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Recenta plenarii a C.C. al P.CJL a adoptat in unanimitate

Hot&rîrea cu privire la dezvoltarea construcției de locuințe,

tabun&tttțirea administrării șl întreținerii fondului locativ șl

noul regim al chiriilor.

In ziarul de astăzi publicăm această Hotărfre, care, potri

vit celor stabilite de plenară, este supusă dezbaterii publice.

HOTĂRÎREA PLENAREI 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
din 5—6 octombrie 1967

I STUDENTUL 
CIT MAI MULTOR 

AMFITEA TRE

cu privire la dezvoltarea construcției 
de locuințe, îmbunătățirea 

administrării și întreținerii fondului 
locativ și noul regim al chiriilor

In. anii construcției socialiste, țara noastră a cunoscut o ra
pidă și multilaterală dezvoltare economică și socială. Succesele 
remarcabile obținute în industrie, agricultură, construcții, de 
întregul nostru popor, sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân, se oglindesc, sintetic, în creșterea în ultimii 16 ani de 
peste 4,5 ori a venitului național, în ridicarea bunăstării oame
nilor muncii.

Trasînd direcțiile de dezvoltare a economiei naționale in pe
rioada actualului cincinal, în vederea continuării pe o treaptă 
superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste, 
Congresul al IX-lea al partidului a stabilit, totodată, un amplu 
program de ridicare sistematică a nivelului de trai al popu-

lației. In ansamblul măsurilor preconizate, îmbunătățirea con
dițiilor de locuit ocupă un loc important

Datorită eforturilor depuse de partid și de stat, a crescut con
siderabil spațiul locativ, s-a ridicat gradul de confort al locu
ințelor ceea ce a schimbat radical condițiile de locuit ale unui 
mare număr de oameni ai muncii de la orașe.

Sporirea volumului construcțiilor de locuințe prevăzută în 
actualul cincinal răspunde unor necesități de ordin economic 
și social, locuința avînd o influență puternică asupra dezvol
tării fizice și spirituale a omului, asupra capacității sale de 
muncă și stării de sănătate, reprezentînd, în același timp, un 
factor important pentru întemeierea și consolidarea familiei.

I. SITUAȚIA ACTUALĂ A FONDULUI DE LOCUINȚE
DIN MEDIUL URBAN

Fondul de locuințe moștenit de la regimul burghezo-moșie- 
resc avea o suprafață redusă, o dotare tehnică-edilitară scăzută 
și un grad de uzură avansat. Din totalul de 28,3 milioane m.p. 
suprafață locuibilă, existentă în orașe în anul 1948, aproxima
tiv 40 la sută era situată în clădiri construite din paiantă, chir
pici și alte materiale de slabă rezistență.

Dezvoltarea economiei naționale, îndeosebi industrializarea 
socialistă a țării, a avut ca efect creșterea simțitoare a popu
lației din orașe. In 1966, populația orășenească era de 6,2 mili
oane locuitori, adică de 1,7 ori mai mare decît în anul 1948. 
Ponderea acesteia în totalul populației țării a crescut de la 
23o/e la 33’/o. Pentru asigurarea unor condiții de locuit cores
punzătoare populației urbane sporite, pe lingă normarea șl re
partizarea spațiului locativ existent, statul a trecut la înfăptui
rea unui vast program de construcții de locuințe. An de an, 
pe măsura, creșterii potențialului economic al țării, au fost spo
rite fondurile de investiții alocate pentru construcția de locu
ințe. Față de 1955, cînd s-au investit 850 milioane lei, în 1967 
volumul acestor investiții se ridică la 3,5 miliarde lei. în pe
rioada 1951—1966 s-au realizat din fondurile statului peste 
360 000 de apartamente, pentru care s-au cheltuit 23 miliarde 
lei. tn aceeași perioadă, populația de la orașe a construit din 
fonduri proprii și din credite acordate de stat 142 000 locuințe. 
La sfirșitul anului 1966 suprafața locuibilă existentă Ia orașe 
era de aproape 49 milioane m.p. în prezent, din fondul locativ al 
statului se află repartizată la peste 770 000 de familii o supra
față de 21,6 milioane m.p. Au fost luate măsuri pentru reor
ganizarea unităților de proiectare și de execuție, pentru spo
rirea și diversificarea producției de materiale de construcții și 
instalații, pentru mărirea capacității tehnice de execuție.

Ca urmare, în prezent, aproximativ o treime din fondul loca
tiv existent în orașe a fost construit în ultimii 16 ani. Peste 95’/» 
din fondul locativ actual din orașe, aflat în patrimoniul statului, 
este format din clădiri modeme, construite din materiale dura
bile.

Creșterea și reînnoirea fondului de locuințe au fost însoțite 
și de mărirea gradului de confort al acestora, noile clădiri fiind 
dotate, de regulă, cu instalații de apă, canalizare, încălzire cen
trală, băi, spălătorii și altele. In prezent, aproximativ două 
treimi din fondul de locuințe proprietate de stat are instalații 
de încălzire centrală sau gaze la sobe și băi.

Totodată, ponderea apartamentelor cu 3 și mai multe camere 
a crescut de la 16,4% în 1956 la 26,1’/» în 1966, în timp ce pon
derea apartamentelor cu o cameră a scăzut de la 21,2’/» la 
12.8’/o.

Subliniind succesele importante obținute în . domeniul 
construcției de locuințe, plenara Comitetului Central 
a relevat, totodată, unele deficiențe în întreținerea și

păstrarea fondului locativ existent în unele «azuri fondul de 
locuințe a fost diminuat nejustificat din cauza schimbării des
tinației unor clădiri de locuit, ieșirii din folosință a unor con
strucții, datorită uzurii premature, precum și demolării unor 
clădiri pentru amplasarea de noi obiective. Anul trecut, de 
exemplu, s-a demolat o suprafață locuibilă de peste 150 mii 
m.p., ceea ce echivalează cu circa 10’/» din suprafața locuibilă 
dată în folosință în același an. In unele orașe — Giurgiu, Iași, 
Piatra-Neamț — demolările au reprezentat 15—20’/» în raport cu 
suprafața nou construită, iar în cartierul Mazepa din Galați — 
peste 30’/».

Totodată, plenara a arătat că populația nu a fost antrenată 
și sprijinită în suficientă măsură să-și construiască locuințe 
proprietate personală. Construcția de locuințe din fondurile 
populației a fost frînată și de producția în cantități insuficiente 
a unor materiale de construcții în raport cu cerințele. De ase
menea, o influență negativă au avut măsurile luate în 1959 
de sistare a acordării creditelor și atribuirii terenurilor pen
tru locuințe, ca urmare a subaprecierii rolului construcției de 
locuințe proprietate personală ; la aceasta s-au adăugat întîr- 
zierile în definitivarea schițelor de sistematizare a unor loca
lități și necuprinderea în schițe a unor zone pentru construcții 
de locuințe mici, individuale.

Deficiențele amintite au avut ca efect scăderea treptată a 
numărului de locuințe proprietate personală construite în ulti
mii ani la orașe. Astfel, dacă în perioada 1951—1960 locuințele 
construite de populație au reprezentat aproximativ jumătate 
din totalul locuințelor noi din orașe, în anii 1961—1966 pon
derea acestora s-a redus la circa 15’/». în timp ce volumul 
construcțiilor din fondurile populației a scăzut, venituri
le din salarii, ca urmare a sporirii salariului mediu și 
a numărului de angajați, au crescut în perioada 1961—1966 cu 
90%, iar soldul economiilor populației orășenești la C.E.O, a 
fost la sfîrșitul anului 1966 de aproape 9 ori mai mare față de 
începutul anului 1960.

Măsurile luate în anul 1966 pentru sprijinirea construcției 
de locuințe proprietate personală prin credit», atribuiri de te
renuri și alte avantaje, au fost primite cu deosebit interes în 
rîndurile populației. Pînă la 30 septembrie anul curent, aproape 
25 000 de cetățeni au depus cereri pentru construirea de locuințe 
personale, circa 17 000 de apartamente fiind în curs de exe
cutare.

Analizînd situația existentă, plenara C.C. al P.C.R. a stabilit 
măsuri pentru dezvoltarea fondului locativ proprietate de stat 
și a organizațiilor obștești, îmbunătățirea întreținerii șl admi
nistrării spațiului locativ, perfecționarea sistemului de finan
țare a construcției de locuințe, precum și pentru sprijinirea 
mai intensă a populației în vederea construirii de locuințe pro
prietate personală.

b) în viitor, se va acorda întreprinderilor economice de stat 
dreptul de a construi locuințe din fondurile proprii în vederea 
creării unui spațiu locativ pe care îl vor folosi pentru sala- 
riații lor.
2. Construirea de locuințe din fondurile 

cooperației și ale altor organizații obștești
a) Unitățile cooperatiste pot să construiască din fonduri proprii 

locuințe pe care să le închirieze membrilor cooperatori sau spe
cialiștilor care lucrează în cadrul acestor unități.

b) Se vor putea organiza asociații cooperatiste care, pe baza 
aportului cooperatorilor și a creditelor bancare, să construiască 
locuințe proprietate personală pentru membrii asociațiilor res
pective.

c) De asemenea, și alte organizații obștești vor putea construi, 
din fondurile proprii, locuințe pe care să le administreze ți să 
le închirieze membrilor lor.

3. Construirea de locuințe proprietate 

personală, cu sprijinul statului

Pentru a veni In întîmpinarea dorinței manifestate în ultimii 
ani de un număr din ce în ce mal mare de cetățeni, sa vor lua 
noi măsuri de stimulare ți extindere a construcției de locuințe 
proprietate personală cu sprijinul statului, îndeosebi prin acor
darea de credite pe termen lung ți atribuirea de terenuri pentru 
construcții.

Se va pune accentul pe construirea de apartamente în blocuri, 
în conformitate cu schițele de sistematizare a localităților.

a) In vederea sprijinirii cetățenilor pentru construirea de 
locuințe proprietate personală, statul acordă acestora credite 
pe termen lung, cu o dobîndă de 1,5'/», garantate cu ipotecă 
asupra imobilelor respective. Creditul se va acorda în funcție 
de valoarea locuinței tip contractate. Acel care vor dori un 
confort mai ridicat vor suporta în întregime cheltuielile deter
minate de dotarea suplimentară a locuinței.

Pentru a beneficia de credit, solicitantul va trebui să depună 
la început un avans.

Avansul'minim ți durata maximă de rambursare a creditului 
vor fi următoarele :

Categoria Salariul tarifar fanar
Avansul 

minim în 
•/• față de 
prețul de 

deviz

Durata 
maximă 

de rambur
sare a cre

ditului

I pînă la 1 500 lei 20% 25 ani
II 1501 — 2 000 „ 25’/» 20 aniIII peste 2 000 „ 30% 15 ani

II. DEZVOLTAREA CONSTRUCȚIEI DE LOCUINȚE PROPRIETATE 
DE STAT, COOPERATISTĂ Șl PERSONALĂ

1. Construirea de locuințe 

din fondurile statului

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUA A CONDIȚIILOR DE LO
CUIT ALE POPULAȚIEI VA CONSTITUI ȘI IN VIITOR UNA 
DIN PREOCUPĂRILE DE SEAMĂ ALE PARTIDULUI ȘI STA
TULUI NOSTRU, ACEASTA FIIND O LATURĂ IMPORTANTĂ 
A POLITICII DE RIDICARE SISTEMATICA A NIVELULUI 
DE TRAI AL OAMENILOR MUNCIL

Statul va dezvolta fondul de locuințe în mediul urban pe care 
îl pune la dispoziția oamenilor muncii prin inchiriere, contri
buind astfel la asigurarea și îmbunătățirea condițiilor de locuit 
ale populației.

a) Pe măsura creșterii potențialului economic al țării, a efi
cienței întregii activități și, pe această bază, a acumulărilor 
socialiste, se vor aloca, în continuare, din resursele centralizate 
ale statului, fonduri pentru construirea de noi imobile de locuit, 
dezvoltîndu-se patrimoniul de locuințe proprietate de stat, care 
se închiriază populației. Numai în actualul cincinal, sînt pre
văzute pentru construcția de locuințe fonduri de aproape U 
miliarde lei.

Persoanele care urmează să fie pensionate, ca urmare a limitei 
de vîrstă, înainte de expirarea termenului de rambursare a cre
ditului, vor beneficia de durata normală de restituire, stabilită în 
funcție de salariu, dacă o altă persoană salariată pe toată durata 
de rambursare se constituie garant.

Pentru ca cetățenii să știe dinainte cu exactitate la ce sume 
se angajează, contractarea se va face la prețuri de deviz ferme.

Cei care vor achita integral prețul locuinței cu prilejul con
tractării vor beneficia de o bonificație de 5% din preț.

Creditele se vor acorda în funcție de vechimea avansului de
pus la C.E.C. La vechime egală se va aplica următoarea ordine 
de prioritate : cei care sînt transferați din altă localitate în 
interes de serviciu, cei care au familii cu mulți copii și condiții 
grele de locuit, cei care depun un avans mai mare, cei care aduc 
un aport deosebit în producție și au vechime mare în între
prindere.

Locatarii evacuați pentru demolări, care doresc să-și constru
iască o locuință personală, pe bază de credit, vor avea prioritate 
față de orice alt solicitant, indiferent de vechime. Proprietarii 
ale căror locuințe vor fi demolate pentru noi construcții sau 
sistematizări vor fi îndrumați să depună întreaga despăgubire 
drept avans inițial pentru construirea unei noi locuințe perso
nale. Pentru ca și cetățenii cărora li se demolează clădiri cu va
loare redusă să-și poată construi o nouă locuință cu sprijinul 
statului, ei vor depune drept avans numai suma cuvenită ca 
despăgubire, dacă aceasta este mai mică decît avansul legal. 
Pînă la punerea în funcțiune a noii lor locuințe, locatarilor eva
cuați pentru demolări li se asigură locuință în mod provizoriu 
din spațiul locativ al statului.

b) Se va sprijini, totodată, eonstruirea de locuințe proprietate

(Continuare tn pag. a II-a)

Convorbire 
cu acad. prof. univ. 
REMUS RĂDULEȚ 
vicepreședinte al Academiei 

Republicii Socialiste România

— In ultimul timp so 
▼orbește tot mal frecvent 
despre relația dintre infor
mare și cultură. Vă rugăm, 
în numele cititorilor noș
tri, să vă exprimați păre
rea în această privință.

— Informare, după cum se 
știe, nu înseamnă șl cultură. 
Intîlnim adesea oameni foarte 
informați într-o chestiune sau 
alta, informați pînă la pedan
terie, în stare prin aceasta să 
ne clatine pentru multă vreme 
încrederea în noi. Sînt adevă
rate fenomene. Priviți mai de 
aproape, în cele mai multe ca
zuri, se dovedesc a fi feno
mene dar în sens mai mult 
negativ. Ei se aseamănă cu o 
pasăre care și-ar agita numai 
o singură aripă, cealaltă, îm-

preună cu întregul aparat de 
zbor, rămînînd inertă sau miș- 
cîndu-se mult mai încet în 
ultimă instanță, rezultatul e 
unul ineficient șl penibil. Cul
tura, atunci cînd există cu a- 
devărat, e cea care oferă prin
cipiile ordonatoare, face ca 
informarea, oricît de bogată 
și de diversă, să fie asimilată 
organic, duce la sintetizarea 
originală a datelor ți fenome
nelor. Mal există desigur și 
tipul autodidactului. Pasiunea 
lui pentru științe sau arte, 
nestrunită de sisteme pedago
gice, acționînd la întîmplare, 
e în măsură să încălzească 
locuri comune, să reînvie și 
să readucă în prim plan idei 
socotite epuizat» ; în anumite 
epoci tocmai acest fel de cul
tură, bazată exclusiv pe in
tuiție și bun simț, a dat roade, 
însă astăzi, cînd volumul de 
date a crescut considerabil în 
toate domeniile, cînd alegerea 
între o metodă de lucru efi
cientă și alta aprope la fel de

FLORIAN AVRAMESCU

(Continuare în pag. a 111-a)

La Șantierul naval Galați se finisează un nou cargou de 4 500 tone

din viata lut
MIHAI NISTOR

de ȘTEFAN IUREȘ

Prin natura obligațiilor ei, 
munca inginerului șef de sector 
la Institutul de studii și proiec
tări energetice (I.S.P.E.) este atit 
de diversificată incit, oricît ai 
strînge în grămezi „pilitura de 
fier" a detaliilor, tot rămîn, cu 
contururi distincte, vreo zece ele
mente care merită să fie con
semnate, ca semnificative pentru 
timpul lui Mihai Nistor pe de o 
parte, pentru momentul actual 
al cadrelor tehnico-administrative 
pe de altă parte.

Iată-le, notate telegrafic.
Ziua a început cu un scurt con

trol asupra respectării disciplinei 
de lucru a colectivului. Apoi, exa
minarea schemelor de personal 
la centralele Deva și Pitești, revi
zuit» în lumina prevederilor orga
nizării științifice a procesului de 
producție. Mai multe discuții o- 
perative, cu privire la soluții teh

nice aplicate la Borzești, Deva 
(una p'rin telefon cu un institut 
de proiectări omolog din Mos
cova, alta cu Direcția generală a 
producției și transportului de e- 
nergie electrică}. Nota bene : to
nul convorbirilor a fost, desigur, 
ponderat, dar uneori conținutu
lui nu i-a lipsit o anumită tensi
une (asta nu ca să fim în cadrut). 
De pildă, cînd inginerul a sesizat 
D.G.P.T.E.E.-ului discordanța 
dintre anumite soluții construc
tive deja lansate și gîndirea teh
nică actuală a proiectanților, in 
evident avans...

In prima parte a ședinței săptă
mânale de miercuri, inginerul și-a 
prezentat un punct de vedere 
(in chestiunea repartiției pe co
lective a stațiilor de 400 kW, „re- 
vendicîndu-le“) dar in a doua

(Continuare în pag. a III al



Hotărîrea Plenarei CC al P.C.R. cu privire
și instalații din părțile comune ale taaobiluâul șt al* anexator 
sale; predarea, la plecare, către proprietar, a locuinței în stare 
normală de folosință ; plata regulată a chiriei și a cotei din

theMuMQ* «OMM ate «MdML Iwtewwta păeteărtt șl tntrețta*- 
rii fondului de locuințe cer reapectaoea strictă a acestor obligații 
și intransigență față d* «ei «are 1* încalcă.

r

IV. REGIMUL DE FOLOSIRE A SPAȚIULUI LOCATIV

la dezvoltarea construcției de locuințe.
• •îmbunătățirea administrării și întreținerii

fondului locativ și noul regim al chiriilor

(Urmare din pas. D

personală in regie proprie, la cerere eu asistența tehnică a între
prinderilor de stat sau coperatiste. Cetățenii oare își vor oonstrui 
locuințe în aoest mod pot beneficia de credit pînă la 20 000 lei, 
cu dobîndă de 1,5%, rambursabil într-o perioadă de 13—25 da 
ani, garantat cu ipotecă asupra imobilului respectiv, cu condiția 
să facă dovada că au posibilități pentru realizarea construcției 
și aduc o contribuție materială proprie.

Pentru a se crea condițiile necesare realizării acestor construcții, 
în schițele de sistematizare a orașelor se vor stabili zone în care 
populația va putea construi locuințe pe baza autorizațiilor de 
construcție eliberate de organele locale ale administrației de stat.

4. Construirea de locuințe pentru 

ruraldin

Unele categorii de locuitori ai satelor, în special cadre didac
tice, medici, specialiști din stațiuni de mașini și tractoare, între
prinderi agricole de stat și cooperative agricole de producție nu 
au asigurată o locuință proprie corespunzătoare ; legislația ac
tuală nu prevede posibilitatea acordării de credite salariaților 
domiciliați în mediul rural.

Pentru a stimula și sprijini aceste categorii de salariați să-și 
construiască locuințe proprii în comunele în care își au locul de 
muncă, ei vor putea beneficia de un credit pînă la 15 000 lei, 
rambursabil într-o perioadă de 10—15 ani. Se va asigura și în 
acest fel o mai mare stabilitate a cadrelor de intelectuali din. 
mediul rural.

De asemenea, salariații care au domiciliul în comunele din 
jurul orașelor (pîriă la 30—40 km) și au locul de muncă în orașe, 
vor fi îndrumați să-și construiască în comunele respective, cu 
mijloace proprii, case personale, puțind fi sprijiniți de stat cu 
credite pentru construirea de locuințe proprii. Ei vor putea 
beneficia de un credit pînă la 15.000 lei pe termen de 10—15 ani.

Creditele acordate saiariaților din mediul rural vor fi acordate 
cu o dobîndă anuală de 1,5 la sută, fiind garantate cu ipotecă 
asupra imobilului respectiv.

Măsurile preconizate pentru dezvoltarea construcțiilor de lo
cuințe proprietate de stat, cooperatistă și personală, precum și 
întreținerea în cele mai bune condiții a imobilelor de locuit ne
cesită sporirea cantităților de materiale de construcții. In acest 
sens, va trebui să se diversifice și să crească producția de pre
fabricate pentru toate tipurile de construcții’ de locuințe, în ve
derea economisirii materialului lemnos și a altor materiale defi
citare ; să se asigure cantități mai mari de materiale (cărămidă, 
țiglă, var etc) de către industria locală și cooperativele agricole ; 
să sporească în continuare producția de materiale de finisaj, de 
instalații, feronerie, materiale electrotehnice, obiecte sanitare și 
altele, pentru satisfacerea în mai mare măsură a necesităților 
crescânde ale populației.

Este necesar, totodată, să se organizeze baze și depozite pen
tru desfacerea într-o gamă variată a materialelor de construcții 
atît pentru construirea, cit și pentru întreținerea locuințelor.

în acest scop, Comitetul de Stat al Planificării, ministerele și 
celelalte organe de resort vor prezenta propuneri de .măsuri 
care să fie cuprinse în planul de stat începînd din anul 1968.

Evaluarea va fi astfel făcută, încît prețurile să corespundă 
situației reale a clădirilor respective. In acest scop, Comitetul 
de Stat pentru îndrumarea și Controlul Organelor Locale ale 
Administrației de Stat și Comitetul de Stat pentru Construcții, 
Arhitectură și Sistematizare, în colaborare cu Comitetul de Stat 
al Planificării și Ministerul Finanțelor, vor stabili norme de 
evaluare în funcție de starea și mărimea construcției, dotare, 
amplasare, vechime.

în vederea realizării unui larg control obștesc asupra evaluării, 
listele cuprinzînd clădirile ce se pun în vînzare și prețul lor 
vor fi afișate la sediile comitetelor executive ale sfaturilor popu
lare orășenești. Cetățenii pot face contestații, care vor fi solu
ționate de către comitetul executiv respectiv.

c) Pentru sprijinirea populației de la orașe în vederea cum
părării acestor locuințe, statul va acorda credite pe termen lung 
cu o dobîndă de 1,5% pe an, garantate eu ipotecă asupra imo
bilelor respective. Creditul se va acorda cu condiția ca soli- 
citanții să depună la cumpărare un avans.

Avansul inițial minim și durata de rambursare a creditului 
se vor stabili după aceleași criterii prevăzute pentru construc
țiile noi, reducîndu-se durata de rambursare în funcție de gradul 
de uzură al locuințelor. ,

d) Cetățenii care locuiesc în imobilele proprietate de stat 
puse în vînzare, au prioritate la cumpărarea locuințelor res
pective. în cazul cînd o locuință este ocupată de mai mulți 
locatari, care-și manifestă dorința de a o cumpăra, prioritatea 
se acordă în funcție de numărul copiilor în familie, suprafața 
locativă ocupată, vechimea în locuință etc. Dacă nici un locatar 
nu-și exercită dreptul de prioritate, locuința în cauză poate fi 
vîndută și altor persoane, care domiciliază în localitatea res
pectivă, în următoarea ordine de preferință : celor care oferă 
inițial întregul preț al locuinței, celor care oferă un avans 
inițial mai mare, celor care se angajează să restituie creditul 
într-un termen mai scurt. în aceste cazuri cumpărătorii pot 
intra în locuință în condițiile care se vor stabili pentru toți pro
prietarii ce nu locuiesc în prezent în propriile lor clădiri.

1. Folosirea spațiului locativ proprietate

* de stat și cooperatistă
a) Pentru a asigura folosirea judicioasă și distribuirea echita

bilă a locuințelor proprietate de stat și cooperatistă se va aplica, 
în continuare, la aceste locuințe regimul de normare și repar
tizare a spațiului locativ.

tn acest scop, pomindu-se de la posibilitățile actuale, norma 
de repartizare a spațiului locativ proprietate de stat va fi de 
8 mp pentru fiecare persoană.

La repartizarea spațiului se va da prioritate: muncitorilor 
calificați; specialiștilor și altor categorii de lucrători transferați 
în interes de serviciu ; constructorilor de pe marile șantiere care 
execută lucrări pe timp îndelungat, pentru perioada cît durează 
lucrările de construcție, precum și în continuare dacă rămîn în 
localitatea respectivă ; familiilor cu mulți copii. In limite disponi
bilităților, se vor acorda locuințe și altor cetățeni din orașe, 
ținîndu-se seama de condițiile lor de locuit, situația familială, 
vechimea și aportul în producție.

Salariații transferați în interes de serviciu, care au primit re
partiții, dacă se stabilesc definitiv în localitate, vor fi îndrumați 
să-și construiască sau să-și cumpere locuință proprietate perso
nală.

Toate categoriile de oameni ai muncii care prin profesiunea lor 
au dreptul, conform legii, la un spațiu suplimentar vor beneficia 
de acest spațiu plătind chirie potrivit noilor reglementări, cu 
majorările stabilite pentru spațiul excedentar.

Pentru a se evita creșterea aglomerării în orașele mari, nu se 
vor putea aduce în aceste orașe, prin transfer, salariați din alt* 
localități decît cu aprobarea Consiliului de Miniștri.

De asemenea, nu se vor acorda locuințe din fondul de stat 
salariaților care lucrează în orașe, dar locuiesc în satele din jurul 
acestora la o distanță de 30—40 km.

b) Locuințele construite din fondurile proprii ale întreprinde
rilor și organizațiilor economice, precum și locuințele proprietate 
a organizațiilor cooperatiste sau obștești vor fi supuse și ele regu
lilor de normare și repartizare a spațiului locativ. Repartizarea 
locuințelor va rămîne, însă, în competența întreprinderilor și 
organizațiilor obștești respective.

Pentru a asigura stabilitatea la locul de muncă, contractele de 
închiriere încheiate pentru aceste locuințe vor fi. considerate 
accesorii la contractele de muncă. In cazul plecării din între
prinderea sau organizația respectivă, la inițiativa sau din vina 
salariaților, aceștia vor fi obligați ca în termen de 6 luni să eli
bereze locuințele. După pensionare, foștii salariați ai întreprin-

.derilor și organizațiilor cooperatiste și obștești vor avea dreptul 
șă locuiască în continuare în 'locuinței* p* car* i*-au ocupat în 
talitate de salariați. ' ..

c) Cetățenii care s* mi)tă în locuința ior construită, cumpărată 
•au obținută printr-o nouă repartiție, precum și proprietarii 
care se mută în propriile lor locuințe șl au deținut o suprafață 
locativă proprietate de stat sau cooperatistă, vor fi obligați să 
elibereze această suprafață. Persoanele cai* se mută în altă 
localitate vor avea dreptul să-și păstrez* veche* locuință, timp 
de cel mult 6 luni d* lit-mutare.

d) Spațiul repartizat din fondul de stat mu al întreprinderilor 
ori al organizațiilor cooperatiste și obștești va fi folosit d* titu
larul repartiției și de familia sa. Se va admite subînchiriere* 
parțială a locuinței, inclusiv sub formă d* cameră mobilată, 
fără ca aceasta să oonstituie un mijloc d* realizare a unor ve
nituri apeculativ*.

».... - • - -țel* pa care le-au ocupat tn

2 Folosirea locuințelor proprietate 

personală

a) Locuințele proprietate personală vor fi exceptate de M 
regimul de normare și repartizare a spațiului locativ. Persoana)* 
care ©cupă în prezent, cu chirie, spațiul locativ în imobil* parti
culare vor putea rămîne în continuare chiriași, plătind chiria 
legală. Aceștia vor încheia noi contract* de închiriere, cu excep
ția acelora car* urmează să s* mute pentru a permite intrarea 
proprietarilor în casele lor.

b) Cetățenilor țâre au locuințe proprietate personală, dar na 
locuiesc în ele, li se vor crea condiții să se mute în propriii* cm* 
în cel mult un an de zile din momentul în oare proprietarul 
solicită acest lucru. Organele locale ale administrației d* stat 
vor acorda tot ajutorul pentru rezolvarea acestor cereri. în cazul 
în care chiriașul contractează construirea unei locuințe proprie
tate personală, el va putea să rămînă în vechea locuință pînă la 
darea în folosință a noii construcții.

c) Locuința personală va fi folosită pentru uzul proprietarului 
și al familiei sale. în locuința, personală, proprietarul va putea 
închiria parțial spații, inclusiv sub formă d* cameră mobilată, 
fără ca aceasta să constituie un mijloc de realizes* a unor ve
nituri speculative.

d) Toate reglementările Juridice existente privind regimul 
construirii, cumpărării, vînzării, dobîndirii, atribuirii și folosirii 
clădirilor și spațiului de locuit vor fi reexaminate și unificate, 
ținîndu-se seama de principiile și măsurile prevăzute în prezenta 
Hotărîr*.

6. Alte măsuri de stimulare a construirii 

și cumpărării de locuințe personale

5. Vînzarea de locuințe către populație
a) Pentru a veni în întîmpinarea cererilor unor cetățeni de a-și 

cumpăra locuințe din fondul locativ existent al statului, vor fi 
vindute populației, pe bază de credite pe termen lung, clădirile 
cu un număr redus de apartamente, precum și apartamente din 
blocurile în care există șl locuințe proprietate personală. în 
unele cazuri, cu aprobare specială a Consiliului de Miniștri, se 
vor vinde și clădiri mari, cu mai multe apartamente.

Listele clădirilor ce se pun în vînzare vor fi stabilite de către 
comitetele executive ale sfaturilor populare orășenești, în ter
men de 6 luni de la apariția actelor normative privind vînzarea 
de locuințe către populație.

b) Evaluarea locuințelor ce se pun în vînzare va fi făcută de 
comisii ale comitetelor executive ale sfaturilor populare oră- 
șenaști, în componența cărora var intra, In afară de delegații 
comitetelor executive, și cetățeni care se bucură de prestigiu 
și autoritate în cartierul în oare ee află clădirile în cauză.

a) Cetățenilor care doresc să construiască locuințe proprie
tate personală și nu posedă terenuri proprii 
folosință veșnică, terenurile necesare din 
De asemenea, se atribuie cumpărătorilor, în 
terenurile aferente clădirilor ce vor fi puse în vînzare. Pentru 
folosința terenurilor, cei în cauză plătesc o taxă anuală echi
valentă cu impozitul pe proprietatea asupra terenului.

b) Locuințele personale ce vor fi construite, precum și cele 
cumpărate de la stat din fondul locativ nou, existent, vor fi 
scutite de impozitul pe clădiri pe timp de 10 ani, iar cele cu 
un grad de uzură mai mare pe o perioadă de 5 ani.

c) Locuințele proprietate personală vor fi exceptate de la re
gimul de normare și repartizare a spațiului locativ.

d) Locuințele personale construite cu sprijinul statului, pre
cum, și cele cumpărate de la stat, constituie proprietatea cetă
țenilor respectivi și pot forma obiectul unei succesiuni sau do
nații, dobînditorul preluînd asupra sa obligația de plată a cre
ditului rămas neachitat.

Cît timp creditul nu a fost rambursat, locuințele proprietate 
personală dobîridite pe bază de credit nu pot fi vîndute, demo
late sau restructurate decît cu autorizarea prealabilă a băncii 
care a acordat creditul.

e) Proprietatea personală este limitată Ia o singură locuință, 
cu excepția caselor personale de odihnă sau de turism, con
struite sau dobîndite în condițiile legii.

In consecință, nu este admisă construirea sau cumpărarea de 
locuința în scopul revînzării sau închirierii.

f) In vederea evitării aglomerării orașelor, nu se vor acorda 
credite pentru construcția de locuințe decît cetățenilor care do
miciliază în localitățile respective. Cetățenii pot construi locu
ințe prin mijloace proprii, în orașe mai mici decît cele în care 
domiciliază, cu aprobarea comitetelor executive ale sfaturilor 
populare orășenești ale localităților In care doresc să-și con
struiască locuințe.

Nu se acordă credite pentru construcția de locuințe în ora
șele în care lucrează, salariaților care locuiesc în comunele din 
jurul orașelor respective, la o distanță de pînă la 3C<—40 km.

li. se atribuie, în 
fondul de stat, 
folosință veșnică,

Pe măsura creșterii fondului locativ proprietate de stat, au 
sporit considerabil și sumele alocate pentru amortizarea,.admi
nistrarea și întreținerea locuințelor. Numai în perioada 
I960—1966, statul a cheltuit pentru reparații și administrarea 
fondului locativ 2,6 miliarde lei. Chiriile încasate au acoperit nu
mai 35—40 la sută din cheltuielile unităților de gospodărie 
locativă.

Aceasta se datorește nivelului scăzut al chiriei, necuprinderii 
în calcul a dependințelor, precum . și cheltuielilor exagerate 

- pentru administrarea și întreținejea fondului locativ.
La Stabilirea în 1953 a tarifului chiriilor — de 1,20—1,50 lei 

pe mp suprafață locuibilă, care este și în prezent în vigoare — 
criteriul principal a fost nivelul salariului mediu. Cu toate 
că salariul mediu a crescut continuu de la 447 lei în 1953, la 
1244 lei în prezent, iar costul construcțiilor și cheltuielile 
de reparații au sporit datorită îmbunătățirii salarizării, majo
rării prețurilor la unele materiale de construcții și. altor cauze, 
totuși tariful chiriilor a ta;nas nemodificat. Ca urmare, dacă în 
1953, pentru un apartament de 2 camere chiria reprezenta circa 
11°/» din salariul mediu, în prezent, la aceeași locuință, chiria 
reprezintă numai 4,7% din salariul mediu.

Actualul sistem al chiriilor nu este echitabil datorită faptului 
că în prezent chiria se calculează numai pentru suprafața came
relor de locuit, fiind scutite de plată dependințele (bucătărie, 
cămară, baie, vestibul și altele), deși acestea determină, în 
mare măsură, gradul de confort al locuinței. Ca urmare, dife
rența de confort între două locuințe nu se reflectă în mod 
corespunzător în nivelul chiriilor plătite pentru acestea. Trebuie 
avut în vedere, totodată, că pentru construirea și întreținerea 
dependințelor, care au o suprafață însemnată, reprezențînd 
peste 35*/» din totalul suprafeței construite, statul cheltuiește 
fonduri importante, care nu sînt recuperate în prezent prin 
chirie. ,, ,, , t

La aceasta se mai adaugă faptul că actualul sistem de gospo
dărire a spațiului locativ generează un aparat administrativ 
numeros, a cărui întreținere reclamă cheltuieli însemnate. Numai 
în București acest aparat a crescut de la 860 de salariați In 
1960 la 1 700 în 1966.

Toate acestea au determinat «a acoperirea cheltuielilor făcute 
eu administrarea și întreținerea fondului'locativ să fie suportate 
în mare parte din bugetul statului. Pierderile înregistrate au 
crescut ăn de an, raportul între chirii și cheltuieli prezentîndu-se 
astfel i

în milioane lei —

I960 1966
Venituri din chirii X 157 351
Cheltuieli - rt....... - 459- 888
Pierderi ' ~ .. ■" - - - ~ :: 537

■---- *— --- —-- ------
Menținerea actualului regim al chiriilor ar face ca în 1970 

pierderile să ajungă la aproape 700 milioane tei.
Această situație constituie o frînă în sporirea fondului locativ 

de stat prin noi construcții, în. întreținerea și buna conservare 
a locuințelor, cu atjț mai mult cu cit, pe măsura măririi supra- 
feței^cresc și cheltuielile nerecuperate-dirvcterii.

Se impun, în consecință; nîăsuri-penku modificarea actualului 
regim al chiriilor, așezarea lui pe principii economice, care să 
permită acoperirea integrală a cheltuielilor efectuate pentru 
amortizarea, întreținerea și administrarea fondului .locativ.

a) Noul regim al chiriilor va avea la bază următoarele '.criterii
principale: ' •

— pentru suprafața locuibilă de 8 mp de care beneficiază o
persoană se stabilește un tarif minimal; ...

— pentru suprafața locuibilă' excedentară se vor aplica ma
jorări diferențiate după mărimea acestei suprafețe :

— chiria se vă calculă și pentru .suprafața..-, dependințelor,
gradul de confort și zona' de ’ amplasare a‘locuinței în cadrul 
orașului; . ■. < ■. '<

— tariful chiriilor va fi unic pe întreg cuprinsul țării, indi
ferent de proprietar (stat, organizație'cbdpdfatistă sau obștească, 
persoană particulară), dar diferențiat în funcție de nivelul veni
turilor chiriașilor. ........

b) Tariful de bază lunar pe metru , păteat este următorul i

III. ORGANIZAREA CONSTRUCȚIEI DE LOCUINȚE. MODUL

Tarif de bază în funcție de salariul tarifar sau 
pensia chiriașului ui

Categoria suprafețelor
pînă la 800 lta 801—1 000 1*1 peste 1000 lai

La suprafața locuibilă (l*l/mp) 1,80 2,20. ' ■ , 2.30

La suprafața dependințelor (bucătărie, baie, eămară, vesti- ■
bul, verandă, culoar, debara, oficiu — (lei/mp) 8,78 0.88 1,00’■ .K- rtr-,- . ’•
La suprafața teraselor acoperite, boxelor in subsol șl altor
dependințe de folosință exclusivă —- (lei/mp) 0,38 0.44 0,50

La suprafața grădinii și curții, în afara căilor de acces
(lei/mp anual) / • 0,50 0,50 0,50

DE ÎNTREȚINERE Șl ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV

Ștatul cheltuiește fonduri însemnate atât pentru construirea, 
cît și pentru întreținerea fondului locativ. Cu toate acestea, sta
rea multor clădiri proprietate de stat, în special a celor vechi, 
nu este corespunzătoare, deoarece în numeroase cazuri, între
prinderile de administrare a fondului locativ nu se preocupă 
suficient de executarea în timp util a lucrărilor de reparații, 
ceea ce duce la accelerarea degradării clădirilor. în schimb, la 
unele imobile se execută reparații costisitoare, care nu sînt de 
strictă urgență sau care — potrivit reglementărilor în vigoare 
— trebuie făcute de locatari. Sint numeroase cazuri cînd cetă
țenii care locuiesc în imobile proprietate de stat nu se ocupă cu 
simț gospodăresc, și dau dovadă de insuficientă răspundere față 
de întreținerea și conservarea spațiului de care beneficiază, nu 
execută reparațiile interioare ce le revin, ceea ce contribuie la 
deteriorarea prematură a unor imobile.

Există deficiențe și în întreținerea locuințelor proprietate per
sonală, care sînt închiriate. Unele prevederi din actuala legisla
ție privitoare la normarea și repartizarea spațiului locativ au 
constituit una din cauzele slabei preocupări a proprietarilor 
pentru întreținerea și conservarea locuințelor. De asemenea, 
datorită insuficientei aprovizionări a fondului pieței cu mate
riale de construcții r și instalații, nu au putut fi executate în 
bune condiții reparațiile necesare la unele locuințe proprietate 
personală.

Pentru a se asigura realizarea în condiții optime a sarcinilor 
mereu sporite în domeniul construcțiilor de locuințe și al între
ținerii spațiului locativ, este necesară o nouă formă de orga
nizare a acestor activități.

a) în acest scop, se vor înființa, in subordonarea organelor 
locale ale administrației de stat, Întreprinderi teritoriale pentru 
locuințe, bazate pe principiul gestiunii economice. Aceste între
prinderi se vor ocupa de : proiectarea și construirea prin mij
loace proprii sau prin organizațiile specializate a imobilelor de 
locuit atît pentru stat cît și pentru cetățeni, în aceleași condiții 
de preț, termen de execuție, calitate etc.; întreținerea și repa
rarea fondului de locuințe al statului; în limita capacității lor 
vor executa și lucrări de reparații de locuințe proprietate per
sonală ; administrarea, inclusiv închirierea locuințelor din fon
dul statului; acordarea de asistență tehnică, la cererea cetățe
nilor care își construiesc locuințe în regie proprie.

în orașele mari, unde construcțiile de locuințe au un voțum 
important, se vor organiza întreprinderi specializate în construc
ția de locuințe, precum și întreprinderi pentru administrarea. 

întreținerea și repararea fondului locativ. în celelalte cazuri, se 
vor organiza întreprinderi teritoriale unice, care vor îndeplini 
toate atribuțiile arătate.

b) Alături de întreprinderile de stat specializate în construirea 
și repararea locuințelor, va fi antrenată și cooperația. în acest 
scop, cooperația meșteșugărească va organiza în orașe unități de 
reparații care să deservească pe cetățeni. în limita capacității 
lor, aceste unități vor efectua și construcții de locuințe perso
nale pentru cetățeni, îndeosebi imobile mici, case individuale.

c) întreprinderile specializate și organizațiile cooperatiste cu 
care cetățenii contractează construcții de locuințe au datoria 
să urmărească reducerea continuă a costului acestora, îmbună
tățirea calității lucrărilor și finisajului, încît să poată'Oferi lo
cuințe ieftine, corespunzătoare din punct de vedere al confor
tului, Totodată, se vor elabora proiecte-tip de locuințe într-o 
gamă variată, inclusiv locuințe ieftine, cu soluții constructive 
economice.

d) tn imobilele mari, eu mai multe apartamente, se vor con
stitui asociații de locatari, cu personalitate juridică, care se vor 
ocupa de problemele de gospodărire internă a părților comune 
ale imobilului. în cazul cînd locatarii sînt și proprietari, asocia
țiile se vor ocupa și de problemele ce privesc pe proprietari 1 
efectuarea reparațiilor capitale, asigurarea raporturilor eu auto
ritățile etc.

e) întreprinderile sau sectoarele care se ocupă în prezent cu 
construcția, goșpodărirea fondului de locuințe, vînzarea de lo
cuințe, repararea lor, vor fi preluate de noile unități ce se vor 
organiza pentru construcția, administrarea și repararea locuin
țelor,

f) în vederea reducerii cheltuielilor de administrație, se v» 
diminua aparatul administrativ și de conducere, precum și cel 
tehnic și de execuție, prin unificarea actualelor întreprinderi de 
administrație cu cele de reparații; de asemenea, aparatul tehnic 
și de execuție va fi folosit și la lucrările de construcții în peri
oadele cînd nu este ocupat cu reparațiile ; totodată, vor fi tre
cute unele atribuții, exercitate în prezent de salariați ai actua
lelor întreprinderi de administrație locativă, asupra împuterni- 
ciților asociațiilor de locatari, cărora li se va acorda de către 
stat o indemnizație lunară pentru activitatea depusă.

g) Plenara subliniază obligația chiriașilor de a întrețin* și 
folosi cu spirit gospodăresc, în pît mai bune condiții, locuințele.

Chiriașii au următoarele obligații principale: întreținerea 
și repararea elementelor de construcții și instalații din interiorul 
locuinței; repararea și înlocuirea elementelor de construcții și 
instalații deteriorate ca urmare a unei folosiri necorespunzătoare 
a acestora ; întreținerea și repararea elementelor de construcții

Chiria va fi calculată la tariful pentru salariul tarifar sau 
pensia titularului de contract din familia respectivă.

Chiriașilor care nu sînt salariați sau pensionari li se va aplica 
tariful stabilit pentru salariații cu peste 1 000 lei - salariu.

La chiria calculată în funcție de suprafață se va adăuga o 
sumă fixă pentru folosința băii, și anume, 12 lei lunar pentru 
baie cu cadă și 8 lei lunar pentru baie cu duș.

c. La tariful de bază pe m.p. de suprafață locuibilă se vor 
aplica următoarele corective :

— 6 majorare de 30% pentru încălzire centrală sau gaze în 
sobă ;

— o reducere de 10% la locuințele fără instalație de apă, ca
nal, electricitate și de 15% pentru camerele situate la subsol sau 
în mansarde direct sub acoperiș. Reducerile se vor aplica cumu
lativ.

Tot la tariful de bază pe m.p. de suprafață locuibilă se. va 
aplica o majorare progresivă pentru spațiul excedentar .(ce de
pășește 8 m.p. de persoană) și anume:

— 25% pentru primii 10 m.p. (
— 50% pentru următorii 10 m.p. ;
— 100% pentru restul de suprafață excedentară.
Chiria stabilită potrivit criteriilor arătate va fi majorată cu 

10 la sută pentru locuințele aflate în- zone centrale și vile.
; d) în cazul cînd chiriașul subînchiriază o parte a locuinței, el 

va încasa de la subehiriaș chiria aferentă suprafeței locuibile 
subînchiriate și dependințelor la care are acces subchiriașul, 
precum și o majorare care nu poate depăși 15% din suma astfel 
calculată. în cazul în care acest spațiu este mobilat, majorarea 
nu poate depăși 150%, în funcție de confortul spațiului mobilat.

e) Pentru asigurarea încasării regulate a chiriilor la spațiul 
locativ proprietate de stat, reducerea cheltuielilor de administra
ție și scutirea chiriașilor de unele deplasări legate de achitarea 
chiriei, aceasta se va reține odată cu plata salariului.

f) Chiria pentru spațiile cu altă destinație decît locuință 
(spații cu caracter industrial, spații comerciale, depozite, garaje, 
spații pentru exercitarea unor profesiuni, sediile pentru birou
rile instituțiilor și întreprinderilor etc.) va fi stabilită printr-o 
reglementare specială,

g) Noul regim al chiriilor va intra în vigoare în cursul tri
mestrului 11/1968. în acest scop, se va elabora noua lege a 
chiriilor.

Acordarea de indemnizații unor categorii 

de salariați

Aplicarea noului regim al chiriilor se face în condițiile în 
care, în cursul anilor 1968—1969, se va proceda — așa cum a 
stabilit plenara C.C, al P.C.R. — la majorarea salariilor.

a) Pentru perioada pînă la majorarea salariilor prevăzută a se 
înfăptui în anii 1968—1969, se va acorda unor categorii de sala
riați titulari de contracte de inchiriețe o indemnizație’ neimpo
zabilă, diferențiată în' funcție de nivelul salariului și numărul 
membrilor de familie, după cum 'ttrtriează:' .....

Cei cu salariul pînă la 1090 lei vor ./prîifd $ indemnizație 
egală cu: . ,.
— 100% din diferența de chirie, dacă în familie; nu este alt sala
riat decît titularul și dacă acesta’ are copii ;
— 75% din diferență, dacă In.'familie mii' sînt și “alți salariați,
însă au copii; '
— 50% din diferență, dadă în familie nu este alt salariat decît 

, titularul, care este căsătorit, dar nu are copii.
— Nu se acordă indemnizație. d£că titularul • este necăsătorit, 
precum și dacă în familie mai există și alți salariați, dar nu 
au copii.

Cei cu salariul de la 1001 la 1 500 Iei Vor primi o indemni
zație egală cu :
— 75% din diferență, dacă în familie nu este alt salariat decît
titularul și dacă acesta are Copii ; ,
— 50% din diferență, dacă în familie mai sînt și alți salariați,
însă au copii ; .
— 25% din diferență, dacă în familie nu. este alt salariat decît 
titularul care este căsătorit, dar nu are copii.

In elaborarea noului- regim. al chiriilor s-a avut în vedere 
ca prin toate măsurile prevăzute pentru creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, îndeosebi prin majorarea generală a 

: salariilor, să se înfăptuiască sarcina stabilită de Congresul al 
IX-lea al partidului de a spori în 1970 salariul real cu circa 
250/0 față de 1965.

★

Plenara C.C. al P.C.R. apreciază că măsurile cu privire la dez
voltarea construcției de locuințe, mai buna folosire și întreți
nere a fondului locativ și noul regim al chiriilor, vor duce la 
gospodărirea mai eficientă și păstrarea cu mai multă grijă a lo
cuințelor,'la creșterea numărului și ridicarea cpnfbrtului aces
tora, ceea ce va contribui la îmbunătățirea condițiilor de locuit 
al* oamenilor muncii — element important al nivelului lor 
de trai.



ÎNDRĂZNEALA SIMPLITĂȚII

„In secolul al 
XlX-lea sculptura 
era intr-o situație 
disperată" — scrie 
Brâncuși undeva, cu 
conștiința valorii 
sale și poate cu acel 
sentiment al previ
ziunii locului istoric 
pe aare-l v-a ocupa 
în modificarea unui 
sistem plastic tra
dițional organizat 
spre revoluționarea 
sculpturii întregi.

Poate de aceea, cel 
mai potrivit și mai 

Colocviul

„Constantin Brâncuși“
adevărat cuvlnt ce 
se poate da artei lui 
este „îndrăzneala". 
Foarte puține lu
crări din această ne
secată și veșnică 
„Coloană a infinitu
lui", care este sculp
tura sa, sint găzduite 
de Muzeul de Artă 
al Republicii Socia
liste România, in 
Expoziția „C. Brân
cuși", ca o mărturie 
a risului și tristeții, 
acestor stări prima
re și totuși veșnic 
apropiate omului, 
conducindu-ne mai 
ales spre tristețea 
gindului împlinirii 
celor 10 ani de cind 
s-a stins din viață 
(16 octombrie 1957).

Mă voi opri la 
„Prometeu", formă 
ovoidală de suferin
ță și veșnică răbda
re, căreia îmi voi 
permite să-i spun 
„eroismul". Cele trei 
capete de copii îți a- 
trag mina spre creș
tet intr-o blindă și 
duioasă mingiiere cu

de Vera Lungu
nevoia de a le pro
teja, de a le ocroti. 
Aceeași stare, altfel, 
evident, dar tot pe 
linia sentimentelor 
izvorite din atitudi
nea sculpturilor, 
dintr-o asemenea 
gestică, este și ^Por
tretul pictorului Dă- 
răscu". Creată — 
inițial — ca monu
ment intr-un an
samblu funerar la 
Buzău, „Rugăciu
nea" este una dintre 
primele lucrări in

care Brâncuși înce
pe să simplifice for
mele, să condense
ze, să caute sinteze, 
să revoluționeze. 
Implorare, Supune
re, închinare pioa
să, mina adusă la 
piept iți surprinde 
— privită — tentația 
rugii, transmițin- 
du-ți acea unică li
niște pe care ți-o 
dă reveria lingă 
malul unei ape și 
poate doar „Muza 
adormită", prima 
versiune intitulată 
și „Somnul femeii" 
dormind in blindețe 
și seninătate.

Trecerea spre ar
ta abstractă este e- 
videntă in „Săru
tul", „Cumințenia 
pămintului". Por
tretele lui Brâncuși 
sint oglinzi ale Psi
hicului omenesc, cu 
implicații filozofi
ce, sînt pledoarii 
pentru prietenie, în
credere, dragoste. 
Asta mă face să mă 
gindesc la deloc în-

O incursiune cu Lassaigne în 
Istoria artelor înseamnă de fapt 
o interesantă aventură în univer
surile ei spirituale. Dar pentru că 
iacquos Lassaigne se găsește la 
lucurești cu ocazia colocviului 

Brâncuși, în calitate de pre
ședinte al Asociației Internațio
nale a Criticilor de Artă, între
bările noastre gravitează, firește, 
în jurul evenimentului.

— Colocviul acesta pe care 
România are onoarea de a-l 
organiza în aceste tile la 
București, cu ocazia comemo

SPORT • SPORT • SPORT e SPORT • SPORT

VEDETE ÎN ANONIMAT
Nu știu care e situația acestor 

fotbaliști. Nu-i cunosc personal, 
nu mi am pus problema de a le 
cere părerea. întreb numai: dacă 
recunoaștem cu toții că sint foarte 
talentați, că Pîrcălab este (sau 
fu) săgeata Carpaților, dacă Mar
tinovici este excelent, dacă Varga 
vrăjește (sau vrăjea) mingea, dacă 
Oblemenco • golgeter, dacă, in 
sfirșit, Creiniceanu dribla ți șuta 
ruprinzător, atunci de ce lipsesc 
fotbaliștii aceștia de pe gazon? 
Nu mă interesează motivele mă
runte. Cunosc atitea feluri de 
eschivă, vai l Dar toți cei care 
sint astăzi îngrijorați de soarta 
fotbalului nostru se întreabă: de 
ce nu joacă acești remarcabili 
fotbaliști ? Cluburile care-i au, 
într-un fel sau altul, in subor
dine, ne sînt datoare cu un răs
puns. Federația de fotbal, de a- 
semenea. îi solicităm ți pe cei 
cinci să ne răspundă la întrebare. 
Cea mai hună extremă dreapta a 
ultimului deceniu, Ion Pîrcălab, 
trebuie introdus în teren. Tova
răși antrenori, nici o lege, nici un 
capriciu, nimic, absolut nimic, nu 
vă dă dreptul să-l legați cu cinci 
funii de mătase de banca rezer
velor. Poate nu vă mai place cum 
joacă r Excelent! Atunci dați-l 
altei echipe. De 
ptumut. Rămîne

fot sau cu tm- 
la latitudinea

Azi pe stadioane, 
la radio și televiziune
Sala Floreasca — 

Baschet (Cupa Ro
mâniei). Ora 9,30 
Progresul Buc. — 
A.S.A. Cluj (f) ; Ra
pid Buc. — Viitorul 
Dorohoi (f).

Sala Dinamd — 
Lupte. Ora 19 Con
curs republican pen
tru juniori la greco- 
romane (zonă). Bazi
nul Dinamo — Polo. 
Ora 11 Dinamo Buc.- 
Steaua. Velodromul 
Dinamo — Ciclism. 
Ora 10. Proba cu 
antrenament mecanic
— finala campiona
tului național. Tere
nul Dinamo — 
Handbal. Ora 9 I.S.E.
— Voința Odorhei 
(f) Confecția Buc. — 
Politehnica Galați.
Stadionul Tineretu
lui — Handbal. Ora 
15. Politehnica Buc.
— Tractorul Brașov 
(m) ; Universitatea 
Buc. Steaua (m); 
Qra 9 și 14 Atle

tism : Campionatul 
republican la probe 
combinate și Con
curs republican pe 
probe neclasice.

Terenul Gloria — 
Rugbi. Ora 10. Dina
mo Buc. — Progre
sul Buc., Gloria Buc.
— Steaua. Stadionul 
23 August — Fotbal 
Ora 13,30 Progresul 
Buc. — Universita
tea Cluj ; Rapid 
Buc. — Dinamo Ba
cău.

In țară se vor des
fășura următoarele 
jocuri : U.T Arad — 
F.C. Argeș ; Jiul Pe- 
troșeni — Steaua 
București ; Farul 
Constanța — Dina
mo București ; Pe
trolul Ploiești — 
A.S..A Tg. Mureș ; 
Universitatea Cra
iova Steagul Roșu 
Brașov.

Stadionul Politeh
nica — Fotbal. Ora 
11. Politehnica Buc.
— C.S.M.S. Iași Sta

timplătoarea priete
nie a sculptorului 
cu pietonii Modi
gliani și poetul Ap- 
pollinaire, pe care ii 
asociez lui, intr-o 
extatică trecere 
prin fața „Domni
șoarei Pogana".

Asemeni meșteru
lui popular, arta 
fiind pentru om, 
motive din sculptu
ra veche, ornamen
tală, ca și din arta 
populară decorativă 
românească sînt e

vidente, dar aduse 
in esențe, în frag
mentul „Macheta 
de pilon".

Nu e o nevoie 
de noutate această 
sculptură, ci g per
petuă r (minere in 
tradiție, dar modifi- 
cînd, ducind spre 
esențe încă neihtil- 
nite, intr-o stăpini- 
re unica a picturii, 
bronzului și lemnu
lui, o apropiere de 
natură, o intrare in 
ea.

„Scaunul" adus la 
expoziție din an
samblul monumen
tal de la Tg. Jiu « 
o invitație, dacă nu 
aș impieta, la odih
nă, amintește că 
toamna se repetă, 
frunzele și arborii, 
piatra și cerul sint 
aceleași și că geniul 
românesc este me
reu viu. Fie - mi 
iertate, aceste stin- 
gace ginduri pe 
care le vreau pioa
să închinare ge
niului lui Brâncuși.

Jacques Lassaigne la București
rării a 10 ani de la moartea 
lui Brâncuși, are pentru mine 
o semnif icație dublă : întii, 
pentru că asist iarăși la o con
fruntare cu cei mai reprezen
tativi exegeți ai operei lui 
Brâncuși și, pe de altă parte, 
pentru că această întîlnire are 
loc la București, în România 
— patria lui Brâncuși.

%

de Adrian Păunescu
dumneavoastră. Dar faceți ceva. 
Ne veți spune că nu e în f ormă. 
Tot ce se poate. Dar asta trebuie 
s-o vedem și noi spectatorii. Și, 
pe urmă, dacă e să ne luăm după 
nivelul fotbalului nostru, cel pu
țin 20 de antrenori nu sint „în 
formă" și totuși „joacă", există, 
fac declarații fără nicî o piedică. 
Ion Pîrcălab » ținut pe tușă, să 
i se stafidească gleznele, si se 
îngraș» și să se uite în ceafa ar
bitrului de tușă. Daci antrenorii 
dinamoviști nu vor să piardă, cu 
Pîrcălab in formație, îi privește. 
Cit Insă el se află în plenitudi
nea forțelor sale, vreau să-l văd 
jucînd. Treptata intrare în anoni
mat a lui Varga ne ajunge. Ulti
mul neinițiat știa să spună: fru
mos joacă Varga 1 Dar de ani de 
zile i se tot aplică sancțiuni. Este 
suspendat, reprimit. Iar suspen
dat. Aud că omul s-a lăsat de 
fotbal(! ?). Și Varga era un inter- 
dreapta supeib, pe bună drep
tate înlocuitor, în națională, al 
lui Constantin. Cred că nu tre
buia să ostenim, încercînd să-l 
facem, pe Varga ceea ce era, Un 
fotbalist deosebit. S-au luat mă
suri ! Au fost eficace ? Se pare 
că nu! Și uite că Varga începe 

dionul Giulești — 
Fotbal. Ora 11. Rapid 
C.F. Buc. — Dună
rea Giurgiu. Stadio
nul Constructorul. 
Ora 9 Duminică cul- 
tural-sportivă orga
nizată de clubul 
sportiv Constructo
rul.

Radio — Programul 
I. Ora 15. Emisiunea 
„Sport și muzică" în 
care vor fi transmi
se de către crainici 
reporteri, aspecte de 
la întîlnirile de fot
bal din Capitală și 
din țară, precum și 
știri și comentarii 
ale evenimentelor 
sportive din această 
săptămînă.

Televiziune. Ora
13,30. Transmisia cu
plajului fotbalistic 
de pe Stadionul „23 
August" și aspecte de 
la meciul de fotbal 
Austria — U.R.S.S. 
de la Viena. Seara, 
la orele 23 : tele- 
sport.

— Ce opinie aveți despre in
tențiile actualului colocviu ?

i— Colocviul Brâncuși, cred 
eu, încearcă să sublinieze plu
ralitatea sensurilor pe care le 
conține opera lui Brâncuși, 
implicațiile ei în istoria cul
turii universale, modul revo
luționar al gîndirii plastice pe 
care îl aduce în istoria artei 
opera lui Brâncuși.

I
I
I
I

să ne lipsească. Martinovici face 
asiduu tușă, dintr-o încăpățînate 
a cluburilor. El are aproape trei
zeci de ani. Unii vor să-l trimită 
un an pe tușă. Invidiabilă iniția
tivă I fi suspendăm, ii amînăm, 
pe cei talentați, din motive ade
sea pestrițe. Fotbalul nostru pier
de esențial, cind Oblemenco sau 
nu poate, sau nu vrea să joace. 
Creiniceanu a reintrat dar a ieșit 
repede.

Trebuie găsită formula care să 
lase în teren pe cei mai înzes
trați. Oricare ar fi motivele „tu
șei" pe car» o fac Pîrcălab, Var
ga, Martinovici, Oblemenco, 
Creiniceanu, interesele superi
oare ale fotbalului dictează grab
nica lor reintrare, căci avem ne
voie de talentul lor, de pofta lor 
de joc, de prezența pe gazon, a 
lor și a unor juniori (Iordănescu 
de la Steaua nu mai are nevoie, 
cred, de prezentarea mea). Avem 
nevoie de vedete. Poate de cele 
numite, poate de altele și mai 
adevărate. Avem nevoie de 
live, ca să mai venim pe 
dioane.

1
I
I
I
I
I
I
I
I
Imo- 

sta-
■

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Teatrul Național „I. L. Cara
giale" — Sala„Comedia“ — Cas- 
tiliana — ora 15, Apus de soare
— ora 10, Oameni și șoareci — 
ora 20.

Sala „Studio" — întîlnire cu 
îngerul — ora 10, Seringa — 
ora 19,30.

Opera Română — Trubadurul
— ora 11, Bărbierul din Sevilla
— ora 19,30.

Teatrul de stat de operetă — 
Secretul lui Marco Polo — ora 
10,30 — Prințesa circului —
19,30.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" — D-ale carnavalului
— ora 10 — Luceafărul — ora 
15 — Procesul Horia — ora 20.

Sala Studio — Kean — ora 
10 — Privește înapoi cu mînie
— ora 15 — Sfîntul Mitică Bla- 
jlnu — ora 15.

Teatrul ,,Barbu Delavrancea"
— Inelul lui Jupiter — ora 20.

Teatrul „Ion Creangă" —
Nota 0 la purtare — ora 10
— Naufragiații — ora 16.

Teatrul „Țăndărică" — Ileana 
Sînziana — ora 11.

— Considerați că aceste comu
nicări prezentate în zilele „Co
locviului" vor putea însemna noi 
puncte de vedere în caracteriza
rea operei marelui sculptor ?

— Desigur, acestea sînt și 
speranțele noastre, ale celor 
care au organizat aceste în- 
tîlniri. Faptul că opera lui 
Brâncuși se reflectă intr-o di
versitate de domenii de acti
vitate spirituală, oferă baza 
unor discuții deosebit de în
semnate. Iar diversitatea 
punctelor de vedere nu poate 
fi în acest caz, decît o dovadă 

de atitudine constructoare în 
critica de artă.

STUDENTUL CIT MAI MULTOR AMFITEATRE
(Urmare din pag. I)

bună constituie o problemă vi
tală de timp, tare mi-e teamă 
că temerarul autodidact, cu 
toată pasiunea lui, se va pier
de în iabirintele științei.

Dar nici cultură, fără o in
formare continuă, diversă și 
perseverentă nu poate exista !

— Care sînt, după pă
rerea dv„ posibilitățile 
actuale de informare 
multilaterală a tinere
tului — îndeosebi elevi 
din ultimele clase de li
ceu ți studenți — și care 
e rolul informării Judi
cios îndrumate la aceas
tă vîrstă in cristalizarea 
personalității viitorului 
cercetător, practician * 
sau artist ?

— Presa a dezbătut pe larg 
în ultima vreme unele măsuri 
referitoare la reorganizarea 
învățămîntului superior. între 
altele, se preconizează ca anu
mite cursuri universitare să 
fie publice, accesul să fie liber 
pentru oricine dorește să le 
audieze. Și, aș adăuga, în pri
mul rînd pentru cei care au 
mai multă nevoie de aceasta : 
tineretul studios din alte fa-

PROSTĂNACUL, — cinemascop 
rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30).

PASĂREA PHONIX — cinema
scop —

rulează la Capitol (orele 9; 
12; 15; 18; 20,45), Grivița (ore
le 15; 17,45; 20,30).
Stadionul Dinamo (orele 19) 

REPUBLIKA SKID
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; 12,45;
15,15; 17,45; 20.15), Excelsior 
(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15), Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

CINE CĂLĂREȘTE 
UN TIGRU ?

rulează la București (orele 
8.45; 11,15; 13.45; 1615; 18.45;
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;

Sosirea Alteței Sale 

prințul 

Gholam Reza Pahlavi
Simbătă seara a sosit la 

București Alteța Sa prințul 
Gholam Reza Pahlavi, fratele șa- 
hinșahului Iranului, împreună 
cu soția, prințesa Manigâ, care, 
la invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheor- 
ghe Maurer, va face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

Oaspetele este însoțit de șam
belanul Curții Imperiale, dl. 
Abbas Ghilamchah, cu soția.

Oaspeții ți persoanele care îi 
însoțesc au fost întîmpinați, la 
aeroportul Băneasa, de Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, cu soția, 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Anghel 
Alexe, președintele Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, Ion Drăgan, secretar 
general al Consiliului de Miniș
tri, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Feneșer, secretar ge
neral al Ministerului Economiei 
Forestiere, și alte oficialități.

Au fost de față ambasadorul 
Iranului la București, S. H. V. 
Sanandaji, cu soția și membri ai 
ambasadei, sir John Chadwick, 
ambasadorul Marii Britanii, și 
Jamsheed K. A. Marker, amba
sadorul Pakistanului.

înlesniri pentru 
cumpărarea 
de mărfuri 

în rate
Ministerul Comerțului Interior 

a luat noi măsuri care înlesnesc 
cumpărarea în rate a aparatelor 
de radio, televizoarelor, frigide
relor și aspiratoarelor de praf.

Astfel, începînd de la 16 oc
tombrie, toate categoriile de sa- 
lariați și membri cooperativelor 
meșteșugărești vor putea cumpă
ra cu plata în rate aparate de 
radio din producția internă și 
import, televizoare și frigidere, 
cu un aconto de numai 15—20 
la sută (în funcție de salariu), 
urmînd ca restul să-l achite în 
10 — 18 rate lunare. Aspiratoa- • 
rele de praf se vor achita în 8 
rate indiferent de salariu. La 
cererea cumpărătorului, magazi
nele vor livra cu plata în rate, 
o dată cu televizorul, antena și 
cablul de coborîre, iar împreună 
cu aparatul de radio și cîte un 
pick-up fără difuzor propriu, va
loarea acestora incluzîndu-se în 
contract. Precizăm că aparatele 
de radio cu tranzistori marca 
„Mamaia" și cele de import „Ca- 
pri 6401“ nu se vînd în rate.

cercul de iradiere 
al acestora. Să ne 
Mihai Eminescu în 
studiilor vieneze.

la cursuri 
frecventîndu-1

cultăți și institute. Să reve
nim la tradiția cind studentul 
de la Politehnică își găsea timp 
să viziteze muzeele și expozi
țiile de pictură iar cel de la 
medicină, să zicem, audia 
cursuri de limbi romanice și 
filozofie. E într-adevăr păcat 
să trăiești în aceeași arie geo
grafică cu personalități mar
cante și să nu încerci să pă
trunzi în 
spirituală 
gîndim la 
perioada
Era înscris la cursuri de 
filozofie, frecventîndu-1 pe 
un Robert Zimmermann, pe 
un Karl Sigismund Barach- 
Rappaport, pe un Theodor 
Vogt — nume prestigioase în 
epocă. 11 interesau istoria an
tică, probleme de drept, de fi
zică, de mecanică, de astrono
mie. Era văzut la prelegerile 
lui Lorenz Stein de filozofia 
dreptului, economie politică, 
științe financiare ți adminis
trative ; frecventa în aceeași 
perioadă cursul de drept in
ternațional 
umann, pe 
lui Briicke, 
manice al 
sor italian

Exemplul lui Mihai Emines-

ținut de Louis Ne- 
cel de anatomie al 
cursul de limbi ro- 
renumitului profe- 
A. Mussafia.

12,15; 15,45; 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). Grădina Vitan 
(orele 19,30).

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE 7

rulează la Lumina (orele 8,30; 
11,15; 13,45).

AT1T TIMP CIT VOI TRĂI 
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 DESENE ANIMATE 
rulează la Union (orele 18).

SE RĂRESC NORII — MAXIM 
GASPAR1N - ROMANȚE, DE 
UNDE VIN COPIII — 1001 DE 
DESENE — PIATRA ȘI VIATA, 
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 MĂRI - cinemascop —

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

Comitetul de Stat 
pentru Cultură și 
Artă a oferit sîmbătă 
în saloanele restau
rantului Athenee Pa
lace un cocteil în 
cinstea colectivului 
Teatrului Academic 
Gruzin de Stat „Șota 
Rustaveli" din R.S.S. 
Gruzină, care se a- 
flă în turneu în țara 
noastră cu prilejul 
„Zilelor culturii so
vietice".

Au luat parte Pom- 
piliu Macovei, pre
ședintele comitetului, 
acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al 
Consiliului general 
A.R.L.U.S., acad. Za- 
haria Stancu, preșe
dintele Uniunii Scrii
torilor, directorul Tea
trului Național „I. L. 
Caragiale", funcțio
nari superiori din Mi
nisterul Afacerilor 
Externe, artiști și oa
meni de teatru din 
Capitală. Au parti
cipat, de asemenea, 
A. V. Basov, ambasa
dorul Uniunii Sovie
tice la București, și 
membri ai ambasa
dei.

Cu prilejul semi
centenarului Marii 
Revoluții Socialiste 
din Octombrie, la 
Casa prieteniei româ- 
no-sovietice din Capi
tală a avut loc sîm
bătă seara un simpo
zion cu tema „Uniu
nea Sovietică deschi
zătoarea drumurilor 
cosmice". Au luat co
rintul acad. Victor 
Vilcovici, prof. dr. 
docent Călin Po- 
povici și prof. dr. do
cent Emil Repciuc, 
după care au fost 
prezentate filme do
cumentare și artistice.

★ 1
DEVA. — La ma

nifestările organizate 
cu prilejul semicente
narului Marii Re
voluții Socialiste din 
Octombrie au luat 
parte numeroși oa
meni ai muncii din 
regiunea Hunedoara. 
Peste 1200 de side- 
rurgiști au ascultat 
expunerile făcute pe 
tema „Ecoul Revo
luției socialiste din 
octombrie în Româ
nia". Cercul literar al 
Casei de cultură din 
Alba Iulia a organi

ÎN CADRUL ZILELOR CULTURII 
SOVIETICE 

azi, 15 octombrie la cinematograful 
Republica din Capitală rulează

Regia : I. VÎȘINSKI
cu : Mihail Kuznețov, V. Tatosov, I. Balmusov, S. Iakovlev

cu, student la Viena poate fi 
foarte bine transpus — firește, 
păstrînd proporțiile — la stu
dentul din centre universitare, 
astăzi ți ele cu vechi tradiții, 
ca București, Iași, Cluj, Timi
șoara. Aș vrea să mă opresc 
mai ales asupra unor excelen
te posibilități de instruire 
multilaterală a tineretului 
nostru studios, în momentul 
de față insuficient folosite. E 
vorba de conferințele și cursu
rile organizate de către uni
versitățile populare, începînd 
cu cea din București. Aici, ca 
ți în amfiteatrele universită
ților de stat, răsună vocile u- 
nor personalități marcante ale 
vieții noastre științifice ți cul
turale. Cît de folositor ți in
structiv ar fi, de pildă, pentru 
studenții de la construcții ți 
de la facultățile cu profil teh
nic în genere, audierea unor 
cursuri ca Teatru (director: 
artistul poporului Sică Ale- 
xandrescu), Arte plastice 
(director: artistul poporului 
H. H. Catargi), Istoria cul
turii
nești (director:
Gheorghe Ștefan, membru co
respondent al Academiei), So
ciologia concretă (director:

și civilizației româ- 
prof. univ

O ZI NU TOCMAI
NOROCOASA — cinemascop 

rulează la Buzești (orele 
15,30—18).

SĂ-MI FACEȚI UNA CA 
ASTA !

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

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 IN STIL ITALIAN 
rulează la Arta (orele 11,30; 
18; 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 SĂ 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).

DIMINEAȚĂ 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 MlINILE, DOMNILOR 
POLIȚIȘTI I ( 

zat o seară de poezii 
sovietice. La cămi
nele culturale din sa
tele Boz, Buituri și 
altele au fost organi
zate programe de 
filme documentare 
urmate de expuneri 
pe tema Marelui 
Război de apărare a 
patriei. ★

• CONSTANȚA. 
Consiliul regional 
A.R.L.U.S. Dobrogea 
a deschis simbătă 
după-amiază la Casa 
prieteniei româno- 
sovietice din Con
stanța o expoziție cu 
tema .Afișul politic 
sovietic 1917—1967".

Cu acest prilej, dr. 
Fusu Pimen, pre
ședintele Consiliului 
regional A.R.L.V.S. a 
vorbit despre conți
nutul și semnificația 
celor peste 40 de ex
ponate prezentate la 
expoziție.

Tot sîmbătă în ho
lul cinematografului 
„Republica" din Con
stanța a avut loc ver
nisajul expoziției „Fil
mul sovietic 1917— 
1967“.

(Agerpres)

prof. univ. Miron Constanti- 
nescu), Teoria culturii (direc
tor : prof. univ. Tudor Bug- 
nariu, membru corespondent 
al Academiei). Iar pentru cei 
de la filologie și filozofie 
cursuri ca Probleme de ciber
netică (director : acad. Grigore 
Moisil), Matematică modernă 
(director : acad. Gheorghe 
Vrânceanu), Momente din is
toria gindirii economice din 
România (director : prof univ. 
N. N. Constantinescu),

Cursurile organizate de U- 
niversitatea populară — la 
care se adaugă conferințele, 
simpozioanele, mesele rotun
de pe teme din actualitatea ști
ințifică ți artistică — 
cepute, între altele, 
„școală paralelă".

Iată numai cîteva 
tivele pentru care 
nostru studios 
frecventeze în 
mare sălile de conferințe pu
blice. Imaginea studentului pa
lid și timid, „rozător" exclusiv 
de cursuri șapirografiate, nu 
e întrecută în tristeți decît de 
imaginea sălilor de conferințe 
goale.

sînt con
ți ca o

din mo- 
tineretul 

ar trebui să 
număr cît mai

FLORIAN AVRAMESCU

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

DUMINICA 15 OCTOMBRIE

9,00 — Cum va fi vremea ? 
9,02 — Gimnastica de înviorare ; 
9,10 — Pentru copii și tineretul 
școlar : — Recreația mare ; 9,40
— Omagiu lui Octombrie. „Ani 
de școală" (film muzical-coregra- 
fic pentru copii realizat de Tele
viziunea sovietică) ; 10,05 — Film 
serial : „Meteor XL—5“ ; 10,30
— Emisiune pentru sate ; 12,15
— Concert simfonic ; 13,30 — 
Fotbal : Progresul-Universitatea 
Cluj (Transmisie de la Stadionul 
23 August) Austria-U.R.S.S, — 
Transmisiune de la Viena ; 18,00
— „Din Săliște-n Cîmpulung" 
(Itinerar folcloric) ; 18,30 — Ma
gazin 111 ; 19,30 — Telejurnalul 
de seară ; 20,00 — Varietăți 
(Transmisiune din Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii). în 
pauză : Desene animate ; 22,45 
•— Telejurnalul de noapte ; 23,00 
•— Telesport

288 DE TROFEE, 
288 DE MEDALII
In perioada 22 septembrie- 

5 octombrie, la Novi Sad, 
Iugoslavia, a avut loc o expozi
ție internațională de vînătoare, 
la care exponatele depuse de 
vînătorii din țara noastră au 
obținut rezultate deosebite.

Din 288 trofee expuse, 276 au 
obținut medalii de aur, 11 de 
argint și 1 de bronz.

Asociația Generală a Vînăto- 
rilor și Pescarilor Sportivi din 
Republica Socialistă România a 
expus aceste trofee la sediul 
său din Calea Moșilor nr. 128, 
pentru a fi vizitate de public în 
fiecare zi între orele 10 și 14 și 
17 ți 19, începînd din 17 plnă la 
24 octombrie inclusiv.

(Agerpres)

MIHAI 

NISTOR 
(Urmare din pag. I)

parte a preferat, după cum măr
turisește, să citească pe sub masă 
„Scînteia". O culpă, nu-i așa, ca
pitală ! Mai departe: împreună 
cu arhitectul Mircea Dumitrescu, 
inginerul a revăzut proiectul cor
pului administrativ al termocen
tralei Govora și ambii au căzut 
de acord — era vorba de o dis
cuție finală — ca suprafața con
struită să fie redusă, din rațiuni 
de economie, cu 400 m.p. în a- 
ceeași dimineață un om a venit 
să se angajeze, un cadru tehnic 
capabil, iar lui Mihai Nistor i-a 
părut bine să-i cunoască vederile 
in domeniul muncii lui. S-a bu
curat ți de faptul că, în problema 
premiilor, dezbătută cu șefii de 
ateliere, n-au mai fost — ca altă
dată — controverse : diferenție
rile pe baze de rezultate concret 
verificate au fost criteriul strict 
aplicat.

O parte însemnată a zilei pe 
care o privim aici a fost consa
crată de inginer problemelor de 
perspectivă. Perspectiva : mare ți 
(aparent) nebulos cuvînt; dar ia- 
tă-l, imediat, în dimensiuni exac
te. O importantă discuție cu tov. 
Gheorghe Tunsoiu, director la 
Institutul de proiectări de auto
matizări (l.P.A.) în legătură cu 
semnarea contractului de cola
borare pe 1968, cu prevederea de
taliilor introducerii tehnicii noi 
în sistemele de comandă. Pregă
tirea materialului ți fotografiilor 
necesare ca anexă la comunicarea 
pe care Miliai Nistor, în colabo
rare cu Andrei Dunduc de la 
„Automatica", autorul unui nou 
sistem de comandă, o va pre
zenta la Simpozionul comisiei de 
automatizare de sub egida Aca
demiei, ce să va ține între 16—18 
oct. în aula Academiei. In sfirșit, 
întocmirea cîtorva fișe de studii 
în problemele electrificării rurale, 
cărora confruntarea cu documen
tele de partid, apărute chiar în 
aceeași zi și privind evoluția vii
toare a satului românesc, le-a dat 
un interes de un relief excepțio
nal.

Și, iată, sfirșitul orelor de lucru. 
A trage aici o linie groasă de de
marcație ar fi, dacă nu greșeală 
grosolană, cel puțin simplism. E 
adevărat că lecturile de după- 
amiază nu au cu electrificarea ni
mic comun deât sfera — mult 
mai largă — a iluminării. Cîteva 
pagini, dar consistente, din Di
derot și altele din Saint-Exupâry. 
De ce tocmai Diderot ? Pentru 
că, explică Mihai Nistor, pentru 
un om interesat să-și facă o edu
cație estetică, a verifica elemen
tele perene din opera marelui en
ciclopedist este important, chiar 
dacă teze ca arta — copie fidelă 
a vieții au devenit între timp 
caduce. Iar peste o pagină de 
Saint-Exupery, elixir de poezie și 
umanitate, e o voluptate să vi
sezi.

Ceea ce nu înseamnă că nu 
mai ai timp sd deschizi televi
zorul și să te amărăști, văAnd o 
repriză dintr-un meci la care pier
dem. O scurtă plimbare cu ma
șina. Și un popas : ia să vedem, 
deși nu pentru prima oară, expo
ziția Miliței Petrașcu în sala din 
strada Onești. Acolo, artiști prie
teni ai inginerului Mihai Nistor 
se interesează cu atenție de 
munca lui de pictor amator. Nu, 
expoziția pe care o proiectase nu 
e de imediată actualitate ; le-a 
ascultat sfatul, și-a arttncit cu
noștințele de tehnică picturală și, 
de abia de aici încolo, hotărincl 
să lase creația de pină acum la 
„arhiva personală", o va lua de 
la început.

Acasă, cu băiatul (12 ani) are 
de vorbit: un 9 la engleză nu e 
rău, dar cind pe Dan îl medita 
tata erau, ce-i drept, rezultate și 
mai hune. Cu soția, inspector în 
învățămint, profesoară de peda
gogie — schimbul obișnuit de 
impresii asupra zilei. Care nu 
s-a încheiat încă. Mai sint de 
notat cîteva vibrații intime, care 
iau forma versului și pe care ni
meni, ca și pe precedentele, n-o să 
le vadă (poate doar la pensie, 
cind va fi timp pentru cizelări) 

• și nuli e de făcut o scrisoare. In 
liniștea nopții, Mihai Nistor răs
punde prietenilor din copilărie, 
consătenii din Preoțești, comuna 
Timirești, de lingă Piatra Neamț, 
care i-au cerut sprijinul și sfatul 
în legătură cu electrificarea sa
tului lor. Satului lui.

Și astfel, cu scrisoarea către 
oamenii lingă care a învățat al
fabetul vieții, cercurile se închid. 
Cercurile amintirii, cercurile preo
cupărilor, cercurile anilor și ai 
zilei. Pentru Mihai Nistor a tre
cut, plină, o zi oarecare — 
miercuri, 11 octombrie 1967.

ȘTEFAN IUREȘ



W SOSIT
PRIMULUI MINISTRU AL 

INDIEI, INDIRA SANDHI

SESIUNEA O N U.

încheierea dezbaterilor
Luni sosește la București primul ministru al Republicii India, In

dira Gandhi, într-o vizită oficială în țara noastră, în cali
tate de oaspete al președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer.

Indira Gandhi, 
fiica lui Ja
waharlal Neh
ru, s-a născut la 
J.9 noiembrie 
1917, la Allaha
bad. Încă din 
tinerețe a par
ticipat la lupta 
dusă de Partidul 
Congresul Na
țional Indian 
pentru indepen
dența țării. A 
participat, de a- 
semenea, la miș
carea studen
țească din India 
și din Anglia, 
unde a studiat 
la Universita
tea din Oxford.

La vîrsta de 
21 de ani, Indira 
Gandhi a deve
nit membră a 
Partidului Con
gresul Național 
Indian. Revenind 
în India, in 
cursul celui
de-al doilea răz
boi mondial, a luat parte la lupta 
pentru independență din care 
cauză a fost întemnițată timp de 
13 luni.

Din 1947, după ce India a 
cucerit independența, Indira 
Gandhi a desfășurat o intensă ac
tivitate politică. Cu începere din 
1955 a fost membră a Comitetu
lui de lucru al Partidului Con
gresul Național Indian, iar în 
1959 a fost aleasă președintele 
acestui partid. Ea a făcut parte 
din conducerea Universității din 
New Delhi. A consacrat mult 
timp și energie pentru îngrijirea 
și educarea copiilor, precum și 
pentru emanciparea femeilor. Ac
tivitatea sa în acest domeniu a 
fost recunoscută pe plan interna
țional, fiind aleasă vicepreședinte 
al Uniunii Internaționale pentru 
protecția copiilor.

Indira Gandhi a ocupat func
ția de ministru al informațiilor și 
radiodifuziunii în cabinetul indian 
condus de Lal Bahadur Shastri, 
iar la încetarea din viață a aces
tuia, în anul 1966, a fost desem
nată de Partidul Congresul 
Național Indian și apoi a- 
leasă de parlament în func
ția de înaltă răspundere de prim- 
ministru al Indiei, In prezent In
dira Gandhi deține și portofoliile

ministerelor afacerilor externe și 
planificării și este președintele 
Comisiei pentru energie atomică.

Relațiile de prietenie și cola
borare dintre România și India 
au cunoscut în ultimii ani o dez
voltare continuă, multilaterală, în 
interesul ambelor popoare. Bu
nele relații româno-indiene își 
găsesc expresie în evoluția ascen
dentă și în diversificarea schim
burilor comerciale, a cooperării 
economice și colaborării cultu
rale și tehnico-științifice.

Vizitele reciproce româno-indi
ene la nivel înalt din ultimii ani 
au adus o contribuție însemnată 
la întărirea și lărgirea relațiilor de 
prietenie dintre România și In
dia, în interesul cauzei păcii în 
lumea întreagă.

Vizita în România a primului 
ministru al Indiei, Indira Gandhi, 
va contribui la dezvoltarea și în
tărirea în continuare a legături
lor prietenești româno-indiene, la 
promovarea spiritului înțelegerii 
și colaborării internaționale.

Poporul român, care privește 
cu simpatie eforturile poporului 
indian pentru înfăptuirea aspi
rațiilor sale de progres social, e- 
conomic și cultural, urează pri
mului ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, un călduros bun venit 
în România.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul extraordinar 

și plenipotențiar al Republicii Democratice 
Congo în Republica Socialistă România

La 14 octombrie, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a primit pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Democratice Congo, Andre 
Fernand Mandi, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare.

★

Au rostit cuvîntări Andrt Fer
nand Mandi și președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica.

între președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, și amba

sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democratice 
Congo, Andre Fernand Mandi, a 
avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Ambasadorul Andrâ Femand 
Mandi a fost însoțit de colabo
ratori ai ambasadei.

Solemnitatea înmînării 
unor distincții

La Consiliul da Stat a avut 
loc sîmbătă dimineață solem
nitatea înmînării unor ordine 
ale Republicii Socialiste Româ
nia.

Distincțiile au fost înmînate 
de tovarășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de'Stat.

La solemnitate au participat 
tovarășii Constanța Crăciun, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Gheor
ghe Stoica, membru al Consi
liului de Stat, Ștefan Voicu, re
dactor șef al revistei „Lupta de 
■clasă", Bujor Sion, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Ilie Rădulescu, 
prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., membri ai 
conducerii Ministerului Energiei 
Electrice.

Pentru contribuția adusă la 
lupta împotriva fascismului și 
la opera de construire a socia
lismului a fost conferit ordinul 
„Tudor Vladimirescu" clasa I 
generalului de armată în rezer
vă, Constantin Vasiliu Rășcanu.

Pentru merite deosebite în 
domeniul științific și didactic, a 
fost înmînat prof. Gh. Zâne, 
membru corespondent al Aca
demiei, Ordinul Muncii clasa I.

Cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 100 de ani, pentru faptele 
de arme săvîrșite în primul răz
boi mondial, în luptele de la Mă- 
rășești și serviciile aduse arma
tei române, s-a conferit gene
ralului locotenent în retragere 
Grigore Iacob Zadik, Ordinul 
„Apărarea patriei" clasa a Il-a.

Scriitorului Franyo Zoltân i 
s-a înmînat Ordinul „Meritul 
Cultural" clasa I, pentru merite 
deosebite în activitatea literară, 
iar tov. Ion Moangă, Ordinul 
Apărarea Patriei clasa a II-a, 
pentru merite deosebite tn ope
ra de construire a socialismului.

Pentru merite deosebita în

muncă, cu prilejul împlinirii a 
10 ani de la apariția revistei 
„Munca de partid", a fost con
ferit unor lucrători ai revistei 
Ordinul Muncii clasa a IlI-a, 
Ordinul „Tudor Vladimirescu" 
clasa a IV-a, Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa a V-a și Ordinul „23 Au
gust".

Pentru merite deosebite în 
muncă, cu prilejul împlinirii a 
20 de ani de la înființarea zia
rului Elore, au fost conferite 
unor lucrători ai ziarului Ordi
nul Muncii clasa a IlI-a, „Me
ritul Cultural" clasa a IV-a și 
clasa a V-a.

Pentru merite deosebite în 
muncă, cu prilejul împlinirii a 
70 de ani de la înființarea re
vistei Albina, au fost înmînate 
unor lucrători ai revistei Ordi
nul „Meritul Cultural", clasa a 
IlI-a, Ordinul Muncii clasa a 
IlI-a și Ordinul „Meritul Cultu
ral" clasa a V-a,

Unul număr de 137 de munci
tori, ingineri, maiștri și tehni
cieni, care lucrează în sectorul 
de proiectare, construcții-mon- 
taj, energetice și exploatare din 
cadrul Ministerului Energiei 
Electrice, le-au fost conferite 
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa a IV-a 
și clasa a V-a.

După înmînarea distincțiilor, 
tovarășul Chivu Stoica, în nu
mele C.C. al P.C.R., al tovară
șului Nicolae Ceaușescu perso
nal, al Consiliului de Stat și al 
guvernului, a felicitat călduros 
pe cei decorați, urîndu-le noi 
succese în activitatea viitoare.

în numele celor distinși au 
mulțumit tovarășii Mihalache 
Ionescu, Tudor Baran, Șerban 
Nedelcu, Gheorghe Beke.

(Agerpree)

not politice generale
La Națiunile Unite prima etapă a actualei sesiuni a luat sfârșii 

vineri după-amiază prin încheierea dezbaterilor politice generale, 
în cadrai căreia au luat cuvîntul 109 șefi de delegații din totalul 

de 122. Ultimii vorbitori au fost reprezentanții statelor Singapore, 
Malawi, Cuba țl Congo (Kinshasa).
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R. S. F. IUGOSLAVIA. — Montarea televizoarelor la fabrica „Rudi Cajevec* 
din Banja Luka

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

A fost dată publicității declarația comună cu privire la con
vorbirile ce an avut loc între delegațiile de partid și guverna
mentale ale R. P. Ungare și R. S. Cehoslovace. In declarație se 
arată că delegațiile au făcut un schimb de informații privind 
construirea socialismului în țările lor, au dezbătut posibilitățile 
extinderii în continuare a relațiilor cehoslovaco-ungare în toate 
domeniile. A avut loc și un schimb de păreri în legătură cu 
problemele actuale ale situației internaționale și 
comuniste și muncitorești internaționale.

ale mișcării

Problemă
spinoasă

IN Statele Unite au fost pu
blicate vineri primele fotogra
fii în culori ale globului pămin- 
tesc. Este vorba de două clișee 
luate de la o altitudine de 33,6 
kilometri de către o cameră or
bitală. Una din fotografii repre
zintă Africa și Europa, iar cea 
de-a doua, emisfera occidentală 
a suprafeței terestre. Clișeele 
au fost făcute cu ajutorul unei 
camere de luat vederi înzestra
te cu filtre separate, roșu, ver
de și albastru.

CERCETĂRILE întreprinse în 
legătură cu moartea deputatu
lui laburist Bernard Francis 
Floud au stabilit că este vorba

Floud a oonsu- 
importantă de

de o sinucidere, 
mat o cantitate 
whisky șl barbiturice și apoi a 
dat drumul la gaze. El a fost 
găsit mort marți la domiciliul 
său.

In circumscripția pe care o 
reprezenta Floud vor avea deci 
loc alegeri parțiale, care vor 
pune din nou la încercare par
tidul laburist.

AGENȚIA U.P.I. anunță că 
Uniunea tineretului pentru pace 
din Suedia a acordat cunoscu
tei actrițe de origine greacă 
Melina Mercouri, un premiu al 
păcii pentru lupta ei împotriva 
actualului regim militar din

Adunarea festivă
de la Tokio

Grecia. Intr-o declarație a Uni
unii se spune : „Am hotărit să 
decernăm „Premiul tineretului 
pentru pace" pe 1967, Melinel 
Mercouri, pentru activitatea el 
în favoarea drepturilor demo
cratice ale poporului rreo ți a 
luptei ei împotriva regimului 
militar*. Actrița a fost invitată 
in Suedia pentru a primi pre
miul. Ea este prima persoană 
din străinătate căreia 1 se de- 
cernează acest premiu, rezervat 
de obicei cetățenilor suedezi.

LA invitația C.C. al P.C.U.S., 
o delegație a Partidului Comu
nist din Danemarca, compusă 
din președintele partidului, 
Knud Jespersen, Ib Norlund și 
Paul Emanuel, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Danemarca și Gelius Lund^ 
membru al C.C., a făcut o vizită 
în U.R.S.S. Delegația a fost pri
mită la C.C. al P.C.U.S., a avut 
convorbiri cu reprezentanți ai 
Consiliului Central al Sindica
telor și ai Comitetului de stat 
pentru știință și tehnică.

Asociația de prietenie Japonia- 
România a organizat o adunare 
festivă la care au luat parte mem
bri ai conducerii asociației, scrii
tori, oameni de artă, studenți, 
ziariști. Cu acest prilej, au fost 
sărbătoriți unii dintre membri A- 
sociației, care au tradus în limba 
japoneză lucrări literare româ
nești, printre care romanul „Răs
coala" de Llviu Rebreanu. Volu
mul doi al romanului, apărut în 
librăriile japoneze zilele trecute, 
a fost tradus de Michlko Yoda.

In aceeași adunare, Fuju Tanl- 
uchi, secretar general al Asocia
ției artiștilor plastici japonezi, ca
re a vizitat recent țara noastră, 
precum ți profesoarele Noriko 
Oinuma țl Tîya Ueno, care au 
luat parte la cursurile internațio
nale de limba ți literatura ronift- 
nă de la Sinaia din vara acestui 
an, au împărtășit din impresiile 
lor despre România de astăzi

Din partea ambasadei române 
la Toldo au luat parte Dumitru 
Borsab, însărcinat cu afaceri ad- 
interim.

Ivan Primov, secretar al 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, a 
primit sîmbătă grupul de 
cooperatori de la C. A. P. 
Segarcea, care și-au petre
cut concediul de odihnă în 
Bulgaria ca invitați al Iui 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria. La 
primire a fost de față am
basadorul României la So
fia, loan Beldean.

In „Cosa Africii" din Addie 
Abeba au început acum cite- 
va zile lucrările unei confe
rințe internaționale organizată 
de O.UA.., înaltul comisariat 
al O.N.U. pentru refugiați ți 
Fundația „Dag Hammarsk- 
joeld" din Stockholm. In cen
trul dezbaterilor acestei con
ferințe stau o serie de pro
bleme importante ale conti
nentului african — situația 
creată în urma refugierii unui 
număr de peste 800 000 de a- 
fricani în marea lor majorito- 
te provenind din coloniile 
portugheze tn țări ca i 
Congo (Kinshasa), Zambia, 
Burundi, Tanzania ți Ugan
da ; măsurile care trebuie 
luate pentru acordarea de 
ajutor populației venite în 
noile teritorii ți neintegrată în 
viața lor economică precum 
și aspecte juridice, sociale ți 
economice ale acestei spinoa
se probleme. Prin organizarea 
conferinței se intenționează 
dezvăluirea cauzelor care au 
determinat sute de mii de 
oameni să-și părăsească că
minele — ți anume persis
tența ultimelor rămășițe ale 
colonialismului în Africa, per
petuarea regimului polițieneso 
de represiune instaurat de co
lonialiștii portughezi în An
gola, Mozambic, Guineea zisă 
portugheză, Capul Verde, Sao 
Thomă. Reprezentanții celor 
22 de țări prezenți la confe
rință au condamnat încă o 
dată acțiunile colonialiștilor 
din Angola și Mozambic și 
au apelat la guvernele Africii 
independente să acorde spri
jin material refugiaților afri
cani care se zbat în prezent 
în lipsuri grele. S-a subliniat 
necesitatea acordării acestui 
sprijin cit mai curînd posibil 
întrucît se are în vedere nu
mărul lor mare și perspectiva 
ca el să crească drept rezul
tat al intensificării persecuții
lor la adresa populației băști
nașe din teritoriile africane în
că neeliberate de sub jugul 
colonial.

Cu diverse prilejuri, nume
roase țări s-au pronunțat pen
tru înlăturarea rămășițelor co
lonialismului în Africa, pentru 
retragerea celor 100 000 de 
soldați portughezi de pe în
cercatul „continent negru". 
In ciuda eforturilor susținute 
ale colonialiștilor de a-și men
ține dominația în teritoriile 
acaparate, mișcarea de elibe
rare a popoarelor asuprita 
ia amploare. In ultimă instan
ță rezolvarea definitivă a pro
blemei refugiaților din Ango
la, Mozambic etc., este legată 
de înfringerea colonialismu
lui.

Făcînd bilanțul acestei prime 
etape, președintele sesiunii, 
CORNELIU MĂNESCU, a de
clarat că intervențiile Ia această 
sesiune, mai numeroase ca ori- 
cînd, au «cos în evidență intere
sul fi dorința delegațiilor de a 
participa la dezbaterea generală, 
precum ți preocupările lor 
pentru problemele care fră- 
mîntă & prezent omenirea. 
Ele au dezvăluit, de aseme
nea, sentimentul general de 
neliniște față de situațiile care 
pun în pericol pacea ți progre
sul comunității internaționale, 
precum ți dorința ca ele să fie 
reglementate cât mai curînd po- 
sibiL

După ca a mulțumit atît A- 
dunăril Generale pentru con
cursul pe care l-a acordat în ve
derea bunei desfășurări a aces
tei prime ți importante părți a 
sesiunii, cât ți Biroului Adunării 
pentru pregătirea minuțioasă a 
problemelor supuse adunării, vor
bitorul a exprimat delegațiilor 
profunda sa gratitudine pentru 
aprecierile făcute la adresa Ro
mâniei, a politicii sale externe ți 
a principiilor care guvernează a- 
ceastă politică, precum șl mul
țumirile sale sincere pentru u- 
rărilo care i-au fost adresate per
sonal.

în legătură cu trecerea la noua 
etapă a lucrărilor, a arătat el în 
continuare, din schimburile de 
vederi avute cu reprezentanții 
tuturor grupurilor de state, pre
cum ți cu o serie de delegații 
a reieșit că, potrivit părerii ge
nerale, so socotește util să se 
întrerupă pentru o scurtă peri
oadă lucrările Adunării în plenul 
său. Discutarea punctelor de pe 
ordinea de zi repartizată șe
dințelor plenare va fi reluată, la 
o dată care se va anunța, prin 
examinarea punctului intitulat 
„Situația din Orientul Mijlociu", 
căreia Adunarea Generală a ho- 
tărît să-i acorde urgent prioritate.

îmi exprim speranța, a apus 
vorbitorul, că această perioadă 
se va dovedi utila, ți că se va 
recurge la instrumentele cele 
mal eficace pentru a asigura re
luarea lucrărilor în condiții op
time.

• ULTIMA ședință a dezba
terii generale a fost deschisă 
prin intervenția ministrului 
educației al statului Singapore. 
Yong Nyuk Lin, care, evocînd 
vizita făcută In țara sa de mi
nistrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, 
președintele sesiunii, a subli
niat că această vizită a oferit 
prilejul să se constate o identi
tate de vederi cu privire la 
principiile pe car» trebuie clă
dite relațiile internaționale —< 
respectarea suveranității ți In
dependenței fiecărei țări, nea» 
mestecul în afacerile interna, 
egalitatea în drepturi.

Ministrul afacerilor externa 
al Cubei, Râul Roa, 
pe noul președinte, 
du-1 de concursul 
sale. El a făcut apoi 
al acțiunilor ostile 
țării sale întreprinse __ .
și de Organizația Statelor Ame
ricane (O.S.A.).

Jean Umba-Dl-Lpteta, ad
junct al ministrului afacerlloi 
externe al Republicii Democra
te Congo, ș-a referit la stabili
rea de relații diplomatice între 
România și țara sa, dovadă 
concretă a unui spirit de bună
voință reciprocă. El a exprimat 
apoi hotărîrea guvernului său 
de a lupta contra tuturor ma
nifestărilor de colonialism pa 
teritoriul african.

a felicitat 
asigurta- 

delegației 
un istoria 
împotriva 
de S.U.A,

• MIRCEA MAUȚA. adjunct 
ai ministrului afaoerllor exter
ne, șeful delegației române la 
prezenta sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. 
trevedere cu 
general al 
Desfășurată 
caracterizată 
cordialitate, ________
referit la problemele entente 
ale sesiunii.

a avut o în- 
U Thant, secretar 
Națiunilor Unite. 
!ntr-o atmosferă 
printr-o deosebită 
întrevederea s-a

DOINA TOPOR ITALIA. — Vedere panoramică a unei părți a orașului Milano
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Sesiunea Federației Mondiale 
a foștilor combatanți

La Haga au luat sfârșit lucră
rile celei de-a 12-a Adunări Ge
nerale a Federației Mondiale a 
foștilor combatanți. Participanții 
au adoptat o rezoluție cerînd tu
turor guvernelor să sprijine, prin

Ravagiile

in Argentina
Aproximativ 100 de per

soane au pierit sau dispărut 
ca urmare a inundațiilor din 
ultimele zile provocate de 
ploile torențiale și de revăr
sarea rîului Rio de la Plata 
și a unor afluenți ai săi. A- 
gențiile de presă transmit că 
cei peste 135 000 de sinistrați 
au fost evacuați din regiunea 
Buenos Aires sau s-au refugiat 
în școli, biserici, spitale. în 
ceea ce privește pagubele ma
teriale, ele sînt estimate pro
vizoriu la aproximativ 10 mi
lioane dolari.

toate mijloacele de care dispun, 
reglementarea pe cale pașnică a 
conflictelor. In același timp re
zoluția subliniază că „dezarma
rea generală simultană ți con
trolată rămîne condiția esențială 
a instaurării unei păci durabile".

In oeea ce privește situația din 
Orientul Apropiat, Federația 
Mondială a foștilor combatanți 
a lansat un apel organizațiilor 
internaționale ți statelor să acți
oneze în mod util ca, de acord 
cu statele interesate, „să caute 
modalitățile ți garanțiile unei 
înțelegeri mutuale ți ale unei 
oooperări necesare atît prosperi
tății lor, cit ți păcii In întreaga 
lume".

Rezoluția cu privire la Viet
nam se pronunță pentru „înceta
rea imediată a bombardamente
lor americane asupra R.D. Viet
nam".

Din partea guvernului Repu
blicii Socialiste România la lu
crări a participat general colonel 
în rezervă Dumitru Dămăceanu, 
vicepreședinte al Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist,

• • •
Am fost tn India ți deci pot spune des

pre această țară ceva mai mult decît cei 
care n-au văzut-o niciodată. Nu neg jus
tețea deducției, tn general verificată de 
practică. Totuși, în cazul Indiei, îmi în
gădui tocmai pentru că am văzut-o cu o- 
chii — unele rezerve. Afirmația s „Cunosc 
India*1 e cred mai suspectă pe buzele ce
lui care a fost ți a trecut pe acolo decît 
pe cele ale unui auster cititor de biblio
tecă devenit indianist prin lecturi. Cutre
murătoare realitate consemnată simplu de 
Macdonall („The History of Sanskrit Li
terature") „nici o altă țară, nu-și poate ur
mări dezvoltarea continuă a limbii și a 
literaturii sale, a credințelor și ceremoni
ilor sale religioase, a tradițiilor sale de-a 
lungul a peste trei milenii" creează infinit 
mai puține dificultăți cînd e cunoscută din 
cărți decît atunci cînd e fățiș confruntată. 
Trei mii de ani de creație (evit să spun 
de istorie, căci India veche nu cunoaște în 
trecutul ei istoriografia în sensul antic e- 
uropean sau arab) pot fi la urma urmei 
strînși — cum de altfel și sînt — printr-un 
efort de sistematizare, de sintetizare, în 
cîteva volume serioase. O gramatică bună, 
un dicționar, te pot ajuta după cîțiva ani 
de studii să citești, chiar de-i scrisă cu 
caractere devanagri, direct în sanscrită — 
Mahabharata. Cîteva cărți cu reportaj de 
actualitate (ca cea a lui Harry Sichrov- 
sky de pildă, tradusă și ia noi sub titlul 
„India își șterge lacrimile") îți pot crea o 
imagine a Indiei de azi, adică a Indiei de 
trei ori milenare, care-și exprimă contem
poraneitatea printr-un susținut efort spre 
progres economic, social și cultural. Fireș
te, o asemenea cunoaștere poate fi viciată 
de opiniile unor pseudoindianiști de tip 
Jacolliot, de optica inteligentă dar bla
zată a lui Aldous Huxley, de exotismul eu- 
ropocentric al lui Kipling ; îndreptarea e- 
rorilor prin verificarea surselor competente 
este totuși, chiar și în acest caz, mai les
nicioasă decît înțelegerea Indiei pe care 
o vezi cu ochii, a Indiei vremurilor tale în 
care greu deslușești ce-i cu adevărat a vre
murilor tale și ceea ce e doar India e- 
temă.

De aceea Îndrăznesc să cred că afirma
ția : „cunosc India" e mai lesne de crezut 
atunci cînd ți-o face cel care a urmat e- 
fortul de cunoaștere, da sistematizare, da
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organizare, urmărind filele cărților, decît cel 
care a încercat, pe propria-i putere, să cu
noască Ia ea acasă o lume care în fiecare 
clipă de viață coexistă foarte contempo
ran și foarte multiform cu trei milenii care 
nu-s istorie ci prezent. i

Cunoașterea Indiei la ea acasă implică, 
pentru spulberarea danteștei impresii de 
„selva oscura" în care rătăcirea e sigură, 
nu numai o inițiere prealabilă ci și o ri
guroasă specializare, capabilă să deschidă 
f>oteci prin desiș. Și chiar așa, studiind fi- 
ozofia Indiei sau literatura ei, tradițiile 

sau arta, arhitectura sau etnografia, efor
tul încă este imens pentru a sistematiza, 
pentru a organiza, pentru a înțelege. Căci

0 exc amatie

în India, să nu uităm, fiecare clipă nu 
comprimă numai trei milenii ci și toată 
incalculabila diversitate de forme pe care 
le poate îmbrăca un fenomen social, eco
nomic, cultural. A încerca să studiezi toate 
limbile care se vorbesc în India e ca și 
cînd ai studia toate limbile care s-au vor
bit și se vorbesc pe teritoriul Europei de 
Ia poemele homerice încoace ; a studia ar
hitectura indiană echivalează cu studierea 
artelor europene de la templele Acropolei 
și pînă azi ți toate acestea pe un teritoriu 
care se întinde de la tropice pînă la zona 
temperată, do la regiuni apropiate Ecua-
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torului pînă în culmile pururi albite de 
zăpadă ale munților Himalaia.

Pămint al contrastelor în care paradox
ul, la largul său, domnește în toate aspec
tele existenței, India apare totuși ca o 
imensă, copleșitoare, unitate. „înțelepciu
nea e una — scrie în Rigveda — înțelep
ții îi dau nume diferite". Această străveche 
credință pare a reflecta misterioasa putere 
de indianizars a Indiei care a absorbit și 
transformat orice influență, silind diversi
tatea să se integreze unității dar diversifi- 
cînd în același timp unicitatea în cele mai 
contradictorii aspecte.

Oriunde, pe stradă sau într-un bazar, 
într-un templu sau la un spectacol, într-un 
sat împlinit din bordeie de lut sau lingă 
zidurile de marmură albă ale Taj-Mahalu- 
lui e India. India care te cuprinde ca 
apele oceanului în care singur te-ai avîn- 
ta de-a înotul. E India care ți se relevă 
și pe care o pricepi cu un fior de emoție 
adîncă ce încolțește de undeva din cine 
știe ce sămînță de năluciri fantastice is
cate din basmele ascultate în copilărie des
pre isprăvile nemaipomenite ale lui Alex
andru Machedon în țara tuturor minunilor 
unde domnea Por-împărat.

India pe care o vezi cu ochii dă forme, 
sunet _ și culoare superbului gînd despre 
propria-i țară rostit de Jawaharlal Nehru : 
„Ea are în sine ceva insesizabil, ceva de 
legendă antică. Se pare că niște farmece 
stăpînesc sufletul ei. Ea este mit șj idee, 
vis și viziune și în același timp ceva per
fect, real, palpabil, perceptibil".

Dacă cunoașterea Indiei la ea acasă fără 
o pregătire prealabilă devine o nesfârșită 
și imposibila succesiune de exclamații, că
lătoria în India e o excelentă putință 
de verificare a cunoștințelor dinainte do- 
bîndite. Prezența ei vie certifică multe și 
mult mai multe explică. Rîndurile do 
față n-au însă nici una din aceste preten
ții ; ele nu-s nici rodul cunoașterii în sen
sul deplin al Indiei, nici verificările unui 
indianist. Ele sînt dorința simplă de a 
împărtăși, de-a comunica o primă im
presie, limpezită după tensiunea dinții, dar 
de neuitat
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