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RODICA L. ÎȘI MAI FACE 
O ROCHIȚA... „CA E 
FOARTE DEMORALIZATĂ"

Am făcut o serie de vizite 
absolvenților care au pier
dut concursul de admitere 
în facultăți. Luminița M. e 
„plecată la o prietenă" de 
unde nu se întoarce decît 
foarte tîrzlu ; Victoria F. s-a 
dus „la farmacie" și pînă la 
ora 13 n-a mai revenit a- 
casă ; pe Rodica L. a tri
mis-o mama ei la croitorea
să „să-și mai facă o rochi- 

că e foarte demoraliza- 
; Nicoleta T. se ocupă 

ue gospodărie, pe Daniela 
V. am sculat-o pur șl simplu 
din somn, în timp ce Euge
nia C., care a absolvit în 
urmă cu 2 ani liceul, nu gă
sise încă nimic interesant de 
făcut. în fiecare casă unde 
am intrat părinții erau la 
lucru, frații mai mici, elevi 
de liceu, învățau pentru 
cursurile de după-amiază, 
cite o bunică nu-și vedea 
capul cu treburile gospodă
rești. Atmosferă obișnuită de 
muncă, cu răspunderile fie
căruia și în care doar eroii 
noștri, în cele mai multe ca
zuri copiii cei mai mari din 
familie, nu-și găsiseră încă 
rostul.

Acolo unde n-am fost pri
miți cu susceptibilitate am 
încercat să intrăm în amă
nunte, să aflăm ce gindesc 
tinerii, ce urmăresc să facă 

acum înainte, ce perspec- 
<ve își oferă și li se oferă. 

Un lucru la prima vedere

îmbucurător : Intilul (sau al 
doilea în unele cazuri) eșec 
în încercarea de a-și conti
nua studiile nu i-a făcut să 
abandoneze ideea de a do- 
bîndi o calificare superioară 
prin învățătură. De ce men
ționăm însă acest lucru cu 
oarecare rezerve ? Pentru 
că, limitîndu-ne la cazurile 
cunoscute, dorința de a de
veni student nu este direct 
proporțională cu stăruința 
anterioară de a-șl forma un 
univers de cunoștințe la sca
ra maximei exigențe formu
lată astăzi față de candidați] 
la studenție. Mărturie stau 
rezultatele mediocre din via
ța lor de elevi, mediile pre
care cu care și-au trecut 
examenul de bacalaureat, și 
situația de foști candidați la 
studenție. Dar mai există o 
mărturie : lipsa unui țel 
precis, lipsa de atașare pro
fundă față de o profesie a- 
nume, izvorîtă dintr-o adin- 
că cunoaștere a acesteia și, 
mai ales, dintr-o adîncă au- 
tocunoaștere care să le ofere 
garanții de realizare. Cazul 
Eugeniei C. care a „încer
cat" de două ori să devină, 
studentă — prima oară avînd 
ca țel să ajungă inginer, a 
doua oară profesor, — iar a- 
cum deruta în care plutește 
cu privire la viitoarea op
țiune, nu este singular și 
este semnificativ pentru ca
tegoria de tineri de care ne 
ocupăm.

CURAJUL DE A LUA TO
TUL DE LA ÎNCEPUT

Mama Nicoletei T. l-a 
fixat fetei atribuții precise 
în cadrul gospodăriei și un 
program de lectură și stu
diu. Fata, ușor jenată, afir
mă că n-a fost de loc „feli
citată" pentru încercarea 
soldată cu eșec de a deveni 
studentă la filologie. I s-a 
îngăduit să se prezinte la 
concurs încă o singură 
dată, în anul viitor, iar 
acest răgaz să fie folosit 
pentru muncă, pentru 
studiu. Acum lucrurile au 
intrat în normal, nimeni 
nu-i mal amintește de 
cele petrecute. Este spri
jinită cu căldură și tact să-și 
organizeze viața incit să nu 
se producă o ruptură, greu 
de sudat, între anii de școa
lă, ordonați și rodnici, și lu
nile pe care le va petrece 
acasă. Părinții lui Teodor S. 
s-au comportat asemănător. 
În plus, tatăl l-a luat pe 
băiat la el în întreprindere 
să muncească, iar în timpul 
liber să învețe.

De la o asemenea atitudi
ne, aspră poate, dar respon
sabilă și justificată și pînă 
la grija mamei Rodicăi L>. 
„ca fata să nu se demorali
zeze" e un drum lung.

Între aceste două atitudini 
se situează cea adoptată în 
familia C. Consemnăm că în 
această familie munca este 
la mare preț, toți membrii

MARIETA VIDRAȘCU 
Continuare în pag. a II-a

Prima reușită atrage întotdeauna și zîmbetul primei împliniri. O spun și tinerii elevi 
ai anului II turnătorie de la școala profesională a „Uzinei de autocamioane" Brașov.
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SUGERĂM CUNIOAÎTEREA DELIII
Orașul Galați privește as

tăzi, cu toate ferestrele noilor 
construcții, spre Dunăre. Dar 
se mulțumesc gălățenii numai 
cu această mică porțiune din 
fluviul care le oglindește ur
bea ? Cîți admiratori are Du
nărea ? Dacă ar fi să cre
dem agenția locală a O.N.T.- 
ului, foarte puțini: 1021 în 
acest an.

Părerea conducerii NAV- 
ROM-ului din Galați e în
să contradictorie : „ar fi 
mulți amatori de excursii, dar 
nu are cine să le deschidă 
gustul și să organizeze ex
cursii. Căci vase, noi putem 
pune la dispoziție".

Să concluzionăm. Navrom- 
ul are vase pentru excursii. 
Le-am văzut în luna august 
zile întregi legate la chei.

Capacitatea : 2 000 de locuri. 
E drept că viteza lor de de
plasament este foarte mică, 
că, în general sînt vase mai 
vechi, „Săgeata" ancorată a- 
cum trei ani e ultima nou
tate. Și că așa cum spunea 
inginerul Ion Simionescu, di
rector al NAVROM : „Se im
pune reîmprospătarea flotei 
de pasageri pe Dunărea de 
Jos cu vase de viteză — tip 
Săgeata, Meteor'. Direcția 
Generală a Navigației Civile 
impulsionează prin adrese 
rentabilizarea navelor. Solu
ția ? Inginerul Adrian Popa, 
șeful serviciului de exploatare 
a flotei, împreună cu un alt 
funcționar merg în întreprin
deri și instituții să organizeze 
excursii. Dar O.N.T.-ul ?

— El bate alte poteci : Va-

Creatoart de grădini sintetice

lea Prahovei, Oituz, Argeș, 
ignorînd Dunărea. I-am invi
tat pe șefii agențiilor O.N.T. 
din raioane, organizatorii din 
regiune să viziteze navele 
noastre. Unele au dormitoare. 
I-am rugat să ia legătura cu 
celelalte agenții din țară, să 
le explice condițiile, avanta
jele. A rămas să primim răs
puns. Nimic. Anul trecut, am 
contractat noi direct cu 
U.A.S.R., cu regiunea Brașov. 
Ne-au fost interzise astfel de 
angajări directe. Doar O.N.T- 
ul are acest drept.

Mijloace sînt. Dunărea-i os
pitalieră. Mai trebuie pasiune 
și. responsabilitate pentru pro
priile îndatoriri profesionale.

VIORICA DIACONESCU

În ziua de 25 octombrie a 
avut loc ședința plenară a 
Consiliului Uniunii Asocia
țiilor Studenților din Repu
blica Socialistă România.

La lucrările plenarei au 
participat tovarășii Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Teoreanu, șeful 
Secției învățămînt a C.C. al 
P.C.R., Petru Enache, prun- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
prof. dr. docent Jean Lives- 
cu, adjunct al ministrului 
învățămîntului. De asemenea, 
au participat reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ministerului 
Sănătății șl Prevederilor So
ciale, Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, Oficiului Național de 
Turism, prorectori ai institu
telor de învățămînt superior, 
activiști ai Uniunii Tineretu
lui Comunist și ai Uniunii 
Asociațiilor Studenților, re
dactori ai presei pentru tine
ret și studenți.

Pe baza referatului prezen
tat de tovarășul Mircea An- 
gelescu, președinte al Consi
liului U.A.S.R., plenara a 
dezbătut principalele conclu
zii ce se desprind din anul

INFORMAȚII 
SPORT 
LA ZI

în vederea întâlnirilor de 
fotbal ce vor avea loc dumi
nică 29 octombrie între re
prezentativele României și 
Poloniei ieri au avut loc me
ciuri de verificare.

SELECȚIONATA 
DIVIZIONARĂ A

Ieri pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală s-a des
fășurat ultimul meci de ve
rificare a reprezentativei na
ționale în compania studen

universitar 1966—1967 ți a 
aprobat sarcinile asociațiilor 
studenților în noul an uni
versitar, pentru îmbunătăți
rea continuă a pregătirii pro
fesionale, a activității educa
tive, culturale și sportive în 
rîndul tineretului universitar.

Plenara a exprimat deose
bita satisfacție și sentimen
tele de recunoștință ale stu- 
dențimil față de măsurile 
preconizate de partid și gu
vern în vederea îmbunătăți
rii continue a învățămîntului 
superior, măsuri care deschid 
noi perspective pentru pre
gătirea temeinică a viitorilor 
specialiști necesari dezvoltă
rii patriei noastre socialiste.

în cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîntul tovarășii Aurel 
Stoica, Emilian Stancu, Tra
ian Anghel, Emil Uncheșel, 
Marin loțovici, Niculae Iri- 
mie, Liliana Bona, prof. Ti- 
beriu Benedec, Gheorghe 
Bocșan, Pali Kikeli, Nicolae 
Voica, prof. dr. docent Jean 
Livescu și Petru Enache.

în încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul to
varășul Virgil Țrofin.

(Agerpres)

A

ților bucureșteni de la Poli
tehnica. A fost aliniată urmă
toarea formație : Coman, Săt- 
măreanu, Hălmăgeanu, Dan, 
Mocanu, Dobrin, Koszka, 
Năsturescu, Constantin, Soo, 
Voinea. Au mai fost folosiți 
pe parcurs următorii jucă
tori : Răducanu, Dumitru Ni
colae, Greavu, Libardi, Ion 
lonescu, Kallo. Selecționabilii 
au învins cu 3—0 prin golu
rile marcate de Constantin, 
Voinea și Năsturescu.

CITIȚI ÎN PAGINA A V-a : însemnări cu privire la cele 
lalte formații care vor evolua duminică.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Există defecte și defecte, 
unele care deranjează altele 
inofensive. Și în fond, de ce 
ne-ar supăra un snob care stă 
în preajma noastră ? li place 
să se laude, treaba lui, își dez
văluie cunoștințe și pasiuni 
care pot să uimească, îl pri
vește.

Intr-adevăr, la prima vede
re, un asemenea individ ne 
este indiferent cu o singură 
condiție, aceea de a-l trata în 
consecință așa cum i se po
trivește. Dar, s-o recunoaș
tem, snobii sînt suficient de 
abili pentru a nu-și demasca 
impostura și cred că de aici 
pornește și nocivitatea lor so
cială.

Cel mai mare pericol pe 
care îl poate prezenta un

“ ..... .. .... .. ........ ..............
RĂSPUNDEȚI LA ACEASTĂ ÎNTREBARE: 

CUM ATI DEBUTAT IN 
PROFESIUNEA ALEASĂ?

Enunțînd tema acestei anchete, ziarul „Scînteia tineretului" 
deschide în paginile sale o dezbatere la care invită cît mai mulți 
dintre absolvenții școlilor și institutelor de toate gradele, cele 
mai tinere cadre calificate care, anul acesta, au sporit numărul 
specialiștilor din toate domeniile economiei și culturii naționale.

• Cu ce sentimente, cu ce hotărîri personale ați făcut primii 
pași spre muncă ?

• Ce bucurii (în egală măsură și ce neajunsuri) v-a prile
juit contactul cu întreprinderea, satul, instituția, șantierul etc. 
unde v-ați angajat ?

• Corespunde locul de muncă repartizat calificării dv., do
rinței dv. de a vă afirma în profesiunea aleasă ?

• Simțiți — și în ce măsură — ajutorul conducerilor între
prinderilor, al colegilor mai vechi, al organizației U.T.C. ?

• Ce condiții de viață — sociale și culturale — vă oferă 
satul sau orașul în care munciți ?

• Ce posibilități de a învăța mai departe, de a vă perfec
ționa aveți ?

snob constă, cred, în posi
bilitatea (sau talentul, mai 
bine zis) de a' crea false im
presii, false valori. Obișnui
tele sale „calități" : ignorarea 
a tot ce este autohton, prin
derea din zbor a numelor sau 
titlurilor sonore și plasarea lor 
cu dibăcie, într-o discuție, 
tendința de a impresiona prin 
modernism exagerat prin ma
niere „en vogue", prin gustu
ri din reviste ilustrate sau din 
reclame. Dar ca apariție 
într-o societate snobul poate 
constitui un etalon al ierar
hizării valorilor și nu rareori 
se întîmplă să fie caracteri
zat astfel:

— E cult pînă în măduva 
oaselor I Vorbește cu dezin
voltură despre orice subiect...

Cunoscusem o dată o 
tînără care îmi crea un ne
plăcut complex de inferiori
tate de cite ori aveam pri
lejul să schimbăm cîteva vor
be despre literatura univer
sală :

— Cum, nu l-ai citit pe 
cutare ? se mira. Vai, se 
poate ? Nici pe...cutare ?

Mai tîrziu cineva îmi dez
văluise cîteva din profundele 
ei lacune în propria noastră 
literatură, inconsecvențele în 
judecarea clasicilor, unele u- 
șoare amnezii cu privire la 
Shakespeare sau Dostoiev- 
ski...

Și lumea îi crede culți, îi res

pectă pentru aceasta oferin- 
du-le astfel o și mai largă po
sibilitate de a se umfla în ba
lonul strălucitor care ia ochii, 
dar care e gol și uscat pe 
dinăuntru. Dar bine ar fi 
dacă ar rămîne impresia asta 
numai la stadiul de „societa
te" I Se întîmplă ca un snob 
care a epatat cu mult talent 
pe cei din jur să fie reco
mandat pentru un post în 
care ar corespunde... prin a- 
parență. Și snobul devine, 
social, un om important ca- 
re-și poate desfășura în con
tinuare valențele, acoperit de 
perdeaua deasă a respectului 
și stimei celorlalți nu pentru

GALINA BĂDULESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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TELEGRAME

i Maiestății Sale Imperiale 
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR 

Șahinșahul Iranului
Teheran

Cu prilejul zilei naționale a Iranului, am 
deosebita plăcere să transmit Maiestății Voas
tre Imperiale pălduroase felicitări și cele mai 
bune urări de fericire personală, iar poporu
lui iranian prieten urări de pace și prosperi
tate.

Exprim, totodată, convingerea că relațiile 
de colaborare fructoasă statornicite între Re
publica Socialistă România și Iran vor cu
noaște o dezvoltare continuă, spre binele ce
lor două popoare șial cauzei păcii mondiale.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

i

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a 
transmis șahinșahului Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, și împărătesei Fa
rah, cu prilejul încoronării, 
un mesaj de felicitare.

Adresînd urări de sănătate 
și succes în activitatea desfă
șurată pentru progresul țării, 
președintele Consiliului de

X

Excelenței Sale

Domnul AMIR ABBAS HOVEIDA 
Primul ministru al Iranului

Teheran

Cu ocazia zilei naționale a Iranului, am 
deosebita plăcere să transmit cordiale felici
tări și cele mai călduroase urări de fericire 
personală Excelenței Voastre, de pace și pro
gres poporului iranian prieten.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Stat evocă întîlnirile avute cu 
Maiestățile Lor Imperiale și 
prețuirea față de contribuția 
adusă la statornicirea coope
rării rodnice dintre România 
și Iran.

în mesaj se exprimă, tot
odată, convingerea că rela
țiile prietenești de colabora
re, existente între cele două 
țări se vor dezvolta continuu,

în interesul popoarelor lor 
și al cauzei păcii în lume.

★
Cu același prilej, președin

tele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a tri
mis o telegramă șahinșahului 
Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, și împără
tesei Farah, prin care le adre
sează călduroase felicitări și 
cele mai bune urări de feri
cire personală, de pace 
progres poporului iranian.
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Realizarea unor stimulatori e- 
lectnci portativi ai inimii a tre
cut în prezent de faza experi
mentală. După o statistică re
centă numărul celor ce poartă o 
asemenea inimă „suplimentară” 
se ridică la 18 000 în întreaga 
lume.

O problemă mai dificilă o con
stituie însă readucerea la viață 
după un interval de timp a unei 
inimi oprite. După îndelungate 
cercetări, s-a ajuns la concluzia 
că metoda cea mai bună de com
batere a unui „stop cardiac” este 
aplicarea curenților electrici di
rect pe inimă.

Au fost construite, de aseme
nea, aparate de stimulare elec
trică a respirației. Se știe că în 
mecanismul respirației, contrac
ția mușchiului diafragm, situaț ia 
baza plămînilor este absolut ne
cesară. Excitarea acestui mușchi 
se face prin curenți electrici a- 
decvați, aplicați nervului frerac, 
nerv care trece prin mușchii Ritu
lui. Prin excitarea electrică a re
giunii nervului frenic se pot ob
ține contracții ritmice ale dia- 
fragmului în caz de întrerupere 
totală a respirației.

Respirația poate fi stimulată și 
prin excitarea directă a diafrag- 
inului. Procedeul are însă deza
vantajul că nu poate întreține o 
respirație artificială de lungă du
rată. or în clinică acest lucru 
este adesea necesar.

In general, toate metodele de 
„reînviere”, nu pot fi aplicate de- 
cît la cel mult 4—5 minute de 
la „moartea clinică”. După aceas
ta organismul intră în stare de 
„moarte biologică”, fază în care 
încep să se producă modificări 
fiziologice ireversibile.

Iată însă că recent, prof. dr. 
A. Marcinkevicius de la Faculta
tea de medicină din Vilnius a 
demonstrat, cu ajutorul unui de- 
fibrilator electric special construit, 
că oele 4—5 minute „fatale” pot 
fi depășite. După experiențe pre
liminare pe animale, în care fo
losea pentru reactivarea inimii 
impulsuri mai puternice decît 
cele „clasice”, savantul lituanian 
a aplicat metoda în olinica 
umană.

Cea mai deosebită performan
ță a fost obținută la un bolnav 
de infarct al miocardului. La 15 
ndnute după ce acesta a sucom
bat, timp în care se încercase re
animarea sa prin metodele cu
rente, prof. Marcinkevicius a reu
șit să repună în funcție inima 
decedatului cu ajutorul aparatu
lui său, pentru cîteva minute. 
Inima oprindu-se din nou, s-au 
aplicat impulsuri de o putere ma
ximă (între 4000 și 6000 de volți) 
care au readus la viață pe bol
nav. Lupta a continuat într-un 
mod dramatic, inima oprindu-se 
și reluîndu-și bătăile de 33 ori. 
Ultima oară, inima și-a restabilit 
complet activitatea. In momen
tul de față „omul oare a văzut 
moartea’, caz unic în istoria me
dicinii, este în convalescență și 
se simte bine.

Medicina modernă a reușit 
astfel să zmulgă marții, pe omul 
aflat în starea cea mai gravă. 
Prelungirea timpului de reani
mare apare astfel ca o cucerire 
științifică de o mare valoare 
practică.

Dr. E. ROMAȘCANU

CINE C U N

Simbătă și duminică, în 
șase orașe ale țării : la Ba
cău, Brăila, Brașov, Ora
dea, Pitești și Timișoara 
s-a desfășurat faza pe zonă 
a concursului republican 
„Cine cunoaște agricultură, 
cîștigă", organizat pentru 
cursanții și absolvenții în-

La Casa Agronomului din 
Brăila s-au prezentat concu
renți din 3 regiuni: Dobro- 
gea, Ploiești și Galați. La cele 
5 profile au concurat 31 de 
cîștigători ai fazelor anteri
oare. Întrebările se refereau 
la luerări pe care le învăța
seră la cursuri, le înfăptuise- 
ră in practică. De aceea, în 
răspunsuri, mulți dintre con
curenți nu se fereau să spu
nă : „la noi au dat rezul
tate...", „eu am făcut expe
riență cu... și am constatat 
că...", „tovarășul inginer ne-a 
spus..." și de fiecare dată cei 
din juriu interveneau : „Vă 
rugăm să nu intrați în amă
nunte".

Ce vroiau să spună în con
tinuare aceste propoziții sau 
fraze abia începute, și ce ar 
fi mai putut spune — pentru 
că sigur ar fi avut — dacă 
Pavel Anghel, de pildă, bri
gadier la cooperativa agricolă 
din Pecineaga, raionul Macin, 
ar fi fost întrebat despre or
ganizarea muncii, despre pro
ducțiile realizate, despre cu
noștințele. oamenilor ? Dar 
tînărul cooperator de la co
operativa agricolă de produc
ție „Izvorul" din Colceag, 
raionul Mizil ? Sau Vasile 
Marcu, de 6 ani îngrijitor de 
animale, iar acum brigadier 
în sectorul zootehnic al co
operativei agricole din Pe
chea, raionul Galați ? Sau
Nicolae Toader, brigadier le- 

■ gumicol la cooperativa agri
colă din orașul Tîrgoviște, 
sau Iotdache Panait, pomi-

O A Ș T E A G

vățămintului agrozootehnic 
de masă de către Consiliul 
Superior al Agriculturii în 
colaborare cu Uniunea Na
țională a Cooperativelor A- 
gricole și Comitetul Cen
tral al U.T.C.

Peste două sute de țărani 
cooperatori și lucrători din

cultor intr-o fermă a între
prinderii agricole de stat Cîm- 
pina ? Sau oricare altul ?

I-am întrebat...
— Știți ce am dorit să 

spun atunci cînd am fost în
trerupt la întrebarea referi
toare la relația agrotehnică — 
soiuri ? că noi, la Pecineaga 
— mărturisea Pavel Anghel — 
datorită faptului că ne-am 
străduit să cunoaștem și apoi 
să respectăm această relație, 
arn reușit să realizăm un salt 
deosebit de la producții de 
983 kg grîu, 613 kg floarea 
soarelui și 1235 kg porumb 
la hectar în 1957, anul în
cheierii cooperativizării agri
culturii din regiunea noastră,. 
la 2 203 kg grîu, 3 500 kg po
rumb și peste 1 500 kg să- 
mînță floarea soarelui în a- 
cest an.

— Ați fi dorit, deci, 
neți că la Pecineaga 
acum foarte multe 
despre agrotehnică, 
soiuri ?

— N-aș fi putut-o 
așa, direct. Era nevoie să ar
gumentez. Dar timpul fiind 
limitat, juriul a fost nevoit să 
mă întrerupă. De altfel des
pre toate acestea știau prea 
bine și ceilalți concurenți.

...La cei 26 de ani ai săi. 
Nicolae Teoader, cel care la 
profilul de legumicultură a 
obținut punctajul maxim, 
pare mult mai matur. La în
trebările noastre a răspuns 
foarte concis :

— Nu se poate face mai 
nimic, dacă cele învățate teo-

să spu
se știu 
lucruri 
despre

spune

R /CULTURĂ,

unitățile agricole de stat, 
tineri și mai vîrstnici, bri
gadieri, șefi de echipe, în
grijitori de animale sau lu
crători în cîmp, care au 
cîștigat în fazele anterioare, 
s-au prezentat în fața ju
riilor. Cei mai mulți dintre 
ei au impresionat prin cu-

retic nu sînt aplicate in prac
tică. Și nu pofi aplica dacă 
tu însuți nu experimentezi. 
Căci, să știți, nu întotdeauna 
cele spuse în cărți se potri
vesc așa, ca o mănușă. Și nu 
avem voie să exagerăm. Dacă 
greșim, nu obținem producții 
și astfel piața nu este bine a- 
provizionată, cooperatorii pri
mesc o răsplată mai mică. 
Noi experimentăm. Ca re
zultat, anul trecut și anul a- 
cesta am asigurat roșii foarte 
tîrzii de la plantele ce ne-au 
dat la jumătatea lui iunie pri
mele cantități. Cum ? Stimu- 
lînd copilul cel mai viguros 
și suprimînd restul. Cu chel
tuieli minime obținem în plus 
circa 20—25 mii lei la hectar. 
Aș fi dorit să mai spun că 
cel puțin cu 100 zile-muncă 
se reduce consumul la hec
tarul cultivat cu roșii, dacă 
se seamănă direct în cîmp cu 
semănătoarea SU-29 sau 
Sl‘C-6, prin efectuarea unor 
mici modificări la organele 
distribuitoare. Dar toate a- 
cestea trebuie să le cunoști 
bine, să le înveți. La coope
rativa noastră agricolă, din 
cei 200 și ceva de țărani co
operatori care lucrează în le- 
gumicultură, 165 au terminat 
sau învață la cursurile agro
zootehnice ; mai mult de ju
mătate dintre ei sînt tineri.

...Vasile Marcu, brigadier 
la ferma de porci a coopera
tivei agricole din Pechea, a 
ajuns în faza finală a concur
sului „Cine știe agricultură, 
cîșfigă". La Brăila a răspuns

C I Ș T I G Ă“

noștințele ce le-au acumu
lat, prin răspunsurile orga
nizate și precis formulate. 
Deseori, au fost necesare 
întrebări de baraj. In fi
nal, au cîștigat cei mai 
buni, cărora li s-au inmî- 
nat premii în valoare de 
48 000 lei.

excepțional. In sală stătea insă 
ca pe ghimpi.

— Era nici să nu vin...
— De ce ?
— Aveam treabă. Aveam 

3 912 purcei pînă în două 
luni pe care trebuia să-i sor
tăm ; acum livrăm a treia 
tranșă de porci grași. Ultimii 
150 din cei 650 contractați.

Am început aprovizionarea 
pentru iarnă cu furaje com
binate ; în sector lucrează e- 
lectricienii la montarea lăm
pilor cu raze infraroșii. De a- 
laltăieri mi-au venit 6 tineri 
îngrijitori de animale în locul 
celor plecați să-și satisfacă 
serviciul militar.

Griji...
Și cîte ar fi putut vorbi Va

sile Marcu din Pechea des
pre felul cum își organizează 
el și cei din subordinea lui 
munca, pentru ca aceste griji 
aproape zilnice să fie rezol
vate. Despre cum se mun
cește, cum se studiază, ce în
seamnă, de fapt, experiență 
etc.

Aici era însă un concurs de 
verificare a cunoștințelor teo
retice — baza realizărilor 
practice din fiecare 
din întreaga noastră 
tură socialistă, baza 
unii producțiilor spre 
superiori jalonați în proiectul 
de Directive elaborat la re
centa Plenară a C.C. 
P.C.B..

GH. FECIORU
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FAȚĂ-N FAȚĂ!
Unul din recentele noastre 

blitz-uri, („Scînteia tineretu
lui" nr. 5645 din 14 iulie a.c.) 
a făcut obiectul terenului de 
sport din comuna Perieți, 
raionul Slatina. Aminteam 
atunci de starea degradantă 
în care se află terenul, de 
faptul că devenise „islaz co
munal”. Totul trăda atitudi
nea de nepăsare a forurilor 
locale, accentuînd asupra 
răspunderii deosebite ce-1 
revenea, în acest context, 
organizației de tineret. Bă
nuiam, desigur, ecouri, aș
teptam un răspuns. Și a ve
nit — deși nu de acolo, de 
unde ne așteptam mai întîl. 
(Asupra modului în care a 
fost cercetat cazul, credem 
că nu e bine să insistăm, 
pentru a nu face vreo alu
zie... nepotrivită la deplasa
rea tovarășului 
funcționar al sfatului popu
lar raional). Așadar, expedi
torul : Sfatul popular al ra
ionului Slatina. Ni se anun
ță că, în primul rînd, 
ca a fost justă”. „V 
renului la acea dată era cea 
relatată în articol”. Urmea
ză, apoi, o suită de motivări. 
Că „U.C.F.8. Slatina nu a 
avut posibilitatea să finan
țeze” ; asociația sportivă din 
comună a fost și ea, „de ase
menea lipsită de fonduri”

Cazacu,

„criti- 
,Starea te-

„comitetul e- 
sfatului popular 
prevăzut în pla- 
lucrări amenaja- 
teren, iar în ur-

etc. ete. Dar, 
xecutiv al 
comunal a 
nul său de 
rea acestui 
ma articolului publicat, prin 
decizia nr. 15/1967, comit, 
exec. al sfatului pop. al co
munei Perieți a hotărît ca 
din posibilitățile locale să se 
execute împrejmuirea aces
tui teren cu gard, lucrare 
care a fost începută și va fi 
terminată pînă la 23 august 
s.c.” Vedeți, așadar, s-au în- 
irîrtit chei, s-au declanșat re- 
ioarte, au fost date chiar și 
decizii — și un întreg meca
nism s-a pus în mișcare 
pentru realizarea acestui... 
deziderat. Și dacă reținem 
numele semnatarilor răspun
sului (președinte : Gh. Ciu- 
tacu ; secretar : G. Predună) 
avem toate motivele să fim 
liniștiți. Care este, însă, ade
vărul ? „S-au plimbat pe-aici 
niște oameni cu niște stîlpi 
în brațe și niște sîrmă ghim
pată, au înfipt chiar cîțiva 
(din care au dispărut... cîți
va n.n). au plecat, și nu i-am 
mai văzut”. Cuvintele apar
țin unui martor ocular. Cum 
arată acuma terenul 7 îl 
aveți în fotografia nr. 2. A- 
nume am pus 
cea apărută în

rior (foto 1) pentru a înțele
ge, fără cuvinte, sensul me
tamorfozei din iulie pînă în 
septembrie.

I. andreita

alături și pe 
blitz-ul ante-

P.S. Ar fi nedrept să în
cheiem „socotelile" fără un 
cuvînt la adresa organizației 
U.T.C. din comună. Motive
le 7 1) Cel mai indicat să ne 
dea răspunsul era comitetul 
U.T.C., în a cărui sferă de 
activitate sportul se reco
mandă de la sine. A tăcut, 
însă, chitic. 2) Dacă ar fi 
mobilizat tinerii — care, 
după cum am înțeles, erau 
de acord — la cîteva ore de 
muncă voluntară, terenul ar 
fi fost repede curățat, ame
najat, împrejmuit, scutind 
astfel și forurile administra
tive de acel slalom birocra
tic. De asemenea, tăcere. 3) 
Dacă de acum înainte orga
nizația U.T.C. se va hotărî 
să facă treabă (sînt cunoscu
te recentele măsuri ale C.C. 
al U.T.C. cu privire la îmbu
nătățirea activității sporti
ve) nouă nu ne rămîne de
cît să-i urăm succes. Am pu
tea, însă, afla dacă, la rîn- 
dul ei, organizația U.T.C. din 
comuna Perieți nu ne va 
onora tot cu... tăcere ?

J Sif'
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PUBLICUL
PU LICUL

își onorează cum se cuvine 
din Brașov cel mai devotat

Să luăm, spre exemplu, Tea
trul Muzical; In primele săp- 
tămîni ale stagiunii trecute 
s-a înregistrat cu mîhnire 
slaba frecventare a teatrului 
de către elevi și studenți. Au 
fost căutate explicațiile, re
mediul. Pentru conducerea 
teatrului a devenit o proble
mă atragerea publicului șco
lar și studențesc, cîștigarea a- 
cestuia. Soluția cea mai bună 
a fost găsită în organizarea 
unui curs de inițiere în isto
ria operei și operetei. Debu
tul : un simpozion cu tema 
„Studenții și cultura muzi
cală" la care a vorbit compo
zitorul Mauriciu Vescan, di
rectorul teatrului, l-au ur
mat prelegeri periodice des
pre „Istoria operei și opere
tei", „Opereta de la Offen
bach la Strauss", „Opereta 
vieneză și berlineză in seco
lul XX", exemplificate prin 
recitaluri. In acest fel, elevii 
și studenții au fost familiari
zați, într-un mod accesibil, cu 
repertoriul curent al teatrului, 
li s-a insuflat dorința de a 
vedea montate în întregime '

1
unitate, 
agricul- 
ascensi- 

indicii

I. A.
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„DIFICIL

instituțiile cultural-artistice 
public : elevii și studenții ?

operele și operetele din care 
la acest curs puteau urmări 
doar fragmente.

O „experiență" asemănă
toare a avut, cu cîțiva ani în 
urmă, Filarmonica. Dar, dacă 
pe atunci participarea studen
ților brașoveni la concerte era 
sporadică, treptat, prin orga
nizarea periodică a unor con
certe care includeau pagini de 
mare popularitate din creația 
celor mai cunoscuți compozi
tori s-a ajuns la adevărate 
„performanțe". Pentru aceste 
concerte educative, amfitea
trul de 400 de locuri al Po
litehnicii a devenit neîncăpă
tor, numeroasele solicitări ale 
studenților pentru bilete la 
repetițiile cu public ale or
chestrei simfonice abia pot fi 
împlinite, îi recunoști în nu
măr din ce în ce mai mare 
la concertele săptămînale. Din 
păcate, în ceea ce-i privește 
pe elevi, asemenea inițiativă, 
dorită și necesară, se lasă încă 
așteptată. Spre muzica simfo
nică elevii brașoveni nu sînt, 
deocamdată, ajutați să mear
gă pe calea cea mai simplă,

accesibilă : ciclul de concerte 
educative comentate, concer
tele populare. Ceea ce s-a în
treprins pentru a forma stu
denților o cultură muzicală, 
pentru atragerea lor în sala 
de concerte, oferă fără îndo
ială sugestiile organizatorice 
care, în acțiune, pot să ro
dească deplin, cucerind și for- 
mînd un public fidel și din 
elevi.

Constatat cu evidență de
zinteresul publicului școlar 
și studențesc din Brașov pen
tru activitatea Teatrului de 
stat care poate fi explicat, par
țial, prin structura repertoriu
lui. Doar un singur spectacol
— „Sînziana și Pepelea"
— din stagiunea trecută s-a a- 
dresat direct elevilor, nici 
unul studenților. Pe de 
altă parte, premiere ca „Io, 
Mircea Voievod", „O noapte 
furtunoasă", „El și ea" au 
fost amînate mult către sfir- 
șitul stagiunii. Dar, celelalte 
piese incluse în repertoriu — 
„Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară", „Soarele de andezit", 
„Strigoii", „Oltul" — li se a- 
dresau în egală măsură, lor 
ca oricărui alt spectator. Fap
tul că nu i-au interesat nici

POATE DEVENI

aceste spectacole poate fi in
terpretat și ca ignorare a ar
tei teatrale în general, a ro
lului acesteia ca o componen
tă importantă a culturii gene
rale. Faptul acesta trebuia, 
desigur, să stimuleze inter
venția școlii și organizațiilor 
de tineret în legătură cu tre
zirea interesului elevilor și 
studenților pentru dobindi- 
rea unei culturi artistice tea
trale. Eficacitatea acțiunilor 
specifice — discuții despre 
spectacole și arta teatrală, 
simpozioane etc. — între
prinse de acestea depinde 
însă foarte mult de corelarea 
lor cu activitatea teatrului, de 
colaborarea cu această insti
tuție. Dar, pînă acum, repeta
te invitații adresate teatrului 
de către școli și Casa de cul
tură a studenților n-au găsit 
decît foarte sporadic un ecou 
favorabil. In același timp, o 
serie de acțiuni solicitate și 
așteptate de elevi și studenți 
— recitaluri poetice, specta
cole urmate de discuții, oon- 
ferințe experimentale, seri de 
lecturi, recitaluri de pantomi- 
mă, întîlniri cu actori și re
gizori, spectacole în avanpre
mieră cedate studenților — 
care ar putea constitui moda-

litățile intermediare prin care 
aceștia să fie atrași la teatru, 
n-au devenit manifestări cu
rente în programul de spec
tacole. In legătură cu acestea, 
inerente dar evitabile dificul-£ 
tăți organizatorice se alătură 
unei viziuni preponderent fi
nanciare, nu îndeajuns de fa
vorabilă atragerii studenților 
și elevilor în sala de specta
cole. Fiind vorba, în ultimă 
instanță, de realizarea rolului 
său ca factor de culturalizare, 
teatrul, ca și celelalte institu
ții culturale, trebuie să ac
ționeze cu inițiativă, să caute 
cele mai proprii și accesibile 
forme de cîștigare a unui pu
blic. Necesitatea unei speciale 
și consecvente atenții față de 
elevi și studenți se justifică 
major prin aceea că astfel 
poate fi format ou succes — 
printr-o acțiune susținută cu 
abilitate și perseverență încă 
din anii maximei receptivități 
— un VIITOR PUBLIC cu 
un nivel superior de cultură 
artistică, pentru care frecven
tarea cu regularitate a teatru
lui și a sălii de concerte a 
devenit o NECESITATE 
VITALA.

ION TRONAC

PRELUNGIREA COPILĂRIEI SUB EEEELA PREJGDEGĂJUOR
(Urmare din pag. 1)

ei au meserii pe care le 
practică cu pasiune și mîn- 
drie. Toți, cu excepția Eu
geniei. Ea a urmat liceul și 
a fost „predestinată” să 
schimbe compoziția familiei 
(de fapt liceul îl urmează 
încă doi frați, dar numai 
cursurile serale, „ceea ce e 
cu totul altceva” — spune 
mama), devenind studentă. 
Nu are imporanță unde și 
în ce scop. Sprijinită teore
tic și practic de mama ei, 
Eugenia, arborează un aer de 
domnișoară și strîmbă din 
nas în fața oricărei propu
neri de a învăța o meserie, 
de a lucra.

La secțiile raionale ale re
crutării și repartizării forțe
lor de muncă din Capitală 
sînt rezervate patru zile din 
săptămînă pentru tineret. 
Lunea și joia se prezintă 
băieții, marțea și vinerea 
fetele. Salariațil acestor ofi
cii cunosc toate posturile li
bere din unitățile raionului, 
nevoile de cadre ale fiecă
rei întreprinderi și institu
ții.

Raionul „16 Februarie". Zi 
de primire pentru băieți. 
Toți vin hotărițl să solicite 
posturi de funcționari și 
aduc ca suprem argument 
diploma de bacalaureat. 
Apoi, încet, încet devin mal 

receptivi la sugestiile lucră
torilor oficiului, manifestă 
mai mult interes față de 
profesiile direct productive. 
Acceptă locuri de muncă în 
care se pot califica, se pre
zintă imediat la locul re
partizat și se apucă cu se
riozitate de lucru. Așa a 
procedat Călin Constantin, 
care se califică ca electrician 
la I.T.B., Constantin Enescu, 
care învață meseria de cură- 
țitor la U.R.E.M.O.A.S., Ste- 
lică Lițu, care va deveni ce
ramist și alții. Unor tineri 
însă le lipsește răbdarea (și 
educația în acest sens din 
familie și școală — de ce să 
n-o spunem deschis ?!) de a 
se apuca de o muncă de 
perspectivă. Vor cîștiguri 
mari de la fnceput, accep- 
tînd în acest scop cele mai 
neașteptate soluții. Orlcît 
ar părea de ciudat, aceștia | 
sint tinerii care au renunțat 
la ideea dobîndiril unei ca- j 
lificări superioare prin stu
dii universitare, dar n-au 
pus In locul ei altceva pen
tru care să merite să lupți, 
să-ți consacri cițiva ani de 
viață. Se mulțumesc cu 
orice, deși declară că „au 
acceptat provizoriu, pină gă
sesc ceva mai corespunză
tor". Ce ar putea fi mai „co
respunzător” decit perspec
tiva de a te califica intr-o 
meserie pe care ți-o alegi 

pentru toată viața, în care 
să te specializezi și care 
să-ți aducă nu numai cîști- 
gul mult rivnit, ci și alte sa
tisfacții, de ordin superior ?

Cu fetele care se prezintă 
la aceste oficii lucrurile sint 
chiar mai complicate. Am | 
fost martorii unor asemenea I 
declarații : „Cum puteți
să-mi propuneți să devin eu 
muncitoare 7 Arăt eu a mun
citoare 7 (E. G., absolventă a 
Liceului nr. 25) „Nu mă in
teresează să mă calific. Vă 
rog să-mi dați un post pe 
măsura mea". (B. E. str. Ră
sadniței). „Mi se pare dezo
norant să lucrez într-o fa
brică, ca muncitoare. Altce
va ar fi dacă aș intra pe 
poarta fabricii ca funcțio
nară !“ (G. A., str. Cetatea 
Ciceiului).

Simplificînd lucrurile, am 
putea formula cîteva capete 
de acuzație la adresa acestor 
tineri. Dar aici nu este ni
mic de simplificat. Avem 
de-a face cu o vîrstă care 
nu stăpînește deplin cunoaș
terea de sine și nici n-a fost 
suficient ajutată pe acest 
plan. Așa se face că tinerii 
pe care i-am amintit, și alții 
poate, confundă tentațiile 
cu idealurile, preferă avan
tajele cîștigate ușor, efortu
rilor de a ajunge mal greu 
la acestea. Necunoscînd din 

indexul meseriilor care pot 
fi abordate după terminarea 
liceului decît două alterna
tive, — facultate sau func
ționar — nereușind la facul
tate, bat cu insistență la 
ușile funcționarismului. E un 
cerc vicios aici : unii dintre 
părinți inoculează copiilor 
crezul că prestigiul familiei 
nu poate fi înnobilat decît cu 
titlul de intelectual — în 
care, între altele fie spus, 
includ foarte puține pro
fesii șl, în ultimă instan
ță, pe planul al doilea, ca un 
subterfugiu, și pe acela de 
funcționar. Ambiția le atro
fiază uneori concepția, în 
realitate pozitivă, despre 
muncă, ajungînd pînă acolo 
îneît să apeleze la orice so
luții pentru a-i feri pe pro
priii copii de muncă. Copiii 
împrumută lesne această 
concepție, o modelează pînă 
la credința că există profe
sii în care trebuie să mun
cești și altele în care nu tre
buie să muncești. Pedalează 
pe cerința de a deveni cu 
orice preț funcționari pentru 
că, în mod fals, avînd o i- 
magine elementară despre 
titlul de funcționar, își în
chipuie că, dobîndindu-1, 
capătă în același timp și 
dreptul de a nu munci sau, 
în orice caz, de a munci 
mai puțin.

La 18 ori 19 ani, chiar 

i dacă n-ai reușit la facultate 
și nici nu ai această perspec
tivă în viitorul apropiat, 
viața îți oferă nenumărate 
alte posibilități de a te rea
liza plenar, de a nu duce o 
existență mediocră. Dar tre
buie să știi să vrei, să știi să 
alegi. Tinerii despre care 
scriem pot și au nevoie să 
fie ajutați să se convingă de 
acest adevăr, pentru că nu
mai o prejudecată și necu
noașterea posibilităților ce 
le au de a se realiza după 
absolvirea liceului ii deter
mină să refuze orice va
riantă de calificare in afara 
facultății. Familia, organiza
ția U.T.C., colectivul între
prinderilor cu care vin în 
contact pot exercita o puter
nică influență în acest sens. 
Dar, în organizația de cartier 
la care ne-am adresat (nr. 15 
raionul 16 Februarie) ute- 
ciștii sînt invitați să ascul
te... recenzii. E ușor de ima
ginat ce interes pot trezi a- 
semenea activități unor ti
neri care au de rezolvat la 
ora actuală probleme se
rioase privind viața și viito
rul lor. Dar mai este un 
aspect, de loc de ignorat ; 
cum sint primiți tinerii care 
ajung la concluzia să se în
cadreze în activitatea pro
ductivă 7 Trebuie să notăm 
că ei nu Intîlnesc peste tot 
solicitudinea așteptată. In 

locul unei griji atente, 
pline de înțelegere, se 
mai întîmplă ca la di
ferite locuri de muncă să 
se lovească de obtuzitatea 
unor salariați care le ră
nesc demnitatea, au o atitu
dine brutală sau chiar con
trară legilor. în atmosfera 
de muncă a unei întreprin
deri, tinerii, chiar dacă se 
angajează pe posturi care nu 
cer calificare, pot fi ajutați 
să cunoască particularitățile 
unor meserii, perspectivele 
de calificare și specializare, 
sfătuiți cu tact și înțelegere, 
să-și valorifice cunoștințele 
dobîndite In liceu, ăjutați să 
depășească primele momen
te mal grele, de acomodare. 
Fără îndoială că primul și 
cel mai mare efort trebuie 
să fie insă din partea tine
rilor înșiși, ei trebuie să se 
dovedească apți de „con
curs" chiar dacă l-au pierdut 
pe cel de la facultate, să de
pună stăruință pentru a în
văța repede, să muncească 
cu grija de a nu stingheri 
cu nimic activitatea oameni
lor in mijlocul cărora sosesc.

MARIETA VIDRAȘCU

S N O
(Urmare din pag. I)

el, ca om, ci pentru postul 
pe care-l ocupă.

Ați observat probabil că în 
domenii practice de activita
te nu pot exista snobi ? Acolo 
unde cunoștințele se cer ve
rificate, demonstrate, argu
mentate, ei nu-și găsesc lo
cul. Teritoriul în care ei se 
simt ca acasă, în care bat cu 
tupeu drumuri bătute, este, 
ceea ce numim cu un ter
men familial „cultura gene
rală". Thackeray depistase în 
„Cartea snobilor" o întreagă 
galerie de tipuri în toate 
categoriile sociale, in toate 
meseriile. Soră bună cu sno
bismul, ipocrizia a fost pînă 
nu de mult un mod de exis
tență. Restrîngîndu-și sferele 
de acțiune, snobul s-a retras 
în domeniul cel mai fragil, 
mai greu de codificat, în at
mosfera așa-zis „cultă". Și 
răsturnarea de valori pe care 
o poate produce contactul cu 
un snob este asemenea unei 
săgeți indicatoare pe care o 
mină o întoarce invers: ceea 
ce e non-valoare apare ca 
valoare, și ierarhia imediat 
următoare suferă aceleași 
transformări.

B U L
Evident că pe undeva e- 

xistă semnalele de alarmă ale 
acestei false posturi, dar să 
nu ne facem iluzii că ei, 
snobii, le dețin. De obicei 
sînt bine blindați în superfi
cialitate. Nu reacționează 
decit atunci cînd li se dărîmă, 
în fața lumii, castelele de 
nisip, cînd din toată strălu
cirea nu se alege decît un 
pumn de paiete.

Mi se pare uneori că cei 
care reușesc să descopere 
snobul cu detectorul sensibil 
al seriozității, al culturii 
reale, profunde sau uneori cu 
miraculosul și banalul, „bun 
simt” se tem de a-l da in 
vileag. Eu spun „teamă", dar 
de fapt ar putea fi indiferen
ță, ireceptivitate la pericolul 
pe care îl prezintă snobul 
pentru ceilalți, care îl accep
tă încă.

Unul dintre eroii „Caracte
relor" lui La Bruyăre era ast
fel caracterizat: ...„a citit tot, 
a văzut tot... E un om a- 
toateștiutor și se prezintă ca 
atare. Mai degrabă croiește o 
minciună decit să tacă sau să 
pară că nu știe ceva".

GALINA BADULESCU



DOCUMENTELE PLENAREI C.C. AL P.C.R.-ÎN DEZBATERE

MĂSURI DE LUMINOASĂ
PERSPECTIVĂ

„Urmărind cu consecvență creșterea producției materiale, fructificarea cit mai deplină a muncii poporului — această 
bogăție inestimabilă a țării — partidul nostru orientează întreaga activitate economică spre obținerea de rezultate superioare 
cu cheltuieli cit mai mici".

(Din proiectul de Directive ale C.C. al P.C.R. cu privire la perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționale corespunzător condițiilor noii etape de dezvoltare socia
listă a României).

PENTRU VIITORUL ȚĂRII

SARCINI SPORITE
ALE MINISTERELOR ECONOMIC
iN NOUA FORMĂ DE ORGANIZARE

Una din problemele cu
prinse în Proiectul de Direc
tive al C.C. al P.C.R. cu pri
vire la perfecționarea condu
cerii și planificării economiei 
naționale corespunzător con
dițiilor noii etape de dezvol
tare socialistă a României, se 
referă la atribuțiile ministeru
lui economic.

Deși ministerele în actuala 
' lor structură organizatorică

I] au adus o contribuție impor
ți tantă la dezvoltarea econo
ll miei naționale, în decursul
H timpului s-au creat parale
li lisme, s;a ajuns în unele pro-, 
|| bleme la o centralizare exe-
|| cesivă, la o tutelă măruntă,
|| care în condițiile actuale
H constituie o frînă în sporirea
N și economicitatea producției,
|| împiedică aplicarea operativă
H a inițiativelor valoroase din
|| întreprinderi. De pildă, înH prezent, în industria ușoară,
| defalearea unor indicatori peH întreprinderi necesită nu nu

mai aprobarea ministerului 
tutelar ci și viza Ministerului 
de Finanțe. In această situ
ație se găsește defalearea pla
nului de vărsăminte la buget, 
care trebuie să fie vizat de 
Ministerul de Finanțe. Lu
crul acesta se poate face foar
te bine de către centrala in
dustrială împreună cu între
prinderea. La fel și indicele 
de consum de materie primă, 
care ar putea fi aprobat de 
conducerile întreprinderilor. 
Ca urmare, în mod Just, se 
preconizează organizarea cen
tralelor industriale, care vor 
prelua multe din problemele 
ce se rezolvau acum numai în 
cadrul departamentului, mini
sterul răspunzînd de înfăptu-

—

Irig. ION CRĂCIUN
adjunct al ministrului 

industriei ușoare

irea planului întregii ramuri, 
de întocmirea de studii și 
programe privind proporțiile, 
nivelurile și ritmurile de 
dezvoltare ale ramurilor pe 
care le coordonează, în con
cordanță cu cerințele econo
miei naționale și ale obține
rii unei eficiențe economice 
maxime. Astfel, sarcini im
portante v<» reveni ministe
relor economice în elaborarea 
în comun a unor studii cu 
privire la dezvoltarea bazei 
de materii prime în țară. In
dustria ușoară este intere
sată în creșterea producției 
de fibre și fire sintetice, co- 
loranți, chimicale, gogoși de 
mătase, in, cînepă, pieii etc. 
Rezolvarea acestor probleme 
va constitui o sarcină princi
pală a Ministerului Industriei 
Ușoare, pe care să o re
zolve în colaborare cu fiecare 
parte interesată, evitîndu-se 
astfel cazurile cînd aceste pro
bleme erau rezolvate numai 
după criterii departamentale.

Specificul industriei ușoare 
este determinat de sarcina de 
a asigura populația cu o ga
mă largă de produse. în acest 
scop în cadrul noilor forme 
organizatorice va trebui să 
studieze și să găsească, îm
preună cu organele comerțu
lui interior, cele mai raționa
le și eficace forme de desfa
cere a produselor, căutînd 
legături cît mai directe între 
producători și consumatori. 
Aceasta va crea posibilități

!in vederea adaptării mai ope
rative a producției după ce- 

£ rințele pieței și astfel se vor 
putea evita desele modificări 
de plan, care îngreunează ac
tivitatea întreprinderilor. Pînă 
acum, în industria ușoară în 
fiecare an, după încheierea 
operațiunilor de contractare, 
ca urmare a insuficientei cu
noașteri â cererii de consum, 
apăreau din partea benefi
ciarilor cereri suplimentare, 
renunțări, înlocuiri de produ
se, cu toate consecințele a- 
supra planurilor întreprinde
rilor. In cursul anului 1967, 
de pildă, pentru realizarea 
producției suplimentare de 
tricotaje a trebuit să se modi
fice planul unui număr de 14 
întreprinderi de tricotaje din 
totalul de 23 întreprinderi de 
acest fel.

Sarcini mari vor reveni 
industriei ușoare pe linie de 
export. în acest domeniu mi
nisterul va trebui să sprijine 
direct, în colaborare cu Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
activitatea centralelor indus
triale, prin studierea conjun
cturii, a cerințelor pieței ex
terne, prin înlesnirea încheierii 
unor angajamente de lungă 
durată între beneficiarii ex
terni și producători.

Pentru a putea să devină 
un organism competent, bine 
informat în toate problemele 
dezvoltării ramurei, M.I.U. 
va trebui să-și dezvolte și 
să-și organizeze în mod co

respunzător activitatea de do
cumentare în toate domeniile 
(tehnologic, materii prime, 
tendințe de dezvoltare, indi
catori economici, conjunctura 
pieței interne și mondiale 

. etc.).
I Mari răspunderi îi vor reve- 
Ini ministerului în asigurarea 

cu cadre a ramurilor. Rețele 
de școli vor rățnîne în subor- 
dinea întreprinderilor și cen
tralelor industriale. In între
prinderi, cu sprijinul specia
liștilor din minister, se vor 
organiza cursuri de calificare, 
de ridicare a calificării. Mi-

J nisterului îi revine însă sarțâ- 
I na elaborării de propuneri 
| privind necesarul de cadre în 
I perspectivă pentru ramurile 
j coordonate, să organizeze sis

temul de instruire și specia
lizare a cadrelor.

Organizarea științifică a 
producției și a muncii în în
treprinderi va fi îndrumată 
de către centralele industri
ale, dar va constitui și o sar
cină a ministerului. El va 
trebui să asigure îndeplinirea 

■ măsurilor care să permită 
| creșterea productivității mun- 
| cii.

Acestea sînt doar cîteva din 
sarcinile care rezultă din 
Proiectul de Directive pentru 
Ministerul Industriei Ușoare 
în noua formă de organizare. 
Este necesar ca M.I.U. îm
preună cu toate forurile com
petente și direct răspunzătoare 
de aplicarea acestor principii, 
să colaboreze strîns pentru 
elaborarea unor instrucțiuni 
clare, cu sarcini precise, care 
să permită o mobilitate în a- 
plicare lor, astfel îneît iniția
tiva valoroasă, personală și 
colectivă, să aibă un cîmp mai 
larg de activitate.

ÎN ADMINISTRAREA
ȘI ÎNTREȚINEREA

Prin natura profesiei — 
sînt obișnuit, poate mai 
mult decît alții, să fac com
parații și calcule gospodă
rești cu ajutorul cifrelor și 
datelor statistice. Mi se 
pare normal ca fiecare cetă
țean să-și pună întrebarea 
dacă statul își poate acoperi 
cheltuielile de întreținere și 
reparare a fondului de lo
cuințe proprietate a sa, din 
chiriile pe care le încasează. 
Vreau să precizez de la în
ceput că tariful actual al 
chiriilor nu asigură acoperi
rea acestor cheltuieli. In 
orașyl nostru de la. cei 27 100 
locatari s-a încasat- în pe
rioada 30 septembrie 1966 
— 30 septembrie 1967 o 
.chirie de 28 846 000 lei. în 
aceeași perioadă a fost ne
cesară investirea unei sume 
de 56 452 000 lei, pentru în
treținerea și administrarea 
acestor locuințe. Deci, numai 
pentru orașul nostru, statul 
a scos din buget o sumă de 
27 606 000 lei, sumă pe care 
ar fi putut să o investea
scă în construcția altor lo
cuințe. Din această sumă 
puteau fi construite în Ti
mișoara circa 500 de apar
tamente cu două camere. 
Și aceasta numai pe seama 
sumelor alocate de la buget 
într-un singur ari pentru 
administrarea și întreține
rea fondului locativ.

Așa cum se subliniază în 
Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 5-6 octombrie 1967 
în toate orașele țării la fon
dul locativ s-au înregistrat 
pierderi de 537 milioane lei. 
în perioada 1960-1966 statul 
a cheltuit pentru repararea 
și administrarea fondului de 
locuințe 2,6 miliarde de lei 
în timp ce chiriile încasate 
au reprezentat doar 35-40 
la sută din cheltuielie fă
cute. Cauza principală stă 
în legislația locativ-admi- 
nistrativă care nu mal 
corespunde realității, care a 
devenit o frînă în desfășu-

FONDULUI LOCATIV

GESTIUNE ECONOMICĂ 
FĂRĂ SOBVENTil
rarea unei activități poziti- ■ 
ve. Cuantumul prezent al I 
chiriilor stabilit prin H.C.M. I 
1508/1953 care prevede ca I 
tarif de bază 1,20 — 1,50 lei 
pe m p. și raportat la sa
lariul de atunci nu mai co
respunde stadiului actual ; 
în 1953, salariul mediu era 
de 447 lei —în timp ce în 
anul 1967, el este 1 244 lei. 
Situația nu numai' că este a- 
normală dar și păgubitoare 
pentru stat. Dacă s-ar men
ține un asemenea tarif, ar 
trebui să treacă mai bine 
de un secol pentru amorti
zarea unui imobil ; și a- 
ceasta mizînd pe absurd: 
că nici măcar timpul n-ar 
contribui la îmbătrînirea 
clădirii respective.

O altă cauză care face ca 
actualul regim de calculare 
să fie neechitabil este și 
faptul că în mod cu totul 
nerațional și nejustificat- nu 
se ține seama la plata chiriei 
și de restul suprafeței apar
tamentului, adică bucătărie, 
cămară, cameră de baie, 
holuri etc, deși prin însăși 
folosirea lor uzura acestor 
spații întotdeauna a fost 
mai accentuată iar fondu
rile în majoritatea cazurilor 
au fost folosite în scopul 
reparării lor. Pe de altă 
parte, actuala legislație a 
dat posibilitatea, în dese ca
zuri, să fie scoase din cal
culele chiriei unele spații 
de locuit pentru motivul 
folosirii ca dependințe. Din 
totalul suprafeței locative, 
proprietate de stat din ora
șul nostru (1154 000 m. p.), 
suprafață locuibilă s-a so
cotit numai 731 000 m. p. 
Pentru așa numitele de
pendințe, reprezentînd o 
suprafață de 423 000 m.p. 
— deci mai bine de 
o treime din totalul spa
țiului închiriat — deși pen
tru construcția lor s-au 
cheltuit bani ca și pentru 
restul clădirii, nu s-a re
cuperat nici un fond.

Cînd apreciez că siste
mul prezent de calculare a 
chiriilor nu este echitabil, 
mă refer și la o altă reali
tate : în calcul nu s-a ținut 
seama de diferența de con
fort între două locuințe.

Hotărîrea C.C. al P.C.R. 
vine să îndrepte aceste la
cune, să echilibreze balanța 
veniturilor și cheltuielilor 
făcute de stat în acest sector 
și să creeze în același timp, 
posibilități mai mari pentru 
o bună îngrijire și conser
vare a clădirilor. Noul re
gim al chiriilor are la bază 

. așezarea lor pe principii 
economice care să permită 
acoperirea tuturor cheltuie
lilor efectuate pentru amor
tizare, întreținere și admi
nistrarea fondului locativ. 
Aș) vrea să mai subliniez o 
prevedere absolut normală : 
faptul că se va ține seama 
de zonele de amplasare a 
locuințelor. Exemplificăm 
doar prin două cazuri din 
care se poate ușor trage 
concluzia că regimul de 
calculare a chiriilor în vi
goare dezavantaja pe unii 
cetățeni. Astfel pentru un 
apartament situat în car
tierul Ronași la o distanță 
de centrul orașului de circa 
5 km chiria lunară este în 
prezent egală ca și pentru 
un apartament identic si
tuat în centrul orașului, pe 
bd. Victoriei. Primul lo
catar este mult dezavantajat 
față de ultimul. Pentru a 
ajunge la locul de muncă 
sau numai pînă în centrul 
orașului (să meargă la tea
tru, la operă, la muzee, la 
cinema) trebuie să parcurgă 
un drum foarte lung, să 
folosească poate chiar și 
două mijloace de transport, 
să-și piardă din timpul pro
priu de la 30 la 60 de mi
nute, cheltuind deci, față 
de cei aflați în zona cen
trală, în plus și banj și timp. 
Prevederile de a se percepe 
o majorare de 10 la sută

pentru locuințele aflate în 
zonă centrală și vile stabi
lesc, de asemenea, un ra
port echitabil, compensînd 
dezavantajele pricinuite de 
amplasarea locuinței.

în Hotărîre sînt prevăzute 
o serie de măsuri care 
oglindesc preocuparea pen
tru stabilirea unor tarife 
de bază în funcție de sala
riul sau pensia chiriașului. 
Sînt prevăzute trei categorii 
de tarife: pentru cei care 
au salarii sau pensia pînă 
la 800 lei, cei cu 801—1 000 

I lei și salarii peste 1000 lei.
Pentru perioada pînă la 
majorarea salariului, dife- 
ferența care va rezulta prin 
aplicarea noului regim al 
chiriilor s-a prevăzut să se 
acopere prin acordarea unei 
Indemnizații neimpozabile, 
integral sau într-o anumită 
proporție, în funcție de ni
velul salariilor și stituația 
familiară. în legătură cu 
categoriile de tarife prevă
zute, socotesc însă, că ar fi 
mai echitabil să se stabi
lească grupele luîndu-se de 
bază alte nivele ale sala
riilor chiriașilor. De exem
plu, pînă la 1000 lei; de la 
1001 la 1500, de la 1501 la 
2500 și de la 2500 în sus. 
La acestea s-ar putea stabili 
tarife de bază proporționale 
— mai reduse la primele 
categorii, mai mari la ul
timele două. O astfel de 
stabilire a grupelor, ar re
flecta mai bine nivelul po
sibilităților chiriașilor.

Noul regim al chiriilor 
este, după părerea mea, o 
măsură menită să asigure 
dezvoltarea și mai buna 
conservare a fondului lo- 

1 cativ.

VICTOR FLUSIU 
contabil șef I.L.L.

Timișoara

SATUL MODERN
Congresul al IX-lea al 

P.C.R. a stabilit ca obiectiv 
principal, sarcina sporirii efi
cienței întregii activități eco
nomice prin valorificarea su
perioară a resurselor naturale 
și de competență umană ale 
țării.

în sensul acestui obiectiv 
vin să acționeze principiile 
de bază adoptate de recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. cu 
privire la îmbunătățirea orga
nizării administrative terito
riale a României și sistema
tizarea localităților rurale. 
Proiectul dat publicității, aflat 
acum conform criteriilor vie
ții noastre democratice într-o 
largă dezbatere cetățenească, 
oferă posibilități multilatera
le de reflecție. Eu aș vrea să 
mă refer aici numai la o se
rie de aspecte pe care starea 
de lucruri existentă în regiu
nea Dobrogea le pune cu 
mai multă expresivitate și 
evidență. Se știe că una din 
condițiile progresului și civi
lizației o constituie dezvolta
rea armonioasă a tuturor lo
calităților. înscrierea oricărei 
așezări umane în cuprinsul 
unei rețele de drumuri, căi

PETRE IONESCU
președintele Sfatului popular regional Dobrogea

ferate și energie electrică, 
menținerea ei într-un circuit 
prosper atît prin atragerea 
populației sale la o activitate 
productivă cît și prin dotarea 
colectivității respective cu 
instituții de învățămînt și 
cultură, unități sanitare și de 
deservire variate etc, ușurează 
viața oamenilor. Aceasta e 
ținta către care tindem avînd 
astăzi avantajul că dispunem 
de un program de lucru în
temeiat pe o analiză științi
fică, o intercondiționare a 
factorilor naturali, economici, 
demografici, sociali și tehnici. 
Cunoscută în trecutul nu prea 
îndepărtat ca o regiune îna
poiată, Dobrogea se află 
astăzi în plin avînt economic. 
Civilizația pătrunde în satele 
și comunele regiunii pe porți 
larg deschise. Vechile sate și 
comune izolate și supuse unei 
agonii lente au cunoscut în 
ultimii ani prefaceri structu
rale absolute ; satele devenind 
comune, comunele, centre a- 
nimate, cu perspective și mai 
frumoase în viitor. Așa sînt 

comunele Mihail Kogălnicea- 
nu — bine cunoscută dato
rită prezenței apropiate a ae
roportului internațional — 
Cobadin, Cogealac, Baia etc, 
adevărate noduri de inițiere 
a șoselelor naționale sau căi
lor ferate. Au apărut aici lo
cuințe confortabile și edifi
cii publice aspectuoase, înnoi
rile continue respectând schițe 
proprii de sistematizare ela
borate cu grijă.

Un proces obiectiv de dez
voltare economică le face pe 
acestea și pe încă, altele să 
poată fi asimilate urban, re
sursele lor de dezvoltare vi
itoare, fiind precum spuneam 
cît se poate de certe.

Trebuie să recunoaștem însă 
că în chip aparent paradoxal 
și în pofida ritmului general 
de creștere a potențialului e- 
conomic al unei serii întregi 
de localități rurale dobrogene, 
ritm care a dus la diversifi
carea legăturilor dintre dife
ritele unități economice și 
localități urbane și rurale, din 

aceeași zonă teritorială admi
nistrația a rămas închistată 
în tipuri intersecta căutîndu- 
se soluții nu prin reprezenta
rea simplă a relațiilor esenți
ale dintre fenomenele social- 
economice și legile statului, 
ci în încărcarea nejustificată 
a aparatului de stat local, 
împărțirea administrativă pe 
regiune, raion, oraș și comu
nă stabilită cu mai mulți ani 
în urmă fără îndoială, cu 
rezultate bune într-o anumită 
etapă de dezvoltare a deter
minat cu timpul apariția 
multor verigi intermediare 
care creează paralelisme și 
suprapuneri și îngreunează 
conducerea întregii activități 
politice, economice și social- 
culturale în regiune. Redus 
de cele mai multe ori la 
rolul de simplu executant, 
fără inițiative, raionul și-a 
pierdut și mijloacele de a da 
soluții administrative re- 
curgînd tot mai des la servi
ciile secțiilor similare de la 
nivelul regiunii care pot an
gaja forțe de muncă, echipa
mente tehnice și mijloace 
financiare pentru sprijinirea 
inițiativei locale. Ca să nu 
mai vorbim de comună sau

oraș, de fapt, locul în care 
urmează să se înfăptuiască 
măsurile inițiale.

Există astăzi în regiune 
comune — cum ar fi Toprai- 
sar și Adamclisi — bine 
consolidate și cu perspective 
mai bune de dezvoltare chiar 
decît centrele lor de raion 
Negru Vodă și Băneasa și e 
normal ca acestea să încerce 
o rezolvare promptă și în 
stil propriu a problemelor 
lor specifice. Risipa de fon
duri bănești ce se face astăzi 
cu întreținerea unui aparat 
numeros și inutil în unele 
sectoare precum și lipsa unor 
criterii științifice de reparti
zare a obiectivelor industriale 
pe teritoriul regiunii și înde
osebi între raioane a avut re
percusiuni negative asupra 
dezvoltării economice de an
samblu a Dobrogei. Nume
roase așezări: Oltina, Ostrov, 
Viile (raionul Adamclisi), Ca- 
simeea, Horia, Crucea (raio
nul Hîrșova), Baia, Histria, 
Jurilovca, Greci, Luncvița, 
Turcoaia (raionul Măcin), 
Castelu, Mircea Vodă, Nico- 
lae Bălcescu, Peștera, Poarta 
Albă (raionul Medgidia), Li- 
manu, Comana (raionul Ne
gru Vodă), Mahmudia, Nicu- 
lițel (raionul Tulcea) se află 
astăzi într-un stadiu mult mai 
puțin avansat decît le-ar fi 
dat dreptul să atingă valori
ficarea consecventă a condi
țiilor reale de care acestea I 

dispun. Prospecțiunile geolo
gice întreprinse în ultimii ani 
au evidențiat prezența în 
subsolul regiunii Dobrogea a 
unor rezerve naturale diverse, 
a căror exploatare rațională 
va constitui baza dezvoltării 
în viitor a localităților din a- 
ceastă parte a țării. Reevalu
area forțelor de care dispu
nem, sistematizarea eforturi
lor administrative dobrogene 
pe baza îmbunătățirilor pre
conizate pentru întreaga țară 
prin crearea de unități admi
nistrative puternice Ia nivelul 
comunelor va permite soluțio
narea operativă și competen
tă pe plan local a treburilor 
de stat și obștești.

In lumina proiectului prin
cipiilor de bază adoptate de 
Plenara Comitetului Central 
al P.C.R. facem studii pentru 
constituirea pe actualul teri
toriu al regiunii a unui nu
măr de 90—100 de comune 
mari cu o populație medie de 
4.500—5000 de locuitori, am
plasarea unui mare număr 
de obiective industriale în 
regiune pe temeiul unor me
tode, tehnico-economice pro
funde care să concentreze 
forța de muncă a dezvoltării 
unor localități, ca: Sf. 
Gheorghe, Babadag, Tîrgușor, 
Adamclisi, Caraorman, Mah
mudia etc, în mod corespun
zător condițiilor ce le au. 
Față de numărul total, pre

zumtiv, al comunelor se vor 
putea constitui probabil două 
județe puternice din punct de 
vedere economic în cuprinsul 
cărora să existe cîteva orașe 
cu o viață spirituală bogată 
și cite un număr de 45—50 
de comune conduse de consi
lii comunale capabile să con
lucreze eficient între ele și 
cu consiliul județean.

In acest fel vor dispare 
treptat satele cu populație 
minusculă, fără perspectivă 
de creștere, dezvoltîndu-se în 
schimb centrele de comună 
care, dotate cu unități social- 
culturale și echipament teh
nic edilitar : școli, băi publi
ce, magazine, dispensare, re
țele de apă potabilă etc, vor 
crea populației condițiile 
unei vieți civilizate și pros
pere.

Este indiscutabil că viitorul 
apropiat va duce la îmbună
tățirea densității populației 
în regiunea Dobrogea aflată 
astăzi, cu 44 de locuitori pe 
km p., pe ultimul loc din 
țară.

Acțiune de ansamblu — 
îmbunătățirea organizării ad
ministrativ teritoriale a Româ
niei și sistematizarea localită
ților rurale corelată cu cea 
de perfecționare a conducerii 
și planificării economiei — 
va contribui la modernizarea 
statului nostru, la creșterea 
continuă a nivelului de civi
lizație a poporului român.
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a mai stat pînă

alea cum se turteau și se turtea și 
și iar drăcuia dovleacul ăla al 
că dacă ăla nu stătea numai să se 
printre uluci, cînd a văzut că el Gu-

PĂMÎNT NATAL

A. I. ZĂINESCU

ȘOAPTA
E-al ochilor șj nu : rocă felină 
Un cer zvirlit pe cearcăne dă rod. 
Genunchi de ploaie, strigăt de lumină 

umbra mea pe jumătate pod.

drum de lacrimă, apoi, o barcă 
timplele-năuntru mușcate de auz;
cîte-o pasăre din umeri parcă 

Lovește în pleoape inima, în sus.

Și nu mai văd, n-am chip mereu, n-ai moarte, 
Ca Oedip azi pe sine pămintul se văzu.
Pe suflet îmi vei arde, pe ochi și, mai departe, 
Eu flăcări sînt, din urmă ; pe flăcări, numai tu.

STELE PE OCHI
Munții, din cer, tac negri; și peșteriie-s coapte 
!Jrațu-mi ia foc din aer și încărunțesc pe corzi. 
Struguri de viță sălbatecă-mi fumegă-n noapte, 
Sîngele meu răgușit, vara-n spice întors.

Țipă sufletu-n gol, arse tălpile-n trecere, 
Greierii-n unghii și-mi rod crucea parcă, tîrzii.
Luna așa albă și-mi cad in genunchi pe o secere, 
Rouă — așa sfîntă și-mi bat stele pe ochi — nu mai vii.

SUB S
Ulmenenii spun : norocul lui Sandu Gu

gună stă în felul cum reușește el să se 
considere concentrat Cîte unul spune : 
Mă, al dracului, Gugună, de unde scoate 
el chestia cu concentrarea că, dacă 
mă gîndesc bine și se vede pe fața lui că 
se gîndește bine și dacă pe lîngă el se 
întîmplă și în mai toate cazurile se întîm- 
plă, să se afle vreo-unul din copiii lui Gu
gună și are vreo cinci copii, dar ca să 
poată să-l întrebe ce vrea să-1 întrebe, tre
buie neapărat ca cel care se întîmplă, să 
fie Ilie, ceilalți sînt mari și nu discută ce 
vrea să întrebe cîte unul, dar dacă este 
Ilie și este, acel cîte unul îl cheamă și-l 
iscodește mai în serios (pentru că și trea
ba cu concentrarea lui taică-su e serioasă) 
mai în zeflemea în legătură cu în ce parte 
a anului se află taică-su și dacă Ilie se face 
că nu înțelege omul își aduce aminte că 
odată acu mai un an a trecut într-o sea
ră pe la Gugună pe acasă și tot pe Ilie l-a 
întrebat printre uluci dacă taică-su este 
acasă șl ăla mic după ce l-a ținut o jumă
tate de oră la gard, s-a întors cu mustăți 
de must și i-a spus că taică-su a fost acasă 
și că el i-a spus că îl caută un om, dar că 
a uitat să-i spună că unde îl caută, la 
drum, sau în fundul ogrăzii.

Cu concentrarea de fiecare an a lui 
Sandu Gugună oamenii s-au cam obișnu
it ; unii spun că a rămas el cu o idee fixă 
din armată, alții că Gugună se face că se 
concentrează, dar că de fapt nu se concen
trează că nici nu pleacă din sat și nici nu 
vine de unde a plecat. Alții mai bătrîni zic 
despre Gugună că dacă s-ar concentra așa 
oum zice el ar însemna să se concentreze 
și alții, adică, este el mal al dracului ca 
toți din comună. Dar cei mai multi au în
ceput să înțeleagă.

Ei zic : Gugună se concentrează pe el 
singur, nu este înconcentraL

Dar, despre Sandu Gugună se spun 
multe; are el un vecin cu căciula reteza
tă de vîrf. Gugună spune despre el că ăsta 
se jenează cu moțul căciulii sale, cînd o 
spune taie, cînd o spune pentru el zice 
că căciula retezată de pe capul ăluia în
seamnă ceva ce e greu să știi dintr-o- 
dată ; trebuie mai întîi să-1 cunoști pe om, 
să-1 ăl ca el, ca vecin, să mai mun
cești cu el, să mai bei — să te mai cerți, 
să te mai uiți în bătătura lui, el într-a ta : 
adică faptul că față de ceilalți oameni care 
își poartă moțul căciulii scos și lăsat pe o 
parte, dar scos, căciula retezată ar însemna 
că purtătorul ei, ar avea capul pătrat, el 
nu zice că vecinul lui 11 și are, definitiv și 
mereu.

Dar, cînd zice că-1 are nu înseamnă că-i 
zice ăluia sau altora chiar cu vorbele :

— Bă, tu ai capul pătrat sau... ? Ai 
mă n-ai avea tu capul pătrat, dacă faci 
cum faci, sau zici ce zici ? și dacă ăla ar 
zice că de ce se bagă el Gugună, ar fi 
alta atunci, s-ar schimba, dar ăla nu zice 
că de ce se bagă, și d-aia nu zice nici el 
chiar cu vorbele...

Dar cînd Sandu Gugună este sigur că 
căciula retezată ar putea să însemne că 
ăla are capul pătrat pune toată problema în 
legătură cu niște întîmplări în care ăla in
tra în ele cu capul rotund și ieșea cu el 
pătrat.

Gugună mai spune că nu întotdeauna și 
în toate cazurile capul rotund se și împă- 
trățește el poate să rămînă rotund sau 
dacă nu, să se împătrățească după, adică 
vii cu el rotund și, și, pleci, adică cînd îl 
simți că e gata să se-mpătrățească nu-1 lași 
și dacă-1 lași nu-1 arăți că dacă-1 arăți se 
vede și dacă se vede, te-njură omul, așa 
cum pot să fac și eu chiar cu vorbele.

Dar eu n-o fac, eu numai spun că aș 
putea s-o fac. Odată într-o toamnă, 
tește Gugună cui vrea i” —J1', ”_‘_
putea s-o fac. Odată într-o toamnă, poves
tește Gugună cui vrea să audă, ăsta al meu 
și dacă Ilie este pe lîngă el îi ia capul în 
palmă și dacă nu este îl strigă pentru că 
undeva, într-un moment are neapărată ne
voie de copil și de aceea Sandu Gugună îl 
caută întîi cu privirile și dacă acesta se 
află în rază, adică odată strigat Ilie să poată 
alerga ca să spună ce trebuie să spună, 
sau să arate ce trebuie să arate, ca să nu 
fie golul prea mare în ce spune el, ăsta al 
meu să moară odată ; stau la masă și cînd 
să zic și eu că pot să strig ura, cade odată 
cu scaunul peste el și să moară, ia-1, scoa- 
te-1, udă-1, strigă-1, nimic. îl duc eu în

Despre nuvela lui Horia 
Pătrașcu, „Reconstituirea", se 
poate discuta ca despre^ o 
demonstrație care se în
cheagă, pînă la un moment 
dat, fără 
în care 
tuire"

Din Sarmizegetusa, Decebal; și dq pe lănci, pămintul. 
Istoria-i primește din față pe cei drepți.
Văd ridicate miinile strămoșilor în soare, 
Cad capetele lor de înțelepți 
Și-s nopți cînd paznic somnul 
Noi înșine în pieptul lui magic 
Foc sacru, din priviri; trăim 
Pe oseminte-aici de dragoste
Ca dintr-un turn, pe lume, ochii neinchiși ai morților, 
Ca timple părul lor mi-ncărunțește surd ;
Și astfel viața — ne-o iubește Phonix, 
Și astfel moartea — ne-o cîștigă ea;
Pune poetul veșnici trandafiri in miinile 
Strămoșilor — și merge — abia șoptit pe vîrful 
Cuvintelor de parcă pe gură și-ar călca.

pe noi
face înconjur lumii, 
și ne dăm
ca zeii
și bat ȘTEFAN RADOFF

SECERA

ÎN CÎMPIE
Semănăm griul : cald, aerian.
Undeva din munți ne-nsetiinăm și plouă, 
Trage iarba-n gură de ocean
Și pămîntu-n trestie a rouă

Mai tirziu și-un fulger: să ne fie 
Cumpăna la brazda unde ne-ntilnim
Și-am băut din pluguri, noaptea, in cimpie 
Sufletul zăpezii ard pe inălțimi

Să culegem tot și să arăm : o vatră 
De cuvint e-aici și fiecare spic.
Scuturat și dulce sunetul in piatră 
Seamănă cu marea arsă lingă dig.

Hai coboară
Mamă
Roata mesii 
Vara 
Pe prispa 
Pămintulul

Că iar vine 
Secera

Că Iar vine 
Secera
Feții soarelui 
Se arată
Și cîntă 
Rusalcele 
Să Ie fure 
Mințile
Că iar vine 
Secera
Iar au pus 
Ștergare-n pomi 
Și umplut casa
De păsări 
Ametindu-mă
De cintec

A curs cerul 
In fintîni 
Și de sete
Mă bat ginduri 
Sus
In crucea Cumpenii

Că iar vine 
Secera

Șade-ml 
Umbra ta 
Pe față 
Să trec 
Poala gîndului 
In grădina vîntulul

Că Iar vine 
Secera.

cusur. Momentul 
această „reconsti- 

__ se leapădă pe sine 
pentru a deveni din neferi
cire altceva (și anume o 
schemă didactică) este deter
minată de hotărîrea autoru
lui de a explica mai mult . 
decît se cuvine spspectîn- 
du-și, se vede, puterea de a 
se face perfect înțeles. Mai 
exact, partea a doua a nuve
lei, aceea în care reconsti
tuirea bătăii celor doi 
tineri — absolvenți de școală 
profesională — are loc ca un 
joc în libertate, protagoniștii 
știindu-se cu certitudine 
scăpați, această parte este 
nu inutilă dar rezolvată sche
matic, după canonul unei 
mediocre literaturi didac- 
tico-educative. Spunind că 
prozatorul nu-și este încă 
stăpîn deplin, că nu are si
guranța mijloacelor cu care 
poate comunica, numim de 
fapt slăbiciunea unei nuvele 
care și-a ratat șansa.

De fapt, ingenioasa însce
nare pe care scriitorul o 
conduce în prima parte cu 
siguranță 
toare are 
rea unei

. căreia se 
adevărul 
pace nemaipomenit de armo
nios cu eroarea profundă, 
catastrofală. Doi .băieți cu 
foarte mult bun simț șl spirit 
realist își sărbătoresc împre
ună diploma de absolvenți. 
N-au avut o garderobă adec
vată pentru a participa cu 
tot colectivul la această fes
tivitate și s-au retras undeva 
la un restaurant „Pescăruș". 
Din nu importă ce motive, 
în orice caz copilărești, ame
țiți de băutură cei doi vor 
produce un scandal cu bătaie 
reciprocă, atingerea în trea
căt a ospătarului și dărîma- 
rea unei șandramale putrede.

și detașare uimi- 
ca scop demonstra- 
anomalii datorită 
poate întîmpla ca 
formal să se îm-

se vede că și-a gîndit univer
sul „reconstituit" în între
gime iar primul său gînd, 
bănuiesc că nu a fost cu pri
vire la ceea ce ar trebui 
să adauge ci, dimpotrivă, să 
elimine, reținînd ceea ce 
consună intențiilor sale. In
sist asupra acestei particu
larități pentru că, deși nici 
Horia Pătrașcu nu-i dă li
bertate deplină (o libertate 
a constrîngerii), ea ține de 
viziunea prozatorului, dove
dește o existență artistică a 
cărei îmbelșugare în loc să 
iasă la suprafață cu acest 
caracter (așa și explicîndu- 
se, în alte cazuri, în destul 
de multe cazuri, faptul că 
naturile somptuoase se și 
autosuprimă datorită nepu
tinței de sustragere înzes
trării lor care nu este decît 
un cuțit cu două tăișuri) ni 
se expune într-o ipostază de 
ariditate savantă, rezultatul 
unei selecții riguroase în ve
derea sprijinirii scopului, 
mobilului unei demonstrații. 
Această proză, de vădit ca
racter intelectual, nu ucide 
apetența varietății ci o obligă 
să nu contrarieze derutant, 
să se supună scopului.

In nuvela lui Horia Pă
trașcu, reconstituirea începe 
„pe la prînz, cînd căldura 
devine năprasnică". Oamenii 
se mișcă greoi, apar în scenă 
cu eforturi chinuitoare. Scrii
torul își cheamă eroii, care 
se încheagă cu un fel de 
dureroasă ezitare. Pe tot par
cursul „reconstituirii" cei 
doi țărani amețiți de căl
dură și de somn nu vor Iz
buti să iasă dintr-un dialog 
somnolent, confuz, ambiguu. 
Bătrîna sumbră nu va Izbuti 
să-și prindă gîștele zburătă
cite. Fiecare personaj, chiar 
dintre cele implicate direct, 
are o suferință secretă. Ei 
par împlîntați silnic într-un 
peisaj fără noimă, sufocat de 
o căldură aproape simbolică, 
acompaniat! în chinuitele lor 
reacții de urletul confuz al 
stadionului din apropiere, de

<

O
lEAȘINA PAMINTULUI
casă în pat, frecăm cu toți ai mei și își 
revine și dacă și-a revenit îl las atunci, dar 
nu-1 las după. Cînd dau eu să-1 întreb că 
de ce a căzut fără să anunțe, el simte că 
n-am chef să-1 iau tare și mă ia el; se 
face să n-aude, crezînd că eu am înțeles 
că el se face că n-aude, îl las odată, dar 
cind cade după vreo lună a doua oară nu-1 
mai las și el aude ce-1 întreb, și dacă 
aude, aflu că fumează țigări de la M.A.T. 
și nu din deal cum fuma odată și cînd îl 
string cu ușa mai aflu că vecinul ăsta al 
meu a dat peste el și peste unul mai mare, 
Onică, și le-a spus că dacă tot fumează ei 
de porumb, ce se fac la iarnă cînd n-o să 
aibă mătase și că le dă el acum cîte una 
de probă și că n-o să le facă rău că are 
el o metodă care bate filtrul. La început 
ăștia doi au zis, nu, au zis că de ce ? și 
ăla a zis că de probă, că dacă e de probă 
nu înseamnă că... atunci le-au luat și au 
tras din ele în fața ăluia și ăla a zis că nu 
așa, să tragi fumul numai în gură, adică, 
îl tragi pe fum dar nu-1 bagi în tub.

Și dacă a văzut ăsta al meu că se poate 
și că dacă-1 tragi fără să-1 și bagi în tub 
înseamnă că n-are ce face, a cam îndesit-o 
și atunci cînd cade înseamnă că-1 scapă 
pă fum în tub.

Ajuns aici cu cele ce spune, Gugună îl 
strigă pe Ilie.

— Bă Ilie ia vino mă încoa' fi-ț-ar tu
bul al dracului și ție și ăluia. Odată tot 
îi bag eu ceva în tub care să mă țină 
minte.

Și oamenii care erau acolo, cînd bătea 
ăla filtru, ziceau că chestia cu nebăgatu 
în tub e bună și

ieșit atunci la deal cînd cu fumatu'cu 
capul rotund, putea să iasă, dar n-a ieșit 
cum n-a ieșit nici atunci cînd cu lucerna. 
El vrea să zică că eu mint în chestia cu 
Țovîrlui că n-aveam cum să-l văd adică 
puteam numai să-i auz păcăniturile dar 
nu să-1 și văz. Vecinul ăsta al meu cînd 
s-a înființat C.A.P.-ul nu știu ce făcea, ce 
dregea, vorba e că nu l-am prea văzut 
prin sat și nici printre uluci nu l-am vă
zut și dacă-1 vedeam în cîte o zi nu mi se 
părea să fie el, adică era așa ca și cum 
n-ar fi fost.

Și dacă odată a fost el, a fost bine, că 
era duminică și eu băteam un piron in
tr-un par și parul nu vrea să stea și el 
a văzut că parul fuge de sub piron și l-a 
ținut și după ce l-a ținut 
am băgat eu în pămînt parul ăla și el 
n-a plecat, a zis Că mai 
început 
ne-arn 
cerna și 
eu i-am 
Spanțov și că Țovîrlui o ducea acasă la 
el, la nevastă-sa care năștea, el a zis că 
așa o fi. Cît despre locul cu lucemă a zis 
că degeaba mai zic eu că-1 coseam din
spre baltă înspre drum și cînd Gugună a 
mai zis, s-a încins cearta și cum se cer
tau ei așa și mai beau odată, ăla a înțeles 
că s-ar fi putut ca locul între timp să fie 
arat și răsarat și că streșinile alea ale lui 
să se fi netezit de mult și dacă s-au nete
zit, locul se poate cosi și invers și după 
ce au mai băut lingă parul ăla înfipt în 
pămînt, vecinul și-a scos căciula retezată 
de vîrf și-a înfipt-o în piron, după care a

stă și am cam 
beam noi așasă bem și cum

adus aminte de locul ăla cu lu
de Țovîrlui cu dama aia și cînd 
spus că dama era o doctoriță din 
și că Țovîrlui o ducea acasă la

ăla-vecinul meu cu

A
ciula retezată a ieșit cu capul rotund, dai 
eu nu zio ca ei, că odată prin iulie trecut, 
cînd coseam lucerna de pe locul din mar
ginea satului dinspre baltă înspre drum ca 
să o facem masă-verde, aud niște păcăni- 
turi și tocmai ieșisem cu coasa la drum și 
dacă ieșisem îl văd pe Țovîrlui brigadierul 
la cultura mare, călare pe o motocicletă cu 
o damă la spate și făceau praf. Veneau 
cu praful după ei și cînd au trecut prin 
dreptul locului mi-au dat și mie din praful 
lor că tot îl făceau degeaba. Las eu praful 
în drum și mă întorc la masa mea verde 
și mă uit la ceas și văd că e doușpe. A- 
tunci atît am zis, dar după am vrut să 
zic mai multe, am vrut să zic că de ce 
Țovîrlui brigadier în vremea secerii în loc 
să fie pe cîmp la tarlaua lui, umblă cu 
damele la spate, păcăne și face praf, dar 
n-am zis, că vecinul ăsta al meu a con
trazis, că locul ăla cu lucemă a fost al lui 
și de cînd se știe a cosit la el numai din
spre drum spre baltă.

Că zicea el, cînd s-a desfundat de sălcii, 
după primul război-mondial cînd cu îm
proprietărirea și taică-su a pus niște răchită 
din care ai lui împleteau coșuri și panere 
pămintul moale atunci și-a împins puterea 
înspre drum, că vîntul bate dinspre baltă 
și răchitele se pleacă deci spre drum și ple- 
cîndu-se ele așa an de la an au tras pămîn- 
tul înspre drum, adică dacă vii pe el din
spre baltă îl vezi neted și dacă vii în con
tra îl vezi glodos și că mai încoa după răz
boiul din urmă, cînd el cu mîna lui a semă
nat lucerna, a semănat-o contra vîntului 
ca să apuce sămînța sub streșinile pămîn- 
tului și odată băgată sămînța a încolțit, și 
dacă a încolțit a crescut pe sub streșinile 
alea înclinate spre drum și dacă așa stau 
lucrurile el, Gugună, le cam umflă cînd 
spune că venea cu coasa dinspre baltă în
spre drum, că dacă Gugună zice că așa 
cosește el locul ăla înseamnă că nu-1 co
sește pentru că lucerna nu cade sub coasă, 
adică coasa nu o ia în răspăr și deci nu 
cade, adică minte ; așa ar fi zicînd veci
nul ăsta al meu dar eu știu că el nu a

luat-o și a mal zis că el a cam pierdut la 
timp, o grămadă.

Adică zicea Gugună, mai după dumi
nica aia, și el venea cu coasa dinspre 
baltă, înspre drum, și-au venit o grămadă 
de ani, dar necosind. Și dacă odată cînd, 
tot așa am pierdut și eu o grămadă de 
vreme cu o poveste a mea în legătură 
cu niște nori, că-mi umblă vorba 
prin sat că am țăcănit, dar eu nu țăcăni
sem, eram nebun de-a-binelea și a durat 
nebunia asta a mea, că dacă adun la un 
loc cît mă ținea o dată cu încă o dată și 
încă o dată... Stăm într-o dimineață, pe 
prispă cu capul pe un dovleac și-l văd pe 
îlie cum Împletea un bici din sfori de cî- 
nepă și cum împletea el așa, a terminat 
și-a început să pocnească din sfîrc. Eu îl 
vedeam și-l lăsam să pocnească, și trecea 
vremea și peste vremea din ziua aia ve
neau dinspre baltă niște nori grei și joși 
și Ilie pocnea din sfîrc și cum îl vedeam 
eu de jos în sus mi se părea că biciuie 
norii ăia și că-i taie în mai multe feluri 
și din felurile astea tăiate a ieșit un cal și 
Ilie bătea cu biciul în calul ăla care o 
luase înaintea norilor și un timp Ilie bătea 
cu biciul în el într-un singur fel și cînd 
s-a tocit sfîrcul, a lăsat calul, care s-a 
oprit și eu vedeam cum norii vin după 
cal și Ilie împletea alt sfîrc ; și n-a lăsat 
calul să stea, a început din nou să-l bi
ciuie dar din altă parte, greșit și calul 
s-a întors către nori și a mușcat din ei și 
din mușcătura asta a ieșit fulgerul și din 
izbitură s-a auzit o pocnitură ca de tun și 
a început să plouă și Ilie al meu a înce
put să strige ceva.

Și-am zis și eu ceva, adică ziceam că •— 
io-te-te domnule Gugună văzuși că e po
sibil... Și dacă a început să plouă și 
ploua repede, Sandu Gugună s-a ridicat 
de pe dovleac cu alte gînduri în cap și 
a plecat în sat, unde el credea că are ce 
face cu ce credea el că făcuse mai îna
inte, adică că ploaia o pornise el și cu 
Ilie și cînd ieșea el în drum, Ilie strigă 
încă o dată ceva.

_ Dai Gugună nu mai putea fi oprit, de
cît, așa cum a fost oprit mai încolo cu 
cîteva case de alte pocnituri ca de tun 
și pocniturile astea ca de tun i-a întors 
acele alte gînduri cu care se sculase după 
dovleac — adică tu îi ei pe oameni de 
proști și ei pe tine de nebun — știu eu 
cum s-ar fi putut — mai știm și noi cîte 
ceva din auzite, mai din citite, vorba e 
că, cam știm, dacă aș avea și tunul ăla 
din pocnituri și niște sare aș mai zice, aș 
lua tunul, l-aș îndrepta spre nori și norii 
loviți la mir ar începe să verse. Și ajuns 
aici s-a oprit și lîngă el s-au mai oprit și 
ajții și printre alții ăia, era și vecinul lui 
cu căciula retezată — care-1 văzuse pe Gu
gună plecînd și dacă el Gugună n-a auzit ce 
striga Ilie, a auzit el — a auzit că strigă 
despre un cal al lor care scăpase din coșar 
și alerga prin bătătură și că el Ilie nu-1 
poate prinde și d-aia striga la taică-su și 
dacă a văzut ăla micu că nu-1 poate 
prinde, a început să-l șfichiuiască și calul 
i-a dat o copită în burtă și e rău — la 
care Gugună l-a întrebat că de ce el, 
adică căciula retezată, de ce n-a prins el 
calul — sărea uluca și-l prindea și nu mai 
pățea Ilie ce-a pățit Iar căciula retezată 
a zis că de ce nu l-a prins el, Gugună, a- 
dică, nu era Ilie a] lui, care după cum 
văzuse el printre uluci cînd Ilie alerga 
după cal el stătea cu capul pe ceva și se 
uita la ce se petrece

Vasăzică spunea Gugună altă dată, în
tr-o ocazie, cînd cu mai tuulți oameni re
parau ghizdul la un puț; Ilie striga la 
calul ăla care l-a lovit în burtă ; nu la 
nor — fi-ini-ar dovleacul al dracului. Și 
cum stătea Gugună cocoțat pe ghizd cu 
apa adîncă subt el mai spunea că dacă 
Ilie ar fi adăpat calul la timp, calul n-ar 
mai fi rupt ștreangul și n-ar mai fi ieșit 
în ploaie, adică nici el Gugună n-ar mai 
fi plecat în sat, că de fapt după cal ple
case, dar după care cal și aici se încurca, 
Gugună n-a înțeles și nici acum nu în
țelege cum de l-a lovit calul ăla pe Ilie 
că de fapt calul după care a plecat el nu 
se putea întoarce și să-l cutreiere fără ca 
el să nu-1 simtă.

Oamenii băteau nituri în cercurile ghiz- 
dului și Gugună stătea. Dar n-a stat 
mult, a început și el să bată, dar de sus 
în jos, adică ținea contra și niturile se 
turteau și el nu înțelegea cum de a tre
cut calul ăla prin el și dacă a trecut, că 
de trecut a trecut, cum de nu l-a simțit. 
Oamenii băteu niturile care se turteau pe 
ciocanul lui și el Gugună se uita la nitu
rile 
el 
lui, 
uite _ . __ _ _ _..
gună iese și nu aude ce striga Ilie și-ar fi 
rupt ulucile alea și-ar fi sărit însemna că 
— și aici Gugună privea de aproape cum 
turtește ăla niturile, și se gîndea că era mai 
ușor să rupi ulucile decît să bați nituri 
și ăla bătea înainte. El se simțea ca 
unul care a venit odată la ei în sat, nu 
știu ce să facă și avea un picior de lemn 
și seara, după o zi, au intrat în cramă și 
a intrat și el cu ei și au început să guste 
niște vin după calități și cînd au ajuns 
ei mai încolo cu calitățile au plecat. Cînd 
au ajuns în sat cam făcuți, ăla cu piciorul 
de lemn nu era cu ei. întoarce-te 
după el și descuie crama și găsește-1 re
zemat de un butoi. Cînd i-a văzut ăla le-a 
spus că cel mai de valoare lucru pe pă
mînt este lemnul. Și unul dintre ei l-a 
întrebat dacă vorbește de lemnul din pi
ciorul lui. Și omul ăla i-a spus ăluia că nu 
despre lemnul din piciorul lui zice el că 
este de valoare și mai pe urmă zicea că 
lemnul din piciorul lui e fals și cînd ăla 
care a întrebat s-a mirat, adică cum poate 
un lemn să nu fie lemn, omul ăla i-a spus 
că, este lemn dar e fals, că dacă n-ar fi fals 
ar fi eșit și el odată cu ei afară. Atunci 
Gugună care se întorsese și el în cramă a 
băgat de seamă că ăla care a întrebat despre 
ce lemn e vorba, n-a înțeles, cum n-a în
țeles nici el că, calul din nori, era tot cal, 
dar era fals. Adică atunci cînd l-a cutre
ierat dacă n-ar fi fost fals l-ar fi simțit.
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Acesta e cazul. Urmează o 
reconstituire a lui cu con
cursul celor doi sub paza 
autorităților și înregistrarea 
întregii mascarade de un 
aparat de filmat. Așadar, un 
film educativ, cu misiune 
preventivă. Curios este însă 
că toată această manevră de 
reconstituire cu intenții edu
cative se desfășoară într-o 
totală absență, într-un ciudat 
climat mortificat, lipsit de 
orice Impulsiunl vii. Cei 
care folosesc acest caz de 
infracțiune în scopuri educa
tive acționează într-o stranie 
detașare de scopul misiunii 
lor, totul dovedindu-se o 
tristă, penibilă îndeplinire a 
unei datorii sterpe, lipsită de 
conștiința necesității. Ei acți
onează împinși de niște re
sorturi străine intențiilor 
sau, în orice caz, uitate. în 
acest fel un adevăr formal 
capătă aspectul nociv al 
erorii grave. Pentru că de 
vreme ce nimeni nu crede 
in efectul unei reconstituiri 
mecanice și artificioase și 
care nu poate fi decît așa 
fiindcă altele sînt condițiile 
în care a avut loc inciden
tul — create forțat, pentru 
a reproduce ceea ce prota
goniștii înșiși repudiază avînd 
sentimentul acut al silei față 
de o vinovăție certă dar 
stupidă — întreaga acțiune 
devine un joc mecanic steri
lizam, anapoda și cu efecte 
contrare (autorul putea su
gera doar atît, fără a forța 
lucrurile, în partea a doua 
împingîndu-le din spate în 
spiritul celui mai oribil di
dacticism moralizator fina
list). A preveni asupra inu
tilității și nocivității abstrac
ției educative — iată o temă 
oricum inedită, vădind un 
ochi atent, circumspect, ca
pabil să disocieze și să pro
blematizeze fără ostentație. 
E semnul sigur al vocației 
intelectuale a scriitorului 
chiar dacă talentul său — 
mai de grabă am accepta că 
este vorba de neîncredere 
în talentul său ! — nu și-a 
asumat integral temerara 
sarcină de a concentra în- 
tr-o singură emisie, într-o 
unică ipostază procesul in
tentat falsei reconstituiri. 
Faptul ar fl fost posibil, și 
dacă nu sîntem noi în măsură 
să sugerăm soluția o sumară 
analiză a primei părți relevă 
însușiri artistice de prim 
rang în care autorul putea 
avea mult mai multă încre
dere.

Avem __ ____  _  __
univers funcțional, esenția- 
lizat. O compoziție picturală 
de mare echilibru în care 
fiecare element are rolul 

® său și scriitorul dovedește o 
neobișnuită putere de a re
zista chemărilor universului 

@ în care plonjează. De obicei 
v talentul nu este tot una cu 

simțul măsurii sau cu pute- 
• rea de înfrînare. Cunoaștem 

scriitori cu un talent mult 
mai evident decît al Iul 

• Horia Pătrașcu dar care, cu 
un cuvînt cam tare, și-l pro
stituează, îi dau adică sarcini 
minime șl nu se pot smulge 
ispitei de a se lăsa duși de 
mrejele universului lor. Ei 
par niște scafandri care au 
uitat pentru ce explorează 
adîncurile deși ordinul, la 
suprafață, a fost relativ clar 
și unic. Nu așa stau lucrurile 
la Horia Pătrașcu. Autorul

de-a face cu un

mersul indiferent al trenuri
lor care trec prin gară.

Impresia de constituire a 
unui univers (cu oa
meni, zgomote, pete de peisaj 
etc) este contrariată perma
nent de împotriviri și nemiș
cări obscure. în fond totul 
se petrece ca sub amenința
rea unul cadru ostil. Aici 
prozatorul este nefiresc de 
matur, de o stranie luciditate 
nemiloasă. Nici o ezitare, to
tul se încheagă cu greutata 
enormă deși pare că lucru
rile merg înainte, că recon
stituirea are loc în condiții 
normale. Dar, în toată această 
atmosferă ostilă, In tot acest 
univers confuz, cu note me
canice care sporesc impresia 
de artificial, cei doi eroi 
trăiesc, sînt singurii car» 
trăiesc. Ei resimt pentru toți 
aerul tragic al unei farsa 
căreia nu se pot sustrage. 
Nemulțumirea operatorului 
că „a ieșit, și... nu prea" este 
o explozie în acest cadru 
lipsit de solidaritatea consti
tuirii. Acela spune cu o teri
bilă inconștiență : „Sînt prea 
încruntați; prea se uită 
urît : parcă ar fi la înmor
mântare. nu la un chef ! Și 
zic că le vine greu... Că nu 
de chef le arde lor acuma !“, 
Omul este sincer necăjit.

Altcineva se vaită profe
sional : ..Măi Ripule, de ce 
aînteți voi proști ?... De ce 
îmi produceți voi mie neca
zuri ? (s.n.)

Supunerea la care trebuie 
hotărîțj cei doi — urmărin- 
du-se un scop educativ dar 
fără analiza subiecților im
plicați — constituie un prim 
țel, □ expresie neaureolată 
a datoriei. Ei trebuie să se 
comporte ca și cînd... Dar 
acest „ca și cînd" nu poate 
avea loc. Nu poți face o 
regulă din excepție. Ceea ce 
li se cere celor doi este exact 
ceea ce le lipsește: simularea 
unei situații excepționale 
prin care au trecut dar în 
condiții excepționale. Nu poți 
experimenta dezumanizarea 
și toată scena are pentru cei 
doi eroi, dar numai pentru 
ei, acest sens acut. Nuvela 
trebuia să se încheie aici. 
Prima parte o conține și pe 
a doua. Iar a doua, aceea pe 
care a voit să o mai scrie 
Horia Pătrașcu, coboară to
tul într-un plan aproape 
banal, uneori cu confuzii ne
funcționale, cu stîngăcil și 
stridențe ce nu i se pot ierta 
tocmai lui ! Să menționez că 
în această parte sînt destule 
lucruri care, organic, se in
tegrează primei încît cu atît 
mai mult nu-mi pot explica 
paradoxala renunțare a au
torului la viziunea sa orga- 
nicistă de o extraordinară 
sobrietate. Pe de altă parte, 
în fine, cititorul trebuie lăsat 
să-și bănuiască autorul care 
are dreptul și datoria să se 
amîne. Or, Horia Pătrașcu 
face un inutil exces de mo
destie provocind, după ce se 
hotărăște la scrierea părții 
a doua, impresia unei dez
văluiri integrale, din care tot 
misterul interogației a dis
părut. împreună cu un mare 
succes mă văd obligat să 
constat și un mare eșec.

«. STANESCt

* Horia Pătrașcu : „Recon
stituirea" i



Vizitele președintelui Republicii Islamice Pakistan
In cursul dimineții de 

miercuri, președintele Paki
stanului, feldmareșalul Mo
hammad Ayub Khan, și cele
lalte persoane oficiale paki
staneze au făcut o vizită in 
regiunea Ploiești. Președinte
le Pakistanului a fost însoțit 
de Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Mihai Magheru, ambasado
rul României în Pakistan, și 
alte persoane oficiale.

La intrarea în regiune, 
înaltul oaspete a fost salu
tat cu căldură de președin
tele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al regiunii, 
Nicolae Tăbîrcă, și de alți

Dejun oferit de președintele Republicii Islamice Pakistan
Președintele Republicii Is

lamice Pakistan, felmareșa- 
lul Mohammad Ayub Khan, 
a oferit miercuri, în saloane
le Casei Centrale a Armatei, 
un dejun în onoarea președin
telui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Chivu Stoica, și a soției 
sale.

La dejun au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, 
Constanța Crăciun și Ilie 
Murgulescu, vicepreședinți ai

IIHSIIII HȘiOIITElUI REPIIBIItll
ISLAMICI MKISTM

Exprimînd mulțumirile sale 
profunde președintelui Consi
liului de Stat, guvernului și 
poporului român pentru calda 
primire făcută, feldmareșalul 
Mohammad Ayub Khan a 
spus : Ne-ați acordat o caldă 
ospitalitate și ați depus mari 
eforturi pentru ca vizita noa
stră să fie constructivă și rod
nică. Vom duce cu noi amin
tiri foare frumoase din țara 
dv. Poporul român este cu
noscut pentru calitățile sale, 
pentru năzuința sa neabătută 
spre libertate și devotamentul 
față de cauza păcii. Noi, cei 
din Pakistan, vă admirăm 
pentru aceste calități și sîn
tem mindri de prietenia voas
tră. Nu mă îndoiesc că rela
țiile noastre se vor aprofunda 
tot mai mult în viitor.

In continuare vorbitorul a 
arătat că a avut prilejul să 
cunoască unele din marile 
progrese realizate de România 
în domeniul dezvoltării eco
nomice, pentru bunăstaiea 
poporului său. Poporul român 
— a subliniat președintele pa
kistanez — a obținut succese 
remarcabile sub îndrumarea 
pricepută și însuflețită a dis
tinșilor săi conducători. Feli
cităm poporul român și îi a- 
dresăm urarea noastră sinceră 
de noi progrese și prosperi
tate în viitor.

Am fost fermecați de călă
toria noastră pe Dunăre — a 
spus președintele Pakistanu
lui. Acest mare fluviu, vestit 
în istorie și legendă, în cîntec 
și povestiri, lasă o impresie 
de neuitat. Faptul că el are, 
de asemenea, un rol vital în 
viața economică a României 
și altor țări învecinate este de 
o importanță deosebită și me
reu crescîndă

Cred. Excelență, că convor
birile pe care le-am avut cu 
dv. și cu distinșii dv. colegi, 
s-au soldat cu o mai bună în
țelegere a obiectivelor spre 
care tind Pakistanul și Româ
nia. Constatăm cu deplină sa
tisfacție că există o mare ase
mănare în punctele noastre 
de vedere asupra problemelor

Conferință de presă
Cu prilejul vizitei oficiale în 

România a președintelui Repu
blicii Islamice Pakistan, feld
mareșalul Mohammad Ayub 
Khan, miercuri după-amiază a 
avut loc o conferință de presă 
la care au participat ziariști 
români, pakistanezi și cores
pondenți ai presei străine acre
ditați la București.

Secretarul Ministerului Infor
mațiilor și Radiodifuziunii din 
Pakistan, Altaf Gauhar, a făcut 
cu acest prilej o expunere re
feritoare la desfășurarea și re
zultatele vizitei președintelui 
Mohammad Ayub Khan și a 
răspuns la întrebările ziariști
lor. El a arătat că în cursul 
convorbirilor pe care președin
tele Pakistanului le-a avut cui 
conducătorii de stat români a 
fost acordată o atenție deosebi
ta relațiilor bilaterale dintru 
cele două țări, relații ce se 
desfășoară pe o linie pozitivă, 
constructivă. Președintele Pa
kistanului — a spus el — a 
prevăzut că pe viitor aceste re
lații trebuie să fie aprofundate 
și să se lărgească. De ambele 
părți s-a conveni! că este nece
sar să se intensifice schimburi
le și cooperarea în domeniul in
dustriei, agriculturii, cultural- 
științific șl tehnic.

Vizita noastră — a continua/ 
Altaf Gauhar — ne-a oferit pri
lejul să vedem la fața locului 
progresele realizate de Româ
nia în diferite domenii.

Am avut impresia că există o 
mare asemănare între modul de 
a privi viața de către cele două 
popoare, fapt care ne-a făcut 
să ne simțim în România ca 
acasă.

Răspunzînd unor întrebări 
privind posibilitățile de dez
voltare a țărilor care și-au do- 
bindit de curînd independența, 
Altaf Gauhar a subliniat că gu
vernul țării sale este de păre
re că acestea pot progresa nu
mai prin folosirea resurselor 
proprii. în interesul popoarelor 
lor și prin dezvoltarea identl- 
țății lor naționale. Ajutorul 
ștrăin nu trebuie să readucă e- 

reprezentanți ai organelor re
gionale de stat. După obi
ceiul tradițional, oaspeții pa
kistanezi au fost întîmpinați 
cu piine și sare. Un grup 
de pionieri le-au oferit flori.

La rafinăria și Combinatul 
petrochimic Brazi se aflau 
în întîmpinare Nicolae Io- 
nescu, adjunct al ministrului 
petrolului, Gheorghe Caran- 
fil, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, și membri 
ai conducerii celor două în
treprinderi. Bujor Olteanu, 
directorul general al rafină
riei Brazi și Traian Vulpe, 
directorul general al Combi
natului petrochimic, au vor

Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Anton 
Breintenhoffer, Ion Cosma, 
general de armată Iacob Te
clu — membri ai Consiliului 
de Stat, Bujor Almășan, Ion 
Baicu, Gheorghe Cioară, A- 
drian Dimitriu, general-colo- 
nel Ion Ioniță, Aurel Moga, 
Dumitru Mosora, Aurel Vi- 
joli — miniștri, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Mihai Magheru, ambasadorul 
României în Pakistan, repre

internaționale importante. Po
litica noastră, a Pakistanului 
și României — este îndrepta
tă în direcția apărării păcii. 
Sîntem hotărîti să ne apărăm 
independența și să ne consa- 
crăm energiile și resursele 
spre binele popoarelor noastre. 
Cele două țări ale noastre — 
a adăugat vorbitorul — con
sideră că zonele de încordare 
și conflict trebui? eliminate, 
dacă se urmărește statornici
rea unei păci trainice. Sîntem 
de părere că poate fi stabilită 
o ordine mondială justă dacă 
națiunile, mari sau mici, ade
ră la principiile de bună veci
nătate, neamestec în treburile 
interne ale altor state, dacă 
își manifestă respectul pentru 
dreptul popoarelot la autode
terminare și dacă aplică nor
mele acceptate ale moralității 
internaționale.

Feldmareșalul Mohammad 
Ayub Khan a subliniat în 
continuare că este un motiv 
de adîncă satisfacție faptul 
că, într-c scurtă perioadă de 
timp, cele două țări au fost 
în măsură -ă pună o'temelie 
fermă prieteniei lor Consider 
că există numeroase domenii 
în care putem coooera în mod 
rodnic, mai ales în domeniile 
economic, tehnic științific și 
cultural — a relevat vorbito
rul. Există posibilități pe care 
trebuie să le explorăm spre 
avantajul nostru reciproc. Pa- 
kisanul este angajat într-un 
masiv efort național pentru 
dezvoltarea economică a țării. 
In acest sens salutăm parti
ciparea și ajutorul țărilor 
prietene.

Președintele Republicii Is
lamice Pakistan a toastat în 
sănătatea secretarului general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, a președin
telui Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, pentru toți 
cei prezenti. și pentru priete
nia mereu crescîndă dintre 
România și Pakistan.

conomia acestor țări la o stare 
de subjugare — a subliniat el.

Referindu-se la problemele de 
politică internațională, Altaf 
Gauhar a spus că, după păre
rea guvernului țării sale. Pa
kistanul și România pot servi 
ca un factor de moderație și 
stabilitate în lume. Guvernul 
pakistanez — a spus el — con
sideră că țările mici și mijlocii 
pot servi mult cauzei păcii, con- 
centrîndu-se asupra propășirii 
lor economice, creinci o atmos
feră de moderație și înțelegere 
între popoare. în acest sens — 
a subliniat el — țări ca Pakis
tanul și România pot juca un 
rol important și activ atît pe 
plan local cit și pe arena inter
națională. în organisme interna
ționale și în special în cadrul 
O.N.U. Ele pot contribui la cau
za păcii dezvoltînd relațiile bl. 
laterale pe baza înțelegerii, in
diferent de deosebirile sisteme
lor lor sociale.

Răspunzînd unei alte între
bări, oaspetele a declarat că 
guvernul pakistanez consideră 
că problema vietnameză trebuie 
să fie rezolvată de însuși po
porul vietnamez fără nici un 
fel de amestec din afară și că 
ea nu poate fi soluționată decît 
pe cale polit’că. Referindu-se 
la situația din Orientul Mijlo
ciu, el a subliniat că este im
portant ca în această zonă a 
lumii să fie stabilite pacea și 
liniștea prin înlăturarea urmări
lor recentului conflict și în 
conformitate cu Carta Națiuni
lor Unite. El a precizat că Ro
mânia și Pakistanul au conve
nit asupra necesității unor e- 
forturi continue, alături de alte 
state pentru a se găsi o soluțio
nare pașnică a tuturor litigiilor 
între țări.

în încheiere, Altaf Gauhar a 
declarat că președintele Moha
mmad Ayub Khan consideră 
convorbirile avute cu conducă
torii români, desfășurate într-o 
atmosferă de deplină sincerita
te, ca fiind extrem de utile si 
constructive și că părăsește Ro
mânia deosebit de satisfăcut de 
rezultatele lor. 

bit oaspeților despre istoricul 
acestor tinere și moderne u- 
nități, despre perspectivele 
lor de dezvoltare. Președin
tele Pakistanului, feldmare
șalul Mohammad Ayub Khan, 
s-a interesat de modul cum 
se valorifică țițeiul în Româ
nia, de produsele obținute și 
calitatea lor.

Sînt încîntat — a notat 
oaspetele în cartea de onoa
re — că am putut vizita in
stalațiile acestor vaste uni
tăți a căror concepție și rea
lizare vorbesc despre geniul 
românesc.

Feldmareșalul Mohammad 
Ayub Khan și persoanele o-

zentanți ai conducerii unor 
instituții centrale, generali, 
oameni de artă și cultură, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au luat parte, de aseme
nea, doamna Miangul Au- 
rangzeb, fiica președintelui, 
Syed Sharifuddin Pirzada, 
ministrul afacerilot externe al 
Pakistanului, Jamsheed K. A. 
Marker, ambasadorul Pakis
tanului în România, prințul 
Miangul Aurangzeb, deputat 
în Adunarea Națională, S. 
Fida Hassan, secretarul prin

TU PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 
Ol STAT Al REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMANIA
Președintele Consiliului de 

Stat, Chivu Stoica, și-a exprimat 
satisfacția și bucuria prilejuite de 
prezența în România a feldmare- 
șalului Mohammad Ayub Khan, 
președintele Republicii Islamice 
Pakistan, și a personalităților care 
îl însoțesc.

Cuvintele rostite cu atîta cor
dialitate și prietenie de Exce
lența Voastră la adresa României 
și a poporului român ne-au miș
cat profund — a spus vorbito
rul. Permiteți-mi ca o dată cu 
mulțumirile noastre călduroase 
să exprim la rîndul meu senti
mentele de stimă și respect ale 
poporului român față de harnicul 
popor pakistanez.

Considerăm vizita Excelenței 
Voastre în România nu numai ca 
pe un moment de seamă în evo
luția relațiilor româno-pakista- 
neze. dar, în același timp, și o 
expresie elocventă a dorinței 
care ne animă deopotrivă de a 
continua eforturile comune în 
vederea extinderii și diversifi
cării acestor relații în folosul am
belor țări și popoare.

In continuare, președintele 
Consiliului de Stat a relevat că 
discuțiile cu înaltul oaspete, pur
tate într-o atmosferă de cordiali
tate, au fost foarte interesante și 
rodnice. Am fost bucuroși să su
bliniem evoluția pozitivă a co
laborării dintre România și Pa
kistan, perspectivele ei deosebit 
de favorabile. Examinarea largă 
a desfășurării relațiilor ne-a per
mis să constatăm că, pe măsura 
dezvoltării economiei țărilor 
noastre, apar tot mai multe do
menii în care cooperarea, reci
proc avantajoasă, poate să-și gă
sească un cîmp larg de acțiune 
deschizîndu-se astfel noi posibi
lități de extindere a relațiilor bi
laterale.

Cursul favorabil al raporturilor 
româno-pakistaneze confirmă 
încă o dată faptul că deosebirile 
de orînduiri social-politice nu 
pot să constituie un obstacol în 
calea înțelegerii și cooperării în
tre state, atunci cînd există do
rința comună de a acționa în 
acest scop.

In cursul întrevederilor noas
tre, am făcut, de asemenea, un 
schimb util de păreri asupra u- 
nor probleme internaționale de 
interes comun. Am constatat cu 
satisfacție că vederile noastre 
sînt în general convergente și în 
multe privințe identice, că efor
turile guvernelor celor două țări 
sînt îndreptate în direcția creă
rii unui climat de destindere, a 
promovării păcii și colaborării in
ternaționale.

RECEPJIE OFERITA IN ONOAREA 
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Seara, feldmareșalul Mo
hammad Ayub Khan, preșe
dintele Republicii Islamice 
Pakistan a oferit o recepție 
în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România 
Chivu Stoica, și a soției sale.

La recepție au luat parte 
Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri, Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Con
stanța Crăciun și Ilie Murgu
lescu, vicepreședinți ai Consi
liului de Stat, Grigore Gea
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat, miniștri 
și alți membri ai conducerii 
unor ministere și instituții 
de stat, reprezentanți ai vie
ții științifice, culturale și ar
tistice, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai cul
telor, ziariști români și pakis
tanezi, corespondenți ai pre
iei itrăine.

ficiale care îl însoțesc au fă
cut apoi un popas la Uzina 
de utilaj petrolier „1 Mai" 
Ploiești, unde Mihai Marti- 
nescu, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de 
mașini, și conducătorii uzi
nei au urat oaspeților un 
cordial bun venit.

Directorul general al uzi
nei, Dumitru Nistor, a vor
bit acestora despre dezvol
tarea industriei constructoare 
de utilaj petrolier în țara 
noastră și rezultatele obținu
te în perfecționarea utilaje
lor produse în uzină.

(Agerpres)

cipal al președintelui, Altaf 
Gauhar, secretarul Ministeru
lui Informațiilor și Radiodi
fuziunii, și alte persoane ofi
ciale pakistaneze.

Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acredi
tați la București.

Dejunul a decurs într-o 
atmosferă de cordialitate. 
Președintele Republicii Isla
mice Pakistan și președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România au 
rostit toasturi.

(Agerpres)

Diferitele inițiative și poziția 
activă adoptată de țările noastre 
la O.N.U., a spus președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
sprijinul reciproc pe care Ro
mânia și Pakistanul și l-au acor
dat în rezolvarea unor probleme 
ridicate în cadrul organizațiilor 
internaționale, menite să contri
buie la întărirea prestigiului 
O.N.U., sînt mărturii ale evolu
ției pozitive a colaborării dintre 
țările noastre pe arena interna
țională.

In cartea Excelenței Voastre 
intitulată atît de sugestiv „Prie
teni, nu stăpîni", exprimați ideea 
pe deplin justă că toate națiunile 
trebuie să se bucure de drepturi 
și posibilități egale și că gradul 
suveranității unei țări nu este de
terminat de dimensiunile terito
riului sau resurselor sale. îm
părtășim întru totul aceste idei 
Sîntem ferm convinși că în epoca 
actuală, cînd pacea este amenin
țată de conflictele existente în 
diferite părți ale lumii, toate ță
rile pot și trebuie să joace un 
rol activ în soluționarea proble
melor majore ale contemporanei
tății, sprijinind în acest mod sta
bilirea și dezvoltarea unei atmo
sfere de colaborare și respect re
ciproc.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat că România, animată 
de dorința menținerii și întăririi 
fiacii, se străduiește să contribuie 
a instaurarea unui climat de în

țelegere și colaborare cu toate 
țările, indiferent de orînduirea 
lor social-politică, pentru reali
zarea securității pe continentul 
european și în întreaga lume.

Subliniind încă o dată impor
tanța pe care o acordăm colabo
rării dintre România și Pakistan, 
vreau să arăt că din partea noas
tră sîntem hotărîți să facem tot 
ce este necesar pentru a sprijini 
și încuraja dezvoltarea multilate
rală a relațiilor dintre țările și 
popoarele noastre.

îmi exprim convingerea că a- 
tît actuala vizită a Excelenței 
Voastre, cît și întîlnirile și con
vorbirile viitoare dintre conducă
torii români și pakistanezi vor 
contribui în mod hotărîtor Ia 
întărirea prieteniei româno-pa
kistaneze, în interesul celor două 
popoare și al păcii în lume.

Președintele Consiliului de 
Stat a toastat pentru progresul 
și prosperitatea poporului pakis
tanez, pentru sănătatea și feri
cirea feldmareșalului Mohammad 
Ayub Khan, președintele Repu
blicii Islamice Pakistan, în sănă
tatea personalităților care îl în
soțesc, pentru prietenia româno- 
pakistaneză.

Au participat fiica preșe
dintelui pakistanez, doamna 
Miangul Aurangzeb, minis
trul afacerilor externe al Pa
kistanului, Syed Sharifuddin 
Pirzada, ambasadorul Pakis
tanului în România, Jam
sheed K. A. Marker, prințul 
Miangul Aurangzeb, deputat 
în Adunarea Națională, S. 
Fida Hassan, lecretarul prin
cipal al președintelui, Altfar 
Gauhar, secretarul Ministe
rului Informațiilor și Radio
difuziunii, și alte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Pakistanului în 
vizita sa în România.

Au fost prezenți șefi ai mi- 
liunilor diplomatice acredi
tați în România, atașați mili
tari, membrii Ambasadei Pa
kistanului și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă cordială.

(Agerprea)

NOUTĂȚI
FOTBALISTICE

SELECȚIONATA DE 
TINERET

Tot ieri pe stadionul „Re
publicii" s-a desfășurat un 
meci de verificare între se
lecționata de tineret cu for
mația Electronica Obor din 
divizia secundă. Au fost fo
losiți următorii fotbaliști : 
Constantinescu (Gomea), 
Kiss, Boc (N. Ionescu), Dinu 
Deleanu (Velea), Vigu (De- 
selnicu), Lupulescu, Lucescu 
(Oprișan), Grozea, Cupermon 
Tătaru II), Jercan. Rezultat 
final : 5—0. Au marcat Lu
cescu de două ori, Jercan de 
două ori și Grozea.

PREGĂTIRILE LOTULUI 
B

La Craiova, unde va avea 
de altfel loc și partida cu se
lecționata divizionară B a Po
loniei, au susținut meciul de 
antrenament între ei, marți și 
miercuri, componenții lotului 
B care cuprinde următorii 
jucători : Ionescu, Adamache, 
Ivăncescu, Ioachim Popescu, 
Barbu, Motroc, Marin Mar
cel, Deliu, Pescaru, Negrea, 
Ivan, Sfîrlogea, Krauss, Tu- 
fan, Iancu, Peronescu, Țară- 
lungă și Badea.

Un amănunt semnificativ : 
cu acest meci internațional 
de duminică se inaugurează 
în orașul Banilor noul și mo
demul stadion „23 August".

Sportivii români se afirmă

in întrecerile preolimpice

Sportivii români continuă 
să se afirme la întrecerile 
preolimpice de la Ciudad de 
Mexico. Tînărul nostru tră
gător, Gheorghe Sencovici, 
s-a comportat remarcabil în 
proba de skeet, ocupînd lo
cul doi cu 195 puncte. Pri
mul loc a revenit sportivului 
vest-german, Konrad Wim- 
hier, actual campion mondial, 
cu 199 puncte. G. Sencovici
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SĂPTĂMÎNA viitoare pe ecrane

o pioducție a studioului cinematografic București 
Scenariul : Ioan Grigorescu Regia : Virgil Calotescu 
Cu : Iurie Darie, Leopoldina Bălănuță, Ștefan Ciubotărașu, roma Caragiu, Viorica Farkaș

Emil Botta, Constantin Codrescu, Dem. Rădulescu, Mircea Bașta, Geo Barton, 
Monica Ghiuță.

Imag.: C. Ioncscu-Tonciu
Răducanu Ateodiresei

Aranj. muz. : Th. Mitache 
Decoruri : Guță Știrbu

•cinema

PROSTĂNACUL 
—cinemascop—

rulează la Patria (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16.30 ; 19 ; 21,30),
Tomis (orele 9,45 ; 12,15 ; 
14,45 ; 17,15 ; 19,45), Melodia
(orele 8,45-: 11,15 ; 13,45 ; 
16,15 ; 18,45 ; 21), Flamura (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

SINDBAD MARINARUL 
rulează la București (orele 
8,45; 10,45: 12,45; 14,45; 16,45; 
19; 21,15).

UN IDIOT LA PARIS 
—cinemascop—

rulează la Capitol (orele 9,15;
11.30 13,45 ; 16.15 : 18,30 : 20.45).
Feroviar (orele 8.30 • 10,45 ;
13.15-; 15 ; 17,45 : 20,15) ;
Excelsioi (orele 9.45: 12; 14,15; 
16,30; 19; 21.15) Modern (orele 
9,30; 11,30; 14,30: 16,30; 18,30;
20.30),  Republica (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,45; 19; 21,15).

AGONIE ȘI EXTAZ
—cinemascop—

rulează la Festival (orele 8.45;
11,30 . 14,30 ; 20,30), Grivița
(orele 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21).

MECIURILE LUI RAPID 
ȘI STEAUA DIN C.C.E. ȘI 

CUPA CUPELOR

Echipele Rapid și Steaua 
calificate în turul al doilea al 
C.C.E. și respectiv Cupa Cu
pelor au propus adversarilor 
următoarele date de disputa
re a primelor meciuri : pen
tru prima partidă cu Juven
tus Torino, campioana Italiei, 
Rapidul a propus data de 8 
noiembrie la Torino și 29 no
iembrie la București. Steaua a 
propus clubului Valencia data 
de 8 noiembrie în Spania și 
13 decembrie la București. 
După toate probabilitățile a- 
ceste date vor fi acceptate. 
Deocamdată se așteaptă con
firmarea oficială a parteneri
lor de joc.

SELECȚIONATA DE 
JUNIORI

Pe stadionul Politehnica din 
Capitală echipa națională de 
juniori a întîlnit „rezervele" 
Politehnicii București. Tinerii 
fotbaliști au învins cu 4—1 
prin golurile marcate de 
Ștefănescu și Nicolae de 3 
ori. Au jucat următorii : Băr- 
bulescu (Vidac), Tănăsache 
(Marinescu, Rizea), Ciugarin, 
Ispir, Marinescu (Viciu), Ri
zea, (Dumitru), Dumitru 
(Ciutac), Caniaro, Mustață 
(Etern, Ștefănescu), Ștefănes- 
cu (Iordănescu), Nicolae.

a adus cea de-a 6-a medalie 
echipei române.

In turneul de box, la cate
goria muscă, reprezentantul 
nostru Constantin Ciucă a 
cîștigat și în turul doi prin 
neprezentarea lui Ștefan Pa- 
naiotov (Bulgaria).

în continuarea competiții
lor preolimpice, capul de afiș 
îl vor deține probele de nata- 
ție și caiac-canoe.

AMPRENTA
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

SORA CEA MARE
rulează la Victoria (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45). 

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND YARD

rulează la Lumina (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45),
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Volga (orele 
10; 16; 18.15; 20,30).

UN LUCRU FĂCUT LA TIMP 
rulează la Doina (orele 11,30; 
14,30; 16; 18,30; 20.45).

PROCESUL DE LA VERONA 
rulează la Union (orele 15,30;
20,30).

DESENE ANIMATE (ora 18). 
SĂLBATECII DE PE RÎUL 
MORȚII — SPRE CRESTE — 
GUSTAV NU-ȘI CUMPĂRĂ 
MAȘINĂ

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

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
—cinemascop—

rulează la Giulești (orele 11,30; 
18; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30),
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20).

ȘEFUL SECTORULUI 
SUFLETE 
—cinemascop—

rulează la înfrățirea (orele 
16; 18; 20.15).

SPARTACUS — cinemascop — 
—ambele serii—

rulează la Dacia (orele 9—
19.30 în continuare).

FEMEIA NECUNOSCUTA

r ă
PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
In după-amiaza zilei de 25 

octombrie a.c. tovarășul Vir
gil Trofin, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația 
de specialiști în domeniul a- 
griculturii din R. D. Vietnam, 
condusă de tovarășul Phan 
Van Chieu, adjunct al mi
nistrului agriculturii al R.D. 
Vietnam.

La primire, care a decurs

CU PRILEJUL ZILEI 
FORȚELOR ARMATE
Ministrul forțelor armate, 

general-colonel Ion Ioniță, a 
oferit miercuri seara, în saloa
nele Casei centrale a arma
tei, un cocteil cu prilejul Zi
lei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România.

Au participat membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, ad- 
juncți ai miniștrilor forțelor 
armate și afacerilor interne, 
vicepreședinți ai Consiliului 
Securității Statului, generali 
activi și în rezervă, ofițeri 
superiori, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, 
ziariști.

Au luat parte atașați mili- 
titari acreditați la București.

★
Cu prilejul celei de-a 23-a 

aniversări a Zilei Forțelor 
Armate, la Monumentul E- 
roilor Patriei și la cimitirul 
Ghencea, miercuri dimineața 
au fost depuse coroane de

Telegrama adresată de conducerea 
sindicatelor din România generalului 

Suharto
Consiliul Central al Uniu

nii Generale a Sindicatelor 
din România a trimis o tele
gramă generalului Suharto, 
președinte interimar al Repu
blicii Indonezia în care ex
primă sentimentele profunde 
de solidaritate și simpatie ale 
celor ce muncesc din Româ
nia cu lupta forțelor progre
siste din Indonezia. Consiliul 
Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor — se spune 
în telegramă — toți oamenii 
muncii din țara noastră, pro

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

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

FARAONUL — cinemascop — 
—ambele serii—

rulează la Bucegt (orele 16;
19.15) . Arta (orele 15.30; 19).

O ZI NU TOCMAI 
NOROCOASA

rulează la Unirea (orele
18.15) .

MARELE RESTAURANT 
—cinemascop—

rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20.30).

PASĂREA PHOENIX — 
cinemascop—

rulează la Miorița (orele 8,45 ;
11,30 ; 14.30 ; 17,30 : 20,30).

SINGUR PE LUME
rulează la Dudești (orele 
15,30; 18; 20,30), Pacea (orele 
15,30; 18; 20,30).

CUM SA FURI UN MILION? 
—cinemascop—

rulează la Munca (orele 16; 
18; 20.30), Cotroceni (orele 
15.30; 18; 20.30).

CINE CĂLĂREȘTE 
UN TIGRU ?

rulează la Moșilor (orele 16; 
18 15: 20.30)

SUS MlINTLE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI 1

rulează la Unirea (orele 16;
20,30).

RECOMPENSA
rulează 1» Cosmo» (orele 
15,30; 18; 20.30).

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

într-o atmosferă caldă, tovă
rășească au luat parte Vasile 
Vlad, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șeful Secției 
relațiilor externe a C.C. al 
P.C.R. și Ion Miclescu, șef 
de comisie la Secția agrară a 
C.C. al P.C.R. A fost de față 
Hoang Tu, ambasadorul R.D. 
Vietnam la București.

flori din partea Ministerului 
Forțelor Armate și Comitetu
lui organizatoric al veterani
lor din războiul antifascist.

La solemnități au partici
pat general - colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate, 
general-locotenent Ion Co- 
man și general-locotenent 
Vasile Ionel, adjuncți ai mi
nistrului, general-locotenent 
Alexandru Dănescu, adjunct 
al ministrului afacerilor in
terne, generali activi și în 
rezervă, ofițeri superiori.

A fost intonat Imnul de 
Stat. După depunerea coroa
nelor, participanții la solem
nități au primit defilarea 
companiilor de onoare.

In aceeași zi au fost depu
se coroane de flori la monu
mente și cimitire militare din 
țară.

(Agerpres)

fund neliniștiți și indignați 
de represiunile la care sînt 
supuși militanții progresiști, 
comuniștii și patrioții indo
nezieni întemnițați și con
damnați, de intensificarea 
măsurilor antidemocratice, vă 
cer cu hotărîre să se pună 
capăt terorii, să fie puși în 
libertate activiștii sindicali și 
ceilalți patrioți arestați, să 

fie restabilite și respectate 
libertățile și drepturile sindi
cale și democratice din Indo
nezia.

INFORMAȚII
Cu prilejul zilei naționale a 

Iranului, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socia
liste România, Comeliu Mă- 
nescu, a trimis o telegramă 
ministrului afacerilor externe 
al Iranului, Ardeshir Zahedi, 
prin care adresează sincere 
felicitări și își exprimă încre
derea că relațiile prietenești 
dintre cele două țări se vor 
dezvolta continuu, în folosul 
popoarelor lor și al cauzei 
păcii mondiale.

La 25 octombrie a avut 
loc, la Ministerul Afacerilor 
Externe, între Constantin Fli- 
tan, adjunct al ministrului 
afacerilor externe și Erich 
Stratling, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al R. 
F. a Germaniei la București, 
schimbul de note referitor 
la intrarea în vigoare, pe a- 
ceeași dată, a Acordului între 
Guvernul Republicii Socialis
te România și Guvernul Re
publicii Federale a Germaniei 
asupra cooperării tehnico-e- 
conomice, semnat la București, 
la 3 august 1967.

Membrii delegației de spe
cialiști din agricultura R. D. 
Vietnam în frunte cu Phan 
Van Chieu, adjunct al minis
trului agriculturii, care se 
află în țara noastră la invita
ția Consiliului Superior al A- 
griculturii, au făcut miercuri 
dimineața o vizită la Minis
terul Afacerilor Externe unde 
au fost primiți de Constan-: 
tin Flitan, adjunct al minis
trului.

ZORBA GRECUL
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

CINE VOIA S-O UCIDĂ 
PE JESSIE ?

rulează la Colentina (orele 16; 
18.15: 20.30).

POVESTEA ȚARULUI SALTAN 
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18; 20,30'.

CENUȘA Șl DIAMANT 
rulează la Central (orele 9; 
12; 15; 18; 20,45).

JOI 26 OCTOMBRIE 1967

18,00 — La ordinea zilei... In 
dezbatere : Cerințele vieții eco
nomice și metodologia de pla
nificare ; 18„30 — Studioul pio
nierilor ; 19,00 — Mult e dulce 
și frumoasă... ; 19.30 — Telejur
nalul de seara' ; 20 00 — Film 
serial „Ivanhoe" ; 20,30 — Ca
binet medical TV : Zgomotul 
citadin ; 21,00 — „Salva de pe 
Aurora". Participant români la 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie ; 21.20 — Studioul
mic : „Omul cu floarea" de 
Luigi Pirandello ; 21,50 — De 
la Giotto la Brâncuși : Peisa
jul olandez ; 22,10 — Scrinul
amintirilor. Emisiune de ro
manțe.

X.



Manifestări cu prilejul Zilei /

Adunarea generală a Națiuni- 
nilor Unite s-a întrunit miercuri 
dimineața în ședință plenară 
sub președinția lui Comeliu 
Mănescu pentru a examina ra
poartele Comitetului politic spe
cial, Comitetului pentru proble
mele economice și financiare și 
Comitetului general (biroului).

Adunarea Generală a luat act 
de raportul Comitetului științi
fic a] Națiunilor Unite cu pri
vire la efectele radiațiilor ato
mice și într-o rezoluție adoptată 
în unanimitate a cerut acestui 
comitet să-și continue lucrările.

A fost, de asemenea, adoptat, 
fără obiecții, raportul cu privire 
la aranjamentele în vederea sim
pozionului internațional în pro
blemele dezvoltării industriale, 
care urmează să se țină la Atena, 
la sfîrșitul lunii noiembrie a.c.

Adunarea Generală a hotărît 
în unanimitate includerea pe or
dinea de zi a actualei sesiuni,

la recomandarea Biroului, a 
punctului intitulat: „Problema 
privilegiilor și imunităților*, care 
să fie dezbătut în Comitetul nr. 
6 (pentru problemele juridice). 
Astfel, ordinea de zi cuprinde 
în prezent 98 de puncte.

Următoarea ședință plenară a 
Adunării Generale va avea loc 
luni după-amiază pentru alege
rea membrilor Comisiei Națiu
nilor Unite cu privire la drep
tul comercial internațional.

Comeliu Mănescu, președintele 
Adunării Generale a O.N.U. a 
primit miercuri pe doamna Su
zanne Bastide, președinte al 
Tribunalului administrativ al Na
țiunilor Unite, care i-a făcut o 
vizită protocolară.

în cursul aceleiași zile, Come
liu Mănescu a participat la un 
dejun de lucru cu președinții ce
lor 7 comitete principale ale 
Adunării Generale.

După incidentele 
izraeliano-egiptene

Consiliul de Securitate și-a 
reluat miercuri dimineața lucră
rile. A luat cuvîntul reprezentan
tul Nigeriei care a propus să se 
amine examinarea celor două 
proiecte de rezoluție, pentru a da 
posibilitatea membrilor neperma- 
nenți ai Consiliului, să procede
ze la consultări în vederea unei 
rezoluții de compromis menită 
să restabilească pacea în regiu
nea Orientului Apropiat. Orice 
rezoluție parțială este inutilă, a 
spus el, relevînd că dacă s-ar 
trece la vot în momentul de față 
asupra unor asemenea rezoluții 
ar reprezenta un gest lipsit de 
rațiune.

Propunerea a fost acceptată. 
Consiliul de Securitate urmează 
să se reîntrunească în cursul 
după-amiezii aceleiași zile.

Potrivit ziarului „Al Akhhar" 
din Cairo, autoritățile egiptene 
au permis vedetelor izraeliene 
să pătrundă în apele teritoriale 
ale R.A.U. la o distanți de 6 
mile (9,6 km) de țărm pentru 
salvarea membrilor echipajului 
distrugătorului izraelian „Ei- 
lath". Ziarul subliniază că „per
misiunea acordată de autorită
țile R.A.U. și prezența vedetelor 
izraeliene, constituie dovada fap
tului că epava navei „Eilath" se 
găsește în interiorul apelor teri
toriale egiptene".

ff

Forțelor Armate ale României
LA CASA Ofițerilor din Ulan 

Bator a avut loc în ziua do 24 
octombrie o adunare festivă con
sacrată Zilei Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România. 
La adunare au participat D. Ba- 
vuu, adjunct al ministrului pen
tru problemele armatei populare 
a Republicii Populare Mongole, 
ofițeri și reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe. Des
pre semnificația evenimentului 
au vorbit B. Baransai, șef de di
recție în Ministerul pentru Pro
blemele Armatei Populare, și 
Dumitru Albu însărcinat cu afa
ceri ad-interim al României.

Cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socialis
te România, atașatul militar, 
aero șl naval român la Londra, 
It col. C. Mărgineanu, a ofe
rit în saloanele ambasadei o 
gală de filme urmată de cocteil 
la care au participat generali 
și ofițeri superiori din Minis
terul Apărării al Marii Brita
nii, reprezentanți al Ministe
rului de Externe, atașați mili
tari și membri ai unor amba
sade din Londra, ziariști. A 
luat parte, de asemenea, amba
sadorul român la Londra, Va- 
sile Pungan.
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U.R.S.S. — Sala mașinilor hidrocentralei „V. I. LeninM de pe Volga

REZULTATE MINIME"

Cînd Thor Tjontvelt, pilot, în virată de 
30 de ani din Fairbanks (Alaska), co-pilo 
tul Rolf Storhavg din Oslo, în vîrstă de 
20 de ani și „veteranul" Einar Pedersen, 
navigator al companiei scandinave de 
transporturi aeriene, S.A.S., în vîrstă de 
48 de ani, au decolat la 14 octombrie de 
pe aeroportul din Fairbanks, pe bordul 
unui avion mic cu două motoare „Piper 
Comanche" nici unul dintre ei nu bănuia 
că nu peste mult timp aveau să devină 
„robinsoni moderni". Zborul lor urmărea 
alegerea unei noi rute aeriene polare între 
Alaska și Europa. Dar expediția s-a ter
minat mult mai repede decît se așteptau.

Potrivit unui comunicat mi
litar egiptean, citat de agenția 
France Presse, în cursul ciocni
rilor de marți după-amiază în
tre forțele egiptene și cele iz- 
raeliene, acestea din urmă au 
pierdut un avion, zece tancuri, 
patru mașini blindate, cinci 
rampe mobile de rachete, un 
camion, cinci mortiere. De a- 
semenea, au fost distruse șase 
posturi de observație izraelie- 
ne, trei depozite de muniții, 
patru depozite de carburanți și 
au fost reduse la tăcere cinci 
poziții de artilerie. Trei mili
tari egipteni — se arată în co
municat — au fost uciși, iar 
alți cinci răniți ; un tanc egip
tean a fost distrus.

★
Un purtător de cuvînt mili

tar izraelian citat de agenția 
France Presse, a dezmințit co
municatul militar egiptean re
feritor la pierderile înregistra
te de Izrael în cursul inciden
telor de marți după-amiază, 
în regiunea Canalului de Suez.

După încheierea reuniunii de la Luxemburg
Sesiunea Consiliului 

Ministerial al Pieței co
mune s-a încheiat ieri la 
Luxemburg cu rezultate 
minime.

Practic, singura hotărîre a 
miniștrilor de externe o con
stituie împuternicirea Comi
siei unice a C.E.E. de a nego
cia încheierea unui acord de 
asociere la Piața comună a 
Marocului și Tunisiei. Negocie
rile ar urma să se refere, po
trivit mandatului acordat co
misiei, la 60 de produse pro
venind din cele două țări.

Problema aderării Angliei 
la Piața comună rămîne, însă, 
intr-un impas complet după 
reuniunea de la Luxemburg. 
Caracterizînd rezultatele se
siunii, ministrul de externe 
al Olandei, Luns, a spus: 
„Dezbaterile nu au fost încura
jatoare. Nu am formulat ni
mic. Eu nu sînt optimist". Se

știe că bariera principală în 
calea intrării Angliei în C.E.E. 
este ridicată de Franța. Mi
nistrul de externe francez, 
Couve de Murville, a negat, 
însă, intr-un interviu acordat 
televiziunii, că Franța s-ar 
opune în principiu aderării 
britanice. „Am spus la reuni
une că în ce privește lărgirea 
Comunității europene nu 
există din partea franceză 
nici o opoziție și nici o obiec
ție de principiu", a declarat 
ministrul francez. El a arătat 
că problema rămîne de a sta
bili dacă tratativele cu Marea 
Britanie trebuie să înceapă a- 
cum, sau este de dorit ca îna
inte de a se porni la tratative 
„cei șase" să cadă de acord a- 
supra scopurilor pe care le ur
măresc. Couve de Murville a 
fost de părere că este încă prea 
devreme de a se vorbi de un 
impas între „cei șase", de 
vreme ce discuțiile asupra a-

cestei chestiuni serioase și di
ficile abia au început.

Miniștrii de externe sînt ur
mați astăzi de miniștrii agri
culturii intr-o dezbatere de 
două zile asupra unor aspecte 
ale politicii agricole a Pieței 
comune. Problema principală 
de pe ordinea de zi este fixa
rea prețurilor comune la mai 
multe produse agricole pentru 
viitorul an. Va fi a patra în
cercare a miniștrilor de a că
dea de acord asupra unor pre
țuri mai mari pentru orz, po
rumb, ovăz, orez, carne de 
vită și alte produse. Observa
torii cred că noile propuneri 
privind subsidiile acordate 
producătorilor de semințe o- 
leaginoase ar putea determina 
Italia să accepte propunerile 
cu privire la stabilirea unor 
prețuri mai ridicate la vite și 
furaje.

Ministerul do externe al 
Republicii Democrate Viet
nam a dat publicității o de
clarație în care condamnă 
atacurile sălbatice efectuate 
de aviația americană la 25 
octombrie asupra Hanoiului și 
suburbiilor sale. In declara
ție se spune că la 25 
octombrie mai multe valuri 
de avioane americane au 
bombardat zone populate ale 
orașului Hanoi, podul Long 
Bien, și orașul districtual Gia 
Lam. Atacarea Hanoiului și a 
suburbiilor sale la 25 octom
brie dovedește, fără putință 
de îndoială, caracterul fals al 
recentelor declarații ale pre
ședintelui Johnson în legă
tură cu „dorința de pace a 
S.U.A.“. Aceste noi acte agre
sive americane constituie o 
provocare adresată opiniei 
publice mondiale care, soli
dară cu poporul vietnamez, 
cere cu hotărîre încetarea ne
condiționată a bombardamen
telor și a altor acte de război 
împotriva Republicii Demo
crate Vietnam, precum și a 
războiului de agresiune îm
potriva poporului vietnamez.

LA VARȘOVIA a avut loc 
plenara conducerii centrale 
a Uniunii tineretului socialist 
din R. P. Polonă. Pe ordinea 
de zi s-a aflat problema parti
cipării acestei organizații de 
tineret la dezvoltarea și întări
rea capacității de apărare a 
țării și la educarea tineretului 
in spirit patriotic.

Numeroși tineri și tinere 
din Los Angeles (California) 
au protestat împotriva răz
boiului dus de S.U.A. în Viet
nam, participînd la o demon
strație organizată în fața clă
dirii unde secretarul de stat. 
Dean Rusk, rostea un discurs 
consacrat politicii vietnameze 
a Statelor Unite. Rusk a sub
liniat, printre altele, că aceas
tă politică nu va fi modificată 
în pofida demonstrațiilor de 
genul acelora care au avut 
Ioc în capitala federală și 
la care au participat zeci de 
mii de persoane.

UN GRUP de neofasciști, 
purtlnd lozinci împotriva legii 
electorale regionale, care se 
află in prezent în dezbaterea 
Camerei deputaților, au atacat 
sediul central al Partidului So
cialist Unificat. înarmați cu 
bastoane, pietre și sticle cu 
benzină, ei s-au dedat la acte 
de vandalism Incerclnd să in
cendieze clădirea. Împotrivirea 
acestora față de legea electorală 
regională se datorește faptului 
că legea respectivă fixează noi 
norme pentru alegerea consi
lierilor regionali, norme care

vor reduce și mai mult ponde
rea grupărilor de dreapta în 
viața politică a Italiei.

MARTI după-amiază, Flo
rian Dăn&lache, ministrul 
căilor ferate, oare se află 
in Franța, a făcut o vizită la 
direcția Societății naționale 
a căilor ferate franceze 
(S.N.C.F.), unde a fost pri
mit de dl. A. Segalat, pre
ședintele Consiliului de ad
ministrație al S.N.C.F., cu 
care s-a întreținut asupra 
unor probleme privind acti
vitatea căilor ferate fran
ceze.

LA SMOLNÎI s-a deschis 
miercuri sesiunea jubiliară a 
Comitetului sovietic pentru 
apărarea păcii, consacrată ce
lei de-a 50-a aniversări a 
decretului leninist asupra pâ
rii. Ședința se desfășoară in 
istorica sală de festivități de 
Ia . Smolnîi, unde în urmă 
cu jumătate de secol au fost 
adoptate primele decrete ale 
puterii sovietice, propuse de 
Lenin — decretele asupra 
Păcii și asupra Pămîntului.

În cadrul sesiunii, Nikolai 
Tihonov președintele Comite
tului sovietic pentru apărarea 
păcii, a prezentat raportul 
„Decretul leninist asupra Pă
cii și lupta pentru pace dusă 
în decurs de 50 de ani de 
poporul sovietic".

La lucrările Congresului, par
ticipă și o delegație din partea 
Consiliului Național al Femei
lor din Republica Socialistă Ro
mânia, condusă de Ioana Boga, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național.
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„ARMATA

ÎNVĂȚĂMINTULUI44
Invâțămintul cunoaș

te în Iran o remarca
bilă dezvoltare. Inițiati
vele luate de șahinșa- 
hul Iranului de 
combatere a analfa
betismului acolo unde 
mai există în lume și 
donarea unor impor
tante fonduri Organi
zației Națiunilor Unite 
pentru a acționa în a- 
cest scop merg mină 
în mină cu aplicarea 
reformei învățămîntu- 
lui, adoptată în urmă 
cu trei ani. Ideea că 
pentru construirea unui 
stat modern este ab
solut necesară pregăti
rea de cadre, își gă
sește oglinda în aloca-

• LA 25 octombrie, s-a des
chis Ia Tirana, al 6-lea Congres 
al Uniunii Femeilor din Alba
nia. La Congres iau parte En
ver Hodja, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, șl alți conducători al
banezi.

GUVERNUL indonezian a 
hotărît închiderea ambasa
dei sale din Pekin, a anun
țat miercuri postul de radio 
oficial Djakarta, citat de 
agenția Reuter.

Săptămina trecută, minis
trul de externe Adam Ma
lik, anunțase că Indonezia a 
suspendat relațiile sale di
plomatice cu Republica 
Populară Chineză.

UN PUTERNIC cutremur de 
pămint a fost Înregistrat de 
către seismograful de la Uni
versitatea Fordham din New 
York. Specialiștii apreciază că 
epicentrul acestei mișcări seis
mice s-a aflat In Pacificul de 
nord la o distanță de aproxi
mativ 12 300 kilometri de New 
York.

(iile bugetare impor
tante la capitolul învă- 
țămînt: în perioada 
1965—1970 s-au pre
văzut cheltuieli pentru 
învățămînt în valoarea 
de 447 milioane do
lari. în anul școlar tre
cut, numărul elevilor 
din școlile secundare, 
tehnice și al studenți
lor a fost de aproape 
2,5 milioane. Dar ac
centul prinicipal se 
pune pe ramificarea re
țelei de școli în medi
ul rural. Pe lingă în
vățătorii pregătiți spe
cial pentru cariera di
dactică — al căror nu
măr este încă insufici
ent — este folosit, în-

cepînd din 1963, „Cor
pul de educatori", de
numit., și „Armata în- 
vățămintului". Pentru 
a da impuls răspîndirii 
științei de carte, mii 
de tineri au plecat ca 
învățători la sate. Cînd 
vine în sat, institutorul 
merge — de obicei — 
din casă în casă pentru 
a-și face anunțată pre
zența și invită pe copii 
și pe adulții care nu 
știu carte să vină la 
școală; dacă la înce
put membrii „Armatei 
Invățămîntului" erau 
priviți ca o raritate, 
astăzi despre ei s-a a- 
flat pretutindeni. Ziua, 
institutorul îi învață pe

copiii de vîrstă școlară 
să scrie și să citească, 
iar la școală serală îi 
adună pe cei vîrstnici 
doritori să pătrundă tai
nele alfabetului

Potrivit statisticilor 
Ministerului Educației, 
pînă în luna septem
brie 1966, membrii 
„Armatei Invățămîn- 
tului" — cu sprijinul 
locuitorilor satelor — 
au construit 10 700 de 
școli și au reparat clă
dirile altor 7 200. În
semnătatea activității 
„Armatei Invățămîntu- 
lui" care numără 19 000 
de membri poate fi 
desprinsă din faptul 
că anul trecut au fost

La cîteva ore după 
decolare, legătura prin 
radio dintre avionul 
„Piper Comanche" și 
aeroportul Fairbanks 
s-a întrerupt pe neaș
teptate. Au urmat ore 
de așteptare încordată 
pentru a se afla vreo 
veste de Ia cei trei a- 
viatori. Apoi a fost 
dată alarma. Timp de 
nouă zile, zeci de avi
oane și elicoptere au 
străbătut o zonă întin
să, dintr-o regiune săl
batică și complect ne
locuită, situată în su
dul Alaskăi și nordul 
teritoriului de vest al 
Canadei. Comunicatele 
publicate în fiecare sea
ră menționau: „Nici 
un rezultat". Neîmpă
cată cu ideea pierderii 
lui Einar Pedersen, so
ția lui, Ingrid, și fiul 
lor, Sven participau de 
dimineață și pînă sea
ra la operațiunile de

cercetare. Pe bordul 
fiecărui avion care pa
trula se aflau cîte 25 
de voluntari din Alaska 
ce aveau misiunea să 
nu scape din ochi nici 
o porțiune a terenului 
deasupra căruia zburau.

In sfîrșit, duminică 
leara, autoritățile nord- 
americane și canadi
ene au comunicat că 
epava avionului a 
fost reperată. Ceea ce 
era, însă, mai impor
tant, cei trei aviatori 
>rau în viață. Iar sal

varea lor se datorește, 
oricît de curios ar pă
rea, timpului nefavora
bil ! într-adevăr, Bob 
Shinn, unul din piloții 
trimiși în cercetare, 
s-a îndepărtat din zona 
ce-î fusese repartizată 
din cauza unei puter
nice furtuni de zăpadă 
și, pentru a nu se îna
poia imediat la bază, 
a continnat zborul în

regiunea muntelui Ri
chardson. Aici el a ză
rit pe cei trei aviatori. 
„Dacă timpul nu era 
prost — a declarat 
Shinn — poate că nu 
am fi zburat niciodată 
peste muntele Richard
son. Nu ne închipuiam 
ca ei să fi căzut aco
lo".

Încercările de salva
re a aviatorilor au tre
buit să fie însă amina
te timp de 24 de ore, 
tot din cauza timpului 
neprielnic, care nu per
mitea aterizarea unui 
elicopter sau lansarea 
a doi parașutiști, cum 
se intenționase la in- 
:epuL în schimb, din- 
tr-un avion în care au 
luat loc Ingrid și Sven 
Pedersen, le-au fost 
parașutate alimente, pă
turi, medicamente și 
un post de radio. Luni, 
aviatorii au fost luați 
de un elicopter și trans
portați la Inuvik (Ca
nada) unde au primit 
primele îngrijiri.

Micul post de radio 
parașutat naufragiați- 
Ior de pe muntele Ri
chardson a permis să 
fie cunoscute și primele 
amănunte ale odiseii 
lor. Ei au comunicat 
că la puțin timp după 
decolare, motorul sting 
a încetat să funcțione
ze. întrucît acesta ali
menta și generatorul 
pentru aparatul de ra
dio, contactul cu pă- 
mîntul a fost paralizat,

iar echipamentul pen
tru navigație nu mai 
putea fi folosit Piloții 
au încercat să ducă a- 
vionul spre aeroportul 
Shingle, dar al doilea 
motor s-a oprit. Atunci 
s-a recurs la ultima în
cercare de salvare, o 
aterizare forțată, rea
lizată cu succes pe ză
pada căzută pe unul 
din versanții muntelui 
Richardson. Aviatorii 
care suferiseră numai 
răni minore, și-au con
struit mai întii un bor
dei in pămînt unde 
s-au adăpostit întru
cît temperatura era de 
minus 17 grade. Ei nu 
au dus lipsă de ali
mente, avînd provizii 
pentru două săptămîni. 
Timp de nouă zile au 
stat aici în așteptarea 
lalvatorilor. Cel mai 
mult au avut de sir 
ferit din cauza fri 
gului și viscolelor. 
De două ori au ză
rit la orizont avioane 
dar nu au fost reperați 
de ele.

Acum, cei trei avia
tori se odihnesc la Inu
vik. La întrebarea unui 
ziarist dacă intențio
nează să continue ac
tivitatea după ce se vor 
restabili complet, toți 
trei au răspuns :. De
sigur, aceasta este doar 
meseria noastră 
o iubim mult".

pe care

Intre 19 și 24 octombrie, la 
Brno a avut loc ședința Comi
siei permanente a C.A.E.R. 
pentru industria de petrol și 
gaze. La ședință au luat parte 
delegațiile Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Populare 
Ungare, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare 
Polone, Republicii Socialiste 
România, Uniunii Sovietice și 
Republicii Socialiste Ceho
slovace. La ședință au partici
pat, de asemenea, reprezentanți 
ai R.S.F. Iugoslavia, Cubei și 
R.P.D. Coreene.

In legătură cu semicentena
rul Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, Alexandru 
Boabă, președintele Comisiei, a 
prezentat un referat despre re
lațiile economice dintre țările 
membre C.A.E.R. și a scos în 
evidență succesele obținute de 
U.R.S.S. și celelalte țări mem
bre C.A.E.R. în colaborarea în 
domeniul industriei țițeiului și 
gazelor.

Comisia a dezbătut sarcinile 
sale de viitor și a aprobat pla
nul său de lucru pe anul 1968.

De asemenea, Comisia a ela
borat planul de lucru pe peri
oada 1968—1970 cu privire la 
coordonarea celor mai impor
tante cercetări științifice care 
prezintă interes reciproc pen
tru țările membre C.A.E.R.

Vedere din Abadan

cuprinși în sistemul 
învățămintului elemen
tar 1 320 000 de elevi, 
ceea ce reprezintă o 
dublare a numărului 
elevilor în ultimii 5 
ani. Aceleași statistici 
indică faptul că „Ar
mata învățămintului" 
și-a adus contribuția 
principală în dezvolta
rea invățămîntului in 
mediul rural, unde din 
1963 s-a înregistrat un 
spor al școlarizării de 
peste 26 la sută.

Pe lingă instruirea 
copiilor și alfabetiza

rea adulților, educatorii 
își aduc contribuția la 
crearea de biblioteci 
sătești și Ia organizarea 
unor activități recrea
tive pentru tineret. A- 
deseori, împreună cu 
membrii „Armatei în
vățămintului", lucrează 
și „Armata sănătății" » 
tineri care în a doua 
parte a stagiului mili
tar pleacă la sate pentru 
a preda unele cunoș- 
tiințe medicale...

Cele 5 000 de școli, 
amplasate în 5 000 de 
sate, în localuri noi, se

dezvoltă și ele într-un 
mod original: în fie
care an școlar — care 
durează șapte luni — 
se adaugă o clasă în 
plus, pînă la comple
tarea ciclului elemen
tar. Programul de fo
losire a „Armatei învă- 
țămîntului" este pre
văzut pentru zece ani, 
dar roadele au devenit 
de acum palpabile.

Paralel cu dezvolta
rea învățămintului e- 
lementar, cu tendința 
spre generalizare, în
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Iran se desfășoară o 
activitate intensă pen
tru pregătirea de cadre 
în conformitate cu ne
cesitățile dezvoltării 
statului modern. A fost 
creată o comisie spe
cială care pregătește 
un nou program de 
educație în care vor fi 
cuprinse în programul 
de învățămînt nume
roase discipline, cu un 
accent deosebit pe cele 
tehnice și profesionale. 
Grija pentru crearea de 
școli profesionale a 
dus la multiplicarea 
lor de la numai 6 in 
1953 Ia 105 în actualul 
an școlar, iar numărul 
elevilor a sporit de la 
800 la 15 000. Pentru 
formarea de specialiști 
cu înaltă calificare în 
probleme tehnice fi 
industriale a fost pus 
la punct programul 
Universității industria
le Aryamehr. Dorința 
de Învățătură trezește 
îndreptățite speranțe 
în viitor.

P. NICOARA
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din Nigeria
In localitatea Oron, din provincia orientală, sînt în 

curs lupte între trupele federale și cele biafreze, rela
tează agenția France Presse citind surse din capi
tala Nigeriei. Potrivit acestor informații, trupele fede
rale și-au consolidat pozițiile în orașul Calabar în 
timpul operațiilor amfibie, dar intimpină o puternică 
rezistență în jurul locali tații Oron, unde biafrezii dis
pun de importante instalații de apărare.

Aceeași agenție menționează 
că Oron a fost bombardat în 
cursul săptămînii trecute de 
unități navale și avioane fe
derale.

Aviația federală a bombar
dat localitatea Port Harcout, 
însemnat centru petrolier, re
latează agenția Reuter. La La
gos nu s-au furnizat amănunte 
asupra daunelor provocate 
în timpul bombardamentelor,

Referitor la situația de pe 
fronturile din Nigeria, agenția 
France Presse, citind un comu
nicat al Comandamentului ar
matei biafreze, relatează că

trupele federale au suferit luni 
o nouă înfrîngere în sectorul 
Enugu. în timpul unei lupte de 
cîteva ore, desfășurată în 
suburbiile din partea de sud- 
est a orașului, se arată în co
municatul biafrez, trupele fe
derale și-au abandonat poziții
le, lăsînd pe cîmpul de luptă 
numeroase victime. Biafrezii, 
pretinde comunicatul, au cap
turat o mare cantitate de ar
mament și muniție. Toate în
cercările federalilor de a recu
ceri pozițiile pierdute sau de a 
se regrupa au fost zădărnicite 
de focul artileriei biafreze.
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