ți 
mai pot spune că al 
ălora din Valea Ro
șie (Valea Roșie este 
o comună vecină) a 
fost semănat ca să 
nu răsară și dacă a- 
cum tac, ai să mă 
întrebi care ar fi 
motivele și dacă nu 
ti le spun ai să crezi 
că fac pe atotștiuto
rul, dar eu nu fao 
pe atotștiutorul.

Ghită Țigănită n-a 
stat deloc în timpul 
cît președintele Po
rumbel întreba și 
răspundea, umbla de 
la o căruță la alta, 
de la o mașină la 
alta, striga pe urmă
torul, punea mina Ia 
ridicat, făcea apre
cieri despre cite 
drumuri ar mai pu
tea face pină seara 
cutare conductor, cu
tare șofer. Cit des
pre mine, 
mai m-am gîndit să 
vin pe la ei. Cînd 
președintele a găsit 
în lada șaretei sticla 
cu tulburel pus aco
lo de nevastă și a 
început să bea, soa
rele cobora spre as
fințit, rechemindu-și 
armatele de sulitași.

bine că

ION CUCU



AZI Exemplu grăitor

VIATA DE ORGANIZAȚIE
Cuvintele însoțitorului meu 

m-au făcut să tresar.
— Da, asta e situația. Prevăd 

de pe acum că dacă în ultimele 
zile ale lunii nu voi putea să fiu 
în Gîrcina, organizațiile U.T.C. 
de aici nu vor ține nici adunările 
generale.

Cel care mă însoțește e Ștefan 
Dabija, instructor al Comitetului 
raional Piatra Neamț al U.T.C. 
Previziunea dînsului îmi ridică 
multe semne de întrebare. Dar, 
în primul rînd, merită să reținem 
raționamentul : dacă nu va fi în 
comună...... Ipoteza că s-ar putea
să nu fie în comună e înteme
iată : în raza sa de activitate are 
trei comune, deci nu poate fi 
prezent în același timp în toate. 
Dar este oare inevitabil ca, în 
lipsa acestuia, să nu se mai țină 
uneori nici adunările generale ? 
Ce-ar fi dacă am analiza activi
tatea organizației U.T.C. dintr-o 
comună tocmai într-un asemenea 
moment ?

mătoarele : adunarea generală nu 
s-a ținut, nici o acțiune cultural- 
distractivă sau de muncă volun- 
tar-patriotică, nici un tînăr nu a 
fost primit în organizația U.T.C. 
în acest timp, și așa mai de
parte. Intr-un cuvînt, organizația 
de bază U.T.C. de la brigada a 
II-a din Gîrcina timp de trei 
săptămîni nu și-a trăit în nici 
un fel viața.

de pe ultima lună, care de altfel 
e întocmit în bună parte de in
structorul comitetului raional 
U.T.C., celelalte conțin generali
tăți. Planul de muncă al orga
nizației de bază U-T.C. de la 
brigada a II-a, de pildă, cu
prinde : 1). Ținerea ședințe
lor lunare pe organizație, 2). Abo
narea la „Scînteia tineretului" a 
membrilor biroului, 3). Strîngerea 
cotizației la timp și predarea la 
comitetul U.T.C. Zîmbesc amar și 
întorc filele dosarului. Dau peste 
un plan al comitetului U.T.C. pe 
cooperativă. Printre altele citesc : 
l) executarea în această lună a 10

a numeroși activiști U.T.C., situ
ații asemănătoare (de inactivitate 
a comitetelor U.T.C., a birourilor 
și organizațiilor de bază de la 
sate în lipsa instructorului comi
tetului raional) nu sînt puține. 
Cum se explică existența lor ? 
Care sînt implicațiile acestor 
„pauze" prelungite ?

— Acesta e un fenomen ce se 
întîlnește în multe organizații de 
la sate, ne spune tovarășul Gheor- 
ghe Grigore, prim-secretar al Co
mitetului regional Bacău al 
U.T.C. Pînă pe 12-13 ale lunii, 
cînd se întorc de la instruire in
structorii, în aceste organizații nu

— O altă cauză a acestui feno
men, remarcă tovarășul Gheorghe 
Achelăriței, prim-secretar al Comi
tetului raional Bacău al U.T.C., e 
și faptul că mulți instructori se 
substitue pur și simplu secreta
rilor. De exemplu, în comuna 
Plopana ajunsese instructorul să 
facă planul de muncă al comite
tului comunal U.T.C. și apoi să-l 
supună comitetului pentru discu
ție și aprobare. Lăsînd la o parte 
faptul că această procedură e cu 
totul anormală, situația respecti
vă a generat multe dereglări, in
structorul respectiv nu-și mai in- 
deplinea sarcinile sale (de îndru-

r

TU FACI MUNCA ALTUIA.
r

Și tăcerea*! 
grăitoare

BAR PE A TA CINE 0 FACE?l

Abia am terminat întrebarea și 
tovarășa Ana Ababei, membră a 
comitetului comunal U.T.C. din 
comuna Gîrcina, a și început să 
ne înșire activitățile desfășurate 
de organizația de bază U.T.C. de 
la brigada a Il-a de care răspunde 
direct : că adunările generale se 
țin la timp, că s-a strîns fier 
vechi, că s-a curățat izlazul etc.

La insistența noastră de a 
concretiza cele expuse, tova
rășa Ababei nu mai zice 
nimic. Pînă la urmă aflăm ur

La comitetul comunal U.T.C. 
ni-i dat să vedem că această si
tuație este similară și la celelalte 
organizații. în lipsa instructorului 
comitetului raional U.T.C., se
cretarii și membrii din comitet și 
din birourile organizațiilor de ba
ză nu au mișcat un deget. Locții- 
toarea secretarului comitetului 
U.T.C. pe cooperativă, Ana Mu- 
șat, dă din umeri „nevinovată" și 
își rotește ochii frumoși. Cu un 
gest delicat ne întinde un dosar 
cu programul de activități. Ex- 
ceptînd programul de activități

ore de muncă voluntar-patriotică. 
In cooperativa agricolă din Gîr
cina sînt 180 de uteciști, deci fie
cărui utecist îi revin 3 minute de 
muncă voluntar-patriotică într-o 
lună 1. Comentariile sînt de pri
sos...

Picioare 
de împrumut

Conform constatărilor făcute de 
noi în alte comune și relatărilor

se face mai nimic. Participînd 
inopinat la ședințele unor comi
tete mi-a fost dat să aud : „nu 
am ținut adunările generale fi
indcă tovarășul instructor nu a 
fost pe aici". De ce acest lucru ? 
Fiindcă mulți Instructori, în loc 
să învețe aceste comitete și biro
uri U.T.C. să-și trăiască viața pe 
propriile picioare, le-au dădăcit 
mereu, astfel încît acum nu mai 
fac un pas, fără a fi duse de 
mînă de instructor.

mare și control, de studiere a a- 
numitor probleme) ci pe ale 
secretarului comitetului respectiv. 
Sarcinile instructorului au trebuit 
să fie îndeplinite cîtva timp de 
un secretar al comitetului raio
nal U.T.C. Ecourile unor ase
menea dislocări se prelungesc 
uneori mult timp.

— Uneori o intenție bună, do
rința reală a unor instructori ca 
în sectoarele de care răspund lu
crurile să meargă bine are impli-

cații negative, ne spune tovarășul 
Constantin Cotoranu, prim-secre
tar al Comitetului raionul Ilîrlău, 
al U.T.C. Astfel, în comunele De- 
leni și Bălcescti din raionul nos
tru instructorii comitetului raional 
U.T.C. iau aproape totul pe u- 
merii lor : organizarea, mobili
zarea și ținerea adunărilor ge
nerale, strîngerea cotizației etc. 
Cînd instructorii pleacă din a- 
ceste comune, aici totul cade în 
amorțeală. Pentru a se mai face 
ceva toți îl așteaptă pe instruc
tor. Fiindcă nu li s-a cerut per
manent să se achite de sarcini, 
secretarii comitetelor respective 
s-au obișnuit nu cu munca ci, 
mai bine-zis, numai cu funcția.

în urma acestor „fascicole de 
lumină" asupra fenomenului ca 
atare, cauzele care au dus la inac
tivitatea unor organe și organiza
ții U.T.C. de la sate în prima 
parte a fiecărei luni apar cu deo
sebită pregnanță. Implicațiile a- 
cestor „pauze" sînt numeroase. Pe 
lîngă cele reliefate sînt desigur și 
altele : lipsă de continuitate în 
activitatea organizațiilor de bază 
U.T.C., aglomerarea sarcinilor 
planificate pentru o lună pe par
cursul unei săptămîni sau două 
și de aici superficialitatea îndepli
nirii lor, nefructificarea posibilită
ților locale, a inițiativelor, munca 
de unul singur etc.

Și aceasta fiindcă unii instruc
tori ai comitetelor raionale U.T.C. 
se substituie secretarilor comitete
lor comunale U.T.C., preiau sar
cinile acestora, pe ale lor lăsîn- 
du-le în părăsire sau îndeplinin- 
du-le în fugă, deci superficial. 
Ei cred că în felul acesta ajută 
respectivele comitete comunale 
U.T.C. Vinovată iluzie 1 Cine nu 
are picioare proprii nu poate 
merge în pas cu ceilalți.

ION CHIRIC
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al politicii științifice
a partidului

(Urmare din pag. I)

număr de verigi 
sursă de parale- 

Multe

PUTEM
RESPIRA
SUB APA?

Autorii de romane științifico- 
fantastice au scris de mult des
pre omul-amfibie care poate trăi 
la fel de bine pe pămînt ca fi 
sub apă. Ca și în alte domenii, 
fantezia tinde să se transforme 
acum în realitate.

Intr-adevăr, pentru prima oară 
în istorie, un nou tip de oameni, 
,acvanauții“, vor putea coborî 
pentru a trăi fi munci sub apele 
care acoperă fapte zecimi din 
Pămîntul nostru. Această pers
pectivă seducătoare, este asigu
rată de cercetările savantului a- 
merican Walter Rabb care a pus 
la punct, nu de mult, o mem
brană sintetică ce funcționează 
ca o adevărată branhie.

Branhia artificială, o membra
nă de cauciuc siliconic foarte 
subțire, permite un schimb osmo
tic, datorită căruia bioxidul de 
carbon eliminat prin respirație 
trece afară, iar oxigenul dizolvat 
în apă pătrunde în atmosfera in
terioară. Experiențele au arătat 
că un rezervor confecționat din 
această membrană — avînd un 
volum de cca 8 m* — poate fi 
folosit de un acvanaut un timp 
nelmitiat, cu condiția să i se fur
nizeze hrană fi să i se asigure 
evacuarea substanțelor provenite 
din dezasimilație.

Așadar, viața sub apă nu este 
imposibilă I

Un alt procedeu, realizat de 
medicul olandez Kylstra, constă 
în înlocuirea gazului pe care îl 
luau pînă acum cu ei scafandrii 
autonomi, cu apă supraoxigenată 
sau un lichid sintetic de tipul 
fluorocarbonului care poate de
pozita de 30 de ori mai mult 
oxigen decît apa. Studiile pe

Vedere pitoreasca de la poalele Hașmașulut Mic, Foto : Ager preș
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animale au arătat că în apă 
supraoxigenată, ele pot respira 
direct prin plămîni. In cursul 
unor tratamente pentru boli pul
monare, dr. Kylstra a folosit cu 
efecte favorabile, „baia de apă 
supraoxigenată". * • ■' >

Pentru cucerirea adîncurilor 
mării, descoperirea și exploata
rea petrolului și minereurilor 
submarine și a „grădinilor subac
vatice", asemenea realizări pre
zintă o importanță deosebită. 
Dacă pînă acum un scafandru 
autonom nu putea coborî decît 
la o adîncime de 100 sau maxi
mum 220 metri, noile metode 
vor da posibilitatea omului să 
lucreze la 500 sau chiar 1 000 
metri, urcînd apoi rapid, fără de- 
compresiune.

Totodată, membrane artificiale 
de felul celei confecționate de 
chimistul american Rabb, prin 
proprietatea pe care o au de a 
tria pătrunderea gazelor, creînd 
o atmosferă bogată în oxigen, 
își vor găsi numeroase alte apli
cații practice. In medicină: con
fecționarea unor „plămîni artifi
ciali" capabili să salveze de la 
moarte pe blonavii asfixiați sau 
necesari în operațiile pe „inimă 
deschisă".

Ele pot înlocui de asemenea, 
aparatura complicată necesară 
reîmprospătării aerului dintr-o 
încăpere. In sfîrșit, cercetătorii 
în problemele cosmonauticii se 
gîndesc să folosească procedeul 
pentru evacuarea bioxidului de 
carbon din capsulele spațiale, 
ceea ce ar permite construirea 
unor nave cosmice mai confor
tabile.

mune, de un 
intermediare, 
lisnie și suprapuneri, 
din așezările rurale reprezintă 
unități administrative mici 
(număr mediu de locuitori, pe 
țară, sub 3 000) ceea ce lipsește 
de puterea economică nece
sară realizării unor lucrări so- 
cial-culturale și edilitar-gospo- 
dărești proprii.

Urmărindu-se eliminarea u- 
nor astfel de neajunsuri, în 
proiectul adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 5—6 octom
brie sînț expuse principiile pe 
baza cărora urmează să se în
făptuiască perfecționarea ad
ministrativ teritorială a țării, 
în totalitatea lor aceste idei 
directoare sînt călăuzite de im
perativul asigurării acelor con
diții care să favorizeze repar
tizarea rațională a forțelor de 
producție și a obiectivelor in
dustriale pe teritoriul țării, 
dezvoltarea intensivă și multi
laterală a agriculturii, pentru 
desfășurarea optimă a tuturor 
activităților sociale.

Crearea județelor, ca organe 
teritorial-administrative pe 
care să se sprijine direct în 
înfăptuirea politicii lor. Comi
tetul Central al P.C.R. și Con
siliul de Miniștri reprezintă 
concretizarea principiului a- 
propicrii conducerii centrale 
de unitățile administrativ te
ritoriale de bază. Unitate com
plexă sub aspect economic și 
social-cultural, județul ur
mează să cuprindă cîteva cen
tre industriale a căror pre
zență să stimuleze dezvoltarea 
economică, culturală, întreaga 
viață socială a comunelor și 
orașelor de pe teritoriul său.

Orașul și comuna, unități de 
bază ale organizării adminis- 
trativ-teritoriale a României, 
vor avea sarcini sporite poli
tice, economice, social-cultu- 
rale și edilitar-gospodărești. 
întărirea comunelor ca unități 
administrative puternice va 
crea cadrul ridicării nivelului 
de civilizație și apropiere a 
satului de oraș.

întreaga activitate a consi
liilor județene, orășenești (mu
nicipale) și comunale, a orga
nelor lor executive — se men
ționează în Proiect — va avea 
la bază principiul muncii și 
conducerii colective, asigurîn- 
du-se antrenarea tuturor mem
brilor lor la luarea deciziilor 
și la aplicarea acestora, întă
rirea răspunderii fiecăruia 
pentru sarcinile încredințate. 
Este o dovadă a fermității cu 
care partidul promovează în 
toate sectoarele de activitate 
acest principiu.

Componentă a politicii ge- t 
nerale a P.C.R. de ridicare a 
societății noastre pe noi trep
te ale progresului și civiliza
ției, sistematizarea localități
lor rurale este dictată de ne
cesitatea dezvoltării armonioa
se a tuturor localităților, de 
înlăturare continuă a discre
panțelor între sat și oraș.

Preconizînd sistematizarea 
localităților rurale ca o ac
țiune de durată, partidul por
nește de 
schimbărilor 
viața satelor 
donate, de 
de ordin economic, social, po
litic, cultural, științific.

Ridicarea în continuare a 
standardului de viață al popu
lației sătești impune, cu deo
sebită acuitate, studierea aten
tă a transformărilor ce survin 
în viața satului. La soluționa
rea problemelor social-econo- 
mice deosebit de complexe 
care se ridică, elaborarea și 
aplicarea unei politici științi
fice de sistematizare a locali
tăților rurale are o influență 
hotărîtoare. Noile măsuri care, 
după dezbaterea lor de între
gul popor, vor fi supuse apro
bării Conferinței Naționale a 
P.C.R., reprezintă o soluționa
re optimă a acestei probleme.

Sistematizarea comunelor și 
satelor va urmări în principal 
dezvoltarea a două obiective : 
stabilirea viitoarelor comune 
și sate, precum și sistematiza
rea fiecărei comune și a 
cărui sat.

Conceperea localităților 
rale va avea în vedere 
gurarea mărimii și densității 
optime ale comunelor și sate
lor — condiție de primă im
portanță în asigurarea eficien
ței corespunzătoare a investi
țiilor preconizate. Se vor dez
volta cu prioritate acele loca
lități care au cele mai favora
bile condiții prin amplasarea 
lor în vecinătatea unor obiec
tive social-economice.

Fiecare comună va dispune 
de acele instituții social-cultu- 
rale necesare desfășurării unei 
activități normale de către 
locuitorii săi (școală, cămin 
cultural, bibliotecă, brutărie, 
etc.). Se vor crea în acest fel 
condiții ca în comune să iă' 
naștere unități de prelucrare 
a produselor agricole, între
prinderi ale industriei locale 
și meșteșugărești, alte unități 
productive — climat favora
bil dezvoltări! de activități 
economice variate. Sistemati
zarea satelor va contribui la o 
rațională amplasare în terito
riu a investițiilor, permițînd 
recuperarea unor suprafețe de 
teren, ce vor reintra în circui
tul agricol. Noile măsuri se 
referă în mod deosebit la lo
calitățile din zone preorășe
nești care vor trebui să asigu
re condiții din cele mai bune 
salariaților ce-și desfășoară 
activitatea în unitățile orașu
lui apropiat

Tineretul patriei noastre 
vede în noile acțiuni între
prinse de partid, măsuri ce i 
se adresează, care corespund 
întrutotul intereselor propăși
rii României, ridicării bună
stării întregului popor.

la identificarea 
intervenite în 

pe diverse, coor- 
!a transformările
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ÎMBRĂȚIȘĂRI
(Urmare din pag. I)

unitate a Direcției de statistică. 
Socotea că e un serviciu destul 
de ușor și chiar cu unele satis
facții. Acum, după ultimul exa
men nereușit (la fără frecvență, la 
Facultatea de limbă și literatură 
română), a încercat să-și reia 
munca dar i s-a dat alt post: o- 
peratoare la mașini de calcul. Nu 
i-a plăcut. De altfel a intervenit 
mama cu energie: „Lasă, nu tre
buie să te duci. Ai ce mînca și 
îmbrăca".

Adevărat, dat Florica Drăgan 
se plictisește, încearcă un anumit 
sentiment de inutilitate. Ar dori 
să muncească undeva, să-și gă
sească imediat o profesie dar pă
rinții țin cu strășnicie ca fata lor 
să urmeze o facultate. De ce P 
lată răspunsul pe care mama fe
tei ni l-a dat: „Astăzi băieții se 
uită doar la fete cu facultate. N-o 
ia nimeni dacă n-are o diplomă. 
Și nu vreau să ajungă la divorț 
ca băiatul cel mare.." Spunînd 
aceste cuvinte, mama, fără să 
vrea, își jignește propria fiică. 
Florica este o ființă cu multe ca-

litățl. Dacă ar fi vorba să se mă
rite desigur că s-ar găsi preten- 
denți. Cuvintele mamei — de 
fapt și ale tatălui — acoperă tot
odată și o concepție nemărturisi
tă. Tatăl este muncitor, sudor, a- 
dică un om obișnuit cu greul, un 
om care dă valoare muncii sale. 
Dar el, asemenea altor părinți, a 
dus-o greu în trecut. De aceea, 
astăzi, cînd vede viața statornici
tă pe temeiuri materiale solide, 
dorește să ofere copiilor condiții 
de viață cit mai bune. „Să înve
țe, să facă ce vor, nu-i bag de 
acum la muncă ; am cu ce să-i 
țin". Un fel de răzbunare a zile
lor grele trecute. Dar uită tocmai 
esențialul: munca și nu aștepta
rea sterilă este condiția viitorului 
copiilor săi.

Cînd părinții au profesii inte
lectuale concepția despre prote
jarea copiilor are și alte fațete. A 
apărut pe alocuri credința că fiica 
sau fiul unui doctor sau profesor, 
de exemplu, trebuie neapărat să 
îmbrățișeze profesia părinților. 
Anul acesta la Facultatea de 
limba și literatura română au dat 
examen pentru cursurile de zi nu

CARE SUFOCĂ
mai puțin de 1 300 de candidați 
pentru o sută fi ceva de locuri. 
Cei mai mulți tineri au venit slab 
pregătiți; stind de vorbă cu unii 
dintre ei am aflat că părinții au 
avut un rol hotărîtor în alegerea 
facultății. Iată ce . declara în le
gătură cu această stare de lucruri 
prodecanul Facultății de limba și 
literatura română, dr. Matilda 
Caragiu-Marioțeanu: „Nu-i mai 
puțin adevărat că și părinții își 
au partea lor de vină în îndru
marea copiilor lor : cunosc cîteva 
cazuri de candidați care au dat 
a patra oară examen de admitere 
la facultatea noastră și care nu 
renunță, în continuare, la o nouă 
încercare, pentru că părinții in
sistă (deși candidații au dovedit 
că nu au înclinație pentru limba 
și literatura română, cei mai mulți 
dintre ei nereușind să treacă nici 
de proba scrisă!)“

Faptul că părinții insistă, une
ori pînă la ridicol, explică și me
tamorfozarea neplăcută a tînăru- 
lui care trebuie să apuce un 
drum în viață. Ultimul exemplu 
pe care-l vom cita aici este edi
ficator. Tot în cartierul l.O.R. lo-

cuiește Florentina Bratoloveanu. 
Ea a terminat liceul nr. 38 în a- 
nul 1966. De atunci stă acasă; la 
facultate n-a reușit. „Și ce ai de 
gînd, vrei să muncești" ? — am 
întrebat-o. „Să muncesc mi-e 
penibil. Să dau un nou examen 
mi-e rușine... Nu știu ce voi 
face". Părinții ei, tatăl geolog, 
mama farmacistă, s-au străduit 
să-i ofere o educație multilatera
lă. Florentina a urmat cîțiva ani 
cursuri de balet, a luat lecții de 
pian și limba franceză, citește. 
Foarte bine I Gustul pentru mun
că însă nu-l are. (Cunosc la 
I.P.R.S.-Băneasa mai multe fete 
de vîrsta ei caie lucrează în ban
da de asamblat și control a tran- 
zistorilor. Au bacalaureatul și se 
pregătesc să dea examen la o 
facultate tehnică. Nu pentru ti
tlu, ci datorită cerințelor tot mai 
mari ale profesiei). Și a nu avea 
acest gust înseamnă de fapt o 
gravă infirmitate, înseamnă a fi 
lipsit de bucuria cotidiană a ges
tului împlinit.

VICTOR CONSTANTINESCU

Iși onorează denumirea
CINEMATOGRAFELE

TINERETULUI"?
Acum cîțiva ani, dintr-o lău

dabilă intenție de profilare a unor 
cinematografe care să răspundă 
gusturilor și cerințelor spectato
rilor tineri, un număr de săli 
din majoritatea orașelor mari ale 
țării au primit nume de „ci
nematografe ale tineretului". Ce 
s-a întîmplat cu ele ? Puține lu
cruri bune se pot spune, și a- 
cestea despre și mai puține „ci
nematografe ale tineretului" care 
au reușit să se apropie de 
ceea ce s-ar putea numi un pro
fil. în general, însă le-au fost re
partizate de regulă, săli neco
respunzătoare ; repertoriul cine
matografelor a fost lăsat la voia 
întâmplării, supus hazardului o- 
bișnuit al difuzării filmelor; nici 
o idee ingenioasă, nici un gînd 
limpede nu le-a îmbogățit exis
tența. „Cinematografele tinere
tului" s-au transformat în simple 
cinematografe de rețea (și nu 
de mina întâi), numindu-se așa 
tot atîț de bine cum ar putea 
să se numească „Popular", „Cen
tral" sau „Flacăra".

Există într-adevăr o gravă și 
generală lipsă de idei cu pri
vire la ceea ce ar trebui să fie 
un cinematograf al tineretului ? 
Pentru a afla un răspuns, am a- 
les orașul Constanța, unde acest 
cinematograf ilustrează exact ge
neralitățile de mai sus : sală im
proprie, veche, fără foaier, reper
toriu cuprinzînd întîmplătoare re
luări („Cei șapte din Teba" lingă 
„Giuseppe la Varșovia", „Rio Con- 
chos“ lîngă „Fiul soldatului"), 
poziție excentrică.

Uimire: Tovarășul Gheorghe 
Nicolae, directorul întreprinderii 
Cinematografice regionale, știe 
foarte bine cum ar trebui să 
arate un cinematograf al tinere
tului : „l-ar trebui, înainte de toa
te, un hol mare, unde să fie ame
najat un bufet cu cîteva mese, să 
se poată bea o citronadă sau o

cafea, să se poată asculta muzică 
de calitate, să se poată purta 
discuții. In hol ar putea — la 
urma urmei de ce nu P — să 
cînte și o orchestră... Cit despre 
sală, aceasta ar trebui să fie cit 
se poate de civilizată: ecran lat, 
scaune confortabile, vizibilitate 
perfectă. Numai că, firește, ac
tualul cinematograf al tineretului 
din Constanța nu poate oferi 
nici pe departe asemenea con
diții. Din sălile pe care Ie avem 
în oraș, numai una, care nu face 
parte din rețeaua cinematogra
fică, ci aparține clubului Șantie
rului Naval, s-ar putea amenaja 
în chip corespunzător. In proiec
tul pentru anul viitor este în
scrisă însă construcția unui nou 
cinematograf în cartierul Tomis. 
N-ar fi rău dacă le-am sugera 
proiectanților să-l gîndească a- 
decvat pentru un adevărat ci
nematograf al tineretului".

Dar felul cum trebuie să a- 
rate un cinematograf al tinere
tului este numai o latură a ches
tiunii, și nu cea mai importantă. 
Pentru că dacă holul, bufetul, 
muzica, citronada etc. sînt me
nite să-i asigure un cadru agrea
bil, factorul esențial, cel care-i 
dă conținutul specific, este re
pertoriul. în această privință i- 
deile conducerii I.C.R.S. Dobro- 
gea sînt mai puțin limpezi : „Ar 
trebui să dăm tinerilor, la ci
nematograful lor, numai filme 
distractive, tinerești, antrenante..." 
A privi astfel problema înseamnă 
a o unilateraliza în chip nedorit. 
Desigur că un repertoriu de co
medii fără pretenții, de filme 
muzicale, de pelicule de aven
turi — selecționate cu grijă, 
exclusiv după criteriul calității și 
nu după cel al rentabilității lor 
— este la locul Iui pe un ecran 
al tineretului. Dar limitîndu-ne la 
atît ar însemna să calchiem, în 
fapt, ceea ce — prin grija demnă 
de o cauză mai bună a D.D.F.- 
ului — constituie la ora actuală

repertoriul majorității cinemato
grafelor noastre. Un cinemato
graf al tineretului are, după o- 
pinia noastră, alte rosturi. Latura 
majoritară a repertoriului ar tre
bui s-o constituie acele tot mai 
numeroase opere românești și 
străine care vorbesc despre pro
blemele esențiale ale generației
tinere: munca, idealul, poziția 
față de societate, dragostea, pro
blemele educației, autodesăvîr- 
șirea. La întreprinderea cinema
tografică din Constanța, aceste 
filme sînt bine cunoscute. în pri
măvară, cu prilejul săptămînii fil
mului pentru tineret, s-a întoc
mit un excelent repertoriu pe a- 
semenea teme. Dar de ce preocu
parea pentru ele să aibă doar 
un caracter de campanie ?

Apoi, două - trei zile din 
fiecare săptămînă — mai cu 
seamă în orașele unde nu există 
cinemateci — ar trebui dedicate 
culturii cinematografice.

Și, bine înțeles, zile ale elevilor, 
în care să se proiecteze cu pre
cădere filme artistice și docu
mentare legate de programa a- 
nalitică a școlilor medii : ecra
nizări ale capodoperelor litera
turii române și universale, filme 
istorice, geografice, științifice. La 
Constanța se face și asta din 
cînd în cînd, dar iarăși la mo
dul campanie : exclusiv în preaj
ma examenelor de admitere și 
de bacalaureat...
.La urma urmei, lucrurile nu 

sînt deloc complicate. Depozi
tele rețelei de difuzare a filme
lor și ale Arhivei Naționale sînt 
bogate în filme pentru toate ci
clurile sugerate mai sus. Trebuie 
numai un efect de urnire din 
inerțiile administrative. Un efort 
care, credem, poate pomi în chip 
pe deplin justificat de la comi
tetele regionale și orășenești 
U.T.C.

La stațiunea experimentală 
horticolă Argeș-Ștefănești se 

recoltează merele.

Foto : Agerpres

SEBASTIAN COSTIN

cinematografic
PITEȘTI (de la corespon

dentul nostru).
Pe un ecran așezat în 

centrul Piteștiului, pe stra
da mare a orașului, a putut 
fi urmărit cîteva seri con
secutiv un ciclu de filme. 
Denumirea lor indică și 
scopul propus de organiza
tori : „Dirijorul străzii", 
„Albumul cu ilustrații", „Eu 
și conștiința mea", „Pînă 
nu e prea tîrziu" etc. Fil
mele, dedicate in special ti
nerilor pietoni și șoferi, vi
zează popularizarea și însu
șirea normelor de circula
ție pe drumurile publice 
pentru evitarea accidente
lor. Urmărite de un mare 
număr de spectatori —lo
cul a fost excelent ales — 
ele au fost însoțite de ex
plicații suplimentare ale lo
cotenentului major Con
stantin Florea de Ia Direcția 
regională a circulației.



!
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a ambasadorului R. P. Polone
SEMICENTENARUL'MARELUI OCTOMBRIE torte, maarcînd începutul unei 

noi epoci, epoca socialismului. In 
cele dintîi zile ale preluării pu
terii de către proletariatul rus, 
Lenin a trecut la elaborarea unor 
măsuri menite să înfăptuiască 
construcția socialistă, între care 
neuitatele decrete asupra păcii,

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a pri
mit miercuri pe ambasadorul 
R P. Polone la București, 
Wieslaw Sobierajski, în legă
tură cu plecarea sa definitivă 
din România.

Au fost de față Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Consiliului de Miniștri
AMBASADORUL PAKISTANULUI

In lumea unui om *)

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit miercuri la amiază în 
audiență de prezentare pe am
basadorul Pakistanului Ia Bucu
rești, Jamsheed K. A. Marker.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a asis
tat Mihaj Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

AMBASADORUL R. P. POLONE

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit miercuri pe 
ambasadorul R. P. Polone la 
București, Wieslaw Sobierajski, 
în legătură cu plecarea defini
tivă a acestuia din România.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prie
tenească, a fost de față Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

(Agerpres)

Fiecare epocă își creează con
temporanii săi pe măsura mari
lor aspirații care o însoțesc și a 
idealurilor sociale pe care le vi
zează, incit tui există năzuință 
umană care să nu-și găsească in
tr-un context sau altul, împlinirea 
ei, dacă aceasta întruchipează 
tendința firească a societății în 
care se afirmă.

Cea mai grăitoare pildă în a- 
ceastă privință este luminoasa fi
gură a lui Vladimir Ilici Lenin, 
omul care a știut să îmbine in 
modul cel mai desăvîrșit activi
tatea teoretică cu munca con
cretă de transformare a lumii. In 
scurta schiță biografică sînt cu
prinse fazele cele mai semnifica
tive ale vieții și activității celui 
care a dezvoltat, în noile con
diții sociale ale secolului XX, 
marxismul ca o teorie revoluțio
nară despre lume și societate. 
Încă de la cele dintîi manifestări 
sociale, Lenin a fost un partici
pant activ al acestora, împreună 
cu conducătorii diferitelor orga
nizații revoluționare, pe care ul
terior, cu maturizarea vieții sale, 
le-a condus direct pînă la cel 
mai mare asalt împotriva lumii 
vechi — care a fast Marea Revo
luție din Octombrie.

Sînt demne de relevat secven
țele acestor perioade — pe care 
le găsim în biografia sa — cum 
ar fi lupta pentru închegarea ți
nui partid revoluționar în Rusia, 
deportarea sa în Siberia, activi
tatea sa peste graniță in redac
tarea unor scrieri și reviste — că
lăuzitoare pentru muncitorimea 
asuprită de pretutindeni. In toate 
împrejurările vieții, Lenin era 
convins că forța vie a ideilor sale 
sociale va învinge, ele fiind e- 
coul marilor cerințe pe care dez
voltarea societății omenești le 
impune ca necesare. Entuzias
mul cu care masele au pornit in 
1905 la lupta contra țarismului a 
fost o mărturie a ideii leniniste 
că numai în lupta reală, deschisă 
se pot verifica forțele acestor 
mase. O perioadă însemnată pen
tru cunoașterea vieții lui Lenin 
este cea a primului război mon
dial. Omul care elabora teoriile 
de cele mai mari dimensiuni fi
lozofice, devenea neînfricatul 
participant la mersul evenimente
lor zilnice, își îndruma tovarășii, 
dădea perspective unei lumi noi 
pe care o întrevedea în mistui
toarele flăcări care cuprinseră 
lumea capitalistă. Insurecția din 
octombrie 1917 a dus la vic-

pămîntului etc. Dar 
muncă cerea imense 
și Lenin a știut acest lucru. Greu
tățile de 
dușmanii 
fracțiuni 
voie apoi 
lăuzească 
ales că după Revoluție are loc 
intervenția străină imperialistă. 
Uimitoarea forță de organizare și 
de activitate directă a lui Lenin 
a fost prezentă și de data aceasta. 
De pretutindeni din Rusia întinsă 
sosesc mărturii și dovezi de dra
goste față de Lenin, față de mă
rețele planuri elaborate pentru 
refacerea țării. El însuși a fost 
un participant direct la munca de 
fiecare zi, intrînd în mijlocul 
muncitorilor, ascultîndu-i sau 
dîndu-le sfaturi în acțiunile pe 
care aceștia doreau să le între
prindă. In această privință Lenin 
— Omul — merită tot atît de 
mult să fie cunoscut, deoarece 
modestia care-l caracteriza a ră
mas mai mult decît exemplară. 
Întreaga lui viață a fost o con
tinuă dăruire.

o asemenea 
sacrificii —

după război, lupta cu 
revoluției, cu diferitele 
nu încetase. Era ne- 
de o minte care să că
țăra spre victorie, mai

V. VETISANU

INFORMAȚII
*) „Vladimir Ilici Lenin" 

Ed. Politică, București 1967

Acord comercial cu Ecuadorul
în urma tratative

lor purtate între 7 și 
11 octombrie 1967 de 
Ministerul Comerțu
lui Exterior și Ban
ca Națională a Re
publicii Socialiste 
România cu delega
ția oficială economi
că ecuadoriană con
dusă de Jaime Ne- 
bot, președintele 
Juntei Naționale de 
Planificare, s-a în
cheiat un acord co
mercial și un aran
jament de plăți pe 
perioada 1968—1970.

In baza acordului 
comercial semnat, 
România va exporta 
în Ecuador utilaj pe
trolier, energetic, 
tractoare, mașini a- 
gricole, material ru
lant, produse chimi-

română de Alexan
dru Albescu, ad
junct al ministrului 
comerțului exterior, 
și de E m e r i c 
Deutsch, vicepreșe
dinte al Băncii Na
ționale a Republicii 
Socialiste România, 
iar din partea ecua
doriană de Jaime 
Nebot și Eduardo 
Sosa, reprezentantul 
Băncii Centrale 
Ecuadorului.

La semnare
fost de față Gheor
ghe Cioară, minis
trul comerțului ex
terior, și 
celor două 
oficiale de

*
In timpul vizitei 

sal® ’n tara noastră, 
ce, bunuri de uz cas- Jaime Nebot a^avut 
nic și va importa '
cafea, cacao, banane 
și alte mărfuri.

Acordurile au fost 
semnate din partea

a

au

membrii 
delegații 

tratative.

convorbiri cu Gheor
ghe Cioară, minis
trul comerțului ex
terior, și Petru Bur- 
lacu, adjunct al mi

ÎN CADBUL ZILELOR CULTURII SOVIETICE 
AZI 12 OCTOMBRIE 

la cinematograful REPUBLICA din Capitală 
rulează

V

nistrului afacerilor 
externe.

Delegația ecuado
riană a vizitat obiec
tive industriale 
București și din 
giunile Ploiești 
Brașov.

din
re-

Și

Pa-In sala mică a 
latului Republicii 
Socialiste România 
din Capitală, s-au 
deschis miercuri di
mineața 
primului 
național de 
enterologie, 
zat de Uniunea 
cietăților de Științe 
Medicale.

Timp de trei zile, 
vor fi dezbătute pro
bleme actuale de 
patologie digestivă 
privind ulcerul gas
tric. hepatita croni
că, colita ulceroasă.

(Agerpres)

lucrările 
Congres 
gastro- 
organi- 

So-
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SPORT • SPORT
„ZILELE CULTURII

SOVIETICE"

ȘAH
ÎN TABLETE

Finalul partidei de șah, 
stadiu al jocului în care for
țele se reduc și fiecare mane
vră capătă o însemnătate de
cisivă, oferă foarte adesea 
posibilități tactice deosebite 
de rezolvare a luptei pe ta
bla cu 64 pătrate. Diagrama 
de față prezintă un asemenea 
moment intens, atunci cînd 
doi pioni negri se apropie a- 
menințători de „linia de so
sire" — prima orizontală — 
unde vor putea să se trans
forme în damă, piesa cea 
mai puternică. Cum va acțio
na, pentru victorie, conducă
torul albelor ? El are la dis
poziție un cal, e drept foarte 
îndepărtat, care trebuie să 
intervină la timp pentru a 
stopa înaintarea adversă, 
contraatacînd totodată asupra 
regelui negru, izolat. Iată po-

F. C. Argeș — Ferencvaros: 0-4
După ce am văzut maniera de 

ioc a gazdelor, mai ales în a doua 
repriză, sînt îndemnat să apre
ciez acel 3—1 de la Pitești ca 
fiind un rezultat extrem de va
loros. Ferencvaros este într-o ex
celentă formă. Este o echipă de 
talie continentală. In ultima parte 
a celei de a aoua reprize mai 
ales, jucătorii maghiari au desfă
șurat un joc fără cusur : în înain
tare fi apărare. Partida s-a înche
iat cu cele 10 minute „furibun
de". Albert, Varga și ceilalți coe
chipieri și-au demonstrat marea 
lor clasă. Golurile au fost marca
te de Albert — 2, Novac fi Var
ga.

Meciul, extrem de disputat, s-a 
caracterizat prin acțiuni dinamice 
purtate mai mult spre poarta 
noastră. Faptul că, totuși, de abia 
în minutul 35 s-a marcat primul 
gol, a lăsat o vreme în tribune ș’ 
în inima jucătorilor maghiari un 
fior de gheață. Fotbaliștii de la

Prin telefon de la trimisul 
nostru VASILE CABULEA 

----- O-----
Ferencvaros au știut însă să o to
pească. Piteștenii au jucat în a- 
ceastă primă parte cu multă lu
ciditate, deci și la acțiuni clare fi 
eficace, dovedind că echipa, deși 
aflată în fața unui redutabil ad
versar, și-a păstrat calmul, com- 
portîndu-se ca o echipă sudată, o- 
mogenă. (Cum am văzut pînă la 
urmă, aceasta e departe de a fi 
suficient !>. Intre membrii forma
ției, primul pe care l-am eviden
ția, în ciuda golurilor primite, 
este Coman : energic, curajos, cu 
intervenții oportune Golurile pri
mite. ireparabile (nu este de ig
norat aportul „substanțial" ai 
arbitrului care în numeroase o- 
cazii a dat sancțiuni jucătorilor 
noștri cu o fantezie demnă de in
vidiat), sînt nu numai efectul gre
șelilor de apărare dar, în primul 
rînd al diferenței de clasă dintre

cele două formații. Regret că tre
buie să spun că fotbaliștii noștri, 
fie ei de la F. C. Argeș sau din 
Selecționata Bucur eștiului (cine 
este de vină ?) joacă un fotbal de 
0—4 și 0—6 Imaginile televizate 
pot folosi drept argument. Echi
pa noastră a rezistat iureșului 
doar o jumătate de oră. In a- 
ceastă perioadă a funcționat ire
proșabil compartimentul apărării. 
Dar, din păcate, nici apărătorii 
nu au știut, poate că nu au putut, 
să evite cometele și loviturile libe
re din preajma careului de 16 
metri, extrem de periculoase așa 
cum s-au dovedit : primul gol a 
fost marcat în urma executării de 
către Rakosi a unei asemenea lo
vituri. Albert, cu capul, a înscris 
calculîndu-și parcă lovitura cu lo
garitmul. Piteștenii au jucat atît 
cît. știau și cit puteau (reproșuri i 
s-ar putea aduce, printre alții lui 
Dobrin, extrem de lent și neho- 
tărît).

în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în țara noas
tră în cadrul „Zilelor culturii so
vietice", colectivul Teatrului Aca
demic Gruzin de Stat „Șota Rus
taveli" din R. S. S. Gruzină a 
prezentat miercuri seara, la sala 
Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" spectacolul cu 
piesa „Înțelepciunea fanteziei" al
cătuită de Nana Hatiskați pe 
motive ale fabulelor scrise de cla
sicul literaturii gruzine din se
colul al XVlI-lea, Sulha — Eaba 
Orheliani.

Spectacolul s-a bucurat de 
frumos succes.

Ch8, Pa7/Ra8, Pe5. g4.

Albul mută și cîștigă

1 Prac

la a îO a aniversare elevi

lor

isca

al revistei săptămi- 
„Albina".

revista „Albina" are

Revista „Albina
r

PETER
IACOBI

nul Cras-

de ani în 
aceste me-

Se împlinesc 70 de ani 
de la apariția primului nu
măr 
nale

In peisajul presei noas
tre, 
un rol important, se bu
cură de prestigiu în 
rîndurile opiniei publice, 
și-a cîștigat dragostea și 
prețuirea cititorilor. Ve
che cronică a satului ro
mânesc, 
dit 
tre, 
rat 
de-a 
curiile, 
aspirațiile 
mai 
anii de după 
revista a devenit un mijloc 
de ilustrare a schimbă
rilor noi, de structură,
petrecute în viața satului, 
un instrument activ de
râspindire a cuvîntului 
partidului in rindul oame
nilor muncii de la sate. în 
paginile sale care au be
neficiat totdeauna de apor
tul unor scriitori și publi
ciști de valoare — și-a gă
sit expresia, strădania de 
a reflecta noile realități 
din România, de a milita 
pentru îmbogățirea spiri-

revista a oglin- 
starea țărănimii noas- 

a fost un adevă- 
seismograf receptind 
lungul timpului bu

ca și necazurile, 
spre o viață 

bună a țărănimii. în 
Eliberare,

tuală a maselor largi 
populare. Sporindu-și con
tribuția la reflectarea cli
matului cultural multilate
ral din satul nostru socia
list, a vieții lui spirituale, 
îmbogățindu-și mereu pa
ginile cu prezentarea în va
riate forme publicistice a 
activității echipelor artis
tice ale căminelor culturale 
receptivă la problemele 
vieții social-culturale a co
lectivităților sătești, revista 
„Albina" va răspunde ce
rințelor unor cititori cu exi
gențe crescînde. Ea are 
mari posibilități de valori
ficare a muncii și creației 
intelectualilor din satele 
noastre de a contribui la 
integrarea tuturor învăță
torilor, agronomilor, medi
cilor de țară in viața spi
rituală complexă a țără
nimii noastre.

Cu prilejul acestei ani
versări, colectivul redacți- 
jnal al „Scinteii tinerc- 
ului“ adresează veteranei, 
dar mereu tinerei reviste 
„Albina", redactorilor, co
laboratorilor și corespon
denților săi voluntari un 
călduros salut urîndu-le 
spor la muncă, noi succese 
în activitatea lor.

Consiliul Național 
al Organizației Pio
nierilor va organiza 
în ultima săptămînă 
a trimestrului al 
11-lea, ori în prima 
săptămină din tri
mestrul al III-lea — 
„Săptămînă primă
verii" — în care e- 
levii claselor III— 
VIII din mediul ru
ral și urban vor 
fectua perioada 
practică.

Elevii claselor 
IX-a, a X-a, și 
Xl-a din liceele 
mediului urban — 
vor efectua trimes
trial, cite o zi (5 o- 
re) de vizite și ex
cursii cu caracter 
didactic — în între
prinderile din veci
nătate, sub directa 
supraveghere a pro
fesorilor de specia
litate. în zilele aces
tea cursurile Ia cla
sele respective sînt 
suspendate.

în consecință, pro
fesorii vor ține sea
ma de aceste zile de 
practică, la întocmi
rea planificărilor 
calendaristice.

un

*
La asociația oamenilor de 

tă din instituțiile teatrale 
muzicale, miercuri la amiază a 
avut loc o întîlnire a colectivu
lui actoricesc al Teatrului Aca
demic Gruzin de Stat cu artiști 
și oameni de teatru din Capi
tală.

Oaspeții gruzini au fost pri
miți de artistul poporului Cos- 
tache Antoniu, vicepreședinte 
al A.T.M., și de alți reprezen
tanți ai conducerii asociației.

Soluția problemei din ru
brica anterioară : I. Df6 ! Nb 
oriunde 2. N:c4-f-Nb5 3.Nfl! 
și mat la mutarea următoare.

ar
și

(Agerpres)

Și acum o întîmplare neo
bișnuită pe tabla de șah. 
Știați că uneori este suficient 
să ai Un cal (bine strunit) 
pentru a infringe toate cele 
16 piese ale adversarului ? 
In această partidă-miniatură 
găsiți demonstrația :

1. e2-e4 Cg8-f6 2. e4-e5 
Cf6-d5 3. c2-c4 Cd5-f4 4. 
Cgl-e2 ? Cf4-d3 mat!

B. VOIA

C.S.M.S. Iași—SIDERURGIS
TUL Galați 3—2

• Meciul dintre echipele 
C.S.M.S. Iași și Siderurgistul 
Galați contînd pentru campio
natul categoriei B la fotbal, s-a 
încheiat cu scorul de 3—2 (1—0), 
în favoarea fotbaliștilor ieșeni, 
în urma acestei victorii C.S.M.S. 
conduce în clasamentul primei 
serii cu 14 puncte, urmată de Si
derurgistul — 10 puncte.

PROGRAMUL 
CONCURSULUI PRONOSPORT 

NR 41
ETAPA DIN 15 OCTOMBRIE

1967

I. Progresul — „U“ Cluj 1 
Farul — Dinamo Bucu
rești 1
U.T.A. — F. C. Argeș 1 
Jiul — Steaua 1

V. Petrolul •— A.S.A. Tg.
Mureș 1

VI. „U“ Craiova — Steagul
Roșu 1

VII. C.F.R. Pașcani — Chi
mia Suceava 1

’ VIII. Minerul B.M. — Vago-
x 

.R.

ii.
III.
IV. x

Monumentul din Cizer
In curînd „Muzeul 

etnografic al Tran
silvaniei", secția et
nografică în aer liber 
din Cluj. își va îm
bogăți exponatele cu 
încă un monument 
istoric. Este vorba de 
„Biserica lui Horia" 
din satul Cizer, o lo
calitate așezată în 
depresiunea Șimleu- 
lui, la poalele Mă
gurii Priei, de unde 
izvorăște 
na.

Cu 200 
urmă, pe 
leaguri și-a purtat 
pașii înflăcăratul pa
triot al neamului ro
mân, Ursu Nicolae, 
zis Horia. El era dul
gher și a lucrat cu 
dalta o frumoasă bi
serică construită ex
clusiv din lemn (doar 
cuiele care țin șin
drila pe acoperiș sînt 
din fier) iar după 
ce a înălțat biserica, 
tot Horia a și pic- 
tat-o, aplicînd culori
le direct pe lemn.

Pe grinda bisericii, 
arhitectul-tîmplar a 
lăsat o lapidară in-

scripție în litere chi
rilice : 
su“.
în anul 1782, cu 
ani înaintea izbucnl-

„Lucrat Ur-
Aceasta a fost 

doi

rii răscoalei al cărui 
conducător a fost

GALIȘ PETRU 
elev — Cluj

Jubileul Filarmonicii
„Moldova"

Filarmonica „Moldova" a inau
gurat. zilele acestea o stagiune 
jubiliară ■ s-au împlinit în aces
te zile 25 de ani de cind, sub 
conducerea lut George Enescu, 
se deschide o stagiune perma
nentă prin care iubitorii muzicii 
din străvechiul centru de cultură 
al Moldovei aveau posibilitatea 
audierii unor concerte de muzică 
simfonică și de cameră.

Vis al lui Teodor Burada, 
Gavril Musicescu, Eduard Cau- 
della, Enrico Mezetti și al 
lorlalți mari reprezentanți 
vieții artistice ieșene de la

ce
ai 

în-
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crucișarea ultimelor două 
veacuri, orchestra simfonică din 
Iași a cultivat cu perseverență, 
timp de un sfert de veac, marile 
valori ale artei muzicale univer
sale și naționale.

An de an, sub conducerea ar
tistică a profesorilor Radu Cons- 
tantinescu, George Pascu, Sera
fim Antropov, Achirn Stoia, 
Gheorghe Vintilă, Filarmonica 
„Moldova", s-a impus prin cali
tatea manifestărilor, printr-o 
operă adîncă și multilaterală de 
educație muzicală a maselor.

Dirijori de prestigiu, reputați 
soliști din țară și străinătate au 
adus o contribuție deosebită la 
continua ridicare a nivelului ar
tistic al formației, dăruind vieții 
artistice a lașului un nivel și o 
ținută demnă de frumoasele sale 
tradiții.

Recenta manifestare plas
tică organizată în sălile 
Dalles are, mărturisită sau 
nu, semnificația unei con
fruntări cu stadiul actual al 
sculpturii și picturii româ
nești. Desigur, ea nu poate 
fi reprezentativă pentru 
întreaga noastră mișcare 
plastică ; există însă aici 
creații ale unor tineri artiști 
sau ale unor creatori ajunși 
la maturitatea gîndirii artis
tice care invită la o serie de 
reflecții. De această dată, 
sculptura... în persoana Iui 
Peter Iacobi.

— Ce lucrări figurează în 
selecția dv. la această expo
ziție ?

— Sînt o serie de recente 
sculpturi în lemn și bronz, 
neexpuse încă — în afara 
unei singure lucrări care a 
mai fost prezentată 
drul unei expoziții 
tive de artă plastică 
nească în străinătate 
P. Ungară și R. S. 
goslavia.

— Am impresia că 
mai degrabă cicluri de 
crări.

— Da. Este vorba de două 
cicluri : „Torsuri drapate" 
și „Victorie". Ambele ișl 
propun o formă clară, cură
țată de accesorii inutile, 
pentru că sînt preocupat de 
a rezista tentației pe care o 
dă accidentul natural al 
lemnului, de a-1 supune și 
de a-1 dirija in sensul gîn- 
dirii mele plastice.

— Sculptura este singura 
dv. preocupare ?

— Nu. De altfel chiar și 
în această expoziție prezint 
o serie de tapiserii lucrate 
împreună cu soția mea. Și, 
de remarcat că intr-un anu
me fel, problemele pe care 
mi Ie-a pus actul creației in 
sculptură se regăsesc în a- 
ceste tapiserii : de pildă, 
jocul formelor și al dispozi
țiilor în planuri.

— Ce probleme vă ridică 
această nouă pasiune : tapi
seria ?

— Mă preocupă structuri
le puternice care pot 
crea senzația unor reliefuri 
și in sensul acesta încerc 
să utilizez o serie de mate
riale inedite : împletiturile 
din sîrmă și penele colorate 
natural. O judecată critică 
asupra rezultatelor la care 
am ajuns este oferită de fapt 
și de această expoziție.

în ca- 
colec- 
româ-

R. 
Iu-F.

sînt 
lu-

nul Arad
IX. C.S.M. Reșița — C.F.

Timișoara
X. Atalanta — Inter

XI. Bologna — Juventus 
XII. Cagliari — Napoli 

XIII. Roma — Florentina

1

x
X
X

1 : 
1 :
x

1

Opera Română „LACUL LE
BEDELOR" ora 19,30.

Teatrul de stat de operetă 
„SINGE VIENEZ" ora 19,30.

Sala Studio „REGINA DE 
NA VARA" ora 19,30.

Teatrul Lucia Sturdza Bu- 
Iandra sala Schitu Măgureanu 
„OPERA DE TREI PARALE" 
ora 20.

Sala Studio „PRIVEȘTE ÎNA
POI CU MÎNIE" ora 20.

Teatrul C. I. Nottara sala 
Studio „JAGUARUL ROȘU" 
ora 20.

Teatrul Barbu Ștefănescu De- 
lavrancea „MIORIȚA" ora 20.

Teatrul Ion Creangă „CEI 
TREI MUȘCHETARI" ora 19,30.

Teatrul Evreesc de Stat „UN 
ȘIRAG DE PERLE" ora 20.

Teatrul Țăndărică „IARMARO
CUL PITICULUI CLIP" ora 17.

Pentru această etapă pronos
ticurile au fost acordate de 
maestrul emerit al sportului 
ION VOINESCU PASAREA PHtJNIX — cinema

scop

rulează la Patria (orele 12; 15; 
18; 21), în programul viitor 
PROSTĂNACUL, Capitol (o- 
rele 9; 12; 15; 18; 20,45), Gri- 
vița (orele 15; 17.45; 20.30).

RĂZBUNĂTORII
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,45: 14; 16.30; 18,45; 21).

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
—cinemascop—

rulează la Festival (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Fe
roviar (orele 8; 10,30;
15,15; 17,45; 20,15), “
(orele 9; 11,30; 14;
21,15), Modern (orele 9; 
13,30; 16; 18,30; 21).

CINE CĂLĂREȘTE 
UN TIGRU...

rulează la București 
8.45; 11,15; 13.45; 16.15;
21,15, Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (ore
le 9; 11; 16; 18,15; 20,30).

FARAONUL — cinemascop — 
ambele serii

rulează la Tomis (orele 8,45; 
12,15; 1545; 19.15), Melodia
(orele 8,45; 12,30; 16.15; 20).

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND-YARD — cinema
scop—

rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

CINE EȘTI DUMNEATA 
DOMNULE SORGE 7

rulează la Lumina (orele 8,30; 
11.15; 13.45).

ATÎTA TIMP CÎT VOI TRĂI

12,45; 
Excelsior 
16,30; 19;

11,15;

(orele 
18,45;

rulează la Lumina (orele 
16,30; 18,45; 21).

PROGRAM PENTRU COPII 
DIMINEAȚA, PROCESUL DE 
LA VERONA

rulează la Doina (orele 11,30;
13.45; 16; 18,30; 21).

FILME DE ANIMAȚIE
rulează la Union (ora 18). 

SE RĂRESC NORII — MAXIM 
GASPARIN — ROMANȚE, DE 
UNDE VIN COPIII - 1001 DE 
DESENE — PIATRA ȘI ROA
TA, EXPRESUL DE NOAPTE

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

ȘEFUL SECTORULUI SUFLE
TE — cinemascop

rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 
7 MARI — cinemascop —

rulează la Dacia (orele 7,30—
21 în continuare). Miorița (o- 
rele 15.15; 17,45; 20,15).

O ZI NU TOCMAI 
NOROCOASA — cinemascop

rulează
15,30—18).

PANTERA
mascop

rulează
15,30; 18;

RECOMPENSA — cinemascop 
rulează la Bucegi (orele 16; 
18,15; 20,30).

SINGUR PE LUME
rulează la Unirea (orele 16;
18,15; 20,30) Moșilor (orele 
15,30; 18; 20.30).

CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN 
rulează la Arta (orele 11,30; 
18; 20,30).

la Buzești (orele
NEAGRĂ — cine-

la Crîngașl (orele
20,30).

CANALIILE
rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30). Drumul Sării 
(orele 15; 17,30; 20).

SECERIȘUL ROȘU
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18).

CUM SA FURI UN MILION — 
cinemascop

rulează la Pacea (orele 15,30; 
18; 20,30).

OMUL PE CARE-L IUBESC 
rulează la Munca (orele 16; 
18,15; 20.30).

DIMINEAȚA DEVREME 
rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,30).

SPARTACUS — cinemascop — 
ambele serii —

rulează la Volga (orele 9,30; 
16.15; 19.45).

SUS MÎINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI

rulează la Floreasca (orele 
16; 18,15; 20,30).

MARELE RESTAURANT — 
cinemascop

rulează la Rahova (orele 15,30; 
18; 20,30).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN
ARKANSAS — cinemascop 

rulează la Progresul 
15,30; 18; 20,30).

CASTELANII 
rulează la Lira (orele 
18; 20,30), Cotrocenl 
15.30; 18; 20,30).

MEANDRE
rulează la Popular (orele 16; 
18,15; 20,30).

TOM JONES 
rulează la Central 
15; 20,45).

BUNICUL, KYLIJAN
rulează la Central
18).

COMISARUL X — cinemascop 
rulează la Colentina (orele 
16; 18,15; 20,30).

I M

I. SA VA
EDUARD 

CONSTANTINESCU

(orele

15,30; 
(orele

(orele 9;

ȘI EU 
(orele 12;
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15,25 — Fotbal: Progresul— 
Petrolul ; 18,00 — La ordinea 
zilei : organizarea științifică a 
producției și a muncii; 18,20 — 
Mult e dulce și frumoasă (Emi
siune de limbă română) ; 18,50 — 
Studioul pionierilor ; 19,30 —
Telejurnalul de seară ; 19,50 — 
Buletinul meteorologic ; 20,00 — 
Filmul serial : „Ivanhoe" ; 20,30 
— Seară de teatru : „Ochiul ba
bei" (Dramatizare de George 
Vasilescu după „Soacra cu trei 
nurori" de Ion Creangă : Trans
misiune de la Teatrul „Matei 
Millo" din Timișoara) ; în pau
ze : Viața teatrală bănățeană, 
Șah ; 22,30 — De la Gitto la 
Brâncuși, Prezintă : Eugen Schi- 
leru ; 22,50 — Telejurnalul de 
noapte.

VARIETĂȚI
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CINE-L CUMPĂRĂ?
Reprezentanții mu

nicipalității din Lon
dra încep să se a- 
gite, întrucît în ciu
da publicității seri
oase pe care au fă
cut-o în legătură cu 
intenția lor de a 
vinde „Podul Lon-

drei“ 
care 
înlocuit cu unul mo
dern) nu au primit 
mai mult de două 
propuneri : una din 
partea unui școlar 
californian, în vîrstă 
de 15 ani, care

(cel vechi — 
urmează să fie

în

schimbul sumei de 
un dolar dorește o 
„bucățică de pod" și 
alta din partea a pa
tru băștinași din 
insulele Vierges — 
care pot oferi 100 li
vre !

CHESTIE DE
A căuta o oaie cu 

cinci picioare a de
venit aproape echi
valent cu încercarea 
de a face un lucru

imposibil. Dar 
că, o oaie din 
Moriez (Franța) 
naștere 
cu... trei

NUMĂR
lată 

satul 
a dat 
mie’unui 

picioare,

EXPO ‘67
Din cartea de impresii a Ex

poziției de la Montreal: „Un

care trăiește, și-și 
urmează 
așa cum 
peste tot.

mama 
poate

M. E.

infern pentru picioare, Un pa
radis pentru ochi“.
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în portul Aden — o imagine din cursul retragerii unei unități motorizate britanice

Cele 108

Critici la adresa politicii
S.U.A. în Vietnam

Politica guvernului S.U.A. in Vietnam continuă să fie criti
cată în Congresul american. Senatorul Gaylord Nelson (de
mocrat din partea statului Wisconsin) a difuzat o scrisoare 
membrilor Congresului în care menționează că „politica esca
ladării războiului din Vietnam a suferit un eșec total". El 
a calificat acțiunile îndreptate spre adincirea conflictului în 
Asia de sud-est ca „iraționale". La rîndul său, senatorul 
Wayne Morse (democrat din partea stalului Oregon) a arătat 
că „singura politică rațională pe care o așteaptă poporul 
american de la guvernul său este o politică îndreptată spre 
rezolvarea negociată a problemei vietnameze". Dacă guver
nul de la Washington, a subliniat el, „nu-și va schimba po
litica militară în Vietnam și nu va ajunge la o reglementare 
pe calea tratativelor, poporului american nu i se poate pro
mite decît sporirea numărului jertfelor". Cu cit va fi conti
nuat războiul, a arătat în încheiere senatorul Morse, „cu atît 
el ne va costa mai multe jertfe umane și materiale și va 
atrage după sine o și mai mare scădere a prestigiului State
lor Unite în lume".

Votul din
parlamentul 

francez

pagini...
ft

namez și nu doresc să 
fie implicați într-un 
război pe carc-1 con
sideră absurd".

Un aspect semnifi
cativ legat de aceste 
curajoase luări de po
ziție ale tinerilor ame
ricani împotriva poli
ticii Washingtonului 
în Vietnam îl repre
zintă veritabila miș
care din Europa occi
dentală și Canada de 
sprijinire a sutelor de 
tineri care refuză
devină părtași Ia agre
siunea din Vietnam, 
„în Europa (occiden
tală) — remarcă DER 
SPIEGEL — s-a creat 
spontan în jurul baze
lor unde sînt cantonate 
unități americane o în
treagă rețea de ajuto
rare a tinerilor soldați 
americani care 
să dezerteze.
rețea este 
și expresia

sa

Un incident petrecut în culisele recentului congres laburist 
de la Scarborough a atras atenția presei britanice. Șeful diplo
mației britanice, George Brown, a devenit dintr-odată nervos 
sub blitzurile numeroșilor fotoreporteri care-l urmăreau pas cu 
pas în cursul unei serate.

Potrivit cotidianului francez LE FIGARO această schimbare 
a lui Brown era rezultatul „emoției cauzate de raportul pe care 
Comisia de la Bruxelles l-a remis guvernelor „celor șase" în 
legătură cu candidatura Angliei la C.E.E.". Raportul secret, cu
prinzând 108 pagini, urmează să fie examinat la apropiata se
siune a Consiliului ministerial al Pieții comune. Documentul — 
potrivit unor surse bine informate —■ subliniază cu tărie că 
insularii vor trebui să introducă modificări de structură în eco
nomia și finanțele lor, cheltuind anual cu circa un sfert de mi
liard lire sterline mai mult (numai pentru alimente) și provo- 
cînd o creștere a costului vieții cu 3 la sută anual, drept preț 
pentru calitatea de membru al comunității „celor șase". Princi
pala condiție a aderării este aceea ca Marea Britanie să-și le
cuiască „maladia economică", condiție prevăzută în raport. A- 
ceasta a fost introdusă bineînțeles, de teamă ca actualele difi
cultăți din economia Angliei să nu capete un caracter „infec- 
țios“, răspîndindu-se și asupra viitorilor săi parteneri. După 
cum reiese din concluziile celor 14 membri ai Comisiei, poziția 
lirei sterline ca monedă internațională de rezervă va putea fi 
menținută și după eventuala aderare, cu condiția ca fluctuațiile 
bruște (și destul de frecvente) ale acesteia să nu producă per
turbați! în finanțele vest-europene. In sfîrșit, Comisia executivă 
a „celor șase" recomandă Consiliului ministerial ca negocierile 
să fie purtate în conformitate cu principiul „scării mobile" — 
noii membri obligîndu-se să accepte necondiționat hotărîrile 
adoptate de cei șase titulari ai Pieții comune. Astfel, raportul 
nu a făcut decît să complice și mai mult chestiunea aderării.

„Poziția guvernului francez —■ scria agenția FRANCE PRE- 
SSE nu s-a schimbat cu nimic. Ea a fost definită de generalul 
de Gaulle la conferința de presă din 16 mai". Potrivit agenției, 
citate, în timp ce partenerii Franței din Piața comună se arată 
mai discreți și caută să dea impresia că nu ar exista dificul
tăți de netrecut, Parisul își argumentează poziția pornind de 
la prevederile Tratatului de la Roma care stipulează o proce
dură precisă privind aderarea unor noi membri: 1) examinarea 
candidaturii de către toți cei șase, singurii în drept să hotăras
că începerea negocierilor cu cel ce solicită intrarea în Piața co
mună ; 2) definirea bazelor începerii tratativelor și, în special, 
soluționarea problemelor pe care le ridică aderarea unei noi 
țări, lntrucît sînt păreri diferite și chiar contradictorii între „cei 
șase", referitor la primirea Angliei în Piața comună — conchi
dea FRANCE PRESSE — discuțiile asupra acestei probleme se 
anunță a fi destul de îndelungate.

„European convins — nota LE FIGARO — șeful Foreign- 
Office-ului a primit o lovitură în momentul cînd se aștepta 
mai puțin. Îngrijorarea sa este întemeiată. La numeroasele ba
riere interne (printre care și rezoluția a peste 2 milioane de 
membri ai partidului laburist care s-au pronunțat la Scarborough 
împotriva aderării) și externe s-a adăugat încă una care înde
părtează corabia Albionului și mai mult de momentul ancorării 
în rada „celor șase".
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O caiavană->bibliotecă într-un sat din R. P. Polonă

Adunarea Națională 
Franceză a respins marți 
seara moțiunea de cenzu
ră împotriva politicii e- 
conomice și sociale a gu
vernului. în favoarea 
moțiunii, depusă de Fede
rația Stîngii Democrate 
și Socialiste și sprijinită 
de P. C. Francez, au vo
tat 207 deputați.

în mod efectiv, votul de cen
zură marchează începutul unei 
noi faze a politicii parlamentare 
franceze. în timp ce precedenta 
moțiune de cenzură, avînd o 
temă identică, a Obținut 237 de 
voturi, adică toate voturile opo
ziției de stingă și de centru, 
moțiunea stîngii din 10 octom
brie a obținut cu 30 de voturi 
mai puțin deoarece numai zece 
din cei 41 de deputați centriști 
au votat pentru admiterea ei. 
Președintele grupului lor parla
mentar, Jacques Duhamel, a ex
plicat de altfel că deși se află 
în dezacord cu politica economi
că și socială a guvernului, nu 
consideră utilă moțiunea de cen
zură.

De altfel, cercurile bine infor
mate arată că întrevederea de 
săptămîna trecută dintre pre
mierul Pompidou și Jacques 
Duhamel a fost cordială și in
teresantă. Prin atitudinea lor, 
centriștii au lăsat miercuri să 
se înțeleagă pe culoarele Adu
nării Naționale, cu cîteva mi
nute înaintea începerii discuții
lor asupra bugetului pe anul 
1968, că vor combate cu energie 
bugetul prezentat de guvern. 
Totuși, observatorii apreciază că 
prin comportarea lor, cu prile
jul votului asupra moțiunii de 
cenzură, centriștii s-au apropiat 
mai mult sau mai puțin de ma
joritatea parlamentară.

Ei n-au omorît, n-au 
jefuit nici o bancă, 
n-au comis nici o es
crocherie. Cu toate a- 
cestea numele tuturor 
acestor tineri, 326 la 
număr, sînt înscrise în 
fișele de „detectare ur
gentă" ale tuturor pos
turilor poliției crimi
nale din S.U.A. în a- 
celeași fișe pe care fi
gurează cei mai peri
culoși gangsteri. Delic
tul lor ? Refuzul de a 
se prezenta Ia încor
porare, refuzul de a 
participa la războiul 
din Vietnam. La pri
mirea ordinului 
chemare ei și-au 
răsit domiciliul și 
plecat într-o

de 
pă- 
au 

direcție 
necunoscută. Pedeapsa 
care-i așteaptă e foar
te grea : trei pînă la 
zece ani închisoare. Și 
dacă o crimă se pres
crie după 20 de ani, 
pentru delictul nesu
punerii Ia încorporare 
prescripția operează a- 
bia după... 99 de ani. 
De ce înfruntă tinerii 
un asemenea risc pla- 
nînd asupra lor întrea
ga viață ? O arată 
foarte clar și sugestiv 
unul din cei 630 de 
tineri care sînt deți
nuți actualmente în în
chisorile americane, 
condamnați pentru ne- 
prezen tarea la încorpo
rare. Tînărul se 
mește Walt Caster 
a fost condamnat 
un tribunal din Loui
siana la cinci ani în
chisoare pentru că și-a 
rupt ordinul de che
mare refuzînd să se 
prezinte la 
unde fusese 
„Tatăl meu 
risea Walt 
— a murit 
antihitlerist 
și eu mă mîndresc 
jertfa Iui. Dacă ar 
să lupt și eu pentru

nu-
Ș' 

de

să 
unitatea 

convocat. 
— mărtu- 
ziariștilor 

pe frontul 
în Franța 

cu 
fi

IOAN TIMOFTE

întrevederile
tovarășului

Corneliu Mănescu
NEW YORK 11. — Trimisul 

special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : Președintele sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U., 
Corneliu Mănescu, a avut marți 
o convorbire cu primul ministru 
și ministru al afacerilor externe 
al Jamaicăi, Hugh Shearer, pre
cum și cu ministrul de externe 
al Filipinelor, Narciso Ramos, 
în legătură cu problemele aflate 
pe ordinea de zi a sesiunii.

La prînz, Corneliu Mănescu a 
participat la o masă oferită în 
cinstea sa de ministrul de exter
ne al Iranului, Ardeshir Zahedi.

Președintele celei de a 22-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., Corneliu Mănescu și 
U Thant, secretarul general, au 
luat parte miercuri la un de
jun de lucru cu participarea ce
lor 17 vice-președinți ai Adu
nării și a președinților celor 
șapte comitete principale.

un asemenea scop cum 
a fost distrugerea na
zismului aș face-o fără 
nici o ezitare. Nu vreau 
să iau parte la războiul 
nedrept din Vietnam 
care dezonorează A- 
merica. Dezertarea 
mea e dezertare de la 
dezonoare".

Exact așa gindesc și 
sutele de tineri soldați 
americani care dezer
tează din unitățile lor 
pentru a nu fi siliți să 
lupte în Vietnam. U- 
nul din aceștia, fost 
subofițer într-o unitate 
de aviație de lingă 
Ludwigshafen (R.F.G.), 
a spus reporterului re
vistei vest-germane 
QUICK: „Dacă mă 
întorc în patrie capăt 
zece ani temniță grea. 
Dar n-am avut de a- 
les : nu vreau să ucid 
oameni nevinovați în 
Vietnam". Numai în 
Europa „își părăsesc 
lunar unitățile circa 
60 de soldați" se arată 
într-o circulară a Car
tierului general al 
pelor americane 
Stuttgart. Numai 
ultimul an au 
condamnați pentru 
zertare în R.F.G.
de soldați americani. 
Numărul celor întem
nițați pentru această 
culpă în închisoarea 
militară Fort Leaven
worth se ridică la pes
te 350. într-o relatare 
bazată pe dezvăluiri 
„din surse foarte seri
oase americane", TI
MES relevă că „peste 
10 000 de soldați de
zertează anual din uni
tățile americane sta
ționate în Europa". 
Marea majoritate a 
acestora — observă 
ziarul londonez — „re
curg la un asemenea 
act pentru că nu vor 
să riște eventuala tri
mitere pe frontul viet-

tru- 
din 

în 
fost 
de-
46

\

doresc 
Această 
fructul 
foarte

rașele mari ale Cana
dei funcționeză co
mitete de ajutorare a 
tinerilor americani de 
vîrstă militară care 
trec granița pentru a 
nu fi încorporați și tri
miși în Vietnam. Or
ganizațiile studențești 
canadiene au creat la 
Montreal un comitet 
comun de acțiune ca- 
re-i ajută pe tinerii 
veniți din S.U.A. să 
găsească de lucru și 
să-și poată continua 
studiile. în acest mare 
oraș canadian, două 
organizații studențești 
au organizat pentru ti
nerii din S.U.A., care 
se sustrag serviciului 
militar, un cămin spe- 

o sută 
Potrivit unor 

culese în 
de reporterii 
vest-germar.e 
peste 2 000 

tineri de vîrs-

cial cu circa 
de locuri, 
informații 
Canada 
revistei 
QUICK, 
de

9 De ce se sustrag tinerii ame

ricani uniformei militare

9 „Nu vreau să ucid oameni

nevinovafi in Vietnam"

• Cei 326 din fișele politiei

și cei 630 din închisori

• Peste 2000 dezertări anual

in unitățile din Europa oc

cidentală

largului curent de 
opinie împotriva in
tervenției americane 
în Vietnam, curent 
care poate fi comparat, 
fără exagerare, cu sta
rea de spirit antina- 
zistă din anii celui de
al doilea război mon
dial, în perioada re
zistenței din Europa". 
Numai tinerii olandezi 
au ajutat peste 500 de 
tineri soldați americani 
să dezerteze. Tineri 
G. I. găsiți în „țara 
lalelelor" în mici per
misii de la unitățile 
lor din R.F.G. își rup 
foile de drum pentru 
întoarcere și-și găsesc 
adăpost la noii lor 
prieteni olandezi care 
îi ascund și le facili
tează găsirea unor 
mijloace de existență.

In aproape

tă militară din Sta
tele Unite au tre
cut „ca turiști" pe te
ritoriul canadian stabi- 
lindu-se acolo. Surse 
oficiale din Washington 
atestă că potrivit cer
cetărilor organelor mi
litare ale S.U.A. circa 
500 de tineri vizați 
prin ordine de încor
porare s-au stabilit în 
Canada.

Numărul crescînd al 
tinerilor americani ce 
se sustrag participării 
la agresiunea din Viet
nam, ca și sprijinul pe 
care acești tineri il 
primesc în diferite țări, 
marchează, odată mai 
mult, oprobiul mondial 
față de intervenția 
S.U.A. pe pămîntul 
vietnamez.

toate o- EM. RUCÂR
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• LA MOSCOVA, Washington și Londra au avut loc marți 
ceremonii cu prilejul intrării în vigoare a Tratatului privind 
principiile care conduc activitatea statelor in explorarea și 
folosirea spațiului 
cerești, adoptat de 
anul trecut.

Tratatul prevede 
intrarea lui în vigoare poate să i se alăture oricind.

Cu prilejul intrării în vigoare a Tratatului, secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, a făcut o declarație în care a subli
niat că „de fiecare dată cînd eforturile noastre la O.N.U duc 
la rezultate pozitive, străbatem o nouă etapă în întărirea unei 
organizații care a fost creată pentru a pune la dispoziția sta
telor membre un instrument de acțiune comună".

■i uininiii|i i at-T'Z>
O TOVARĂȘUL MAXIM 

BERGHIANU, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului 
de Stat a) Planificării, care sc 
află la Sofia, a fost primit 
miercuri de Jivko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Bulgar, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria. în timpul 
convorbirii care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească,

extraatmosferic, al 
Adunarea Generală
că orice stat care

Indira Gandhi

la Belgrad

• PRIMUL MINISTRU al In
diei, Indira Gandhi, a sosit 
miercuri la Belgrad într-o vizi
tă oficială de trei zile. Pe aero
port, Indira Gandhi a fost în- 
tîmpinată de președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
președintele Vecei Executive 
Federale, Mika Șpiliak, și de 
alte persoane oficiale. în timpul 
șederii în Iugoslavia, premierul 
indian va avea convorbiri cu 
conducătorii acestei țări, în le
gătură cu relațiile bilaterale, 
precum și cu o serie de proble
me ale situației internaționale 
interesînd ambele părți.

Sesiunea O.N.U.
NEW YORK 11. — 

Trimisul special Agerpres, 
R. Căplescu, transmite: 
Marți după-amiază, la 
Națiunile Unite, dezba
terile de politică ge
nerală au continuat cu in
tervenția șefilor de de
legații din Sudan, Ci
pru, Mali, Libia și Ma
roc.

care

Ahmed El-Bishiti, ministrul de 
externe al Libiei, a apreciat a- 
legerea noului președinte al A- 
dunării Generale ca „o mărturie 
a respectului deosebit pe
organizația noastră îl are față 
de țara prietenă România", 
„un semn de bun augur pentru 
promovarea înțelegerii și coope
rării între sisteme cu concepții 
politice și ideologice diferite". 
O părere similară a exprimat 
Amadou Thiam, secretar general 
adjunct al Ministerului Afaceri
lor Externe al republicii Mali, 
care a arătat că, pentru a re
flecta aspirațiile omenirii, O.N.U. 
nu putea să nu țină seama de di
versitatea fizionomiei politice 
care caracterizează azi lumea. 
Alegerea pe care a făcut-o Adu-

ca

narea nu este întîmplătoare 
a spus Spyros 
trul afacerilor 
lui, ci trebuie privită 
„contribuției pe care 
a adus-o și o aduce 
noastre comune".

Toți vorbitorii s-au 
favoarea încetării grabnice 
bombardamentelor 
asupra Vietnamului de 
scoțînd în același timp în evi
dență că „revine poporului viet
namez și numai lui, fără ames
tec din afară, dreptul de 
lege regimul politic și 
care îi convine".

• COMITETUL nr. 4 
telă ji pentru problemele 
riilor neautonome al Adunării 
Generale a O. N. V. dezbate în 
prezent raportul comisiei speciale 
cu privire la situația din Rhode
sia de sud. Luind cuvîntul 
miercuri în cadrul acestor dez
bateri, Cornel Burtică, ambasado
rul României la Roma, membru 
al delegației române a declarat 
că în problema Rhodesiei de sud, 
Națiunile Unite se află în fața ri
nei situații care reflectă elocvent, 
multe din fațetele pe care le 
poate îmbrăca colonialismul.

Kyprianou, minis
externe al Cipru- 

în lumina 
România 

eforturilor

declarat în 
a 

americane 
nord,

a-și a- 
social

de tu- 
terito-

Lunei și altor corpuri 
a O.N.U. in decembrie
nu l-a semnat pină la

au fost examinate probleme e- 
conomice de interes comun. Au 
fost de față Apostol Pașev, pre
ședintele Comitetului de Stat a! 
planificării al R. P. Bulgaria, și 
loan Beldean, ambasadorul Ro
mâniei la Sofia.

2600 de persoane
deportate in insulele

Leros și Yaros
MIERCURI, luind cuvîntul 
conferință de presă, minis- 
grec al ordinei publice, To- 

Pavlos a declarat 
de persoane ale

• 
la o 
trul 
tomis Pavlos a declarat că 
2 600 de persoane ale căror 
concepții sînt contrare guvernu
lui militar, se află actualmente 
deportate în Insulele Leros și 
Yaros. Dintre acestea, 2 000 se 
află în Insula Leros, iar 600, în
tre carj 240 femei, în insula 
Yaros.

Totomis a precizat că, potrivit

hotărîrii „comisiilor de securita
te" care funcționează în fiecare 
departament, deportații vor ră
mîne în lagărele de concentrare 
din Leros și Yaros timp de un 
an, eliberarea lor după această 
perioadă urmînd să fie condițio
nată de semnarea unui angaja
ment de loialitate față de gu
vern.

Ministrul gree a subliniat, de 
asemenea, că Mikis Theodorakis, 
cunoscutul compozitor grec, con
tinuă să fie deținut în localul 
Siguranței din Atena.

• ÎNTR-O DECLARAȚIE fă
cută la Hamburg, P. Blachstein, 
deputat în Bundestag din partea 
Partidului Liber Democrat, a 
relevat că regimul militar din 
Grecia „încalcă toate drepturile 
democratice fundamentale". EI 
a cerut guvernului grec „să eli
bereze pe toți deținuții politici 
și să asigure libertate de acțiu
ne partidelor și presei".

• CEA de-a doua zi a lucră
rilor Sesiunii Sovietului Suprem 
ai U.R.S.S., a fost consacrată 
dezbaterilor în cursul ședințe
lor separate, care au avut loc 
dimineața și după amiază, depu
tății Sovietului Uniunii și So
vietului Naționalităților au 
examinat rapoartele cu privire 
la primele două puncte ale or
dinei de zi : proiectele planuri
lor de dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1968 și pe ul
timii doi ani ai cincinalului, 
bugetul de stat al U.R.S.S., pe 
anul 1968 și executarea bugetu
lui pe anul 1966.

• PENTRU prima dată după 
o sută de ani în Gibraltar se 
va emite o monedă proprie. 
Noua monedă, care se va denu
mi coroană, va avea valoarea 
de 10 șilingi. Banca Angliei ur
mează să tipărească pentru Gi
braltar 250 000 de coroane. Lira 
sterlină engleză va rămîne insă 
principala valută oficială în a- 
ceastă țară.

NOTE • AA A Afe»

SARAJEVO
Clădirea din fața primului pod peste Miljacka, 

un ansamblu arhitectonic auriu cu creste zim
țate — stil maur și musulman — este, ni sc 

spune, fosta primărie, actualmente Academie de arte 
și bibliotecă.

Poetul Dușko Trifunovici, figură foarte populară 
in Sarajevo, îmi povestește istoria acestei impozante 
clădiri cu zeci de camere. Proectantul, un austriac 
trebuia să fie el însuși fidel principiilor unei domi
nații ipocrite. Guvernul bosniac supus imperiului 
vădea și prin ridicarea unei astfel de clădiri monu
mentale, intr-un stil ușor orientaiizat în spiritul ne
convingător al unei autohtonizări de paradă, „liber
tatea" sa de acțiune, așa zisa independență în pro
movarea tradiției. Spiritul „gotic" al clădirii trebuie 
că a pretins un proiect labirintic, foarte complicat. 
Terminîndu-se construcția, arhitectul a constatat că, 
cu toată perfecțiunea proiectului său apărea o în
căpere în plus, neprevăzută inițial, apariție neaș
teptată și ca atare stranie. Să fi fost această do
vadă a erorii un simbol al vulnerabilității unei am
biții atît de proprie oarbei mindrii a puterii ? încă
perea oarbă — fără nici o fereastră — a fost soco
tită ca semn al unui eșec total de vreme cc orgolio
sul arhitect s-a sinucis. Poetul convine că însăși 
ideea ridicării unei astfel de construcții inutil com
plicate are în ea ceva parazitar, fiind o monstruoasă 
încercare de epatare a simțului puterii fără margini, 
între istoria acestei clădiri monumentale și struc
tura închisă, oarbă a caselor bogaților musulmani 
din „cartierul turcesc" există desigur o tainică cores
pondență care rezidă, la urma urmei, în aceeași ten
dință de orgolioasă detașare, izolare într-un peri
metru „periculos" tocmai prin caracterul său deschis, 
prietenos, atașabil. Sarajevo este un asemenea oraș 
care, în ciuda oricăror vicisitudini a luptat pentru 
forma sa „deschisă", potrivnică oricăror chingi stă- 
pînitoare. în acea zi a anului 1914, prințul moștenitor 
va fi fost așteptat la piciorul podului de pe Miljiacka

— simbol al destinului deschis, liber — după ee-a 
ieșit chiar din acea clădire a arhitectului sinucigaș 
Ce viziune va fi avut acel Gavrilo Princip de vreme 
ce a știut că „puterea" trebuia inevitabil să se su
pună aceluiași destin sumbru și că el, posesorul aces
tei viziuni, va fi cel îndreptățit să-l împlinească ? 
între cei șapte tineri revoluționari din „Mlada Bosna" 
înșirați de-a lungul micului rîu conform unui plan ri
guros întocmit, Danilo Princip nu fusese prevăzut ! 
Complotul nu-1 cuprinsese tocmai pe el, cel menit să 
întărească înțelesul gestului acelui arhitect : abuzul 
puterii orgolioase este o inevitabilă sinucidere.

întoarcerea de destin pe care au cunoscut-o oa
menii și orașul lor va fi avut unul din semne în 
această întîmplare a istorici, intrată în manuale.

(Iu cit părăsim „centrul" orașului, păstrătorul mai 
j consecvent al urmelor materiale ale istoriei, 

întilnim imaginea unui Sarajevo adus „la zi", 
de construcțiile, uzinele lui. Metamorfoza aceasta 
este vizibilă oricui, dar nimeni n-o poate înțelege mai 
bine ca un localnic, unul din localnicii de seamă 
căruia ii vom da cuvîntul, îndemnați de recomandarea 
plină de admirație a poetului care ne-a însoțit : „Nu
mai jos, în marginea orizontului, unde încetează ora
șul și începe șesul mai dăinuie lumina de peste zi. 
Aici, în reflexele soarelui ascuns, se rumenește fu
mul cuptoarelor de fabrici și se zăresc acoperișurile 
noilor cartiere. Acolo, oamenii generației noi a aces
tui vechi oraș zidesc și clădesc noul. încet și greu 
— deoarece încet și greu se realizează lucrurile mari. 
Acolo în șes, va fi învins trecutul, va fi depășită

Cinci 
locuri 

vacante...
laburist al 

londoneze 
Francis

Deputatul 
circumscripției 
Acton, 
Castle 
marți, la locuința sa din 
Londra. In urma dispari
ției lui Floud, numărul 
locurilor vacante in Came
ra Comunelor se ridică la 
cinci. Dintre acestea, patru 
fuseseră deținute de labu
riști și unul de conserva
tori.

Bazindu-se pe rezultatele 
ultimelor sondaje ale opi
niei publice britanice, ob
servatorii politici conside
ră că, deși laburiștii au în
registrat o serie de înfrin- 
geri in recentele alegeri 
parțiale, este posibil ca ei 
să-și consolideze între timp 
situația.

Bernard
Floud, a decedat

istoria. Sub acest pămînt cu aparențe feciorelnice 
se găsesc urmele vechilor așezări omenești, mozaicuri 
ale epocii romane, banii și ornamentele Bosniei me
dievale. Pe acest pămînt se construiesc fabrici și 
locuințe și apar formele vieții noi. Și în orice clipă 
și de la orice înălțime veți arunca o privire peste 
Sarajevo veți avea întotdeauna același gînd : acesta 
este un oraș care se stinge și moare și în aceiași 
timp se naște. și se transformă ; orașul celor mai 
frumoase năzuinți și eforturi, orașul celor mai în
drăznețe dorințe și speranțe ale noastre'4 (IVO AN- 
BRICI).

Sarajevo este „înzestrat" cu 20 de fabrici mari 
care produc mașini, motoare, vehicule, mobilă, 

. încălțăminte, confecții, instrumente de mecanică 
fina. ș.a. Gama produselor care se nasc in acest 
oraș este una din cele mai largi. întreprinderea ener
getică. Encrgo-Sarajevo este dintre cele mai mari, 
concentrind fabrici auxiliare în republică și in afara 
Bosniei și Herțegovinei, institute speciale în care lu
crează numeroși oameni de știință. 5—600 ingineri etc. 
In întreprinderile orașului tinerii lucrători reprezintă 
„0 la sută din totalul muncitorilor. Aproape toate fa
bricile sînt împrejurul orașului care se ‘întinde ne
contenit, pe pantele ușoare care-l țin în mijloc. De 
altfel, singurul cartier „neted" poartă un nume ciudat: 
Girbovita. Datorită colanului de fabrici, întreprinderi 
care înconjoară orașul sînt zile cînd ceața înnegrită 
de fumul industrial plutește ca o mantie cenușie dea
supra caselor. Se preconizează o adevărată bătălie 
împotriva fumului industrial, se lucrează la elabo
rarea unor soluții eficiente, între care dispunerea 
unor filtre la sursele fumului industrial, evacuarea 
acestuia printr-un tunel practicat în munte.

Dezvoltarea orașului, a Republicii întregi, de 
care vorbește Ivo Andrici are loc o dată cu a- 
tenția tot mai sporită acordata pregătirii tinerei 
generații de muncitori, tehnicieni, ingineri. Datorită 
unor condiții vitrege, Bosnia și Herzegovina erau 
ținuturile cu cel mai mare număr de analfabeti. în 
termenii tinărului prozator Lubarda Voislav, dez
voltarea învățămîntului in anii puterii populare este 
similară cu o adevărată „expansiune". în Sarajevo, 
înainte de război erau 5 școli medii iar acum funcți
onează peste 25 urmate de o Universitate cu 18 fa
cultăți (Sarajevo este orașul eare, cu toată istoria 
sa care a voit să se facă știută lumii, n-a avut nici 
o singură facultate !) la care trebuie adăugate cele 
19 școli superioare. Anul acesta, în Bosnia și Her- 
țegovina toți copiii vor beneficia de școlarizare ele
mentară ; 80 la sută urmează ciclul de S clase iar 
în următorii doi ani în învătămîntui elementar de 
8 ani vor fi cuprinși toți copiii Bosniei și Hertego- 
vinei.
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