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METODIC
atributele unei bune 
instruiri a organelor III J.C.
din școli și facultăți

Eveniment însemnat în viața 
organizațiilor U.T.C., adunările 
generale și conferințele de dare 
de seamă și alegeri au prilejuit fu 
toate școlile și facultățile, mo
mente de bilanț al activității des
fășurate și, mai ales, de jalonare 
a celei viitoare. Desfășurate în 
contextul traducerii în viață a 
măsurilor privind dezvoltarea în- 
vățămîntului de toate gradele, al 
eforturilor sporite îndreptate spre 
îmbunătățirea, pe baza măsurilor 
adoptate în ultima vreme de 
Comitetul Central al U.T.C. 
muncii politico - ideologice, a 
activității cultural - artistice, 
sportive, turistice și recreative, a 
întregii activități educative în 
rîndul tineretului, adunările ge
nerale și conferințele de dare de 
seamă și alegeri au oferit ute- 
ciștilor din școli și facultăți posi
bilitatea unor analize multilate
rale și exigente a rezultatelor ob
ținute, a relevării cu discernă
mânt a experienței pozitive, valo
roase. Au prilejuit, în același 
timp, evidențierea neajunsurilor, 
a posibilităților de îmbunătățire 
și îmbogățire a activității, de ri
dicare a calității acesteia.

Condiție deosebit de impor
tantă în îndeplinirea și realiza
rea celor propuse în cadrul adu
nărilor și conferințelor, a pro
gramelor de activități stabilite, 
alegerea noilor organe de condu
cere ale organizațiilor U.T.C. s-a 
făcut, de asemenea, în spiritul 
unei exigențe, al unui interes evi
dent sporit al tuturor tinerilor 
față de activitatea organizației. 
Drept urmare, la adunările gene
rale și la conferințe, uteciștii au 
ales în conducerea organizațiilor 
U.T.C. din școli și facultăți ti
neri harnici, dornici de muncă, 
elevi și studenți fruntași la în
vățătură și în activitatea obștea
scă, capabili să strîngă prin pri
ceperea și pasiunea lor, prin res
pectul de care se bucură în rîn
dul colegilor, într-un efort unic 
și fructuos energiile întregului 
colectiv de uteciști.

îndeplinirea atribuțiilor de 
răspundere ce revin organelor 
de conducere ale organizațiilor

V

U.T.C. depinde, evident, nu nu
mai de pasiunea și dragostea de 
muncă a tinerilor investiți cu în
crederea uteciștilor, ci și de ex
periența lor, de măsura în care 
vor stăpîni temeinic sarcinile ce 
stau în fața organizațiilor, în care 
vor fi ajutați ca în îndeplinirea 
acestora să apeleze la metode și 
forme de muncă din cele mai 
bune, mai eficiente. Acest fapt 
conferă instruirii organelor 
U.T.C. nou alese o importanță 
deosebită, pregătirea și desfășu
rarea lor solicitând atenție și răs
pundere maximă.

Așa cum a stabilit Comitetul 
Central al U.T.C., instruirile or
ganelor nou alese vor trebui să 
se organizeze în mod operativ, 
îndată după încheierea des
fășurării adunărilor generale 
și conferințelor, pentru a da 
posibilitate tinerilor aleși să 
pornească o muncă de calitate 
chiar de la bun început, pentru 
a evita acea perioadă „de aco
modare", pe care intervalul pre
lungit dintre alegeri și instruiri 
o crea în anii trecuți. Atît în 
școli, <ât și în facultăți, instrui
rile organelor nou alese vor tre
bui să se desfășoare cel tîrziu 
pînă la 15 noiembrie. La nivelul 
orașelor regionale secretarii co
mitetelor U.T.C. din școlile pro
fesionale, tehnice și tehnice de 
maiștri, din licee vor fi instruiți 
la nivelul orașului. Pentru ceilalți 
membri ai comitetelor U.T.C. și 
ai birourilor organizațiilor de 
bază din aceste școli, precum și 
pentru organele U.T.C. nou alese 
din școlile situate în raioane și 
în orașele de subordonare ra
ională, instruirile se vor organiza 
la nivelul fiecărei școli. Aceasta 
creează condiții pentru desfășura
rea cu mai multă operativitate 
a instruirilor, oferind în același 
timp premizele unei strînse a- 
propieri de problemele specifice, 
concrete ale fiecărei școli. Evi- 
tînd repetările inutile, și mai ales 
generalitățile și prezentările teo- 
retice-abstracte, aceste instruiri 
vor trebui să ofere tinerilor a-

(Continuare în pag. a V-a)

Analiză metalografică la Uzina metalurgică Iași

MĂSURI DE
PERSPECTIVĂ
PENTRU

Conținutul proiectului de 
Directive privind îmbunătăți
rea organizării administrativ 
teritoriale a țării și sistemati
zarea localităților rurale — 
necesitatea dezvoltării armo
nioase a tuturor localităților, 
a apropierii treptate a condi
țiilor de viață de la sate de 
cele din mediul urban — este 
pe deplin înțeles de către 
toți locuitorii comunei noastre 
și a satelor din împrejurimi.

Analiza întreprinsă a de
monstrat că actuala împărți
re administrativ teritorială nu 
mai corespunde transformări
lor rapide care au loc pe plan 
economic, social, politic și cul
tural. Și comuna noastră ca 
și altele din regiune va be
neficia de avantajele pe care

ȘEDINȚA SOLEMNĂ COMUNĂ 
Ă C.C. Ăl P.C.U.S. Șl A
SOVIETELOR SUPREME ĂIE
«. R. S. S.

•
 MOSCOVA 3. — Cores
pondenții noștri la Mosco
va, S. Podină și N. Cristo- 
loveanu, transmit: La 3 
£ noiembrie, în Sala Congre
selor din Kremlin s-a des
chis ședința solemnă comu
nă a C.C. al P.C.U.S., a So-

•
 vietului Suprem al U.R.S.S. 
și a Sovietului Suprem ăl 
R.S.F.S.R., consacrată celei 
de-a 50-a aniversări a Ma-

•
 rii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. La ședință par
ticipă veterani ai P.C.U.S., 
veterani sovietici și străini 

A ai Revoluției din Octom- 
w brie, reprezentanți ai oa

menilor muncii din Mos-
a cova.

în prezidiu au luat loc 
conducători de partid și 
de stat ai Uniunii Sovietice, 
împreună cu conducătorii 
altor delegații, invitate la 

£ sărbătorirea semicentena
rului, în prezidiu au luat 
loc tovarășii Nicolae 
Ceaușeecu și Ion Gheorghe 
Maurer.

în sală se aflau ceilalți 
£ membri ai delegației ro

mâne, precum și delegații
le veteranilor mișcării re- 

£ voluționare din România, 
Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindica- 

9 telor, Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Co
munist, Consiliului Națio- 

@ nai al Femeilor, Consiliului 
General A.R.L.U.S., a Co
mitetului organizatoric al 

® veteranilor din războiul 
antifascist, Comitetului na- 
țional pentru apărarea pă- 

® cii din România.

$1 R.
Ședința solemnă a fost 

deschisă de Nikolai Pod- 
gornîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., care a evocet 
însemnătatea Marii Revo
luții din Octombrie, su
bliniind că realizările
uriașe ale U.R.S.S., creș
terea puterii sale eco
nomice, ridicarea bunăstă
rii și culturii poporului sînt 
un rezultat al Revoluției din 
Octombrie, al înțelepciunii 
partidului comunist, sînt 
roade ale muncii mai mul
tor generații de oameni so
vietici. în continuare, el a 
propus participanților 
ședință să se păstreze 
moment de reculegere 
memoria luptătorilor 
zuți. N. V. Podgornîi a 
lutat apoi, în numele
porului sovietic, delegațiile 
din 95 de țări sosite la fes
tivități.

Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
a prezentat apoi raportul 
„50 de ani de mari victorii 
ale socialismului".

Ia 
un 
în 

că- 
sa- 
po-

S. I. S. R.
în cedrul lucrărilor de 

după-emiază ale ședinței 
solemne au luat cuvîntul 
Ghennadi Voronov, preșe
dintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R., Piotr 
Șelest, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Ucraina, 
Piotr Mașerov, prim-secre
tar al C.C. afP.C. din Bie- 
lorusia.

Au rostit, de asemenea, 
cuvîntări de salut Wladys- 
law Gomulka, conducătorul 
delegației de partid și gu
vernamentale a R.P. Polo
ne, Walter Ulbricht, con
ducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a 
R.D. Germane, Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al 
Partidului celor ce mun- " 
cesc din Vietnam, Waldeck 
Rochet, secretar general al 
Partidului Comunist Fran
cez.

După ședința de după- 
amiază a urmat un specta
col festiv.

CITIȚI IN PAGINA A ll-A
Raportul prezentat de L. Brejnev
la ședința solemnă comună a
C.C. al P.C.U.S. și a Sovietelor
Supreme ale U.R.S.S. și R.S.F.S.R.

LUMINOASĂ

VIITORUL TĂRII
DEZBATERI PROPUNERI

le generează acțiunea de îm
bunătățire a organizării admi- 
nistrativ-teritoriale a întregii 
țări și de sistematizare a lo
calităților rurale. Trebuie să 
remarcăm faptul că multe din 
comunele și satele din raio
nul nostru sînt răsfirate pe 
zeci de km cu o rețea redusă 
de străzi. Prin redimensiona- 
rea parcelelor și descinderea 
unor străzi și șosele noi, se 
vor asigura posibilități de sis
tematizare și realizarea unei 
densități optime a populației. 
Considerăm că actuala rețea 
de comunicații nu corespun
de nici pe departe necesită
ților de transport și condi
țiilor edilitare-gospodărești. 
Se impune în aceste condiții 
îmbunătățirea structurii și su-

prastructurii drumurilor, folo- 
sindu-se resursele locale exis
tente. în această direcție, în 
comuna noastră sînt încă mul
te de făcut. Am aminti doar 
faptul că în prezent, în timp 
ce șoseaua națională Brașov— 
orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej este asfaltată, drumurile 
laterale din centrul comunei, 
nu numai că prezintă un as
pect inestetic, dar de multe

ȘTEFAN CSOKBA 
tehnician agronom 
BELA KADAK 

brigadier zootehnist 
la cooperativa agricolă 

de producție Ozun, 
raion Sf. Gheorghe

(Continuare în pag. a V-a)

în uzine și fabrici, în ma
rile întreprinderi economice, 
au loc în aceste zilei, largi 
dezbateri pe marginea pro
iectelor de directive ce ur
mează să fie supuse aprobă
rii Conferinței naționale a 
P.C.R. și a Hotărîrilor plena
rei din 5—6 octombrie a.c.

Exprimîndu-și deplina ade
ziune la prevederile acestor 
documente de importanță ma
joră pentru dezvoltarea pa
triei și prosperitatea națiunii 
române, muncitori, ingineri, 
specialiști se pronunță, prin 
propunerile valoroase pe care 
le fac pentru valorificarea 
mai deplină a resurselor ma
teriale existente, a potenția
lului uman.

Publicăm azi cîteva din

propunerile făcute în adună
rile de dezbateri de la Fa
brica de antibiotice — Iași, 
întreprinderea minieră — 
Motru și Uzina de aluminiu 
Slatina.

ION POP
șeful serviciului C.T.C.
Fabrica de antibiotice 

Iași

„întrucît centralele indus
triale vor prelua o mare par
te a activității de export — 
în vederea ridicării continue 
a calității producției noastre 
— propun ca în țară, perio
dic, centrala să deschidă ex
poziții cu produse similare

La Focșani

FABRICĂ DE PLĂCI 
FIBRO - LEMNOASE 
ÎN CONSTRUCȚIE

La Focșani, în noua zonă 
industrială a orașului, au în
ceput lucrările de construcție 
la o modernă fabrică de plăci 
fibro-lemnoase cu o capaci
tate anuală de 114 000 tone. 
Fabrica va pune în valoare 
importantele resurse de mate
rie primă de pe dealurile și 
munții împăduriți ai Vrancei.

Pe o suprafață de circa 16 
ha, vor fi amplasate hala 
principală de fabricație, plat
forme betonate pentru depo
zitarea materiei prime, căi 
ferate interne, linii de garare, 
ateliere de întreținere. Utila
jele fabricii vor fi de un ni
vel tehnic corespunzător ce
rințelor actuale ale producției 
industriale.

Față de alte unități simi
lare din țară, fabrica de la 
Focșani va folosi o tehnolo
gie de fabricație denumită în 
literatura tehnică „semi- 
uscat“, care oferă avantajul 
unui consum redus de mate
rii auxiliare și un ciclu de fa
bricație mai scurt.

(Continuare în pag. a V-a)

MIRAJUL TRENULUI ALBASTRU
Sînt în viață anumite 

împrejurări, anumite con
juncturi dacă vreți, care 
impun o poziție fer
mă, o atitudine fermă : 
ori așa, ori așa ! Cunosc 
oameni care se plîng cu 
nostalgie : „Ah, dacă la 
timpul meu aș fi proce
dat așa cum ar fi trebuit, 
n-aș fi pierdut trenul al
bastru 1“ Voind prin a- 
ceastă metaforă să insinu
eze ță au pierdut o mare 
ocazie de a se afirma, o 
ocazie unică de a-și eta
la marile calități, din ca
uză că n-au știut, n-au 
putut sau n-au avut cura
jul să spună răspicat : Nu 
așa — ci așa, cu totul in
vers ! Și, vezi doamne, 
s-au văzut apoi în postura 
de a nu mai putea călă
tori pe drumurile spiralate

ale vieții în somptuoasele 
compartimente ale trenu
lui albastru cu opriri doar 
în stațiile mari și feeric 
luminate — ci într-un mo
dest personal tip 1900, 
care așteaptă mai în toate 
haltele neînsemnate de 
cîmpie să i se dea liber 
pe linia a Vil-a... La pri
ma vedere s-ar părea că 
acești oameni au, într-un 
fel, dreptate. Nu vorbesc 
de cei vîrstnici, știm ce ' 
fel de viață au dus, nici 
nu le ardea să inventeze 
metafore elegante. Vorbesc 
de generația tinerilor 
copți, tinerilor cu anumite 
pretenții și care oricît ar 
dori să arunce vina asu
pra cuiva, indiferent dacă 
e persoană sau un simplu 
pretext, tînguirile lor 
sună jalnic, a neîmplinire, 
jelania lor este o soluție

paleativă pentru explica
rea eșecului, a baterii pe 
loc a pasului, sau a defi
nitivei rămîneri în urmă...

Călătorind prin regiu
nea Brașov am întîlnit 
multe aspecte care ilus
trează cauzele care duela 
situația descrisă. Ne-am 
gîndit să analizăm unele 
dintre ele pentru a cons
tata dacă, într-adevăr, 
biletele pentru trenul al
bastru se vînd, se împart, 
se cîștigă într-o anumită 
conjunctură, de către a- 
numiți oameni aleși, sau 
sînt cucerite, cum se 
spune, cu sudoarea frun
ții...

Vrie-deraiere
Zburătorii cu planoarele 

consideră acest termen,

de Pavel Aioanei

vrie, un fel de bulboană, 
de cataractă aeriană, în 
care intrat, greu reușești 
să te mai redresezi, să-ți 
recîștigi echilibrul, pentru 
a te avînta iarăși spre tă
rii. Raportat la vocabula
rul feroviar, vria ar în
semna o deraiere. Să con
siderăm drept un zbor cu 
cea mai rapidă garnitură 
evoluția pe treptele mă
iestriei profesionale a e- 
levilor Grupului școlar do 
pe lîngă uzina de autoca
mioane din Brașov. Aici 
funcționează trei altitu
dini de calificare : Școala 
profesională, Școala teh
nică și Școala de maiștri...

...A venit într-o zi de 
toamnă, își amintește și

acum lunecarea luminii de 
aramă topită prin frunzi
șul arborilor. Pentru proas
pătul elev al Școlii profe
sionale drumul cu trenul 
albastru începuse fără 
să-și dea măcar seama. Și 
iată că, după ani, îi mi
jește mustața, glasul în
cepe tot mai mult să ca
pete un timbru personal 
și primul „bilet" oficial în 
acest mirific expres, certi
ficatul de calificare (strun
gar, lăcătuș-mecanic, fre
zor, etc) îl umple de mîn- 
drie. Au trecut prin aceste 
emoționante olipe Gheor
ghe Belecciu, Octavian 
Popa, Constantin Ștefan, 
Aurel Suciu... — dar de

ce să le mai înșirăm 
numele, doar sînt sute, 
sute, sute...

Iată însă că ajunși pe 
băncile școlii de maiștri 
se aude un șuierat, un 
scrîșnet cumplit, un zgo
mot de oțele încleștate și 
„mecanicul" (prof, emerit 
ing. Mihai Demian) frî- 
nează brusc.

Ce s-a întîmplat oare ?
...Sînt, din păcate, unii 

care au pornit la drum 
fără să-și încerce puterile, 
sau, dacă vreți, fără bilet 
de călătorie. Poate aici 
numele n-ar trebui pome
nit de loc, dar toți și-l 
amintesc prea bine pe 
Doru Bădescu. A încercat 
întîi la Institutul politeh
nic din localitate dar și 
acolo a scăpat trenul. îl 
abăteau de la învățătură

cafeaua, hoinăreala, dis
tracțiile ieftine în tovărășii 
dubioase. La școala de 
maiștri a fost primit însă 
„din mers", mai ales că dă
duse nenumărate asigurări 
că va fi un element bun. 
Au început însă și aci 
absențele pe care le mo
tiva cu certificate medi
cale falsificate, au început 
iar distracțiile cu vechea 
„gașcă" și direcțiunea șco
lii s-a văzut nevoită, după 
nenumărate apeluri și mus
trări, să-i dreseze proces- 
verbal de „contravenție" 
— eliminarea din școală. 
Asprimea măsuri a fost 
dictată mai ales din pri
cina că se ivise un proces 
incipient de contaminare... 
„Ce să mă mai fac cu tine, 
cînd oare o să-ți vîri min
țile în cap ?“ a izbucnit,

la direcțiune, mama acestui 
călător clandestin, covîr- 
șită de rușine, durere, ne
caz. Și, poate fără să vrea, 
poate fără să-și dea seama, 
i-a înroșit „băiatului" de 
24-25 ani obrazul cu două 
palme fierbinți ca focul. 
Gest repezit, poate nu la 
locul său acolo ; dar gest 
justificat, mai ales că 
mama era deșteptată din 
somn la ore foarte „mici" 
de zgomotul capacelor de 
pe oalele și crătițile prin 
care controbăia domnișo
rul întors flămînd de pe 
la petreceri...

Uneori trenul se oprește 
tot pe neașteptate, în cite 
o gară neindicată pe tra
seu ; se urcă un neobișnuit

(Continuare 
tn pag. a V-a)

O NOUĂ Șl MODERNĂ 

SALĂ DE SPORT
BACĂU (de la corespon

dentul nostru). — La Piatra 
Neamț se construiește o mo
dernă sală de sport după un 
proiect al D.S.A.P.C. la care, 
pentru stabilirea soluțiilor 
tehnice, colaborează și cate
dra de beton armat a Institu
tului politehnic din Iași. In 
prezent se toarnă undele de 
acoperiș după care urmează 
recomprimarea lor. Forma de 
undă a construcției și între
buințarea betonului aparent 
în ridicarea sălii asigură in
tegrarea completă a noii con
strucții în ansamblul arhitec
tural al orașului. Noul obiec
tiv completează baza materia
lă a sportului din Piatra 
Neamț, oraș cu bune tradiții 
în acest domeniu, cu tineri 
pasionați, îndrăgostiți de at
mosfera și gazonul stadioane
lor.



RAPORTUL PREZENTAT DE L. BREJNEV 
LA ȘEDINȚA SOLEMNĂ COMUNĂ A C.C. AL P.C.U.S.
ȘI A SOVIETELOR SUPREME ALE U.R.S.S. ȘI R.S.F.S.R.
" Acum 50 de ani s-a produs 

un eveniment de însemnătate is
torică — mondială. Muncitorii și 
țăranii din Rusia conduci de 
partidul comuniștilor au luat în 
mina lor puterea de stat. în în
treaga țară, în întreaga lume au 
răsunat cuvintele lui Lenin : „Re
voluția muncitorilor și țărani
lor despre, a cărei necesitate 
au vorbit întotdeauna bolșe
vicii, s-a înfăptuit".

•;7 noiembrie a deschis o eră 
neuă în istoria omenirii, a consti
tuit începutul noii ere socialiste, 
în această zi a fost pusă piatra 
unghiulară Ia baza noii societăți 
socialiste.

Victoria lui Octombrie a des
chis calea aplicării în viață a 
idealurilor socialismului. Re
voluția Socialistă din Octom- 
->rie a dat un impuls puternic 
iritregii dezvoltări sociale a lu
mii, a accelerat desfășurarea lup
tei revoluționare și de eliberare, 
ideile marxism-leninismului, sub 
11 căror steag a învins Octom- 
orie, au cuprins astăzi inimile 
si mințile milioanelor de oa
meni, au devenit o puternică 
forță creatoare, a spus vorbi
torul.

Rezultatul istoric al jumătății 
de secol care a trecut constă în 
aceea că raportul de forțe pe 
irena mondială s-a schimbat în 
mod radical în favoarea clasei 
muncitoare, în favoarea tuturor 
forțelor progresului, democrației 
si socialismului.

Subliniind că revoluția din oc
tombrie are ca trăsătură carac
teristică faptul că a pus capăt 
exploatării omului de către om 
si a constituit începutul reorga
nizării societății în interesul oa
menilor muncii înșiși, L. Brejnev 
a spus : în cei 50 de ani care 
au trecut după Octombrie, miș
carea revoluționară mondială 
s-a îmbogățit cu o experiență 
bogată și multilaterală. 
Această experiență a lăr
git concepțiile despre că
ile și metodele luptei revolu
ționare, a arătat eît de important 
este să se țină seama de întreaga 
diversitate de condiții în care se 
nasc și se înfăptuiesc revoluțiile 
clasei muncitoare. în același 
timp, în lumina acestei experien
țe a devenit si mai limpede în
semnătatea legităților generale 
ale revoluției socialiste. Cu tot 
caracterul specific al condițiilor 
Rusiei, Revoluția din Octombrie 
a exprimat tendințele principale, 
fundamentale ale unei întregi e- 
poci istorice, ale epocii trecerii 
de la capitalism la socialism, tre
cere pregătită de întreaga dez
voltare economico-socială a lumii.

Vorbitorul, arătînd apoi că re
voluția învinge numai atunci 
rinei există pentru aceasta condiții 
obiective favorabile si cînd ma
nile de oameni ai muncii sînt or
ganizate în mod corespunzător, 
i subliniat că clasa muncitoare 
iin Rusia a îndeplinit cu suc- 
-es această sarcină, creîndu-și 
ivangarda sa de luptă, parti- 
Jul bolșevicilor, care a știut să 
mească socialismul cu mișca- 
ea muncitorească.

Bolșevicii leniniști au apărat 
■uritatea învățăturii marxist-leni- 
liste și au dezvoltat-o corespun- 
ător noilot condiții istorice — 
ondițiilor imperialismului, sar- 
inilor concrete ale luptei lor re- 
oluționare.
Pregătindu-se pentru revoluția 

(in Octombrie, partidul a acumu- 
it o bogată experiență a tuturor 
urmelor de luptă — legale și 
elegale pașnice și nepașnice. 

'1 a fost pregătit să
reacă rapid de la o
ormă la alta, a știut să conducă 
lașa muncitoare, în situația cea 
rai grea și complicată, peste 
rate obstacolele si cotiturile is
triei, experiența demonstrînd ca 

lege imuabilă a revoluției ne- 
es’tatea conducerii clasei num
itoare de către avangarda sa 
- partidul marxist, strîns legat

' e mase.
Marxist-leniniștii au pornit 

rtdeauna de la premisa că pro- 
lema puterii constituie problema 
mdamentală a oricărei revoluții. 
)ar, cucerirea puterii nu a fost 
iciodată pentru comuniști un 
oop în sine. Ei au considerat și 
onsideră dictatura proletariatu- 

’ ii ca mijlocul principal de luptă 
întru construirea unei societăți 
oi, socialiste, pentru binele și 
rricirea poporului muncitor.
Una dintre trăsăturile minu- 

ate ale Revoluției din Octom- 
rie. a spus vorbitorul, a fost 
îternaționalismul proletar 
■are a unit prin legături traini- 
» pe muncitorii din Rusia cu 
ații lor de clasă din întreaga 
inie. Se poate spune cu deplin 
mei că victoria lui Octombrie 
;te totodată victoria frăției 
■ternaționale a oamenilor 
uncii, victoria internaționa- 
smului proletar. în tun
urile Armatei Roșii au 
.ptai, umăr la umăr 
i fiii popoarelor din țara 
«lastră, unguri și polonezi, 
rbi și croați, cehi și slovaci, 
ulgari și austrieci, germani și 

finlandezi, români și mongoli, 
coreeni și chinezi, reprezen
tanți ai multor altor popoare.

Evocînd totodată numeroa
sele manifestări de solidaritate 
ale mișcării muncitorești cu 
revoluția din Octombrie desfă
șurate sub lozinca „Jos mîinile 
de pe Rusia“, L. Brejnev a ex- 

1 primat în numele P.C.U.Ș. și 
al tuturor oamenilor sovietici 
profundul respect și calde mul
țumiri tovarășilor de luptă din 

I străinătate, tuturor celor care 
în acei ani de glorie au înțeles 
cu mintea și cu inima însemnă
tatea lui Octombrie, celor care 
au ajutat poporul sovietic să-și 
apere cuceririle revoluționare.

Victoria lui Octombrie, a 
spus vorbitorul, este victoria 
leninismului. întreaga pregă
tire a revoluției socialiste în 
Rusia, crearea și istoria parti
dului nostru comunist și sta
tului sovietic, victoriile noas
tre pe fronturile militare și în 
construcția pașnică sînt indiso
lubil legate de numele și de 
activitatea nemuritorului Le
nin, care a intrat în istorie ca 
întemeietorul partidului bolșe
vic, cel mai mare conducător 
și organizator al maselor de 
oameni ai muncii și totodată 
ca un învățat genial, 
un revoluționar în înțele
sul cel mai înalt și mai nobil 
al acestui cuvînt.

Abordînd problemele con
strucției socialismului, secreta
rul general al C.C. al P.C.U.S. 
a arătat) că puterea sovietică 
a moștenit de la țarism o țară 
cu un nivel scăzut de dezvol
tare a economiei și culturii, 
avînd totodată de înfruntai 
greutățile începutului, ale unui 
drum necercetat în istorie.

Acestea erau condițiile în 
care a început construirea so
cialismului. De pe culmile pe 
care ne aflăm astăzi, nu este 
prea greu să-ți dai seama de 
unele erori și greșeli săvîrși- 
te în trecut. Fără îndoială că 
unele lucruri s-ar fi putut în
deplini mai repede, altele mai 
bine, altele cu mai puține 
cheltuieli. Dar, pentru a apre
cia obiectiv • drumul parcurs, 
trebuie să ne amintim totdea
una că fiecare pas a însemnat 
pentru noi o căutare, fiecare 
înaintare am obținut-o în lup
tă dîrză împotriva dușmanilor 
din interiorul țării si de ne si
rena. mondială.

Trecînd la transformarea 
socialistă a țării noastre, parti
dul a înțeles că pentru a con
strui socialismul este necesară 
o puternică industrie moder
nă. Realizarea acesteia în ter
menul istoric cel mai scurt 
sau înfrîngerea — altă alter
nativă nu exista. Iată de ce 
industrializarea țării a devenit 
principala noastră sarcină.

în continuare, raportorul a 
arătat că direcțiile principale 
ale politicii economice a sta
tului sovietic în perioada de 
trecere au fost formulate de 
Lenin, care a elaborat princi
pii ale economiei socialiste ce 
își păstrează deplina impor
tantă și în prezent. Tezele 
leniniste privind îmbinarea 
planificării centralizate cu 
dezvoltarea inițiativei oameni
lor muncii, folosirea relațiilor 
marfă-bani. a hozrasciotului, 
a stimulării materiale a mun
cii, îmbinarea intereselor în
tregii societăți cu interesele 
fiecărui muncitor în parte con
stituie și în prezent cele mai 
importante jaloane ale politi- 
ticii economice a partidului.

Pentru a construi socialis
mul trebuia să se creeze nu 
numai o industrie puternică, 
dar si să se înfăptuiască trans
formarea socialistă a satului. 
Calea rezolvării acestei uriașe 
probleme sociale a găsit-o 
Lenin, care a elaborat cunos
cutul plan cooperatist pe care 
partidul l-a pus Ia baza acti
vității sale la sate. Colectivi
zarea a constituit una din 
principalele elemente compo
nente ale revoluției socialiste.

Triumful liniei leniniste de 
industrializare a țării Și colec
tivizarea agriculturii a avut o 
uriașă însemnătate social-poli- 
tică. La orașe și sate s-a creat 
baza economică a socialismu
lui. S-a schimbat înfățișarea 
clasei muncitoare și a țărăni
mii, s-a consolidat alianța din
tre ele. S-a creat baza trainică 
pentru dezvoltarea relațiilor 
sociale socialiste, creșterea ca
pacității de apărare a țării, în
tărirea unității moral-politice 
a întregului popor sovietic.

Raportorul a arătat că 
P.C-U.S. a acordat o deosebită 
atenție dezvoltării învățămîn- 
tului, științei șj culturii, afir
mării ideologiei noi socialiste, 
pregătirii cadrelor sovietice 
de înaltă calificare.

Revoluția socialistă a des
chis calea rezolvării problemei 
naționale. Sfărîmînd „închi
soarea popoarelor*1, care era 

Rusia țaristă, marele Octom
brie a adus eliberarea deplină 
tuturor naționalităților de pe 
cuprinsul U.R.S.S.

Lichidarea claselor exploa
tatoare, industrializarea, co
lectivizarea, revoluția cultura
lă — acestea au fost verigile 
unui proces revoluționar uni
tar care a dus la schimbări 
radicale în relațiile dintre 
clase și națiuni. Din viața so
cietății noastre au dispărut 
pentru totdeauna antagonis
mele sociale și naționale. A 
fost creată o nouă orânduire 
socială bazată pe prietenia și 
alianța clasei muncitoare, ță
rănimii colhoznice și intelec
tualității ieșite din rîndurile 
poporului. în toate sferele vie
ții obștești s-au afirmat în 
Tnod trainic principiile socia
lismului.

Leonid Brejnev, evocînd 
lupta plină de eroism și abne
gație a poporului sovietic îm
potriva agresiunii Germaniei 
fasciste, jertfele pe care le-a 
adus și rolul hotărîtor al 
U.R.S.S., a subliniat că în anii 
războiului s-a manifestat cu 
toată vigoarea rolul P.C.U.S. 
sub a cărui conducere s-a 
făurit victoria și a rele
vat însemnătatea istorică u- 
niversală a acestei victorii. 
El a citat contribuția adu
să la victoria asupra duș
manului comun de către un 
șir de popoare participante la 
coaliția antihitleristă și a re
levat meritul conducătorilor 
țărilor aliate din Occident 
care, în fața pericolului în
robirii fasciste, au pășit, în 
pofida deosebirii sistemelor 
sociale, pe calea colaborării 
eficace cu Uniunea Sovietică 
în lupta împotriva agresorului.

Sărbătorind semicentenarul 
revoluției socialiste, a arătat 
în continuare vorbitorul — 
putem face cu satisfacție și 
mîndrie bilanțul măreț al dru
mului parcurs. în U.R.S.S, a 
fost construită cu succes so
cietatea socialistă dezvoltată ; 
relațiile de producție socialis
te asigură dezvoltarea planică 
stabilă a întregii economii 
naționale la nivelul tehnic 
contemporan. Industria se 
dezvoltă în ritmuri inten
se. Anul acesta, ea va rea
liza o producție de 73 
de ori mai mare decît în anul 
1913. Aproape de trei ori a 
crescut în această perioadă 
producția agricolă. în această 
ordine de idei trebuie să ți
nem seama de faptul că partea 
lucrătorilor ocupați în agricul
tură s-a redus cu mai mult de 
o jumătate.

Acești indicatori se datorea
ză unei puternice industrii 
care în mod practic cuprin
de toate ramurile producției 
moderne. în ce privește pro
ducția de oțel, metalurgia a 
depășit cifra de 100 milioane 
tone. Se dezvoltă intens indus
tria chimică, radiotehnică, e- 
lectronică, industria atomică.

O mărturie grăitoare a nive
lului înalt de dezvoltare a 
industriei, tehnicii și științei 
sovietice o costituie realizările 
U.R.S.S în cercetarea Cosmo
sului. Raportul, amintind 
că recent omenirea a fost 
entuziasmată de asemenea 
succese remarcabile ca reali
zarea zborului stației automa
te spre Venus și joncțiunea au
tomată a aparatelor cosmice 
pe orbită, a subliniat că noile 
victorii în Cosmos reprezintă 
un dar minunat cu prilejul 
celei de-a 50-a aniversări a 
Marelui Octombrie.

Vorbitorul a analizat apoi 
modificările care au avut loc 
în fizionomia și compoziția 
claselor din societatea sovie
tică, dezvoltarea vieții de stat, 
a democrației și întărirea le
galității socialiste.

în această privință un rol . 
important a avut Congresul al 
XX-lea al P.C.U.S., care a 
adoptat hotărîri importante, 
îndreptate spre înfăptuirea 
neabătută și consecventă a 
normelor și principiilor leni
niste în toate domeniile vieții 
sociale, spre dezvoltarea con
tinuă a activității politice a 
poporului.

Socialismul a dat poporului 
nostru ceea ce nu au oamenii 
muncii din cele mai bogate 
țări capitaliste : eliberarea de 
sub jugul capitaliștilor, senti
mentul siguranței zilei de 
mîine.

Raportul a evocat rezultatele 
obținute de poporul sovietie 
pe linia creșterii nivelului de 
trai, sporirii veniturilor oame
nilor muncii, creșterii consu
mului, îmbunătățirii condiții
lor de muncă și de locuit, îm
bunătățirii asistenței sanitare 
și dezvoltării învățămîntului 
public.

Pentru oamenii sovietici, 
rezultatele obținute nu repre
zintă numai o măsură a acti

vității depuse, ci totodată un 
hotar de la înălțimea căruia 
privim în viitor, stabilindu-ne 
sarcinile și perspectivele.

Astăzi stau în fața noastră 
sarcini noi — noi nu numai 
prin amploarea lor, ci și prin 
caracterul lor. Este vorba să 
folosim cît mai complet po
sibilitățile pe care le deschide 
societatea socialistă dezvoltată. 
Trebuie să învățăm să folosim 
cu maximum de eficiență 
cuceririle noastre sociale și 
uriașele forțe ale producției 
de care dispune țara, realiză
rile științei și tehnicii, nivelul 
crescînd al culturii și instruirii 
poporului sovietic. Numai pe 
această bază se poate construi 
cu succes comunismul, se 
poate înainta pe calea trasată 
de programul partidului. Am
ploarea și complexitatea sar
cinilor pe care să le îndepli
nim, reclamă exigențe tot mai 
mari față de întreaga noastră 
activitate, față de stilul și me
todele de lucru.

Economia națională a Uniu
nii Sovietice a intrat într-un 
asemenea stadiu în care prin
cipala sursă a dezvoltării eco
nomice devine tot mai mult 
creșterea eficienței producției 
sociale, îmbunătățirea indicilor 
calitativi ai tuturor ramurilor 
sale pe baza celor mai npi 
realizări aie științei și tehnicii.

Vom acorda și de acum 
înainte atenția primordială 
dezvoltării industriei grele. 
Totodată se vor dezvolta în 
ritm rapid agricultura, ramu
rile industriale care • produc 
mărfuri fie consum popular, 
sfera de deservire.

Viața a pus sarcini impor
tante în domeniul perfecționă
rii metodelor de gospodărire, 
de conducere a economiei, de 
îmbunătățire a sistemului pla
nificării și stimulării eco
nomice. Pentru a îndeplini 
aceste sarcini, partidul și gu
vernul au început înfăptuirea 
unei largi reforme economice.

Direcțiile principale ale po
liticii economice care cores
pund actualei etape a dezvol
tării țării au fost elaborate în 
Hotărîrile Congresului al 
XXIII-lea al P.C.U.S. și aie 
plenarelor Comitetului Central 
din anii 1965—1967. Nu a tre
cut prea multă vreme de cînd 
a început traducerea în viață 
a acestor hotărîri, și primele 
rezultate dovedesc deja că 
sîntem pe calea cea bună. In 
ultimii trei ani, ritmul dezvol
tării producției industriale și 
agricole a crescut simțitor. 
Principalele ramuri ale eco
nomiei naționale au început 
să fie mai rentabile. Toate a- 
cestea au permis înfăptuirea 
noilor măsuri pentru ridicarea 
bunăstării poporului.

Acordăm, a spus L. Brejnev, 
o importanță primordială în
deplinirii programului de pers
pectivă de ameliorații, de îm
bunătățire a pămînturilor, de 
folosire a chimiei, de ridicare 
a nivelului agriculturii. Acum, 
țara poate investi în dezvol
tarea agriculturii mai multe 
mijloace. Dorim ca din punct 
de vedere al productivității 
muncii, al utilării tehnice, aj 
gradului de folosire a realiză
rilor științei, agricultura să se 
alinieze industriei socialiste.

Știința devine o forță de 
producție nemijlocită în ade
vărata accepție a acestui cu
vânt. Acest rol al său va crește 
și mai mult în viitor, In 
fața oamenilor de știintă 
stau sarcini de o însemnătate 
excepțională privind pătrun
derea în structura hiperfină a 
materiei, în enigmele vieții, 
transformarea unor feluri de 
energie în altele, dirijarea 
reacțiilor termonucleare, ex
plorarea continuă a Cosmosu
lui, influențarea proceselor din 
atmosferă, studierea adîncu- 
rilor pămîntului și mării. 
Este mult de făcut pe tărîmul 
științelor sociale și In studie
rea problemelor construcției 
comuniste din țara noastră, 
cît și în cercetarea problemelor 
evoluției mondiale.

Apreciind meritele oameni
lor de știință, poporul sovie
tic așteaptă de la ei succese 
noi, și mai remarcabile. Socia
lismul se dezvoltă, sprijinin- 
du-se pe realizările cele mai 
înaintate, progresiste ale ge
niului uman. Noi legăm vii
torul nostru de știință.

Vorbim pe bună dreptate 
despre succesele noastre, dar 
vedem că avem și probleme 
nerezolvate. Știm că nu toți 
oamenii sovietici, nu fiecare 
familie, trăiesc astăzi așa cum 
am dori-o cu toții. De aceea, 
în întreaga sa activitate, în 
toate planurile sale, partidul 
acordă o atenție deosebită 
creșterii bunăstării poporului. 
Pe măsura creșterii venitului 
național în țara neastră va 
crește continuu și pe viitor 

salariul oamenilor muncii, se 
va mări producția bunurilor 
de consum. Vom desfășura și 
pe viitor în proporții mari 
construcția de locuințe și de 
obiective de interes social-cul
tural pentru a asigura îmbu-' 
nătățirea vieții cotidiene și a 
condițiilor de trai ale fiecă
rei familii sovietice.

în continuare, raportorul, 
amintind că producția mate
rială se află întotdeauna la 
baza progresului social, a sub
liniat că toate laturile con
strucției comuniste sînt strîns 
legate între ele, dezvoltarea 
economică și cea social-politi- 
că condiționîndu-se reciproc. 
El a relevat apoi că în actuala 
etapă pe care o străbate 
U.R.S.S. se manifestă aseme
nea trăsături caracteristice 
înaintării pe drumul comu
nismului, ca ștergerea deosebi
rilor esențiale între clasa mun
citoare. țărănimea colhoznică 
și intelectualitatea, se desfă
șoară procesul transformării 
practice a muncii din agricul
tură într-o varietate a muncii 
industriale, are loc o accelera
re, a apropierii dintre oraș și 
sat, atît în domeniul dotării 
tehnice, cît și în sfera bună
stării și culturii.

Partidul acordă o mare im
portanță creării condițiilor 
optime pentru dezvoltarea 
multilaterală a personalității. 
Pe măsura înaintării noastre, 
va crește și mai mult rolul li
teraturii și artei.

Vorbitorul a abordat în con
tinuare transformările revolu
ționare care au avut loc pe 
arena internațională în dece
niile de după Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie, 
în acești ani s-a schimbat 
întreaga înfățișare a lumii — 
s-a schimbat în mare măsură 
sub influența lui Octombrie și 
a ideilor iui, sub influența 
victoriilor socialismului. în 
desfășurarea luptei de o jumă
tate de secol s-a modificat în 
mod radical raportul de forțe 
în lume. O treime din omenire 
a și pornit pe calea socialis
mului. Este pe cale de de- 
săvîrșiră prăbușirea sistemului 
robiei coloniale : peste 70 de 
state noi s-au ridicat pe rui
nele fostelor imperii coloniale.

O forță uriașă a devenit miș
carea muncitorească organiza
tă în țările capitalului. In
fluența ei este un factor im
portant al întregii vieți poli
tice din aceste țări. Au luat 
o mare amploare mișcările de
mocratice, la care părticică 
pături largi ale populației. 
Drept rezultat a] tuturor a- 
cestor schimbări, nu imperia
lismul, ci socialismul, forțele 
antiimperialiste determină a- 
cum conținutul și direcția 
principală a dezvoltării socia
le. l'e fundalul succeselor so
cialismului a devenit și mai 
evident că capitalismul nu 
este capabil să rezolve proble
mele fundamentale care stau 
în fața omenirii. El este sursa 
nenumăratelor dezastre și su
ferințe pentru masele popu
lare. Imperialismul generează 
războaie agresive, de Ia el por
nește în prezent primejdia u- 
nui conflict termonuclear 
mondial.

Jumătatea de secol care a 
trecut după Octombrie este o 
jumătate de secol a adîncirii 
crizei generale a capitalismu
lui, a demascării imperialis
mului în fața popoarelor, a 
subminării influenței lui. Im
perialismul însă nu depune ar
mele. El este un dușman pu
ternic și perfid. El a învățat 
multe, caută să tragă învăță
minte din înfrîngerile suferite, 
să se adapteze la noua situa
ție.

In ultimele decenii, procesul 
revoluționar a luat o amploa
re cu adevărat mondială. Nu 
există regiune pe globul pă- 
mîntesc unde să nu se desfă
șoare sub o formă sau alta 
lupta pentru eliberarea socia
lă și națională

Trăsătura cea mai elocventă 
și importantă a acestei etape 
este dezvoltarea cu succes a 
sistemului socialist mondial. 
Clasa muncitoare internațio
nală, toate forțele revoluționare 
văd pe bună dreptate în 
aceasta cea mai mare realizare 
a lor, minunata lor cucerire. 
Ieșirea socialismului din cadrul 
unei singure țări, crearea unui 
întreg sistem de state socialiste, 
au marcat o nouă cotitură ra
dicală în evoluția evenimente
lor mondiale. Sub influența 
socialismului viu, în dezvolta
re, a forței de atracție a exem
plului său, în lume s-au creat 
noi condiții pentru desfășura
rea în continuare a luptei 
revoluționare și de eliberare 
pentru toate mișcările demo
cratice.

O realizare de importanță 
principală a socialismului mon
dial care trebuie subliniată în 

mod deosebit este crearea unor 
relații de tip nou între statele 
în care a învis orînduirea so
cialistă. Relațiile frățești din
tre țările socialiste se bazează 
pe încredere și respectul reci
proc crescînd între popoare, se 
bazează pe internaționalismul 
socialist. Viața demonstrează 
că în cadrul comunității so
cialiste fiecare dintre țări are 
cele mai bune posibilități pen
tru întărirea suveranității și 
independenței sale și se bucură 
în același timp de toate avan
tajele pe care le oferă ajutorul 
reciproc și sprijinul tovărășesc, 

întreaga experiență a dez
voltării sistemului socialist 
mondial cu mărețele sale cuce
riri și cu greutățile sale arată 
că relațiile de tip nou nu apar 
de la sine o dată cu victoria 
revoluțiilor socialiste într-o 
serie de țări. Țările socialiste 
trebuie să rezolve probleme 
noi, complexe, trebuie să lichi
deze moștenirea grea a trecu
tului capitalist, să contracareze 
uneltirile imperialismului, care 
tinde să scindeze rîndurile 
noastre.

Prin eforturile comune ale 
partidelor frățești au fost ob
ținute rezultate însemnate în 
întărirea comunității socialiste. 
Fiecare națiune aduce contri
buția sa specifică la cauza co
mună a construirii vieții noi. 
Noi prețuim contribuția fie
cărui popor, fiecărui partid 
marxist-leninist la tezaurul 
international al socialismului. 
Din eforturile creatoare co
mune, care exprimă întreaga 
diversitate a vieții, se naște 
acea mare experiență a socia
lismului mondial care repre
zintă un bun al întregii ome
nirii.

în numele întregului popor 
sovietic, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a adresat cu
vinte de salut popoarelor țări
lor socialiste care își făuresc 
o viată nouă.

în rîndul forțelor care luptă 
împotriva inperialismului un 
loc de seamă aparține clasei 
muncitoare din statele capita
liste dezvoltate. în pofida 
tuturor greutăților, mișcarea 
muncitorească din țările capi
talismului dezvoltat acumu
lează neîntrerupt forțe, dobîn- 
dește o experiență nouă. In
tensificarea activității, perse
verența, gradul crescînd de or
ganizare a oamenilor muncii 
în lupta pentru interesele lor 
vitale, iată ce caracterizează 
etapa actuală a luptei de clasă 
în lumea capitalistă.

Una din trăsăturile prin
cipale ale celor 50 de ani care 
au trecut de la Revoluția din 
Octombrie o constituie unirea 
mișcării de eliberare națională 
cu lupta clasei muncitoare 
într-un torent revoluționar 
unic. Un miliard și jumătate 
de oameni care trăiesc în foste 
colonii și semicolonii au obți
nut independenta, au ieșit pe 
arena vieții politice active. 
Aceasta a lărgit cadrul mișcării 
revoluționare mondiale, a acce
lerat progresul social.

în țările care s-au eliberat 
au loc profunde procese so
ciale. Apărarea plină de abne
gație a cuceririlor revoluției, 
unitatea tuturor forțelor demo
cratice ale poporului, munca 
susținută și eforturile consec
vente îndreptate spre avîntul 
economiei și culturii — iată 
în ce văd reprezentanții pro
gresiști ai tinerelor state dez
voltate garanția progresului.

Experiența jumătății de secol 
care a trecut a demonstrat 
convingător că eficacitatea 
eforturilor mișcării revoluțio
nare depinde în mare măsură 
de coeziunea și colaborarea 
tuturor detașamentelor sale. 
Interesele poporului muncitor, 
ale păcii, democrației și liber
tății impun necesitatea unirii 
eforturilor sistemului mondi
al al socialismului, ale mișcă
rii muncitorești și de elibera
re națională într-o ofensivă 
comună împotriva imperialis
mului.

Avangarda forțelor revolu
ționare, stegarul ideii de uni
tate a procesului revoluționar 
este mișcarea comunistă in
ternațională.

Arătînd în continuare că 
mișcarea comunistă a străbă
tut în decurs de 50 de ani un 
drum uriaș și cuprinde în pre
zent 50 milioane de luptători, 
grupați in 88 de partide co
muniste și muncitorești care 
activează în condiții de mare 
diversitate și subliniind legă
tura strînsă dintre sarcinile cu 
caracter național și cele in
ternaționaliste, vorbitorul a 
spus : Din întreaga experiență 
a luptei de clasă, comuniștii 
din toate țările trag concluzia 
că cea mai importantă premisă 
a rezolvării diverselor proble
me dificile care le stau în față 
este întărirea colaborării de 
luptă, coeziunii și conlucrării 

active a tuturor partidelor fră
țești din lume. Comunismul 
mondial își va putea atinge 
mărețele sale țeluri numai ac- 
ționînd ca o mișcare interna
țională unită.

Victoria Marelui Octombrie 
a pus bazele unor schimbări 
cu adevărat revoluționare tn 
relațiile internaționale. Pentru 
prima oară pe arena interna
țională a apărut un stat care 
a opus politicii imperialiste de 
asuprire și subjugare a popoa
relor, exploatării coloniale, vi
olentei și războaielor de jaf, 
politica apărării libertății și 
independenței popoarelor, 
salvgardării păcii, împotriva 
agresorilor imperialiști.

în continuare, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S. s-a 
ocupat pe larg de problemele 
politicii externe a Uniunii So
vietice, subliniind principiile 
de bază ale acestei politici. 
Steagul păcii și prieteniei in
tre popoare, ridicat sus de 
țara sovietelor — a spus el — 
atrage de partea socialismului 
simpatiile și sprijinul maselor 
de multe milioane de pe toate 
continentele.

Ținînd seama de uriașul rol 
istoric pe care îl are sistemul 
mondial socialist în destinele 
omenirii, partidul și guvernul 
nostru consideră de datoria 
lor să facă totul pentru întă
rirea puterii și coeziunii ma
rii comunități de state socia
liste și se orientează cu fer
mitate spre adîncirea continuă 
a colaborării politice cu ță
rile socialiste frățești, spre 
menținerea unor contacte tot 
mai strînse și sistematice cu 
conducerea partidelor comu
niste și guvernele țărilor fră
țești.

în continuare, raporto
rul a arătat că U.R.S.S. a 
semnat noi tratate de priete
nie și asistență mutuală cu 
alte state socialiste și a subli
niat că P.C.U.S. și guvernul 
sovietic acționează pentru 
dezvoltarea continuă a unei 
colaborări economice rodnice 
în cadrul sistemului socialist 
mondial, pe bază bi și multi
laterală. în actualele condiții, 
s-a apreciat în raport, este 
deosebit de importantă cola
borarea dintre statele socia
liste în domeniul întăririi a- 
părării, vorbitorul referin- 
du-se în acest sens la relații
le cu țările participante la 
Tratatul de la Varșovia.

In lupta pentru preîntîmpi- 
narea pericolului unui nou 
război mondial, partidul nostru 
și guvernul sovietic țin seama 
de particularitățile actualei 
situații internaționale. Vorbi
torul a arătat că războiul din 
Vietnam, intervenția ameri
cană în Laos, evenimentele din 
Orientul Apropiat, loviturile 
de stat reacționare organizate 
de imperialiști în unele țări 
din Asia, Africa, Europa, A- 
merica Latină, cererile privind 
modificarea frontierelor euro
pene și accesul la arma nucle
ară, formulate cu îndărătnicie 
de revanșarzii vest-germani — 
toate acestea dovedesc că im
perialismul nu și-a schimbat 
caracterul agresiv. Ei rămîne 
întruchiparea celei mai negre 
reacțiuni a violenței sîngeroase 
și agresiunii, purtătorul unui 
pericol grav la adresa păcii și 
securității tuturor popoarelor. 
De aceea este cu atît mai ne
cesară vigilența față de provo
cările și aventurile imperialiș
tilor, acțiunilor lor trebuie să 
li se opună un front închegat 
al forțelor antiimperialiste.

In speranța de a înăbuși 
lupta de eliberare națională a 
populației din Vietnamul de 
sud, de a zădărnici unificarea 
țării pe cale democratică, de 
a împiedica construirea so
cialismului în Republica De
mocrată Vietnam și de a inti
mida pe luptătorii pentru 
eliberarea națională și progres 
din alte țări, imperialiștii a- 
mericani și-au trimis trupele 
împotriva patrioților sud-viet- 
namezi, iar apoi au atacat di
rect R.D. Vietnam. Popoare
le din întreaga lume, in
clusiv milioane de americani 
condamnă agresiunea sînge- 
roasă împotriva Vietnamului. 
Intervenția din Vietnam sub
minează tot mai mult presti
giul internațional al S.U.A, în
seși.

Cu un eroism care stâr
nește admirația întregii lumi, 
biruind cu dîrzenie difi
cultăți uriașe, poporul viet
namez ripostează hoardelor 
intervenționiștilor, le dă o lo
vitură după alta, bizuindu-se 
în lupta sa pe sprijinul for
țelor progresiste, iubitoare de 
pace din întreaga lume. în le
gătură cu ajutorul acordat 
de U.R.S.S., L. Brejnev a decla
rat că acest ajutor va continua 
pină cînd imperialiștii ameri
cani vor pune capăt aventurii 
lor criminale rușinoase și vor 
pleca din Vietnam. Poporul 
Vietnamului luptă pentru o 
cauză justă și el va învinge. 
Nu poate exista nici o îndoială 
în această privință.

Raportul s-a referit apoi 
la necesitatea întăririi ca
pacității de apărare a U.R.S.S. 
concomitent cu eforturile 
pentru înfăptuirea dezar
mării generale șl totale, 
la rolul O.N.U. și la importan
ța transformării sale într-un 
organism eficient al colaboră
rii internaționale, al apărării 
păcii și drepturilor popoare
lor, subliniind că U.R.S.S. se 
pronunță pentru rezolvarea 
pașnică a problemelor interna
ționale litigioase. în continua
re, L. Brejnev a spus : în de
cursul întregului secol al 
XX-lea istoria țării noastre 
a fost indisolubil legată de 
activitatea partidului comunist. 
In cei 50 de ani care au trecut 
partidul a desfășurat o activi
tate fără precedent prin am
ploarea și conținutul ei.

Partidul a parcurs un drum 
uriaș — de la grupările și 
cercurile marxiste răzlețe pînă 
la organizația de multe mi
lioane care a devenit forța 
conducătoare și călăuzitoare a 
societății sovietice. Sensul 
conducerii de partid con
stă. în . a asigura unitatea 
politico-ideologică indestructi
bilă a întregii societăți, a asi
gura o dezvoltare coordonată, 
conformă țelului urmărit, a 
tuturor părților componente 
ale organismului social.

Arătînd că rezolvarea pro
blemelor politice și organiza
torice complexe ale dezvoltă
rii sociale cere perfecționarea 
permanentă a formelor și me
todelor muncii de partid, L. 
Brejnev s-a referit la îmbună
tățirea activității tuturor or
ganizațiilor de partid de jos 
și pînă sus, perfecționarea de
mocrației interne de partid, 
întărirea principiilor conduce
rii colective, dezvoltarea ini
țiativei membrilor partidului, 
întărirea disciplinei rîndurilor 
partidului.

Subliniind că chezășia obți
nerii de noi succese o constitu
ie aplicarea creatoare a învăță
turii marxist-leniniste, vorbi
torul a spus : Forța mar
xism-leninismului constă în 
aceea că la temelia sa se află 
o dialectică revoluționară, ma
terialistă, care revendică în
totdeauna o analiză concretă 
a unei situații concrete. Legă
tura strînsă, permanentă cu 
practica, cu viața reală, o 
abordare riguros științifică a 
realității, toate acestea alcă
tuiesc sufletul viu al marxism- 
leninismului. Și în aceasta 
constă secretul tinereții sale 
eterne.

A 50-a aniversare a lui Oc
tombrie a devenit o sărbătoare 
nu numai pentru poporul so
vietic ci și pentru popoarele 
țărilor socialiste frățești, pen
tru comuniștii din toate țările, 
pentru mișcarea muncitorească 
internațională, pentru toți oa
menii muncii. In numele parti
dului nostru și al întregului 
popor le mulțumim călduros 
prietenilor noștri pentru că 
participă la marea sărbătoare 
a Tării Sovietice. Prietenia și 
solidaritatea dv., victoriile dv., 
dragi prieteni și frați, au fost 
și vor fi întotdeauna pentru 
oamenii sovietici o sursă de 
însuflețire în lupta pentru co
munism. Noi dăm o înaltă a- 
preciere aportului partidelor 
frățești la cauza comună a 
luptei pentru progresul uma
nității !

Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, întregul popor 
sovietic — a spus L. Brejnev 
în finalul raportului — nu
tresc convingerea fermă că 
succesele primilor cincizeci 
de ani ai statului sovie
tic, succesele dobîndite în 
acest răstimp de toate de
tașamentele mișcării revo
luționare mondiale repre
zintă un prolog la un viitor 
și mai minunat atît al țării 
noastre, cît și al popoarelor 
din alte țări. Comunismul este 
ziua de mîine a întregii ome
niri 1



CRONICA LITERARĂ

EROISM U L
POEZIEI*)

în felul în care se produce 
și se manifestă critica de poezie 
este ceva neliniștitor pentru 
poeți. Este o tot mai scăzută 
analiză a poeziei, o apropiere 
prefăcută de universul acesteia 
pentru a se masca mai cu temei 
îndepărtarea de ea. Criticii 
caută în poezie nu atit „esența" 
acesteia cit ideile lor despre 
poezie, și cu cît conștiința cri
tică devine mai acută cu atit 
gradul de îndepărtare este mai 
mare. Poezia devine un fel. de 
nutriment al criticii care o 
devoră căutîndu-se pe sine. E 
un egoism necesar, beneficiar al 
unui eroism — al poeziei — tot 
atît de necesar.

Niciodată fenomenul n-a fost 
mai tulburător. Poeții se prefac 
sau chiar nu văd cum creația 
lor se depune supusă la picioa
rele acestei necesități și cum din 
f'hiar clipa nașterii ea devine 
arheologie ! Poezia contribuie 
ca niciodată la nașterea con
științei critice a poeziei. Poeții 
sînt lăudați și contestați, felici
tați sau repudiați, dar poezia 
nu este tot una cu poeții ei, 
slujitorii poeziei ! Repeziciunea 
cu care se nasc și se uită cărțile 
de poezie nu are altă semnifi
cație. Nu cunosc un poet adevă
rat apărut în ultimii 10—15 ani 
asupra căruia să se fi așternut 
pînza opacă a ignorării. Nici un 
poet adevărat n-a fost ocolit și 
numele tuturor au fost și sînt 
rostite de toată lumea. în ace
eași măsură sînt repede uitate 
cărțile poeților, deci ceea ce ar 
trebui să însemne poezia lor. 
Meritul autorilor, aproape toți 
încărcați de talent, este de a fi 
înțeles că trebuie să scrie mult, 
să producă necurmat poezie 
pentru o memorie al cărei pro
gram este să uite poezia. Firește, 
nu e vorba de amnezie ci de o 
uitare conștientă de misiunea 
sa : nașterea conștiinței critice 
a poeziei. Ion Alexandru scrie 
într-un loc — într-o poezie mi 
se pare ! — că poetul este co
roana de spini a generației sale. 
Vorbe care niciodată nu mi s-au 
părut mai adevărate, dacă poe
tul a gmdit, sau a simțit — ceea 
ce e tot una — acest tulburător 
proces de arheologie literară. 
El scoate poezia cu atîta durere 
și o numește cu furie „infern 
discutabil" nu dintr-un orgoliu 
al singularizării suspecte și, 
vai, suspectate, dar tocmai sim
țind mai bine ca oricare desti
nul pieritor al acestei poezii, 
eroica ei supunere pentru naș
terea unui destin critic al poe
ziei.

Este și nu este numai un pro
ces de arheologie literară. Cîți 
dintre poeți, dintre acești admi
rabili poeți. înțeleg că poezia 
lor nu va trăi fiind sacrificată 
pentru că merită să moară — 
oare este acesta un merit mi
nor?! — își vor fi dînd seama 
și_ de faptul că aceasta este și 
suferința lor omenească resim-

-.*) A. I. Zăinescu : Zeii ne- 
atenți

țită cu intensitate variabilă, dar 
neapărat resimțită. E atîta 
greutate a săvîrșirii gestului în 
versul lor, este o ezitare a naș
terii poeziei vecină cu dorința 
ei de a nu fi ! Cu toate acestea 
poezia se naște pentru că își 
este sieși necesară, pentru că 
singura ei valoare fundamentală 
este cea formativă : ea este 
numai pedagogul conștiinței 
critice poetice. Faptul nu poate 
fi comparat, pentru a înțelege 
rostul său tulburător, decît cu 
întruparea Luceafărului emi
nescian („Din lumea mea venii 
cu greu...“) care a marcat nu 
numai gloria lirismului româ
nesc dar și conștiința lui critică 
echivalentă. O glorie dublă. Nu 
altceva, firește, păstrînd pro
porțiile, se petrece cu poezia de 
azi.

Iată de ce nimeni nu scrie 
despre poezie fără a-i avea în 
primul rînd în vedere pe poeți, 
iată de ce este posibil ca un 
ochi al criticii să se ilumineze 
la nume ca Nichita Stănescu, 
Ion Alexandru și toți ceilalți iar 
celălalt ochi al criticii să plîngă 
versurile lor. Părerea noastră 
este că, așa cum se întîmplă 
din cînd în cînd în istoria unei 
literaturi și cum credem că se 
întîmplă acum la noi, vor ră- 
mîne poeții dar nu și poezia de 
acum, va rămîne, cum spu
ne Arghezi, .un. nume a- 
dunat pe-o carte" dar nu 
și cartea. Este de altfel șl moti
vul pentru care pare confuză 
orice analiză a poeziei : criticii 
nu izbutesc să separe apele de 
uscat, poetul de poezie, și sar 
de pe țărm în apă și din apă 
pe țărm. Ei nu se pot hotărî 
să se dedice studiului unor uni
versuri lirice uitînd de autori. 
Universul poeziei este cețos ca 
la facerea lumii. Poetul însă este 
aici, mult mai aproape decît 
poezia lui. Avem fizionomii poe
tice, schițe, profiluri, tipuri de 
poeți dar nu studiul poeziei. în 
toată această confuzie necesară 
(dealtminteri și foarte dialec
tică) este evident, de necontestat 
numai faptul că impostorii, epi
gonii, limfaticii nu pot trișa. Ei 
sînt descoperiți aproape fără 
greș dintr-un motiv atît de 
simplu încît nu le este la înde- 
mînă : își cultivă cu o fervoare 
suspectă poezia tocmai într-un 
moment cînd ea nu poate exista 
decît ca ofrandă. Și, priviți din 
partea cealaltă, au falsul orgoliu 
al anonimatului tocmai cînd 
prin forța lucrurilor ei nu pot 
exista decît purtînd un nume. 
Marii anonimi încă nu s-au 
născut între atîtea talente re
marcabile care poartă nume 
distincte, de neconfundat între 
ele. Generația acestor poeți cu 
nume atît de distincte datorită 
excepționalului lor talent dar 
numai datorită acestuia, lucrea
ză înfrigurată pentru posibilita
tea viitoarei descoperiri a poe
ziei care nu va fi probabil poezia 
lor dar care sigur îi va cuprinde 
pe toți. Acesta este tulburăto
rul lor act. Orice ordine nu este 
sterilă și seacă numai dacă vine

după o fericită dezordine. Ion 
Gheorghe, metodic în dezordi
nea, sa, a ajuns la „strîmbarea" 
(cum a scris Adrian Păunescu) 
cuvintelor ? Mă întreb numai 
dacă acest poet tulburător prin 
paradoxalul său spirit sistema
tic nu se va repeta, luîndu-și 
drumul de la capăt. El este peri
culos de aproape de ceea ce ar 
putea să fie Poezia dar acolo 
nu poate ajunge singur. Este ca 
descoperirea, sau iluzia desco
peririi, unui nou țărm la care 
nu poți ajunge decit cu toată 
corabia oricît ai vrea să înoți 
singur pînă acolo. în momentul 
de față, în ciuda aparențelor, 
poezia nu este cîtuși de puțin 
o chestiune a fiecărui poet ci a 
tuturor. Este și motivul pentru 
care apariția unor talente au
tentice, oricît de multe și oricare 
ar fi ele, merită mult mai mult 
decît intensitatea atenției acor
dată consacraților.

Nu vom spune că A. I. Zăi
nescu este și el un poet „neobiș
nuit" ș.a.m.d. El este chiar obiș
nuit dacă prin asta înțelegem 
existența unei secrete conștiințe 
comune a sacrificiului de care 
vorbeam. Poet autentic, înzes
trarea sa este de o natură spe
cială. Valeriu Cristea și-a for
mulat excelent intuiția văzîn- 
du-I într-un atelier de Hefaistos, 
cu enormul șorț de piele în față 
și apărîndu-se de scînteile ce 
sar cu duiumul din lucrarea sa 
trudnică (să mai spun că și mo
dul abordării de către același 
critic a acestei cărți de versuri 
nu e decît tot o imaginare a 
poetului, o încercare de portret, 
de fizionomie nu neapărat fiin
dcă poetul ar merita-o ci din 
aceeași nevoie de cercetare a 
rezistenței specifice a poetului. 
Sînt foarte interesante aceste 
cronici în care contrar sfaturilor 
lui G. Călinescu poetul tînăr 
pare a fi privit ca o personali
tate, ca un creator cu fiziono
mie detectabilă, precisă. Dar nu 
personalitatea e căutată ci ma
terialul rîvnit, o imagine sau o 
parte a ei din visul poetic al 
unei conștiințe critice încă 
adormite !).

Un lirism centrifug, pierzîn- 
du-și razele în toate părțile 
pînă la înfundarea într-o zonă 
plină de cețuri cenușii sparge 
necontenit universul pe cale de 
a se închega. Ca în legenda meș
terului Manole zidurile se pră
bușesc dar poetul nu cunoaște 
încă remediul : „Cerem un vis să 
se-ntîmple, o nuntă / A mării 
cu arbori de veghe, un țărm ; / 
Unde-i ploaia puternică vino, 
la arșița cruntă, / Să ne dezlege, 
pereche, alt vis. / Sfinxu-a clă
dit nouă meșteri, enormi, / Pe 
jumătate ei însuși apoi s-a 
ucis. / Tragem de umerii lui 
toată viața, / Noi doi la edecul 
de piatră înalt, / Suferă mina 
de zbor, lie subție ca ghiața / 
Sfinxul și fumegă fruntea a 
zict; A Unu-ngropat stă în inima 
celuilalt, / Sfinxul cind tace, 
noi parcă-am murit". Adesea 
poetul spune vorbe care nu-i

aparțin, e cotropit de efectul 
unor simțuri străine care lu
crează pentru el. Cineva umblă 
prin sufletul său, ființa întrea
gă nu-i aparține : „Noapte-și 
somnul tirziu ca o luntre / 
Mi-a rupt malnri în umeri, nu 
dorm. / Am în frunte un ochi, 
ochiul magic pesemne — / Ci
neva mi 1-a-nchis, l-a deschis 
toată ziua, / Și acela nu cred 
c-am fost eu".

Și memoria, acest depozit per
sonal, este uzurpată astfel încît 
universul feeric se constituie ca 
un paradis pierdut, lipsit de 
elementele primare cu sens unic, 
nealterat. El se încarcă, pe mă
sură ce se constituie, de simbo
luri grave. Căderea unui măr 
în grădina copilăriei e însoțită 
de vuietul ce evocă păcatul ori
ginar. Cum spunem, nimic nu 
revine feeric ci tulburat de sen
suri. Pe măsură ce iluzia în
chegării sporește, universul se 
destramă în cercuri concentrice 
și, o dată cu el, aidoma lui, po
ezia. („Cine-o fi scris prima 
literă, totuși ? — Albă acolo pe 
trunchiuri : un cerc / Care creș
te mereu (Blaga — n.n.) și nu-1 
poate ajunge / Copilul spre 
care din urmă alerg... I ...Care 
crește mereu și nu-1 poate a- 
junge / Nimeni și eu, totuși 
vesel, încerc").

Dintr-un univers concret ca 
piatra și pămîntul abstracția 
sare dureros, împleticit. Ea se 
înalță greoi (ca zeu totuși al 
pămîntului) sub o ploaie de ță- 
rînă. Acolo unde poetul se uită 
pe sine, versurile sînt mustoase 
ca niște fructe de toamnă. El 
jubilează eliberat în fața peisa
jului excitat de seve pe care-1 
citează admirabil : „Soare de 
nuntă va fi, tăiem vița-de-vie / 
Și se intărește-n uluci paza 
scurtă de zi, / Lina pe oi fu
megă aspră și se subție, / Mun
ții iau foc și apoi va ploua in 
cimpii. / Mieii își smulg dinții 
copii într-o noapte / Din fin — 
și le cresc frunze calde pe bot, / 
Iarba cucului dulce miroase a 
lapte, / Uger de alb care-nțarcă 
și cade în verde de tot".

Dar imaginea mai frecventă 
este cealaltă, tot atît de ade
vărată. Aceea relevă un teribil 
antrenament de a lua totul, me
reu, de la capăt. Orice smulgere 
din universul plin de substanțe 
și arome amețitoare e de fapt o 
cădere și mai adîncă. Imaginea 
e a lui Hefaistos lucrînd asudat 
la instrumentele propriei tor
turi căci orice folosire a lor (a 
instrumentelor poetice, desigur) 
se întoarce în chinul produs de 
o perfecțiune care își este po
trivnică. Cu cît vor fi mai 
bine șlefuite cu atît căde
rea va fi mai aprig resimțită. 
Este „mecanismul" interior al 
unui poet adevărat care-și su
portă cu stoicism (dar și cu 
multe convulsiuni lingvistice in
admisibile, cu o topică adesea 
insuportabilă) darurile la a că
ror sporire lucrează cu multă, 
adesea prea multă, sîrguință.

C. STĂNESCU

VEȘTI DIN 
ORGANIZAȚII

LA TIMIȘOARA

Studio 
experimental 

studențesc
După cîțiva ani de expe

riență, răsplătită cu ocuparea 
unor locuri fruntașe la con
cursurile artistice studențești, 
formația de teatru a Univer
sității timișorene s-a transfor
mat in studio artistic. Noua 
formă angajează tînărul colec
tiv la 6 stagiune permanentă, 
paralel cu strădania de a în
cerca noi modalități de expri
mare scenică. Din cuvintele 
animatorului acestei formații, 
Ștefan Ocereanu, am aflat că 
în cursul primului semestru 
al stagiunii, ca și în cele ur
mătoare, vor fi montate cîteva 
lucrări dramatice originale, 
printre care piesa poetului 
timișorean C riști Dascălu, 
„Ulise, Generalul și Soldatul". 
Stagiunea va debuta săptămî- 
na viitoare cu un recital de 
poezie „Lucian Blaga", ur
mată de o schiță dramatică 
de Romulus Vulpescu, „Om 
de treabă" și piesa într-un act 
„Picnic pe cîmp de luptă" 
de Fernando Arabal.

Varietatea repertoriului sub
liniază preocuparea colectivu
lui pentru lucrări interesante, 
reclamînd în același timp res
ponsabilitate și maturitate ar
tistică.

I. DANCEA

LA PLOIEȘTI

Balul 
„DoDociior“

„Bine ați yenit, tineri stu- 
denți!“ Aici, la Ploiești, tra
diționala urare capătă un plus 
de semnificație. Ea este a- 
dresată primei promoții de 
studenți ploieșteni. Tînără, ca 
și facultatea, organizația 
U.T.C. de aici a și început 
să ofere tinerilor activități in
teresante, atractive. Prima ac
țiune : inauguralul „bal al 
bobocilor". Studenți, munci
tori, elevi au petrecut împreu
nă cîteva ceasuri de veselie. 
Artiștii amatori de la Rafină
ria nr. 1 au fost „dirijorii" a- 
cestei sărbători, în care cînte- 
cele s-au împletit cu dansul, 
cu glumele, cu noile prietenii 
legate acum, în contextul unei 
dispoziții generale. - ? -

L. P.

A CT UALITĂ TEA 
ENTRU TINERET

Concurs cu 

premii acorda
te literaturii 
pentru copii

Pentru a stimula creațiile 
literare care se adresează co
piilor, precum și realizarea 
de noi opere inspirate din 
viața pionierilor și școlarilor, 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor a instituit 
cinci premii, în valoare de 
cîte 10 000 lei fiecare.

Premiile Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor 
vor fi atribuite anual cu pri
lejul Zilei pionierilor de un 
juriu format din reprezentanți 
ai Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, ai 
Uniunii Scriitorilor și ai Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă. Premiile vor fi 
intitulate : „Albatros" — pen
tru cea mai valoroasă creație 
în proză, poezie sau drama
turgie, reflectînd avîntul cre
ator al poporul nostru în con
struirea socialismului — 
„Cravata Roșie" — pentru 
cea mai reușită lucrare lite
rară care oglindește aspecte 
din viața pionierească • — 
„Cutezătorii" — pentru cea 
mai valoroasă lucrare de evo
care a trecutului istoric de 
luptă al poporului nostru — 
„Orizont" — pentru cea mai 
izbutită lucrare de popu
larizare a științei și tehnicii — 
și „Cosînzeana" — pentru 
cea mai reușită lucrare lite
rară destinată preșcolarilor și 
școlarilor din primele clase.

(Agerpres)

SE RECONSTITUIE 
„HANUL LUI MANUC"

La 1808, Manuc-Bel Mir- 
zaian, mare dragoman cum
păra în „Cetatea Bucuresci- 
lor" un corp de clădiri ce 
făcuseră parte din vechea 
„Curte domnească" a lui Mir
cea Ciobanul.

Construită și mărită, clădi
rea cu pricina devine cu 
timpul renumitul „Han al lui 
Manuc", de fapt cel mai mare 
hotel al Capitalei,' loc de 
găzduire al pașalelor, beilor 
ori ambasadorilor străini, în 
trecere prin țară. în 1836 Mu
rad, fiul lui Manuc (acesta 
murise în 1819) scoate la vîn- 
zare „hanul" (80 de aparta
mente a cîte două camere, 
după cum ne informează pas
torul anglican Benjamin Bar
ker, „turist" de-acum 150 de 
ani). Patru decenii mai tîrziu 
(1874) hanul suferă o nouă me

tamorfoză : devine „Hotel Da
cia" în care se afla cunoscuta 
sală de conferințe a muncito
rilor bucureștenL După 1913 
clădirea devine... depozit de 
mărfuri apoi ruine. Direcția 
monumentelor istorice a con
ceput recent un plan de res
taurare, eșalonat pe cîțiva ani, 
avînd ca scop final reconstrui
rea fidelă a clădirii (există 
printre altele o foarte valo
roasă fotografie din 1859 fă
cută de austriacul I. Angerer). 
Pînă la mijlocul anului viitor 
fațada va fi terminată. In anii 
următori, vom fi martorii noii 
tinereți a „Hanului lui Ma
nuc" : hotel, cramă la subsol 
— în pivnițele seculare, mu
zeu. L'n nou punct de mare 
interes turistic pe harta Bucu
reștilor 1

M. H.

• •••••••••
P OST F E Ș T U___M

DE CE ESTE UN EȘEC 
SPECTACOLUL CU PIESA 
„PRIVEȘTE ÎNAPOI CU MINIE"

In toamna acestui an, Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" oferă 
spectatorilor săi o surpriză : spectacolul cu piesa lui John Osbome 
„Privește înapoi cu mînie" în direcția de scenă a regizorului de 
film Andrei Blaier. Uneori surprizele pot fi și plăcute. Nu este 
însă cazul acesteia. Din păcate. Dincolo însă de nereușitele acto
ricești pe care le-a confirmat spectacolul există un alt aspect, 
esențial după părerea noastră: nereușita unei concepții regizo
rale. Explicația ei stă în neînțelegerea pe care sensurile textului 
au găsit-o în interpretarea regizorală a lui Andrei Blaier și în 
ratarea acestor sensuri pe parcursul întregului spectaeol. Legat de 
acest aspect, ziarul a organizat o discuție cu Virgil Nemoianu, 
lector la Facultatea de limba engleză, specialist în literatura en
gleză contemporană, și Andrei Blaier, regizorul spectacolului. în- 
tr-o formă prescurtată, substanța dialogului se regăsește în aceste 
rinduri.

ȘAH

în tablete

SUPRALICITAREA TEXTULUI DRAMATIC ÎN DAUNA CONTEXTULUI ISTORIC

Tableta noastră de azi la 
forma unei scurte recenzii, 
Săptămîna trecută, în emi
siunea „La 6 pași de o ex
cursie", am asistat la o par
tidă de șah televizată, între 
două tinere echipe de șco
lari. Ploieștiului și Craiovei 
li s-a propus, atunci, să re
zolve în fața micului ecran 
implicațiile unei poziții pe 
tabla cu 64 patrate care du
cea invariabil la remiză. Ne
am permis — pe diagrama 
alăturată — o mică varia
ție pe această temă, modifi- 
cînd puțin poziția pieselor. 
Cum face acum negrul (Cra
iova) remiză, presupunînd că 
albul (Ploiești) atacă de la 
prima mutare ?

CRAIOVA

I Ș « d e f g A

PLOIEȘTI

Noi (albele) începem 1 Con
trolul poziției: Rel, Pf4 g4, 
h4 — Rb4, Pf6, h«.

SOLUȚIILE TABLETELOR

PRECEDENTE

R. VOIA : 1. Cg 8!
(Singura cale pentru anihi

larea pionilor adverșl ; la 1. 
Cf7? g3 2.C:e5 g23.Cf3gl 
D 4. C : gl pat !) 1... g3 2. 
Ch4 e4 ! 3. Cg2 e3 4. Cf4 ! 
(Pionul negru trebuie lăsat 
pe tablă...) 4... g2 5. Ce6 glD 
(Negrul își face o damă, dar 
ea este Interferată de prop
riul pion șl rămîne Inofensi
vă) 6. Cc7 mat.

Gh. Leu : încercări: 1. e3 7 
(Amenință 2. Th2 mat) 1... 
f2 ! ; 1. «4 ? (Am. 1... f2 2.
De3 mat) 1... Ce2 !; 1. e : f3 ? 
(Am. 1... Ce2 2. Dh4 mat) 1... 
Cg2 ! Mutarea-chee (singura 
eficace) este 1. e : d3 ! ți a- 
cum la toate răspunsurile 
negrului matul este lmpara- 
bil (l.„ Cg2 2. T: f8 mat).

Rep. Aducînd pe scenă piesa 
lui John Osbome, Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" a făcut 
fără îndoială dovada unui act 
de cultură : piesa aceasta este 
de fapt manifestul unuia dintre 
cele mai puternice curente ale 
dramaturgiei contemporane — 
teatrul „tinerilor furioși". Există 
însă în textul și mesajul acestei 
piese și alte elemente care să 
justifice dincolo de valoarea pur 
documentară, reprezentarea ă- 
cestei piese pe o scenă româ
nească ?

Virgil Nemoianu : Piesa lui 
John Osborne mi se pare a fi 
axată în primul rînd în jurul 
dilemei pe care o încearcă 
Jimmy Porter, tipic reprezentant 
al tînărului intelectual din An
glia contemporană. Criza acestui 
personaj are însă o valoare sim
bolică : este criza unei generații, 
acea generație care în Anglia, ca 
și în întreaga lume capitalistă, 
se trezește într-un anume mo
ment în fața unei realități care 
contrazice miturile și speranțele, 
uezorientîndu-i conștiința și 
idealurile. Caracterul general 
pe care îl are această criză, toc
mai aceasta dă valoare piesei 
lui Osborne. De fapt, criza lui 
Jimmy Porter este însăși criza 
unei lumi, o lume în care niște 
mituri au fost înlocuite cîndva 
cu altele și pe care realitatea 
le-a desființat apoi categoric, 
o lume care și-a pierdut însăși 
sensul evoluției si rațiunii ei in
time.

Rep: Subliniază spectacolul 
lui Andrei Blaier caracterul ge
neral al acestei crize ? Devine 
Jimmy Porter simbolul unei ge
nerații ?

Virgil Nemoianu : Cred că, 
din păcate, spectacolul nu reu
șește să reconstituie pregnant 
violența acestor zbateri intime, 
nici cauza și nici sensul lor is
toric. în gîndirea regizorală a 
spectacolului nu sîut sesizabile 

cauzele de ordin social istoric 
care au determinat eșuarea in 
însingurare a personajului, rata
rea sensului pe care o avea lupta 
sa. Lipsește din acest spectacol 
înțelegerea contextului general 
al Angliei anului 1956, context 
care a determinat deruta și de
zechilibrul lui Jimmy Porter. 
Aluziile pe care le conțin repli
cile piesei nu și-au găsit ecoul 
în concepția regizorală a Iui 
Andrei Blaier. Nimeni nu crede 
în aceste aluzii pentru că în pri
mul rînd nu crede regizorul. 
Sau, mai degrabă, nu le-a în
țeles.

Andrei Blaier : M-au interesat 
aici problemele umane general 
valabile, m-a interesat să pot 
întreba și să pot răspunde de 
ce Jimmy Porter este așa și nu 
altfel. M-au interesat raportu
rile umane dintre personaje, dar 
în egală măsură am fost intere
sat să surprind explicația de ce 
lupta lui Jimmy Porter nu se 
poate ridica la înălțimea adevă
rului pe care îl conține.

Rep. : în spectacol, însă, acest 
al doilea aspect nu apare esen
țial ci mai degrabă adiacent, 
secundar. Pentru că spectacolul 
se preocupă mai ales de latura 
intimă a relațiilor, evitînd cau
zalitatea lor, tocmai de aceea 
piesa lui Osborne seamănă neaș
teptat de mult cu o melodramă 
ieftină și foarte convențională. 
Cel puțin în spectacolul Tea
trului „Lucia Sturdza Bulandra".

Virgil Nemoianu : Sub aspec
tul acumulărilor dramatice, a 
ceea ce se întîmplă aparent pe 
scenă, în sensul pur fizic, piesa 
lui Osbome nu rezistă. Valoarea 
ei stă în conflictul lui Jimmy 
Porter cu realitatea, în adevă
rul pe care-1 conțin discursurile 
sale, în neputința dureroasă de 
a se face el însuși ecoul acestui 
adevăr.

Andrei Blaier: Nu am făcut 
diferența între conflictul pur și 
conținutul replicilor, fiind con

vins că sensul piesei este dat 
de conținut și că acest conținui 
trăiește în existența reală a per
sonajelor pe care am vrut să le 
fac să existe pe scenă. Or, cred 
că pentru a face din Jimmy 
Porter un personaj real, el tre
buia surprins sub toate aspectele 
sale, inclusiv în zbaterile sale 
disperate între cele două femei.

Virgil Nemoianu: Faptul că 
acest Porter se înfundă într-o 
odaie și plonjează cu disperare 
într-o problematică personală, 
zbătîndu-se fără ieșire între pa
tru pereți și cîteva femei, aceas
ta este tocmai reflecția directă 
și indirectă a condițiilor social- 
politice care au făcut din Jimmy 
Porter un nemulțumit, un deze
chilibrat. Evitînd explicația aces
tor cauze, personajul devine un 
caz patologic, o brută, inexplica
bilă, sau cel mult un caz special 
care nu a interesat și nu va in
teresa niciodată pe nimeni.

Rep.: Cine este însă sub ra
port tipologic acest Jimmy Por
ter ?

Andrei Rlaier : Un băiat deș
tept, un intelectual care umblă 
cu diploma în buzunar, vînzînd 
bomboane pe stradă și care de 
la observația acută la actul re
voltei suportă un viciu : viciul 
voluptății și al non-acțiunii. De 
aceea el rămîne în final un de
zorientat pentru care lupta nu 
are și nu va avea o finalitate la 
nivelul ideilor în slujba cărora 
este dusă.

Virgil Nemoianu: Pentru a 
vedea cine este acest personaj 
trebuie să vedem mai întîi cum 
și în ce condiții apăruse piesa 
lui Osbome ? Două mi se par a 
fi coordonatele ei social-istoricje. 
„Stăpîna mărilor", posesoarea 
unui uriaș imperiu, marea pu
tere care încă în 1945 se număra 
printre învingătorii unui uriaș 
război se trezește peste numai 
cîțiva ani într-o poziție diame
tral opusă: imperiul colonial 

pierdut, criză economică, pozi
ție politică tot mai slăbită. Pînă 
atunci (cel puțin la nivelul cla
sei conducătoare, la nivelul apa
rențelor și iluziilor) exista im
presia unei siguranțe și a unui 
sens. Brusc, acestea cad: de 
aici o derută generalizată. Care 
va fi de acum înainte sensul is
toric al Angliei ? Pe ce cale să 
se îndrepte ? Iată întrebări fără 
răspuns care frămîntau cercuri 
largi de intelectuali și în fond, 
pe englezi în general. In 1945 
victoria masivă în alegeri a 
partidului laburist părea să asi
gure niște speranțe : parțiala na
ționalizare a industriei, unele 
transformări sociale aduseseră, 
iarăși brusc, în rîndul intelectua
lității sau chiar în posturi de 
conducere, o categorie de tineri 
de origină muncitorească. Dar 
această primăvară e trădată; 
măsurile de compromis aduceau 
soluții da compromis. Această 
numeroasă categorie de tineri 
se trezeau însingurați, fără un 
ideal durabil, rupți de propria 
lor origină pe de o parte, de un 
sens național pe de altă parte,, 
incapabili totuși (mulți dintre ei) 
să se lase asimilați de vechea 
pătură conducătoare.

Aceasta este condiția lui 
Jimmy Porter pe care spectaco
lul lui Andrei Blaîer nu o evi
dențiază cu suficientă pregnan
ță. Mai mult decît atîta, nimic 
nu convinge în acest spectacol de 
faptul că Jimmy Porter este 
simbolul acestei generații ; ge
nerația pierdută.

Rep.: Ce va deveni în fina
lul piesei acest personaj ?

Andrei Blaier: Finalul în tex
tul piesei crează o situație du
plicitară ; eu cred că într-o zi 
Jimmy Porter va ajunge la 
sensul exact al luptei sale, că în 
sfîrșit printr-o acțiune efectivă, 
locul disperărilor sale îl va lua 
atitudinea conștientă și angajată. 
Pînă atunci însă el rămîne un 
derutat.

Rep. : De ce atunci finalul 
piesei lasă să se înțeleagă cu to
tul altceva : că Jimmy Porter a 
cedat marelui compromis, că de 
acum înainte el se va supune în
cetul cu încetul unei orînduiri 
nedrepte, că totul a fost inutil 
și că elanul luptei sale va ceda 
unei îmburgheziri treptate ?

Andrei Rlaier : Eu am încercat 
să subliniez nehotărîrea și neli
niștea care trăiește încă în per
sonaj. De pildă, în traducerea 
piesei exista o replică: „Nu-i 
așa că cele mai puternice ani
male sînt și cele mai singura
tice ?“ Or, eu am făcut o modi
ficare în text, am inversat cîteva 
cuvinte și fraza a devenit astfel : 
„Cele mai puternice animale sînt 
și cele mai singuratice, nu-i 
așa ?“. In deznădejdea acestei 
întrebări am vrut șă strecor dis
perarea care există încă în Jimmy 
Porter.

Rep. i Și care ar fi atunci 
principala eroare a concepției 
regizorale care a contribuit la 
ratarea acestui spectacol ?

Virgil Nemoianu: Lucrurile 
pe care le spune Jimmy Porter, 
eroul piesei, cruzimile pe care 
le azvârle în fața semenilor sînt 
adevărate. De aici, evident, o 
dificultate uriașă pentru însce
nare : a face distincție între emi
țătorul mesajului și mesajul emis. 
Căci în esență, pe sentimentalul, 
limbutul, pe acest Jimmy Porter 
nu-1 înnobilează adevărul al 
cănii purtător se face. Pe de altă 
parte, acel adevăr trebuie să fie 
receptat de spectator fără a fi 
degradat în prealabil de caracte
rul impur al sursei de emisie. 
Ei bine, dacă acesta e textul 
principal al spectacolului, trebuie 
să-ți spun, Andrei Blaier, cu 
toată sinceritatea, că el mi se 
pare un eșec. Spectacolul n-a 
avut curajul să tranșeze, cred, 
între două realități diferite.

E. CONSTANTINESCU

Marton Kelety, „Isto
ria prostiei mele" Iri
na Petrescu ne rezer
vă o nouă surpriză. 
Viitoarea sa apariție, 
ca vedetă internațio
nală va fi într-unul 
din rolurile principa

le ale filmului pe 
care producătorul a- 
merican Abbj' Mann 
intenționează să-l rea
lizeze la Hallywood 
ecranizînd piesa lui 
Arthur Miller „După 
cădere".

UN PORTRET 
PENTRU ALBUMUL DV. Din lumea 

stângacilor

IRINA 
PETRESCU
Visa să devină 

arhitectă dar fami
lia a îndreptat-o 
spre Universitate ; I- 
rina Petrescu a deve
nit artistă o dată cu 
debutul în filmul 
„Valurile Dunării", 
distins cu premiul I 
la Karlovy-Vary.

în anul următor 
Universitatea a pier
dut o studentă iar 
Thalia a cîștigat o 
nouă elevă. După un 
„intermezzo" de co
medie în „Nu vreau 
să mă însor" o aflăm 
în plină afirmare a 
talentului său drama
tic prin excelență, în 
„Poveste sentimenta
lă". In „Străinul", 
„Pași spre lună", 
„Harap Alb", „Du
minică la ora 6", 
„Diminețile unui bă
iat cuminte" și recen
tul, „Șeful sectorului 
suflete" personalita
tea sa interpretativă 
dobîndește un stil o- 
riginal. După rolul 
pe care l-a realizat 
recent în comedia re
gizorului maghiar

După 14 ani de cercetări 
laborioase, Michael Bars- 
ley, din Londra a scris o 
carte despre stîngaci. Au
torul aproximează că sînt 
în lume aproape 200 000 
de stîngaei, printre care și 
Charlie Chaplin.

A devenit 
propria*i soacră
Paul Staecker în vîrstă 

de 100 de ani din Berlin, 
s-a căsătorit de curînd cu 
nora sa, Magdalena, de 70 
de ani, văduvă de 10 ani. 
„Mă obișnuisem atît de 
mult cu socrul meu, încît 
nu văd nici un motiv de a 
nu mă fi căsătorit cu el" 
—- a declarat ea. A devenit 
astfel, propria ei soacră. 
Poate că acesta este singu
rul motiv.

Căzut în propria-i 
cursă

Orașul olandez Den Hel- 
der, și-a pierdut profesorul 
care dădea lecții de săru
tat tinerelor fete dornice 
să se „perfecționeze" în a- 
ceastă artă. întîlnindu-și o 
elevă „extrem de talenta
tă", profesorul a căzut în 
propria lui cursă. S-a că
sătorit cu ea.



„Pînă la dumnezeu, 

te mânincă sfinții“
Nu cu mult timp în urmă, 

în rai s-a petrecut o întîm- 
plare care l-a pus pe gînduri 
și pe Dumnezeu.

Despre ce este vorba ? Da
torită unui fenomen natural 
sau supranatural, nu se știe 
precis, o anumită perioadă de 
timp, in rai veneau numai su
flete bătrîne, slabe, cocîrjate, 
hoșcăite, puhave, putrezite, 
suflete de asceți, de indivizi 
credincioși, scheletici și ur
cați. Sfinții din rai, care lua
seră și ei in urma deplasări
lor făcute pe Pămînt in inte
res de servici diferite obi
ceiuri urite, erau disperați că 
nu au in fața ochilor decît 
peisajul sinistru al sufletelor 
hătrine. Nu de altceva, dar 
le făcea și lor plăcere să vadă 
și uneori chiar să pipăie fru
mosul concret. Iată insă, că, 
după atita secetă, intr-o zi 
se prezentă la poarta raiului 
un suflet sau, ca să fim și mai 
preciși, o suflctă (ultimile ex
periențe poetice au demons
trat că nu trebuie să ne mai 
fie rușine de cuvinte), adică 
o persoană feminină foarte 
tlnără și frumoasă. Sfîntul 
Petru tresări brusc în ghereta 
sa și scoase afară pe feres
truici capul cu barba în
treagă.

— Ce-i cu tine, oițo rătă
cită ?

— Sfinte, vreau să ajung 
la Dumnezeu, am ceva de 
vorbit cu el.

— Ce anume ?
— Sfinte, dacă aș putea 

să-ți spun dumitale, nu m-aș 
mai duce la el. E o durere 
pe care numai el mi-o poate 
asculta.

— Să fii tu sănătoasă și 
din nou vie, spuse sfîntul jig
nit, cîte dureri am ascultat eu 

v_—__.

ION BĂIEȘU
în cariera mea și cite suflete 
am izbăvit.

Văzînd că n-are încotro, 
sufleta cea jună se spovedi 
pe scurt:

— Sfinte, eu am dus pe 
pămînt o viață foarte corectă 
și foarte creștină ți aș vrea 
să ajung la Dumnezeu ca să 
mă miruiască.

Sfîntul Petru își făcu urmă
torul raționament; „Dacă 
asta ajunge la Dumnezeu, 
precis o să ceară să fie fă
cută sfîntă. Ori, schema e și 
așa destul de umflată...".

— Nu se poate ajunge la 
Dumnezeu. Atotputernicul nu 
primește. E bolnav.

— Dar nu vreau decît pen
tru o clipă. Lăsați-mă să a- 
jung măcar în grădina lui și 
am să-l aștept oricît, nu mă 
grăbesc.

— Ia vino puțin în gheretă, 
spuse Sfîntul Petru mai îm
bunat. Stai jos, poate ești o- 
bosită. Să-ți dau o cană de 
ambrozie ? Dar cum de-ai 
putut duce dumneata o viață 
prea corectă cu trupul acesta 
minunat și ochii aceștia cu 
lumini cerești în ei ?

— Sfinte, ispite au fost 
multiple, dar educația mea a 
fost făcută intr-o mînăstire 
foarte cinstită și severă și a- 
tunci m-am abținut.

Sfîntul își linse buzele cu 
bătrîna lui limbă și spuse în 
șoaptă către fecioară:

— Te las , să treci mai de
parte, dar îmi dai voie să 
mușc odată din tine ?

Fata se gîndi puțin și se 
decise: „Fie ce-o fi, dar să 
ajung la Dumnezeu, ca să fiu 
răsplătită". Și se lăsă mușcată. 
Apoi primi un permis de in

trare ți pătrunse în rai. Dar 
nu apucă pe aleea principală, 
că o și opri un sfînt, care îi 
ceru permisul ți i-l controlă.

— E valabil ? întrebă su
fleta.

— E ți nu e, spuse Sfîntul 
Ilie, căci el era. Adică nu 
știu dacă Dumnezeu o să 
te poată primi... Pe urmă, tu 
știi ce departe e de aici 
Atoatefăcătorul ?

— Merg pe jos, spuse can
dida, căci am antrenament.

.— Nu vrei să te duc eu 
puțin cu căruța ?

— Dacă sînteți atît de bi
nevoitor.

— Eu sînt, dar îmi dai voie 
să mușc odată din tine ?

Sufleta nevinovată acceptă 
(ce era să facă), iar Sfîntul 
Ilie o duse cîteva poțtalioane 
cu căruța lui fără arcuri, care 
îți muta la fiecare hop rinichii 
din loc.

In fine, ca să scurtăm po
vestea, sufleta ajunse într-o 
bună zi la Dumnezeu. Bă- 
trînul era încă tot Atotputer
nic ți tot Atoatefăcător, adică 
se prezenta bine ca înfățișare.

— Doamne, am dus pe pă- 
mint o viață exemplară și ab
stinentă, numai în virtute 
m-am comportat și am venit 
la tine să mă miruiești, ca să 
devin ți eu sfîntă.

— Eu te-aț mirui, dar 
unde sînt semnele virtuții, 
căci văd că ești doar un sche
let și o frunză de viță.

— Doamne, am fost cum 
trebuie, dar pînă să ajung la 
tine m-au mîncat sfinții.

— Nemernicii, răcni Dum
nezeu, s-au pretat ? îi di
strug, îi dau afară, îi... De ce 
n-ai venit direct la mine ? 
Acuma ce mai putem face ?

AUDIENȚELE MELE
ZILNIC ÎNTRE ORELE 0-24

Noul meu vizitator mi-a 
întins cartea „Poeme și poe
zii" de Sașa Pană. „Cu 
critica stau (de ce să 
nu mă laud) bine; —
cu pernele și cu poeziile 
însă..." „Nu, nu de poezie e 
vorba — ci de prefață. Cîte 
prefețe trebuie să aibă o 
carte ?". „Una, și încă la în
ceputul cărții că altfel nu 
s-ar numi prefață". „Ei, car
tea mea are două : una la în
ceput și una la sfîrșit". „E 
precis o greșeală ; tipografia 

j cred că a intenționat să pună 
și una la mijloc care ar tre
bui (fiind vorba de poezie) 
să se numească : mijloc-față" 
„S-ar putea ; la I. P. „13 De
cembrie 1918", nimic nu e 
imposibil".

A sosit un nou musafir ; e 
student. „Dumneavoastră ?“. 

ț „Vreau să învăț să număr". 
„Student în anul IV și să vă 

î învăț eu să numărați ? Zău, 
asta se învață în clasa I e- 
lementară". „Așa este ; totuși 
după 16 ce urmează ?“ „17 
bineînțeles". „Deci nu 113“ I 
Dar după 128 ?" „Și fecio- 
ru-miu știe că e la rînd 129 1“ 

! „Vasăzică în nici un caz 33 !“ 
„Hai frate nu mai face arit
metică cu mine și spune-mi 

ț despre ce e vorba ?“ „Așa e 
paginată cartea „Estetica vie
ții cotidiene" de Marcel Brea- 
zu. Deci cine să învețe nu- 

i mărătoarea pînă la 200 ?
Eu ?“ „Nu ; bineînțeles cei 
care au tipărit cartea !“

‘ A venit următorul. Se vede 
că azi voi avea o zi grea. 
„Poftiți vă rog". „Cum să re
zolv următoarea problemă: 
vreau să citesc dar cu picioa
rele în sus și cu capul în jos". 
„Simplu : instalați în casă o 
macara-tum; pentru că sînteți 
cam înalt, vă legați picioarele 
de cîrlig și... gata". „Vă mul-

K

țumesc, așa am să fac". Și 
vizitatorul dă să plece „Stai 
frate că am glumit". „Ba nu 
— nu ați glumit de fel. Atîta 
vreme cât cei care au legat 
coperta în contra sens cu 
textul, adică sînt cu capul în 
jos, eu o să citesc cu picioa
rele în sus".

Precis azi e asaltul... cărți
lor". Ce-mi făcurăți tovarăși 
tipografi, legători, tovarășe 
Costache T. Costache — a- 
dică C.T.C. ? Nu puteați lu
cra cu capul, cu mîinile ca 
să nu stea oamenii cu picioa
rele în sus ?“

„Dumneavoastră tot cu o 
carte ?“, „Nu, cu o fustă. 
Vreau s-o dau la plisat. Dar 
știți, vreau să mi-o pliseze 
I. P. 13 Decembrie 1918". 
„Tovarășe dragă, asta e tipo
grafie, nu cooperativă de pli
sat". „O fi dar priviți ce fru
mos sînt plisate paginile cărții 
„Lagard cel însemnat". Oa
menii aceștia pot fi invidiați 
și de cooperativa „Gloria pli
scurilor". Nici nu a ieșit bine 
pe ușă tovarășa cu pliseurile 
că a intrat un cetățean mai 
în vîrstă. „Eu am venit în 
legătură cu Adela" „Ce-a fă
cut ? A fugit de acasă ? um
blă prin baruri ?“ „Nu ; e 
vorba de „Adela" lui Ibrăi- 
leanu. A tipărit-o C.P.C.S. —• 
știți ce înseamnă ?“. „Da, 
sîntem vecini". „Și cum spu
neam, o pagină e așezată nor
mal, alta de-a-ndoaselea încît 
pînă citești învîrtești cartea 
în mînă ca pe o morișcă. Vă 
rog interveniți pentru „A- 
dela".

Ce-o fi cu amicii ăștia ai 
mei de la C.P.C.S. ? Nici cu 
femeile nu se poartă frumos, 
le schilodesc.

„Biblioteca școlarului a 
publicat „Basme populare 
pentru clasa a V-a și a

VIII-a“, dar în loc de 15 bas
me sînt 16". „Inexact 1 Am 
citit și eu, dar numai 15“ 
„Ba sînt 16 ! Vreo 5 pagini 
sînt tipărite în diagonală, 
deci nu e al 16-lea basm ?“ 
„Ai dreptate. Cei care au lu
crat această carte s-au făcut 
de basm".

Tipul care a intrat acum 
în biroul meu pare puțin ciu
dat.

„Fără minuni doamne". 
„In primul rînd nu-s dumne
zeu, iar minuni nu fac ci re
zolv sesizările oamenilor ; așa 
că să nu confundăm. Eu sînt 
pămîntean". „Fără minuni 
doamne" e cartea lui Nicuță 
Tănase. în carte, autorul nu 
l-a lăsat pe Dumnezeu să 
facă minuni pe pămînt în 
schimb tipografia a făcut. 
Vreo 8 pagini sînt albe. 
„Fără minuni tovarăși tipo
grafi... nu se poate ?"

Numai acesta mai lipsea a- 
cum din biroul meu. E un 
copil de vreo 4 ani. „Tu ce 
vrei măi piciule ?“ „Nene 
volbește flumos cu copilul 
că și el ale dleptul la audien
țe". „Iartă-mă puișor dar 
m-au supărat niște între
prinderi poligrafice. Hai 
suie-te aici pe biroul meu ca 
să te văd mai bine. Nu-i ni
mic că ești plin de noroi. Hai 
sirote-te ca acasă". „Eu acasă 
stau cu picioalele în capul 
lui tăticu". „Ei, stai ca acasă. 
Tu ce vrei ? Cărțile de basme 
pe care ți le-a citit tăticu sînt 
cu foi albe, numerotate gre
șit, cu patru prefețe ?" „Nu 
plea sînt basme pentlu copii 
nene ?“ „Și ce vrei să tac 
eu ?“ „Sclie tu basme !“ „Nu 
Sînt sciiitor puiule". „Dai ce 
scli tu acolo nu sînt basme ?“ 
„Da. dar de astea rid și 
copiii".

GH. NEAGU

PISICA NEAGRĂ, POETUl Șl PICTORUL PISICA NEAGRĂ Șl NUMAI PICTORUL PISICA NEAGRĂ Șl NUMAI POETUL de VASILE BĂRAN

Nimeni n-a știut de ce în 
toate poeziile sale poetul 
vorbea despre suflet și pisica 
neagră iar în tablourile pic
torului ochii pisicii erau însăși 
ideea, pînă în clipa în care 
poștașul dădu în vileag ade
vărul :

și pictorului, și poetului le 
ieșea adesea, în cale, o pisică 
neagră 1

Și de aici li se trage neli
niștea.

De multă vreme pictorul 
dorise să-i pozeze pisica nea
gră și o desenă singură sub 
cer, stăpînă pe flori, ea și 
florile, ea și copacii, cu ochii 
ca două faruri venind de de
parte, ea și stelele și era 
foarte bucuroasă de toate a- 
ceste tablouri dar cel mai 
mult o tulbură cel cu aco
perișul de casă pe care urcă, 
dintr-o săritură, la chemarea 
motanului, care-o căuta de 
patru zile.

în locul ghearelor albe ale 
pisicii negre poetul făcu mîini 
cu degete lungi și delicate 
și-o plimbă nopțile pe străzi 
în chip de idee brună,

Și-i arătă luna și o duse și 
pe lac dar ideea se plictisi și 
fugi tăind drumul șoferilor 
care-și scuipară în sîn.

Desene de:
GH. SASARMAN

ADRIAN DOHOTARU

Muzeul obiectelor pierdute
Urmînd îndemnurile unui 

confrate de breslă mi-am luat 
umbrela și am plecat să vi
zitez „Muzeul obiectelor pier
dute", de pe Ultima stradă, 
care dă spre mare și despre 
care se spune că e foarte a- 
proape de infinit. Mare mi-a 
fost surpriza să constat că de 
fapt „Muzeul obiectelor pier
dute" nu e un muzeu adevă
rat cu mai mulți pereți, cu 
îngrijitori și intendenți în 
uniforme de șambelani, cu 
obiecte prezentate somptuos 
deasupra unor etichete cu in- 
scripții. culinare... Era un mai
dan imens de cutii goale, de 
pantofi degradați, de șpan, de 
schelete de cai, de stele de 
mare și de... cauciucuri a- 
bandonate. N-aveam pe cine 
să întreb ce rost are această 
adunătură de obiecte uzate, 
de a căror salubritate ar tre
bui să se ocupe cineva, fie 
sfatul popular, fie o oarecare 
secție de muzee și monu
mente : Am continuat inves
tigația și inventarul notîn- 
du-mi totul cu o conștiin
ciozitate de gazetar. Și iată 
se obiecte am mai găsit:

Luna și cele cîteva stele de 
a căror promisiune au uitat 
aproape toți bărbații după 
căsătorie, în fața femeilor ; 
pașii pierduți prin sălile de 
tribunal la divorțurile cu 
martori mincinoși...

Ochelarii compromiși ai 
unor așa - ziși contemporani 
care și-au pierdut simțul 
realității, și prin care lumea 
se vede răsturnată ; măștile 
de carnaval ca niște imense 
hohote de rîs, ale unor autori 
de comedii care și-au pierdut 
simțul umorului...

Pieptănul întrebuințat de 
un anumit poet, cu ajutorul 
căruia își îndepărtează mă- 
treața sa plină de metafore 
cînd se așează la masa de 
scris , peria de dinți, cu urme 
de pastă Kalodont, a unui 
demagog obișnuit să-și facă 
igiena bucală după fiecare 
discurs...

Cioburile de cretă pierdute 
de profesori incompetenți de 
astronomie, în timp ce de
monstrau pe tablă traiecto
riile stelelor căzătoare; rujul 
de buze consumat al unei fete 
obișnuite să-și coloreze vo

calele și consoanele pe toți 
obrajii...

Și mai ales „cuvintele de 
onoare" date de atîția cunos- 
cuți de-ai noștri cu diferite 
ocazii și a căror pierdere a 
generat, după unii autori, 
criza limbajului...

Din ziua aceea „Muzeul o- 
biectelor pierdute" mi-a de
venit o obsesie, pentru că 
îmi dădeam seama că pierd 
mereu cîte ceva, că pierdem 
mereu cîte ceva... Și dacă 
există un muzeu imaginar de 
artă universală, de ce n-ar 
exista un muzeu al obiectelor 
pierdute, din care arheologii 
de mîine să... ne reconstituie. 
De ce să nu le oferim, fără 
eforturi, fără săpături, „isto
ria" noastră măruntă, casnică ? 
E vorba doar de cîteva ore 
pentru etichetarea obiectelor, 
de instituirea unui vast apa
rat birocratic care să organi
zeze și să administreze mu
zeul. Pentru că la urma ur
mei a pierde, înseamnă și a 
ține minte ce ai pierdut I Ba 
uneori mai vrem să și găsim, 
să recuperăm ce am pierdut...

ADRIAN Despre fiecare lucru care 
există pe pămînt circulă in
fimi de multe păreri. Aproa
pe că pămîntul este o planetă 
de păreri, într-atît depășesc 
părerile numărul lucrurilor 
propriu-zise.

Chestiunea maimuței este 
și ea discutată violent și 
nu-mi fac decît o datorie mo
destă transcriind aci părerea 
mea, între altele, evident. 
Prietenul nostru, Domnul 
Maimuță este fiul unui om 
ți al unei femei. Cînd a mers 
la școală avea aer de om nu
mai că în clasa IV-a, un co
leg a observat că Maimuță 
duce în ghiozdan. între căr
țile de școală, caiete, penar 
și mîncarea pentru recreație, 
propria sa coadă. Astfel pu
berul Maimuță își ducea din 
din ce în ce mai greu ghioz
danul, căci coada creștea, de
venise uriașă, încît, la termina
rea școlii, putem spune că era 
văzută în lumea aceea o coadă 
uriașă la care cineva adăugase 
din fantezie un micuț orga
nism. Adolescentul Maimuță 
era Domnul Coadă plus un 
și mai micuț organism. Dom
nul Maimuță de astăzi este 
Domnul Coadă fără nici un 
fel de organism. Numai o cer
cetare atentă și specializată 
poate descompune această u- 
nitate în părțile ei compo
nente, dintre care una — de 
ce să nu recunoaștem ? — 
este un fost om.

Ce face Domnul Maimuță P 
Domnul Maimuță nu face ni
mic. Domnul Maimuță imită. 
Imită pe șeful său, pe șeful 
șefului său, încercîndu-se in

roluri diverse, copleșit de e- 
moția singularității lui defen
sive. Domnul Maimuță nu 
este interesat de nimic altceva 
decît de figura șefului său și 
de figura șefului șefului său, 
pe care crede că o intuiește 
In fizionomia recunoscătoare 
a celui dinții.

Domnul Maimuță nu are 
absolut nici o părere, despre 
absolut nici un lucru. Pe el 
nu-l privește nimic. El nu 
este sclavul întimplărilor. El 
privește in ochii șefului său 
cu bărbăție și credință. Cînd 
șeful său deschide fereastra 
camerei, Domnul Maimuță 
deschide fereastra camerei. 
Cînd șeful său își scoate ba
tista din buzunar, Domnul 
Maimuță flutură batista în
tr-o gară sau alta, ori, stră
nută a gripă. Cînd șeful său 
formează un număr de tele
fon, Domnul Maimuță, ah. 
Domnul Maimuță, sună o- 
cupat. Cînd șeful său 
consideră că plouă, Dom
nul Maimuță este parașutistul 
unei umbrele improvizate. Iar 
uneori, cînd șeful său consi
deră că ploaia e binefăcă
toare, Domnul Maimuță în
colțește ca griul și dă-n pîrg 
pe la cotiturile feței.

Fiind vorba într-o bună zi 
despre o inițiativă, Domnul 
Maimuță a greșit-o însă. L-a 
apucat nu știu ce și a început 
să exclame cu un aer de in
dependență obraznică: vai, 
vai, vai, ce frumos. Pe bună 
dreptate, șeful l-a fulgerat 
prin ochelarii săi probabil in- 
casabili, căci șeful e un tn-

fierbintat și-i trebuie ochelari 
incasabili.

In altă zi Domnul Mai
muță, s-a ciocnit la intrarea 
în lift cu șeful său și de-a- 
tunci liftul este dușmanul 
personal al Domnului Mai
muță.

N-a trecut mult și vindea 
un coleg o haină de piele. 
Domnul Maimuță și-a luat 
lumea în cap și a cumpărat, 
dintr-un impuls personal hai
na de piele. Paltonul comun 
și tocit al șefului s-a întors cu 
mîneca la haina lui de piele, 
în cuier, și Domnul Mai
muță a știut că din a- 
cea clipă totul e pierdut. 
Superstiția îl îndemna la ase
menea gînduri rele, realita- 
tea-l îndemna ? Nu știu ce să 
zic Dar de-atunci Domnul 
Maimuță pierde teren. Pierde 
spațiul pe care își desfășura 
numerele sale de jonglerie 
subacvatică, Domnul Maimuță 
a fost involuntar contaminat 
de independența colegilor săi. 
Și iată-l mișcîndu-se haotic 
prin lume, nemaiștiind ce să 
facă, pierzînd ritmul acelui 
vals de maimuță cînd imita 
tot ce-i șoptea ierarhia. Dom
nul Maimuță e pe moarta. 
Domnul Maimuță a devenit 
sclavul propriului său ficat. 
Șeful său nu este bolnav de 
ficat, ci de rinichi. Domnul 
Maimuță este însă, vai, bol
nav de ficat. Și-atunci, Doam
ne, Dumnezeule, ce se face 
Domnul Maimuță, cum poate 
el să mai imite înfățișarea și 
comportarea șefului său, cînd 
are crize de cu totul altă 
boală, cînd soarta îl atinge în

alt punct al organismului ? 
Poate fi el crezut pe cuvînt 
că ar vrea și că nu poate ? 
Are șeful său — care e foarte 
ocupat — răbdare să-i cu
noască sufletul ? Nu. Din 
nenorocire nu. Și Domnul 
Maimuță e distrus. Cum vei 
fi tu viitor al meu, întreabă 
el ? Sînt vinovat, își răspunde 
și-și dă palme. Dar înțelege 
imediat că și în aceasta se 
manifestă o prea brutală in
dependență față de șeful său, 
care nu-și dă palme.

Și atunci, Domnul Maimuță, 
care nu mai poate trăi imi- 
tînd, se sfărîmă ca un bul
găre de țărînă și se taie ca 
icrele și ca maioneza făcute 
de o gospodină debutantă. Și 
Domnul Maimuță care nu a- 
re păreri înaintea șefului său, 
Domnul Maimuță care trăia 
imitînd se simte din ce în ce 
mai prost. Are migrene și a- 
vînd migrene el presupune în 
tăcere că are și cap, are coadă 
și presupune lent că are și 
restul trupului, ca orice mai
muță adevărată. Dar tată că 
arborele lui genealogic începe 
să se scuture de el, rudele 
preferă să culeagă fructe din 
crengile arborelui genealogic 
și să facă țuică din ele, ori, 
eventual magiun, în loc să îl 
păstreze pe Domnul Maimuță 
încurcat printre crengi. Și 
papagalul șefului, ride în gu
ra mare, și ca să-l întărite și 
să-l sperie, ca să-l umilească 
și să-l transpire strigă de trei 
ori pe zi în conștiința plină 
de migrene a Domnului Mai
muță ■ înapoi în copac I Îna
poi în copac 1 înapoi în eo-
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VIZITA DELEGAȚIEI ASOCIAȚIEI 
DE PRIETENIE SOVIETO-ROMÂNÂ

(NT1LNIRI ALE
COSMONAUTULUI

Delegația Asociației de 
prietenie sovieto-română a 
vizitat vineri dimineața 
Combinatul chimic din Cra
iova și întreprinderea agri
colă de stat din Segareea. 
Oaspeții au fost însoțiți de 
Constantin Drăgoescu, se
cretar al Comitetului regio
nal Oltenia al P.C.R., șl 
Ioana Stancoveanu, vice
președinte al Consiliului 
regional A.R.L.U.S.

Seara, în cinstea oaspe
ților sovietici, Comitetul 
regional de partid a oferit 
o masă.

La Teatrul Național din 
Craiova a avut loc, vineri 
după-amiază, o adunare 
festivă dedicată semicente
narului Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. La 
adunare au luat parte nu
meroși oameni ai muncii 
din oraș. In sală erau pre- 
zenți, de asemenea, mem
brii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-române, 
condusă de Ivan Grigoro- 
vici Kovali, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., 
secretar al C.C. al P.C. din 
R.S.S. Tadjikă.

PAVEL POPOVICI

UNGĂ BATRINII

Vineri dimineața, cosmo
nautul sovietic Pavel Po- 
povici a făcut o vizită la Uzi
nele „Vulcan" din Capitală, 
unde s-a întîlnit cu cadre de 
conducere, tehnicieni și mun
citori. Cosmonautul a rela
tat celor prezenți aspecte aie 
pregătirii și zborului său în 
Cosmos.

Seara, Pavel Popovici a 
fost oaspetele ofițerilor Gar
nizoanei București, profesori
lor și ofițerilor elevi de la 
Academia Militară Generală. 
După o largă expunere a prin
cipalelor etape ale misiunii 
sale în Cosmos, cosmonautul 
a răspuns întrebărilor ce i-au 
fost adresate.

(Agerpres)

ALTE

1

URAU
MANIFESTĂRI

Sverdlovskul, orașul de pe 
versantul de est al bătrîrulor 
Urall, se află în apropierea 
graniței care desparte cele 
două continente: Europa și 
Asia. Construit la începutul 
secolului al XVIII-lea, de a- 
ceeași vîrstă cu orașul de pe 
Neva, Ekaterinburgul (vechea 
denumire a orașului) era cu
noscut ca un centru al indus
triei miniere.

în anul 1924, cu prilejul 
celei de-a 7-a aniversări a 
Marelui Octombrie, orașul a 
primit numele de Sverdlovsk, 
în amintirea lui I. M. Sverd
lov — tovarăș de luptă al lui 
V. I. Lenin.

Azi, Sverdlovskul se înfăți
șează ca un puternic centru 
industrial. Pe locul unor pă
duri de nestrăbătut, construc
torii orașului au ridicat, în 
anul 1928, cea mai puternică 
uzină constructoare de mașini 
din ținut — Uralmaș — cu
noscută prin produsele de ca
litate pe care le exportă în 
multe țări ale lumii. In pre
zent, la această uzină care 
produce utilaj pentru indus
tria siderurgică, metalurgică 
și minieră lucrează 45 de mii 
de muncitori. Este suficient 
să amintești că trei sferturi 
din petrolul și gazul din 
U.R.S.S. se extrag folosind nu
mai mașinile și utilajul pro
dus la Uralmaș.

După cum ne spunea pri
mul secretar al Comitetului 
regional de partid Sverdlovsk, 
în oraș funcționează și cea 
mai mare uzină constructoare 
de utilaj greu pentru indus
tria chimică din Uniunea So
vietică. Tot aici poți fi marto
rul rezultatelor frumoase ob
ținute de colectivul uzinei de 
turbine sau de mașini electri
ce grele, ale fabricii de medi
camente sau de produse teh
nice din cauciuc.

în ultimii ani, Sverdlovskul 
a devenit unul din cele mai 
mari orașe ale Uniunii Sovie-

_____________

____•••
rice. în luna februarie a.c„ 
aici s-a sărbătorit al un mi- 
lionu-lea locuitor; sărbătoriții 
au fost, de fapt, opt copii 
născuți în aceeași zi, care au 
primit, cu acest prilej, o me
dalie jubiliară.

Orașul a devenit, de ase
menea, un puternic centru al 
științei și culturii. Este sem
nificativ faptul că fiecare al 
zecelea locuitor al Sverdlov- 
skului învață. în oraș sînt pes
te 80 de institute de cercetări 
științifice și de proiectări, 15 
institute de învățămînt su
perior, peste 30 de instituții 
pentru tnvățămîntul mediu 
special. Universitatea „A. M. 
Gorki", creată în anul 1921, 
la inițiativa lui V. I. Lenin, 
și Institutul politehnic „S. M. 
Kirov" dau țării, anual, un 
număr considerabil de specia
liști cu înaltă calificare, atît 
de necesari economiei națio
nale.

Și nu «e poate ca în „bio
grafia" orașului să nu fie 
consemnate numeroasele «ale 
cinematografe, teatre, săli de 
concert, case de cultură. 
După cum ne relatau gazdele, 
în curînd vor fi adăugate tu
turor acestor lăcașuri de cul
tură un palat al tineretului și 
studenților și o sală de con
certe cu o capacitate de 2 500 
locuri.

Am vizitat orașul în miezul 
toamnei. Pretutindeni te în- 
tîmpină, gingași, mestecenii 
albi, cu frunzele lor de o cu
loare ruginie, copacii ațît de 
îndrăgiți de talentatul pictor 
rus Levitan.

Părăsindu-1, păstrez în inimă 
sentimentul de admirație față 
de harnicii și ospitalierii săi 
locuitori, care, alături de în
tregul popor sovietic, sărbăto
resc cea de-a 50-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

La Sediul Uniunii Arhi- 
tecților din Republica So
cialistă România — s-a des
chis, vineri după-amiază, 
expoziția ,,50 de ani de ar
hitectură sovietică".

La clubul filialei regio
nale Brașov a Uniunii Zia
riștilor a avut loc vineri 
după-amiază simpozionul 
„Marea Revoluție Socialis
tă din Octombrie", consa
crat realizărilor obținute 
de poporul sovietic în eco
nomie, știință și cultură.

Manifestări dedicate se
micentenarului Marii Re
voluții Socialiste din Oc
tombrie au mai avut loc la 
cluburile uzinelor „Tracto
rul" și „Steagul Roșu", la 
combinatele chimice Victo
ria și Făgăraș și la case de 
eultură.

SOLIDARI 
POPORULUI

Comitetul național de so
lidaritate cu lupta poporului 
vietnamez a organizat vineri 
seara, la Casa de cultură a 
studenților din Capitală, un 
miting de protest în legătură 
cu bombardarea recentă a 
orașului Hanoi de către avia
ția S.U.A.

Au luat parte numeroși 
oameni ai muncii din între
prinderi și instituții bucureș- 
tene, oameni de știință și 
cultură, studenți români și ti
neri vietnamezi care învață 
în țara noastră.

Mitingul a fost deschis de 
prof. univ. Tudor Ionescu, 
președintele Comitetului na
țional de solidaritate cu lup
ta poporului vietnamez. în 
cuvîntul său, prof. univ. C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, vice
președinte al acestui comitet, a 
spus : Noi, reprezentanți ai 
populației orașului București, 
ne-am întrunit din nou pen
tru a condamna cu asprime 
bombardamentele aviației a- 
mericane asupra orașului Ha
noi, asupra celorlalte orașe și 
sate ale țării, asupra fabrici
lor, instituțiilor, școlilor, asu
pra populației pașnice. Cerem 
Statelor Unite ale Americii 
să înceteze imediat, necondi
ționat si definitiv bombarda
mentele asupra Republicii 
Democrate Vietnam, să pună 
capăt agresiunii, să-și retragă 
toate trupele din Vietnamul 
de sud, să fie recunoscut 
Frontul National de Elibe
rare din Vietnamul de sud, 
singurul reprezentant auten
tic al populației sud-vietna- 
meze; poporul vietnamez să 
fie lăsat să-și hotărască sin
gur soarta, potrivit interese
lor și năzuințelor sale națio
nale.

în continuare, Constantin 
Dumitrescu, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sfa
tului popular al orașului 
București, Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga, vicepreședintă a 
Consiliului Național al Fe
meilor, Florian Oprescu, 
muncitor la Uzinele „Grivița 
Roșie", și Eugen Suditu, stu
dent la Institutul de con
strucții, 
mentele 
rare și 
publice 
noastre __
bombardamente 
americane

au exprimat senti- 
de profundă îngrijo- 

indignare ale opiniei 
din capitala țării 
față de recentele 

ale aviației 
asupra capitalei

(Agerpres)

CU LUPTA 
VIETNAMEZ

Republicii Democrate Viet
nam, condamnind eu aspri
me actele inumane ale inter- 
venționiștilor americani.

în cuvîntul său, Hoang Tu, 
ambasadorul Republicii De
mocrate Vietnam la Bucu
rești, a arătat că acest miting 
constituie una din manifestă
rile de solidaritate care leagă 
cele două țări, încurajează 
poporul vietnamez în lupta 
sa pentru a învinge pe agre
sorii americani. Lupta po
porului vietnamez împotriva 
imperialiștilor americani agre
sori — a subliniat vorbitorul 
— se bucură de aprobare, 
sprijin și ajutor mereu cres- 
cînd din partea țărilor socia
liste frățești, din partea țări
lor și popoarelor iubitoare de 
pace și dreptate din lumea în
treagă, inclusiv a poporului 
american. Poporul frate român. 
Partidul Comunist Român, 
guvernul Republicii Socialiste 
România, ne-au acordat și ne 
acordă un sprijin prețios, e- 
ficace, atît material, moral 
cit și politic. Exprim mulțu
mirile mele sincere partidu
lui, guvernului și poporului 
frate român pentru acest 
ajutor.

în încheiere, prof. dr. do
cent Stanciu Stoian, secretar 
general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele Asiei 
și Africii, a dat citire textu
lui unei moțiuni adoptate de 
participanții la mitingul de 
protest, în care se spune, 
printre altele : împreună cu 
întregul popor român, noi, 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii din București, cerem 
Statelor Unite ale Americii 
încetarea imediată, definitivă 
și necondiționată a bombar
damentelor asupra R.D. Viet
nam, curmarea agresiunii, re
tragerea trupelor americane 
și ale sateliților S.U.A. din 
Vietnamul de sud și recu
noașterea F.N.E. , poporul 
vietnamez să fie lăsat să-și 
rezolve problemele vieții sale 
interne potrivit propriei voin
țe. Sprijinind Declarația Gu
vernului Republicii Democra
te Vietnam din 31 octombrie 
1967, înfierăm noile acte 
inumane ale agresorilor ame
ricani și ne exprimăm simpa
tia și solidaritatea deplină cu 
lupta dreaptă și eroică a po
porului vietnamez (Agerpres)

PROGRAMUL DE VIZI
TARE A MONUMENTU
LUI EROILOR LUPTEI 
PENTRU LIBERTATEA PO
PORULUI Șl A PATRIEI, 

PENTRU SOCIALISM

VASILE BUGA Zilnic Expoziția industrial-comercială a U.R.S.S. deschisă în pavi
lionul central de expoziții din Piața Scînteii este vizitată de un 

mare număr de oameni.

în perioada de 15 no
iembrie 1967—15 martie 
1968, programul de vizi
tare a Monumentului E- 
roilor Luptei Pentru Li
bertatea Poporului și a 
Patriei, Pentru Socia
lism — va fi următorul:

Duminica între orele 
10—13 a.m.; marți și 
Joi intre orele 15—17 
d.m.

MIRAJUL TR ENULUIALBASTRU
(Urmare din pag. I)

călător: „Mă numesc
Ivantia Galea. Am căzut 
la bacalaureat și vreau să 
mă înscriu la școala de 
maiștri". „Fii binevenit" 
— i se răspunde.

Se mai întîmplă. Am 
cunoscut tineri, băieți și 
fete, în această neplăcută 
situație. Unii au preferat 
să se aștearnă pe plînsete, 
să solicite milă și înțele
gere, alții au abordat o 
nepăsare cu atît mai falsă 
cu cit o afișau prin cafe
nele, sau o consumau în 
mici distracții, altfel plicti
sitoare, așteptînd o nouă 
ocazie să-și încerce no
rocul, să se urce din fugă 
în superbul tren albastru. 
Galea însă nu s-a numă
rat nici printre plîngăreți, 
nici printre ceilalți. S-a 
apucat de muncă... Acum 
a devenit student la In-

stitutul politehnic. După 
„călătoria" prin școala de 
maiștri, prin uzină, a pă
șit prima oară în sala de 
cursuri avînd întipărită 
pe față, în priviri, o încre
dere plină de luciditate.

Și, pentru el, ca pentru 
atiția tineri, trenul albas
tru însemna o dăruire vo
luntară, dorința de a 
munci, pentru el, pentru 
ai săi, pentru noi, dorința 
permanentă de autodepă- 
șire.

DE LA FREZA 
LA ȘEVALET 

DE LA STRUNGARIE 
LA BUFET

în fiecare dimineață 
intră pe poarta uzinei 
„Tractorul" aproape la 
aceeași oră. Parcurg îm
preună cu celelalte sute 
de muncitori, aleile pavate 
cu dale de piatră și se 
pierd în halele secției

„șasiu". Nici prin minte 
nu le trece că de la o 
anumită fereastră, în zeci 
și zeci de rînduri, atît la 
venire cit și la plecare, 
erau urmăriți de niște pri
viri atente (pentru că in
ginerul Simion Săpunaru 
nu odată s-a prezentat la 
biroul secției, al cărei șef 
este „odată cu primul 
cîntat al cocoșilor").

Frezorul Ion Olteanu, 
unu] dintre cei mai des
toinici uteciștj din secția 
„șasiu" lucrează de obicei 
foarte tăcut. Cînd are 
timp, în pauza de prînz, 
scoate din buzunarul salo
petei un notes și creio
nează profilele tovarășilor 
săi. Despre pasiunea sa 
pentru artele plastice a 
auzit și inginerul Săpu
naru, el însuși un poet cu 
reale calități lirice. în
demnat mereu de către 
acesta, Ion Olteanu a des

chis în sala clubului o ex
poziție cuprinzînd peste 
40 de lucrări în ulei, de 
o remarcabilă ținută ar
tistică și diversitate tema
tică. Pentru acoperirea a- 
cestei afirmații, care ar 
putea fi hazardată, men
ționez faptul că cele mai 
multe dintre lucrări au 
fost reținute de către vi
zitatorii expoziției, tova
rășii săi de muncă din 
uzină. N-am putea proo
roci dacă Ion Olteanu va 
ajunge să expună la sala 
Dalles, important este că 
în timpul său liber acest 
harnic frezor își cultivă 
o pasiune cu emoție și 
energie, cu încăpățînare 
aș spune, pentru aceasta 
studiază maeștrii, audiază 
concerte, citește, pentru 
că mai rar surori bune cu 
pictura ca poezia și mu
zica...

Ce face celălalt, acela

cu care intră pe poartă 
împreună aproape in fie
care dimineață. Spun 
„aproape", deoarece G. N. 
strungar în 
nu prea 
gularitate, 
dimineață, _ 
uzinei.
el, după ce se 
schimbul, se duce 
concert. Cîteodată 
fără să se spele pe mîini. 
Concertul acesta de care 
vorbesc este tot de amatori 
și se compune dintr-un 
grup vocal, aproape mereu 
același, adunat între pereții 
afumați ai unui bufet pe 
care stă scris cu ma
juscule : Cîntatul interzis I 
După aceste „concerte" 
repetate desigur că devine 
o greutate să te deștepți, 
mai bine zis să te trezești 
dimineața cu capul foarte 
limpede și cu o teribilă 
poftă de lucru. Dar pasa-

așa 
toată

T E A T. R E •
skiiiiiii liiiiimiMHmidi wn

SJMBĂTĂ 4 NOIEMBRIE 1967
Teatrul Național „I. L. Ca. 

ragiale" (sala Comedia) : CAS- 
TILIANA — ora 19,30, (Sala 
Studio) : REGINA DE NA VARA
— ora 19,30 , Opera Română : 
ORA SPANIOLA ; GIANNI 
SCHICCHI — ora 19,30 ; Teatrul 
de Stat de Operetă : ANA LU- 
GOJANA — ora 19,30 ; Sala Pa
latului : CONCERTE DE ES
TRADA DtN ESTONIA — ora 
20 ; Teatrul de Comedie : UN 
HAMLET DE PROVINCIE — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra (Sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚA — ora 
20 ; POETUL SI REVOLUȚIA
— premieră — ora 17, (Sala Stu
dio, str. Alexandru Sahia 76 A) :

SFÎNTUL MITICA BLAJINUL 
— ora 20 ; Teatrul Mic : BĂ- 
TRINELE ȘI MAREA — ora
20.30 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
bd. Magheru LOVITURA — ora
19.30 ; SPECTACOL EVOCÎND 
CHIPUL MARELUI LENIN - 
ora 16,30 ; (Sala Studio) : CÎND 
LUNA E ALBASTRA — ora 20; 
Teatrul Giulești : OMUL CARE 
A VĂZUT MOARTEA — ora 
19,30 ; Teatrul „Barbu Dela- 
vrancea" : MIORIȚA — ora 
19,30 : Teatrul „Ion Creangă" : 
NOTA ZERO LA PURTARE — 
ora 16 ; Teatrul „Țăndărică" : 
GULIVER IN TARA PĂPUȘI
LOR — ora 17.

ACȚIUNEA crassbow 
rulează la Patria (orele 
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30).

aceeași secție, 
intră 

în
Pe

Pentru

cu re- 
fiecare 
poarta 
că și 

termină 
la... 

chiar

• PRACTIC,
(Urmare din pag. I)

9 Ieși în fruntea organizațiilor 1- 
maginea cea mai limpede și pre- 
cisă a atribuțiilor ce le revin, să9 le prilejuiască însușirea temei
nică a sarcinilor ce stau în pre- 

_ zent în fața organizațiilor U.T.C. 9 din Școli, să-i înarmeze cu cele 
mai valoroase metode și forme

— de muncă prin care organizația 9 pe oare o conduc, și ei în primul
rînd, să contribuie la dezvolta-

_ rea în rîndul elevilor a unei ati- 9 tudini înalte față de învățătură, 
la educarea lor patriotică, moral-

— cetățenească, la desfășurarea u- 9 nor bogate și variate activități
politico-educative, cultural-dis- 

« tractive și sportive care să tre- 9 zească interesul și adeziunea tu
turor elevilor.

•
 în lumina măsurilor adoptate 

de Biroul C.C. al U.T.C. privind 
îmbunătățirea activității U.T.C.

•
 în școli, instruirile vor trebui să 
orienteze organele de conducere 
ale organizațiilor spre inițierea

•
 de acțiuni educative, culturale, 
artistice, sportive, turistice și re
creative, bogate în conținut, inte-

A resante, care să valorifice și să 
stimuleze fantezia și spiritul in
ventiv al elevilor, să răspundă 

A preocupărilor și preferințelor lor, 
specificului vîrstei. O cerință e- 
sențială, așadar, este ca acesteA instruiri, ce nu vor trebui să du- 
reze mai mult de 4—5 ore la ni
velul orașului, fi de 2—3 ore la9 nivelul școlilor, să aibă un carac
ter concret, metodic.

— tn organizarea acestor instruiri 9 vor trebui alese acele modalități, 
acele acțiuni și manifestări care 
să răspundă direct și convingător 9 problemelor pe care le ridică ac
tivitatea fiecărei organizații, sar- 

• cinile pe care le vor avea de în
deplinit birourile fi comitetele 
U.T.C Instruirile vor trebui să 

• întrunească, în cel mai deplin în
țeles al cuvintului, calitățile u- 
nei demonstrații practice.

•
 Aceleași criterii vor trebui să 
stea și la baza conceperii și des
fășurării instruirilor ce se vor or-9 ganiza pentiu cadrele U.T.C. din 
institutele de învățămînt superior.

Atît instruirile la nivelul cen-9 trelor universitare (două după-a- 
mieze a cîte 2—3 ore) la care vor

— fi convocați secretarii comitetelor 9 U.T.C. pe institute și facultăți, 
cît și cele ce se vor organiza

— la nivelul institutelor sau al fa- 9 cultăților mari (3—4 ore) pentru

O R I Z
(Urmare din pag. I)

ori devin impracticabile (mai 
ales pe timp ploios) ceea ce A face ca o mare parte din mi- 
joacele de transport să se dis
trugă relativ repede. Prin re- A dimensionarea drumurilor de 
pămînt din apropierea comu
nei, s-ar elibera apoi impor- 

9 tante suprafețe agricole care 
ar putea fi introduse în cir- 

_ cuitul economic.
9 Fără îndoială așa cum se 

subliniază în hotărîre — co-

•
 muna ca unitate de bază a 
organizării administrativ teri
torială — va cuprinde tota-

•
 litatea populației rurale de 
pe un teritoriu delimitat. Pen
tru întărirea economico-admi- 
nistrativă a acestor unități ad- 
” ministrativ - teritoriale, pre
cum și asigurarea unei dez- A voltări armonioase din punct 
de vedere economic, social, 
cultural și edilitar gospodări resc, este necesară o redimen- 
sionare a comunei. Propunem 
în acest sens ca o parte din 9 comunele ((Sintionlunca, Lis- 
nău) fi satele (Comalău, An- 
gheluf, Bitfalău, Măgheruș) 

9 mai apropiate de comuna 
noastră să se unească. S-ar

9 asigura astfel nu numai crea-

gerul nostru clandestin își 
spune, refulîndu-se într-o 
îngîmfare prostească : „Las 
pe mine I Mai rar 
meseriaș 1“ Și, cu
„meseria" lui, i se rebu- 
tează tot mai des piesele, 
tot mai des este discutat, 
admonestat, mustrat. To
varășii săi de muncă n-ar 
vrea să-i întocmească pro
ces verbal de „predare". 
Vor să-1 ajute. Deocam- £ 
dată l-au transferat pfe un 
„marfar", „poate i-or veni 
mințile la cap" — ne ț 
spune șeful secției, ingine
rul Săpunaru Simion. _ 
Dacă nici acum, în locul 9 
unde a fost schimbat cu 
munca, nu-și va schimba — 
natura „concertelor", peste W 
ani îl vom auzi, cu sigu
ranță, silabisind împleti- normative, in eianorarea os
cii : „E-hei, dacă n-aș fi V cumentației, scurtarea terme- 
pierdut eu trenul meu nului de avizare a documen- 
albastru !“ a tației (pînă Ia 10 zile) iar

PAVEL AIOANEI " pentrn cointeresarea materi
ală a personalului de proiec- 

(Continuare intr-un nu- tare — și construcții să fie 
măr viitor) ™ alocată la punerea în funcțiu-

CINEMA •
Festival (orele 8,15; 10.45;
13.15 ; 16 ; 18,45 ; 21.15).

SUBTERANUL
rulează la Republica (orele
9.15 ; 11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21,15).

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Gloria (orele 9 ;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 : 20,30), Melodia (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21).

SINBAD MARINARUL
rulează la Luceafărul (orele
8 ; 10,15 • 12,30 ; 15,30 ; 17,45 ;
20), București (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21). Fero
viar (orele 9 , 11,15 ; 13,30 ;
15.45 : 18 ; 20,15), Excelsior (o-
rele 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ;
19 : 21,15), Modern (orele 9.30 ;
11.30 ; 14,30 ; 16.30 ; 18,30 ;
20,30).

SFIDAREA
rulează la Central (orele 9 ;
15; 18; 21), CU MÎINILE PE 
ORAȘ (orele 12).

prostănacul
rulează la Grivita (orele 9—16

în continuare, 18,15 ; 20,30),
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.45 ; 18 ; 20,30).

AMPRENTA
rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45). 

8US MÎINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI

rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

RĂZBUNĂTORUL
rulează la Capitol (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30), 
Buzești (orele 14,30 ; 17 ; 20),
Victoria (orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 
15,30 ; 18,15 ; 21).

GOLFUL URȘILOR ALBI. SUB 
SEMNUL TRAINICII PRIETE
NII ROMĂNO-BULGARE. 1N- 
TÎLNIREA.

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

CINE CĂLĂREȘTE UN TIGRU 
rulează la Giulești (orele
15,30 ; 18 ; 20,30), Rahova (o- 
rele 15.30 ; 18 ; 20,30).

PROCESUL DE LA VERONA 
rulează la înfrățirea (orele 
15 : 17.30 : 20).

CONCRET,
membrii oomitetelor U.T.C. și ai 
birourilor organizațiilor U.T.C. 
pe ani de studii, au menirea să 
contribuie 1* o însușire temei
nică, profundă a atribuțiilor și 
sarcinilor ce revin organizațiilor 
U.T.C., în cultivarea și creșterea 
răspunderii patriotice a fiecărui 
student față de pregătirea sa 
profesională, pentru obținerea 
unor rezultate superioare la în
vățătură. Prin prisma exigențelor 
reliefate în lucrările recentei 
plenare a U.A.S.R., membrii 
comitetelor U.T.C. și ai birouri
lor organizațiilor de bază pe ani 
de studii vor trebui să desprindă 
din instruirile la care vor parti
cipa în modul cel mai clar și 
convingător cu putință, impor
tantele rezerve de îmbunătățire 
a activității de care dispun or
ganizațiile U.T.C. din facultăți, 
pentru a contribui împreună cu 
asociațiile studenților, la ridica
rea nivelului întregii activități 
educative în rîndul viitorilor spe
cialiști, pentru pregătirea și for
marea lor corespunzător cerin
țelor actuale.

în mod concret, practic ins
truirile vor trebui să evidențieze 
modalitățile cele mai eficiente 
prin care trebuie să acționeze 
organizațiile U.T.C. din institute, 
facultăți, ani de studii, organele 
lor de conducere pentru cultiva
rea în rîndul studenților a pa
siunii și disciplinei în muncă, a 
comportării demne, civilizate, 
pentru desfășurarea unei acti
vități politico-educative, cultural- 
artistice, sportive și recreative 
bogate, diverse, de calitate, care 
să răspundă nu numai nevoilor 
reale ale studenților, ci și exi
gențelor lor îndreptățite.

Odată cu precizarea formelor 
și metodelor de muncă, a acțiuni
lor pe care vor trebui să le în
treprindă organizațiile U.T.C. 
(împreună cu asociațiile) în ve
derea antrenării studenților la un 
studiu temeinic, perseverent, 
creării unei opinii combative, in
transigente față de abaterile de 
la normele de conduită universi
tară, pentru desfășurarea unei 
bogate activități extra-universi- 
tare, instruirile vor trebui să 
ajute cadrele de conducere ale 
organizațiilor U.T.C. din facul
tăți și în însușirea unui stil de 
muncă corespunzător, ale cărui 
atribute esențiale — permanenta 
prezență în masa de studenți^ și 
maxima receptivitate la frămîn- 
tările acestora — condiționează

METODIC
în mod aproape hotăritor capa
citatea birourilor șl comitetelor 
U.T.C. în a descoperi inițiativele 
studenților, cerințele și preferin
țele lor, răspunsul pe care aceștia 
îl găsesc în activitatea organiza
ției.

Planificarea și organizarea 
muncii, problemele muncii de 
îndrumare și control a îndeplini
rii sarcinilor, asigurarea disci
plinei de organizație, respecta
rea normelor statutare, precum și 
realizarea unei permanente con
sultări a opiniei colectivului și 
antrenarea masei de uteciști la în
treaga activitate de organizație — 
vor trebui să-și găsească locul 
cuvenit în instruirile cadrelor 
U.T.C. atît, în cele din școli, cît 
și în cele din facultăți.

Instruirile ce urmează să se 
desfășoare în școli și fiacultăți în 
această perioadă trebuie să mar
cheze o exigență sporită în însu
șirea de către organele U.T.C. 
a priceperii de a organiza și 
conduce activitatea de organiza
ție, și prin aceea că, urmă
rind o mai mare apropiere a in
struirilor de condițiile concrete, 
de specificul organizațiilor, C.C. 
al U.T.C. n-a mai stabilit expu
nerile ce urmează să fie pre
zentate, nici modalități obliga
torii de realizare, urmînd ca a- 
cestea să fie stabilite de către 
cei ce se vor ocupa nemijlocit 
de instruiri. Comitetele regiona
le, raionale și orășenești, comi
tetele U.T.C. pe centre univer
sitare și pe institute trebuie să 
găsească în aceste măsuri un în
demn la o mai puternică afir
mare a gîndirii creatoare și a 
spiritului de inițiativă, un prilej 
de a volorifica cu maximum de 
exigență tot ceea ce au mai 
prețios în experiența de pînă 
acum. Cunoscînd condițiile con
crete, specifice din fiecare școa
lă, facultate sau institut, expe
riența pe care o posedă deja 
membrii birourilor și comitetelor 
U.T.C., comitetele regionale, 
raionale și orășenești ale U.T.C. 
sînt datoare să Selecteze și să 
folosească acele forme și metode 
de pregătire a cadrelor U.T.C., 
acele activități concrete, meto
dice prin care să se asigure des
fășurarea unor instruiri temeini
ce, fructuoase, menite să contri
buie la îmbunătățirea în conti
nuare 
U.T.C.

a muncii organizațiilor 
din școli și facultăți.

O N T U R I
rea unor unități teritoriale e- 
conomice mai viguroase, dar 
în același timp s-ar delimita 
mai precis vatra satelor, ar 
permite realizarea unei con
cepții arhitecturale proprii 
printr-o îmbinare fructuoasă 
a elementelor noii arhitecturi 
cu cele păstrate și transmise 
din generație în generație pî
nă în timpurile noastre.

Prin formarea unui centru 
puternic — economic, social, 
cultural și administrativ teri
torial — se va realiza în con
diții de o mai mare eficiență, 
aprovizionarea comunei cu 
produse industriale precum 
și desfacerea produselor agro- 
alimentare ale cooperatorilor 
pe piața, din orașele mai a- 
propiate. Comuna va putea 
să valorifice mai bine posibi
litățile de care dispune pen
tru dezvoltarea diferitelor ac
tivități industrial-agrare, co
merciale, sociale, culturale 
etc.

Hotărîrea prevede, de ase
menea, ca prin simplificarea 
și eliminarea unor verigi in
termediare de prisos să se a- 
sigure o participare tot mai 
activă a maselor la activita
tea de stat și obștească. Ra
cordarea uneia sau alteia din
tre comune la unitatea admi-

I
nistrativ-teritorială complexă 
(județul), trebuie să se bazeze 
pe principiul rezolvării ope
rative a sarcinilor ce le revin 
acestora printr-o conlucrare 
directă, eficientă, între co
munele fi orașul reședință de 
județ. In acest scop conside
răm că cel mai bine este ca 
reședința de județ să fie ora
șul Brașov al cărui potențial 
economic, social, cultural fi 
administrativ gospodăresc, 
bine cunoscut, justifică pro
punerea făcută. Dat fiind 
condițiile naturale și zo
na în care ne aflăm, în viitor 
în comuna noastră ar putea fi 
amplasată o fabrică de zahăr 
și chiar una de bere. în 
situația reorganizării comu
nei s-ar crea și posibilitatea 
construirii unei băi comunale 
și a unei brutării de care să 
beneficieze și sătenii din Lis- 
nău, Bitfalău, Sintionlunca și 
Comalău. Și, ne gîndim la vii
tor, cînd, cu forțe unite, vom 
putea realiza și alte dorințe 
ale oamenilor de la noi : con
struirea unui liceu, a unei ca
se de nașteri, a unui cabinet 
de stomatologie și de radio
logie ; înființarea unui atelier 
pentru repararea aparatelor 
de radio și televizoare.

DEZBA TERI—PROPUNERI
(Urmare din pag. I) 

celor exportate, fabricate in 
întreprinderile de peste hota
re însoțite de fișele necesare".

VERONICA ARDELEANU 
directoarea 

Fabricii de antibiotice 
lași

„Propun să se stabilească 
termene precise, pe bază de 
normative, în elaborarea do-

ne a obiectivelor înainte de 
termen — o cotă parte din 
beneficiile sporului de pro
ducției obținut".

zultatelor științei în produc
ție".

GHEOBGHE DOBRE 
inginer șef

al Întreprinderii miniere 
Motru

„Experiența de pînă acum 
a dovedit necesitatea creării 
în cadrul întreprinderii noas
tre, a unei grupe de cercetare 
pentru lucrările subterane. 
Actualmente o astfel de gru
pă funcționează în cadrul 
I.P.C.M.L. Craîova. înființa
rea grupului, în cadrul exploa
tării noastre, ar crea condiții 
mult superioare aplicării re-

DUMITRU OVACIUC 
Uzina de aluminiu Slatina
„Propun ca în situația în 

care un muncitor de catego
ria a IV-a, de exemplu, 
cută lucrări de categoria 
VII-a să i se plătească 
spor de 40—50 la sută
salariul tarifar al categoriei 
superioare. De asemenea, cei 
care lucrează la întreținere 
(lăcătuși, muncitori auxiliari, 
șamotori și macaragii) să fie 

i cu

exe-
a

un 
din

plătiți la aceeași scară 
muncitorii tehnologici. La a- 
celeași condiții de muncă să 
se acorde salariul egal".

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND-YARD

rulează la Dacia (orele 8,15— 
20,45 în continuare); Drumul 
Sării (orele 15 ; 17,30 ; 20).

PASĂREA PHONIX
— cinemascop —
rulează la Volga (orele 9—
14.30 în continuare; 17,30;
20,30).

CUM SA FURI UN MILION 
rulează la Crîngași (orele 

15,30 ; 18 ; 20,30).
TESTAMENTUL INCAȘULUI 

rulează la Floreasca (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45), Flamura (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

POVESTEA TARULUI SAL
TAN

rulează la Unirea (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

SORA CEA MARE
rulează la Flacăra (orele 
15,30 ; 18), ÎN FIECARE ZI
SĂRBĂTOARE (orele 20,30).

BUNICUL, KYLIJAN ȘI EU 
rulează la Vltan (orele 14,30).

DRAGOSTE LA « GRADE 
rulează la Vitan (orele 16,30 ;
18.30 ; 20,30), Bucegi (orele
9.15 ; 13,30 : 15,45 ; 18,15 ;
20,45).

CHEILE CERULUI
rulează la Union (orele 16;
18.15 ; 20,30).

AGONIE SI EXTAZ
rulează la Miorița (orele 
8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30), 
Arta (orele 9—14,30 în conti
nuare : 17,30; 20,30).

FARAONUL
rulează la Popular (orele 16;
19.30) .

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE 
rulează la Munca (orele
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30).

O ZI NU TOCMAI NOROCOA
SA

rulează la Moșilor (orele 16;
20.30) , FRENCH-CANCAN (o- 
rele 18,15). •

UNDE ESTE AL III-LEA 
REGE?

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

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

SURCOUF. TIGRUL CELOR ? 
MARI

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

COMISARUL X
rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 18 ; 20.30).

SPARTACUS
rulează Ia Lira (orele 15 ; 19).

SINGUR PE LUME
rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 18 ; 20.30).

CIMARON
rulează la Cotroceni (orele 
15,30 : 18 : 20.30).

FEMEIA NECUNOSCUTA 
rulează la Pacea (orele 11 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30).

SÎMBATA 4 NOIEMBRIE 1967
18,00 — Pentru noi, femeile ! 

18,30 — Pentru copii : „Filmul 
„Toreadorii" ; 19,00 — Pentru
tineretul școlar : .Interviu prin 
telescop" — emisiune distracti
vă ; 19,50 — Pe meridianele re
voluției. Film documentar, rea
lizat de Studioul de Televiziune 
București. 20,10 — Tele-enciclo- 
pedia ; 21,10 — Foileton umoris
tic : „Tanța și Costel" de Ion 
Băieșu, 21,25 — Film serial :
„Evadatul" ; 22,15 — La minut : 
Emisiune muzical-distractivă; 
23,00 — Telesport.



Să fie oprite 
bombardamentele 

asupra
R. D. Vietnam

Scrisoarea preșe
dintelui Federației 
Mondiale a Asocia

țiilor pentru Na
țiunile Unite

GENEVA 3 (Agerpres). — 
Președintele Federației Mon
diale a Asociațiilor pentru 
Națiunile Unite, Ales Bebler, 
a adresat președintelui S.U.A., 
Lyndon Johnson, o scrisoare 
în care, referindu-se la situa
ția existentă în Vietnam în 
urma agresiunii americane, 
precum și Ia unele inițiative 
în direcția reglementării si
tuației din Vietnam, subli
niază că „nu pot fi obținute 
progrese în direcția restabi
lirii păcii în Vietnam, atît 
timp cît va continua bombar
darea teritoriului Republicii 
Democrate Vietnam de către 
forțele aeriene ale Statelor 
Unite". Ales Bebler apreciază 
că încetarea bombardamente
lor poate constitui un înce
put în procesul de restaurare 
a păcii în Vietnam. Ales Beb
ler relevă că se adresează lui 
Johnson, deoarece : „Totul 
depinde acum de dv ,- cheia 
păcii în Vietnam se află în 
mîinile dv 1 această țară a 
suferit mari distrugeri, iar 
poporul e chinuit. Puteți 
pune capăt acestei grele în
cercări. Tot mai mulți oa
meni de pe glob și din țara 
dv. cer să faceți acest lucru. 
Aparțin și eu acestei mase 
crescînde de oameni și sînt 
sigur că majoritatea covîrși- 
toare a membrilor Federației 
Mondiale a asociațiilor pen
tru Națiunile Unite sînt pe 
deplin de acord cu mine.

în numele Federației Mon
diale a Asociațiilor pentru 
Națiunile Unite, spune în în
cheiere scrisoarea, vă adresez 
apelul presant de a emite, în 
calitate de comandant suprem 
al forțelor armate ale țării 
dv., ordinele necesare pentru 
încetarea bombardamentelor 
asupra teritoriului Republi
cii Democrate Vietnam — 
fără întîrziere și fără con
diții".

Pierderile trupelor america
ne din Vietnamul de sud in 
săptămîna care s-a încheiat 
la 28 octombrie a.c. au fost 
de 166 morți fi 966 răniți, a- 
nunță un comunicat militar 
publicat joi la Saigon. In a- 
ceeași săptămînă, trupele sai- 
goneze au înregistrat 210 
morți și 693 răniți, iar țările 
care sprijină direct agresiunea 
americană în Vietnam au 
avut 60 morți fi 120 răniți.

Consultări ale 
președintelui Adunării 

Generale, 
Corneliu Mănescu

NEW YORK 3. — Trimisul 
special Agerpres, Romulus Că- 
plescu, transmite : In continua
rea consultărilor fi discuțiilor 
care au loc în prezent pe mar
ginea perspectivelor etapei ur
mătoare a lucrărilor actualei se
siuni, prefedintele Adunării Ge
nerale a O.N.U., Corneliu Mă
nescu, a primit vineri în cabine
tul său de lucru pe secretarul ge
neral al Națiunilor Unite, 
U Thant, pe prefedintele pe 
luna în curs al Consiliului de 
Securitate, Mamadou Kante 
(Mali), pe ministrul afacerilor 
externe ale R.A.U., Mahmoud 
Riad, fi pe reprezentantul per
manent al Marocului, Ahmed 
Benhima, președintele pe luna în 
curs al grupului statelor arabe. 
S-a procedat la un tur de ori
zont al situației existente, la un 
schimb de vederi pentru a se a- 
sigura condițiile în vederea unei 
desfășurări normale pe mai de
parte a lucrărilor.

In aceeași zi, Corneliu Mă

Rezultatele alegerilor par
țiale desfășurate joi în trei 
circumscripții electorale au 
confirmat în mare parte aș
teptările observatorilor po
litici care prevedeau o în- 
frîngere a Partidului labu
rist. Cu toate acestea labu
riștii au reușit, după o a 
doua numărătoare a votu
rilor, să păstreze circum
scripția electorală Gorton, 
cu toate că majoritatea de 
peste 8 000 de voturi obți
nută în alegerile generale 
a scăzut de data aceasta în

MOSCOVA 3 (Agerpres). 
— Leonid Brejnev, Alexei 
Kosîghin, Nikolai Podgor- 
nîi, Mihail Suslov și alți 
conducători de partid și de 
stat s-au întîlnit joi la 
Kremlin cu participanți so
vietici la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie și 
la războiul civil. Veterani
lor le-au fost înmînate cu 
prilejul semicentenarului 
Revoluției din Octombrie 
ordine acordate pentru me
rite față de partid și popor.

• COTIDIANUL „AL A- 
HRAM“ din Cairo anunță că 
președintele Nasser a avut două 
întrevederi cu trimisul special 
al președintelui Johnson, Ro
bert Anderson, fost ministru 
de finanțe al S.U.A., care a fă
cut o vizită de citeva zile în 
R.A.U. Ziarul precizează că în 
cursul primei convorbiri, trimi
sul american a expus președin
telui R.A.U. poziția S.U.A. in 
unele probleme de interes re
ciproc. In cursul celei de a 
doua întrevederi, desfășurată 
joi, menționează agenția Reu
ter, președintele Nasser a înfă
țișat punctul de vedere al 
R.A.U. în urma conferinței ara
be la nivel înalt de la Khar
tum.

• DELEGAȚIA Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Con
sum, condusă de Filip Geltz, 
vicepreședinte al Centrocoop, 
care, la invitația Uniunii Coo
perativelor de aprovizionare și 
desfacere din întreaga Chină, 
face o vizită în această țară, a 
fost primită la 3 noiembrie de 
Li Sien-nien membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului 
de Stat.

Imagine din Moscova

SESIUNEA O.N.U.
nescu a participat la un prînz 
oferit în cinstea sa de Adnan 
Pachachi, reprezentantul per
manent al Irakului.

Joi seara, Corneliu Mănescu a 
luat parte la un dineu oferit în 
cinstea sa în sala de recepții a 
noului sediu al operei Metropoli
tan de la „Lincoln Center" din 
Neto York, de către șeful dele
gației americane la actuala se
siune a O.N.U., Arthur Goldberg. 
Cu prilejul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, 
au fost rostite toasturi.

In continuare, participanții la 
dineu au asistat la un spectacol 
cu opera „Flautul fermecat" de 
Mozart. In pauză, șeful delega
ției americane a salutat prezența 
președintelui Adunării Generale 
și a celorlalți șefi de delegații în 
cinstea cărora a fost organizat 
spectacolul. Răspunzînd, Corne
lia Mănescu a mulțumit pentru 
invitația adresată și a elogiat ca
litățile artistice ale spectacolului 
prezentat.

în Comitetul special 
pentru problema 

apartheidului
ln Comitetul special continuă 

dezbaterea cu privire la politica 

EȘEC ELECTORAL LABURIST
mod vertiginos la numai 
577 voturi. La Leicester 
S. W„ a fost ales candida
tul conservator, cu o majo
ritate de aproape 4 000 de 
voturi, înfrîngînd în mod 
decisiv pe laburiști care de
țineau mandatul cu o ma
joritate de peste 5 500 de 
voturi. Calculele arată o 
deplasare de voturi de 16,6 
la sută în favoarea celor
lalte partide aflate în opo
ziție . Acest fapt este apre
ciat de ziarele de vineri 
drept un dezastru electoral

Președintele Senatului italian, Cesare Merzagora, și-a pre
zentat demisia, după ce a fost obiectul unor critici violente 
din partea partidelor de stingă, anunță agenția France Presse. 
Aceste critici au fost prilejuite de un discurs în Camera Depu- 
taților, la 20 octombrie, în care Merzagora a vorbit despre unele 
aspecte nefavorabile ale situației politice și economice din Ita
lia. Scrisoarea de demisie pe care Merzagora a transmis-o vice
președintelui Senatului va fi citită în cursul ședinței de luni a 
Senatului.

• ARMATA NAȚIONALĂ 
congoleză este stăpînă pe situa
ție, anunță postul de radio 
Kinshasa, referindu-se la eveni
mentele din Katanga și la pă
trunderea în Congo a două co
loane de mercenari veniți din 
Angola. Potrivit postului de ra
dio Kinshasa, armata congoleză 
a intrat în localitățile Kisenge 
și Dilolo, situate la frontiera cu 
Angola, ocupate de mercenari, 
și procedează la operațiuni de 
curățire. 

de apartheid a guvernului Repu
blicii Sud-Africane.

Arătînd că încă de la înfiin
țarea sa Organizația Națiunilor 
Unite discuta în diferitele sale 
organisme politica de discrimina
re rasială a autorităților de la 
Pretoria față de populația de cu
loare, reprezentantul țării noas
tre, Ion Duma, a declarat că 
politica de apartheid constituie 
o problemă cu grave implicații 
pentru întreaga societate con
temporană.

România, a arătat vorbitorul, 
profund atașată principiilor în
scrise în Carta O.N.U., care re
clamă dezvoltarea fi încurajarea 
respectării drepturilor și libertă
ților fundamentale pentru toți 
oamenii, fără nici un fel de deo
sebire, condamnă cu hotărîre 
politica de discriminare rasială, 
contrară scopurilor și principiilor 
O.N.U.

România sprijină recomandările 
făcute de Comitetul special în
sărcinat cu studierea politicii de 
apartheid fi este de acord cu 
necesitatea unor acțiuni urgente 
fi decisive, deoarece doctrina 
apartheidului are consecințe ne
gative asupra întregii comunități 
internaționale și nu poate fi con
siderată ca o problemă internă a 
unui stat oarecare.

pentru Partidul laburist. 
Comentatorii folosesc ex
presia de „catastrofă" pen
tru a descrie înfrângerea 
laburistă de la Hamilton 
(Scoția), circumscripție in 
care Partidul laburist obți
nuse la alegerile generale 
peste 16 500 de voturi.

Circumscripția Hamilton 
era cunoscută ca o citadelă 
electorală laburistă de pes
te 40 de ani și considerată 
ca una din cele mai sigure 
pentru candidați! laburiști.

DEMISIA MINISTRULUI

DE EXTERNE GREC

ATENA 3 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al ac
tualului guvern grec, Pa- 
vlos Economu-Gouras, și-a 
prezentat joi seara demisia, 
informează agenția France 
Presse. Demisia i-a fost 
acceptată, iar funcția de 
ministru de externe va fi 
preluată în mod provizoriu 
de primul ministru Con
stantin Kolias.

• ÎN VEDEREA RETRAGE
RII trupelor britanice din Aden, 
autoritățile engleze au pus la 
punct un program amănunțit de 
măsuri pentru protejarea tru
pelor împotriva unor eventuale 
atacuri ale patrioților arabi. Se 
prevede organizarea unui ade
vărat pod aerian pentru a se 
asigura dislocarea cît mai ra
pidă și eșalonată a celor 6 000 
de militari britanici care se 
găsesc în momentul de față în 
acest teritoriu — a declarat un 
purtător de cuvînt al armatei 
engleze. Unități aeriene, avînd 
baza pe portavioane, sînt pre
gătite pentru asigurarea opera
țiunilor de evacuare.

Delegația română 
primită de preșe
dintele Algeriei

ALGER 3. — Corespon
dentul Agerpres, C. Ben
ga, transmite: Delegația 
română, condusă de Ale
xandru Boabă, ministrul 
petrolului, care ia parte la 
festivitățile prilejuite de 
cea de-a 13-a aniversare a 
începerii luptei de eliberare 
a poporului algerian, a fost 
primită vineri de Houari 
Boumedienne, președintele 
Consiliului Revoluției din 
Algeria, cu care a avut o 
convorbire cordială.

In aceeași zi, delegația 
română a fost primită de 
Abdelaziz Bouteflika, mi
nistrul afacerilor externe 
al Algeriei.

Delegația română a avut, 
de asemenea, întrevederi 
cu Belaid Abdessalam, mi
nistrul algerian al indus
triei și energiei, cu care 
prilej au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării co
laborării economice româ- 
no-algeriene.

„Cownos-790"
MOSCOVA 3 (Agerpres).

— Vineri, în U.R.S.S., a fost 
lansat satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos-190“. La 
bordul satelitului se află apa
rate științifice pentru conti
nuarea cercetării spațiului 
cosmic, conform programului 
anunțat de TASS la 16 martie 
1962.

în decurs de numai două 
luni insula Mauritius a fost 
vizitată de trei misiuni ameri
cane. Două grupuri de experți 
militari (una din ele condusă 
de amiralul Garwick, locții
torul comandantului flotei 
S.U.A. în Pacific) și o delega
ție de oameni de afaceri, au 
purtat convorbiri cu auto
ritățile locale din Port Louis. 
Care este substratul acestei 
solicitudini, acestui subit și 

„OASPEȚI" 
LA PORT LOUIS

• Solicitudine nedorită

• Misiunea amiralului

Garwick

accentuat interes al america
nilor față de mica insulă ?

Rezultatele alegerilor legis
lative din august trecut anga
jează — după cum se știe 
— insula Mauritius pe calea 
independenței. O majoritate 
mai mult decît confortabilă 
fiind obținută de partidul In
dependenței (partid rezultat 
din fuziunea principalelor trei 
grupări politice care se pro
nunță pentru abolirea statutu
lui colonial britanic) au fost 
create condiții favorabile 
pentru înlăturarea rinduielilor 
coloniale. De altfel, la prima 
reuniune a noului parlament 
mauritian, a fost votată o re
zoluție invitînd Londra să 
fixeze rapid data acordării

BAZA FĂRĂ NUME
Simpla pronunțare a numelui MATO GROS

SO, fascinează marele public dornic să pă
trundă tainele imensei zone necunoscute încă 
a Braziliei. Relatările partictpanților la di
verse expediții sînt primite cu interes, cu atit 
mai mult cu cît fiecare dezvăluie noi „mis
tere"... Iar pentru oamenii de știință de dife
rite specialități MATO GROSSO, este, bine
înțeles, încă și mai atrăgător. Acum, în jungla 
nedefrișată s-a instalat o expediție engleză, 
care a răspuns invitației Fundației centrale a 
Braziliei de a participa — împreună cu cer
cetători din alte țări — la stabilirea traseu
lui unui drum de acces pentru ca Mato Gros
so să poată fi inclus în viitor în circuitul dez
voltării.

...Din noua capitală. 
Brasilia, autobuzul stră
bate o șosea de 
1 000 km pînă la Xa- 
vatina, mică localitate 
în Mato Grosso, de 
unde se întretaie dru
murile spre „misterele" 
din nord-vest, spre 
Serra Roncados (mun
ții care sforăie) sau 
spre Rio Xingu. La nu
mai 250 km de Xava- 
tina, după ce „drumul 
cotește spre dreapta" 
— cum spun călăuzele 
■— și-a instalat baza 
expediția societății re
gale de geografie a 
Angliei. Pe hartă punc
tul a fost determinat: 
12°40’ latitudine sudi
că, 57°40’ longitudine 
vestică, în Brazilia 
centrală. Căutarea ce
lei mai indicate va
riante a viitoarei șose
le constituie numai o 
parte a activității ex
pediției. Botaniștii și 
zoologii și-au început 
cercetările pentru a 
descifra natura pe ca

independenței insulei. Surse 
oficiale din Port Louis lasă 
să se presupună că la începu
tul lui 1968, Mauritius va 
îngroșa rîndurile statelor su
verane. Suveranitatea aceasta 
va fi însă, după cum sugerea
ză aceleași surse oficia
le mauritiene, limitată la pro
blemele și afacerile ținînd de 
domeniul nemilitar. „Chestiu
nile militare" (așa cum reiese 
din informațiile privind acor
dul în curs de perfectare între

Londra și autoritățile mauri
tiene) vor rămîne „sub contro
lul strict și de competența 
exclusivă a Marii Britanii".

Tocmai în acest punct in
tervine „solicitudinea" Penta
gonului. Cele două misiuni 
militare americane care s-au 
grăbit să viziteze „insula za
hărului" au acționat, oficial, 
sub firma „acordului de coo
perare strategică anglo-ame- 
ricană în zona Oceanului In
dian". Mai precis, este vorba 
de preluarea în mare măsură 
de către dispozitivul militar 
american a „poverii strate
gice" britanice. Practic, am
bele grupuri de experți mili
tari americani și-au concentrat

re mina omului nu și-a 
lăsat încă amprenta. 
Aici totul se măsoară 
în timp după prezența 
diferitelor expediții și, 
inevitabil, pierderile 
suferite: la mai puțin 
de 100 de kilometri de, 
Rio Mortes, unde se 
află baza fără nume a 
expediției actuale a 
dispărut în 1925 colo
nelul Fawcett, iar o e- 
chipă de cercetare tri
misă mai tîrziu n-a iz
butit să dea de 
nici o urmă. În
treaga zonă Xingu 
este acum conside
rată „rezervație natu
rală" și triburile primi
tive de indieni sînt 
protejate legal de o pă
trundere sub protecția 
forței armelor mo
derne. Prin această zo
nă urmează să treacă 
viitoarea șosea spre 
nord, dar pînă în pre
zent hărțile — chiar 
alcătuite pe baza foto
grafiilor luate din a- 
vion — sînt nesigure.

Singurul element cert 
este necesitatea de a 
ajunge în localitatea 
Cocnimbo, după ce vor 
fi instalate poduri pes
te rîul Xingu și, proba
bil, peste rîul Iriri.

Pentru activitatea 
expediției condusă de 
Jain Bishop și alcătuită 
din 24 de oameni de 
știință englezi din di
ferite domenii, cărora 
li s-au alăturat nouă 
brazilieni au fost făcu
te pregătiri intense. 
Timp de șase luni a 
fost pusă la punct ba
za materială de cerce
tări, începînd cu clădi
rile de locuit și labora
toarele și pînă la adu
cerea instrumentelor 
necesare studiului. Ea 
va avea de înfruntat 
piedicile cele mai felu
rite, ploile care trans
formă suprafețe întinse 
în adevărate mlaștini, 
invazia turmelor de 
animale, pericolul șer
pilor veninoși și, inevi
tabil, săgețile otrăvite 
ale indienilor băștinași 
cărora prezența străină 
nu le prevestește de 
regulă nici un eveni
ment bun. In regiunea 
unde s-a instalat grupul 
condus de Jain Bishop 
sînt mai multe „fa
zenda" (ferme care au 
fost părăsite, după ce 
au adăpostit de-a lun
gul anilor diferite ex
pediții), dar distanțele 
între ele nu sînt deloc 
sigure. Printre episoa
dele riscante de care 
își amintesc membrii

interesul asupra „studierii" 
unor regiuni din sud — ves
tul insulei. Obiectul acestor 
studii Ia fața locului este — 
așa cum s-a aflat din unele 
indiscreții ale presei new- 
yorkeze — intenția de a con
strui un așa numit „centru — 
pivot de escală și aproviziona
re" destinat „susținerii" celor 
patru baze aero — navale în 
curs de construcție pe patru 
insule ale Oceanului Indian.

Punînd piciorul în Mauriti

us pe temeiul „cooperării 
strategice", americanii înțeleg 
să opereze în voie pe toate 
fronturile (și nu în ultimul 
rînd, pe cel economic). Mili
tarii au fost imediat secondați 
de oamenii de afaceri. Obiec
tivul declarat al tratativelor 
cu autoritățile locale din Port 
Louis : „interesul" societăților 
americane pentru „dezvolta
rea" industriei zahărului și a 
prospecțiunilor cuprifere din 
nordul insulei. Dacă însă, 
Londra nu are nimic împotri
va „centrelor — pivot" mili
tare, în schimb ea nu e dis
pusă să tolereze un „interes" 
prea mare, sau, mai precis, o 
infiltrare masivă a capitalului 

expediției este și dispa
riția studentului Ri
chard Mason care a 
fos ucis, în 1961, la 
numai 20 de kilometri 
de Cochimba, unde a 
plecat să caute hrană 
pentru membrii unei 
expediții precedente.

La baza expediției 
au fost descoperiți 
chiar din primele zile 
șerpi, jararaca, a căror 
mușcătură ester morta
lă. Există, de aseme
nea, în regiune pisici 
sălbatice și jaguari, fe
lurite păsări răpitoa
re... Atracția necunos
cutului. și pasiunea 
pentru studierea fau
nei și florei și-au spus 
neîndoielnic cuvîntul 
pentru cei ce au con
simțit să participe la 
grupul care a plecat 
în Mato Grosso pînă 
în 1969. S-a prevăzut 
că în afară de șeful 
expediției care va ră- 
mîne tot timpul la fa
ța locului, ceilalți cer
cetători vor pleca prin 
rotație, urmînd inevita
bil drumul îngust pî
nă la Xavantina, apoi 
pînă la Brasilia și cu 
avionul- spre Rio de 
Janeiro.

Lipsa unui nume 
pentru indicarea bazei 
expediției nu trebuie 
să pară curioasă : pe 
sutele și sutele de ki
lometri cît se întinde 
Serra do Roncador e- 
xistă pînă acum foarte 
puține locuri „bote
zate".

Z. F.

american în „insula zahăru
lui". Aceasta s-a vădit în to
nul iritat al presei britanice 
și în rezoluția depusă în par
lamentul din Port Louis de 
partidul mauritian social de
mocrat, pronunțat pro- 
britanic (care se opune fățiș 
„slăbirii legăturilor cu Lon
dra"). Rezoluția amintită cere 
guvernului local să nu se an
gajeze în nici un fel de „con
tracte sau acorduri economi
ce" cu societățile americane.,

Dincolo de aceste dispute 
anglo — americane în ches
tiunea sferei de interese eco
nomice, mauritienii au toate 
motivele să fie îngrijorați de 
vizitele succesive ale diferiți- 
lor „experți" americani. „La 
Port Louis — semnalează în
tr-o corespondență NEUE 
ZURCHER ZEITUNG — 
prevalează în cele mai largi 
cercuri sentimentul că prezen
ța americană adăugată celei 
britanice va îngreuna și mai 
mult o dezvoltare rapidă spre 
independență și, în același 
timp, o soluție de neangajare 
dorită de majoritatea absolu
tă a mauritienilor".

EM. RUCĂR
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Conflictul nigerian
Aproximativ, 2 000 de persoane au fost ucise 

în cursul recentelor bătălii sîngeroase între tru
pele federale și forțele biafreze, în lupta pentru 
ocuparea orașului Calabar, principala reședință 
din sud-estul Nigeriei, anunță agenția FRANCE 
PRESSE citind o declarație a lt. col. Benjamin 
Adekunle, comandantul unității federale care a 
participat Ia această luptă.

El a menționat că pierderile 
trupelor federale s-au cifrat 
la numai 60 de oameni rele- 
vînd, totodată, că in rindul 
biafrezilor uciși s-au numărat 
„300 de polițiști care au rezistat 
pînă la capăt in fața trupelor 
federale".

Colonelul Adekunle a făcut 
această declarație în fața zia
riștilor aduși la Calabar de 
autoritățile federale, cu un 
avion special. Corespondentul 
agenției France Presse mențio
nează că pierderile materiale 
înregistrate în timpul acestor 
lupte sînt consideraible, mai

iygg

multe case continuă să fie în 
flăcări, în timp ce pe străzile 
orașului se mai aud încă 
schimburi de focuri. Trupele 
federale încearcă să înainteze 
spre est, în timp ce în vest 
un batalion al trupelor biafreze 
continuă să fie stăpin pe ora
șul Oron, controlînd, totodată, 
drumul ce duce spre portul 
Harcourt. Potrivit raportului 
prezentat de Adekunle, forțele 
biafreze au refuzat să se pre
dea și au suferit pierderi deo
sebit de grele, încercînd prin 
toate mijloacele să rămână stă- 
pine pe pozițiile pe care se

regrupaseră. El a arătat, de 
asemenea, că o mare parte din 
populația civilă a orașului s-a 
refugiat, cit a durat lupta, in 
pădurile din împrejurimi.

Pe de altă parte, citind surse 
din Lagos, France Presse re
levă că conducătorii rebelilor 
biafrezi au organizat grupuri 
de guerilă care acționează 
împotriva pozițiilor deținute de 
trupele federale nigeriene în 
regiunea orașului Enugu. Potri
vit știrilor din capitala țării, 
rebelii biafrezi au atacat tru
pele federale cind acestea se 
îndreptau pe o șosea care 
leagă Enugu de orașul Kagalu. 
Agenția France Presse relevă 
că trupele guvernului de la 
Lagos ar fi ajuns acum în re
giunea Nkalagu, unde au anga
jat lupte deosebit de violente 
cu rebelii biafrezi. R. D. Germană: La uzina constructoare de mașini electrice din Dresda.

„Scandatul Chatfont“
Declarațiile făcute joi de către ministrul de externe britanic 

George Brown în Camera Comunelor referitoare la atitudinea gu
vernului britanic față de problema aderării Marii Britanii la Piața 
comună și la „cazul Chalfont au fost criticate de către ziarul 
„DAILY MIRROR , care le-a calificat ca o încercare deliberată 
„de a ascunde adevărul".

Ziaristul Gordon Jeffery de la ziarul „DAILY MIRROR" expune 
conținutul convorbirilor pe care le-ar fi avut personal la Lausanne 
împreună cu alți ziariști britanici cu lordul Chalfont. Acesta ar fi 
precizat că guvernul britanic intenționează „o dezangajare masivă 
în Europa" în cazul unui al doilea veto din partea franceză. Jef
fery arată că ziariștii prezenți au înțeles clar că ei vor putea să 
publice aceste declarații fără să indice pe autorul lor și nici locul 
și împrejurările în care au fost făcute.

Ziaristul britanic relevă, în continuare, că împreună cu ceilalți 
colegi ai săi au arătat ministrului britanic că apreciază aceste re
lații ca un fel de „balon de încercare" lansat în numele guvernului 
britanic. Lordul Chalfont ar fi răspuns că Franța și R. F. a Ger
maniei ai fi fost deja aveitizate în legătură cu consecințele unui 
nou veto în problema aderării Angliei la C.E.E.

Cu ocazia unei conferințe de presă ținută la Bonn, cancelarul 
vest-german, Kurt Georg Kiesinger, a declarat relatează agen
ția FRANCE PRESSE, că a primit un mesaj din partea primu
lui ministru englez, Harold Wilson, în care sînt dezmințite rela
tările presei britanice referitoare la o schimbare radicală a 
politicii Marii Britanii față de Europa Occidentală
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