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Activitatea de construcții- 
montaj a înregistrat și conti
nuă să înregistreze creșteri tot 
mai importante în toate sec
toarele vieții economice și so
ciale din țara noastră. S-a 
creat o largă ramură econo
mică de execuție a lucrărilor 
de construcții în cadrul căreia 
s-a realizat o puternică bază 
organizatorică de întreprin
deri cu mari capacități de pro
ducție, s-au pregătit cadrele 
necesare. Cu toate acestea — 
așa cum se arată și în Proiec
tul de Directive — executarea 
lucrărilor nu se face cu vite
zele atinse în alte țări, nu se 
folosesc întotdeauna în între
gime capacitățile de produc
ție și nu se realizează efici
ența economică maximă. Una 
din cauze o constituie secto- 
rizarea prea largă a ramurei 
construcții-montaj și existența 
în cadnil fiecărui sector a 
numeroase întreprinderi de 
construcții cu aceeași activi
tate, realizînd aceleași procese 
tehnologice și folosind aceleași 
dotări tehnice. Sectorizarea 
ramurei de construcții-montaj

Ing. Ara Tacorian
director tehnic 

în Direcția generală 
de construcții-montaj 

din Ministerul Industriei 
Construcțiilor

pe majoritatea organelor cen
trale beneficiare, necesară la 
un moment dat pentru crearea 
bazei tehnico-organizatorice 
corespunzătoare volumului 
mare de lucrări, a devenit în 
prezent o frînă în desfășura
rea rapidă și eficientă a exe
cuției obiectivelor. Sînt nume
roase centre din țară în care 
activează în paralel, aparți- 
nînd unor organe centrale di
ferite, întreprinderi cu ace
lași profil și specializare cu 
rezultate economice neeficien
te. Se înregistrează astfel frec
vent la unele surplus de uti
laje sau muncitori, la altele 
lipsuri. S-a generat pe scară 
largă fluctuația cadrelor de la 
o întreprindere la alta, cel al 
supralicitărilor. Toate aces
tea cu consecințe nefavorabile 
în bunul mers al lucrărilor.
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Existența mai multor organi
zații de construcții în aceleași 
zone sau localități a condus 
la mobilizări de terenuri pen
tru organizările de șantier, la 
neutilizarea acestor organi
zări, la îngreunarea operațiu
nilor de aprovizionare cu ma
teriale care se fac cu mari 
consumuri de mijloace și 
timp. Astfel, numai în orașul 
Constanța, unde se află între
prinderea nr. 12 construcții- 
montaj, aparținînd Ministeru
lui Industriei Construcțiilor, 
mai activează încă alte 7 or
ganizații de construcții-mon
taj aparținînd altor organe 
centrale sau locale, fiecare 
din ele realizînd pentru ca
drele sale situații preferențiale 
la salariu, care generează fluc
tuația, folosesc sub capacitate 
mijloacele și își creează frec
vent una alteia probleme în 
activitate. Din aceste exemple 
rezultă clar necesitatea profi
lării și specializării organizați
ilor și întreprinderilor de con
strucții. Măsura prevăzută de

(Continuare în pag. a IlI-a)
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CENACLUL
care reunește opiniile scriitorilor ZAHARIA STANCU, ANA 
BLANDIANA, DUMITRU ȚEPENEAG, GRIGORE HAGIU

ȘI DRAGOȘ VRINCEANU,

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR DINTRE 
TOVARĂȘUL NICDLAE CEAUSESCU
SI TOVARASDL
> -»

Luni la amiază s-au încheiat 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., și tovară
șul Luis Corvalan, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Chile.

A participat tovarășul Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R.

In cursul convorbirilor a avut 
loc o informare reciprocă în le
gătură cu activitatea celor două 
partide, precum și un schimb de 
vederi privind unele probleme 
ale situației internaționale actua
le și mișcării comuniste și mun
citorești.

Convorbirile au decurs într-o

EUIS CORVALAN
atmosferă tovărășească, de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

★

în aceeași zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a oferit un dejun în 
cinstea tovarășului Luis Corva
lan și a soției sale.

Au participat tovarășii Ale
xandru Drăghici și Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membri ai Comite
tului Executiv, ai Prezidiului 
Permanent, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Dejunul a avut loc într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

ACȚIUNI DE ORGANIZARE ȘTIINȚIFICĂ 
A PRODUCȚIEI

Specialiștii Uzinei mecani
ce Cugir au conceput și exe
cutat, din fonduri de mică 
mecanizare, un utilaj cu aju
torul căruia se execută simul
tan toate cele 6 operații de 
prelucrare și găurire a conso
lei de la mașina de cusut 
„Ileana". Prin folosirea aces
tuia s-au micșorat de trei ori 
timpul de prelucrare a unei 
console și costul manoperei. 
Economiile ce se realizează 
pe această cale asigură amor
tizarea utilajului în mai pu
țin de 3 ani.

Perfecționările tehnice și

u

modernizările aplicate în ca
drul acțiunii de organizare 
științifică a producției și a 
muncii și valorificarea mai 
judicioasă a resurselor și re
zervelor interne au dat posi
bilitate colectivului Uzinelor 
mecanice Cugir să producă, 
peste prevederi, în perioada 
care a trecut de la începutul 
anului, 1 140 de mașini de 
cusut casnice și industriale și 
să realizeze beneficii și eco
nomii suplimentare în valoa
re de peste 6 000 000 lei.

(Agerpres)

f—---- ---------------
O întrebare pentru 
cititorii noștri: 

CE PERSONALITĂȚI 
DORIȚI SĂ VI SE 
ADRESEZE PRIN 
PAGINILE ZIARULUI?

In numerele noastre din ultimele zile 
ale anului 1967 și în numărul festiv de Anul 
Nou, vom publica o suită de reportaje, inter
viuri și convorbiri, în care diverse persona- 

Ilități ale vieții științifice și culturale, ale ar
tei și învățămîntului, ale sportului etc. vor fi 
invitate să vorbească cititorilor „Scînteii ti- | 
neretului" despre preocupările și proiectele 
lor, despre tendințele și fenomenele cele mai 
noi ale domeniului lor de activitate și vor 
răspunde, în același timp, la întrebările ce 
le vor fi adresate.

Pentru ca alegerea interlocutorilor să co
respundă unui cerc cît mai larg de preferințe, 
invităm pe cititorii noștri să ne propună în 
scris, pînă la 15 decembrie 1967 :

— NUMELE PERSONALITĂȚILOR 
VIEȚII ARTISTICE, CULTURALE, ȘTI1N- | 

I ȚIFICE, SPORTIVE ETC. CARE AR DORI 3 
| SĂ LI SE ADRESEZE PRIN PAGINILE | 
I ZIARULUI.

— ÎNTREBĂRILE LA CARE AR DORI 
I SĂ PRIMEASCĂ RĂSPUNS.

ETICA Șl ȘTIINȚA (III)

PHETUIRE/l Șl 
RĂSPUNDEREA
SAVANTULUI
conf. uniy. dr. docent Victor Sâhleanu
Ce înseamnă „a fi om*  ? 

Se spune că regele Filip II 
al Macedoniei, tatăl lui Ale
xandru cel Mare, avea un 
funcționar special, cu obliga
ția de a-i spune dimineața 
la sculare : „Filipe, adu-ți 
aminte că ești om !“ și de 
a-1 întreba, seara, la culcare : 
„Filipe, ți-ai adus aminte, 
astăzi, că ești om ?“ Prin 
om, Filip înțelegea „om de 
omenie".

Un personaj din „Azilul 
de noapte" al lui Ma
xim Gorki, exclamă — în 
mijlocul mizeriei și cloco
tului de patimi: „Omul — 
ce măreț sună acest cuvînt!“. 
Dar, pentru ca măreția po
tențială a omului (care este 
măreția muncii libere și 
creatoare, a abnegației și a 
entuziasmului, a cunoașterii 
și a idealurilor) să devină 
realitate, se cer îndeplinite 
unele condiții. Omul, „acest 
gigant’ este o ființă deose
bit de fragilă. Nimic mai 
fragil, în el, decît ceea ce îi 
alcătuiește măreția poten
țială, pîndită de toate vicisi
tudinile, mereu ispitită să se 
degradeze.

Această introducere la un

articol dintr-un ciclu închi
nat eticii vieții științifice, ni 
s-a părut necesară.

Viața științifică este viața 
omenească, progresul în ști
ință este realizat de către 
oameni, descoperirile și in
vențiile sînt rodul indivizilor 
concreți sau al colectivelor 
de oameni.

Vorbim mult de știință, în 
ultima vreme ; recunoaștem 
că ei îi datorăm enorm din 
ceea ce constituie mîndria 
omenirii de azi.

Dar, trebuie să ne gîndim 
în fiecare zi la modul în 
care se repercutează această 
constatare asupra vieții coti
diene a oamenilor de știință ?

PREȚUIREA ȘI RĂS
PUNDEREA SAVANTULUI 
DE VALOARE ESTE A- 
PROAPE O AXIOMĂ A 
VIEȚII NOASTRE PUBLI
CE ȘI OFICIALE.

Ținînd seama tocmai de 
aceste comandamente trebuie 
să veghem permanent la con
dițiile umane ale cercetăto
rului științific, să respectăm 
îndeajuns fragilitatea intrin
secă a omului de știință pentru'

(Continuare în pag. a V-a)

STAT
Curînd, vom sărbători împli

nirea a două decenii de la pro
clamarea Republicii — eveniment 
de însemnătate istorică în viața 
poporului nostru, marcînd tre
cerea României într-o nouă 
etapă de dezvoltare, etapa con
strucției socialiste.

Transformările profunde pe
trecute în acești 20 de ani în 
viața economică, în structura so
cială a țării, victoria socialismu
lui la orașe și sate au creat con
diții pentru dezvoltarea și înflo
rirea națiunii noastre socialiste.

„Socialismul — arată secreta
rul general al C.C. al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
duce mai departe procesul de 
dezvoltare a națiunii început în

ULUI
' epoca burgheză, creează condiții 

pentru afirmarea deplină a vie
ții naționale a poporului. Revo
luția socialistă, construcția noii 
orînduiri sociale, descătușează 
toate energiile creatoare ale po
porului, constituie în viața fie
cărei țări o epocă de redeștep
tare națională, de afirmare vigu
roasă a sentimentelor patriotice 
ale maselor largi. Lozinca în
floririi multilaterale a patriei 
socialiste, formulată de partidul 
comunist, mobilizează forțele oa
menilor muncii, constituie un 
factor de seamă al mersului îna
inte al poporului. Fără îndoială, 
națiunea va continua să consti
tuie încă multă vreme baza dez
voltării societății noastre, în în-

EA NAȚIUNII Șl A
NOSTRU SOCIALIST

prof. dr. docent I. Vîntu
șeful secției de Drept constituțional și administrativ

din Institutul de

treaga perioadă de construire a 
socialismului și comunismului".

Orînduirea socialistă, forța re
voluționară a socialismului de
termină ridicarea pe o treaptă 
nouă, calitativ superioară, a vieții 
naționale a poporului nostru, per
mite afirmarea largă a potente
lor sale materiale și spirituale, 
dezvoltarea personalității umane, 
înnobilarea profilului său moral, 
dezvoltarea, valorificarea, înflo
rirea însușirilor sale specifice, 
tradiționale. Avînd la temelie 
proprietatea socialistă, relațiile 
de producție socialiste, întreaga 

cercetări juridice

viață socială se structurează sub 
forma noii orînduiri care, lichi- 
dînd exploatarea și lupta de 
clasă, creează cele mai bune con
diții pentru înflorirea vieții na
ționale a poporului român și 
înaintarea lui pe calea progresu
lui și civilizației. Progresul gene
ral impetuos pe care-1 cunoaște 
întreaga viață a patriei, a deschis 
o etapă calitativ superioară în 
evoluția națiunii române. Națiu
nea, ca formă de comunitate, ca
pătă trăsături definitorii noi, re
naște ca națiune socialistă.

Intr-un termen istoric scurt, 

s-a realizat în țara noastră co
munitatea reală de interese eco
nomice, cultura socialistă comu
nă a tuturor cetățenilor ce locu
iesc pe același teritoriu, unirea 
întregului popor în lupta și mun
ca pentru înfăptuirea aspirațiilor 
de bunăstare. Desființarea ex
ploatării, lichidarea antagonis
melor de clasă, realizarea comu
nității de interese fundamentale 
ale tuturor cetățenilor egali în 
drepturi determină ridicarea pe 
un plan mai înalt a unității na
țiunii. In condițiile socialismului 
națiunea se caracterizează prin- 
tr-un proces de omogenizare so
cială crescîndă. Unitatea ei, ac
țiunea unită a claselor și pături
lor din cadrul ei nu se mai ma
nifestă în legătură cu obiective I 

parțiale, ci formează trăsături 
permanente ale vieții națiunii. So
cietatea noastră, în care au fost 
desființate complet clasele ex
ploatatoare e formată acum din 
forțe sociale prietene — clasa 
muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea și alte categorii de oa
meni ai muncii, unite prin inte
rese și aspirații comune. Alianța 
dintre clasa muncitoare și țără
nime, coeziunea întregului popor 
în jurul partidului formează te
melia puternică a dezvoltării na
țiunii în socialism, a unității na
țiunii române socialiste, animată 
de fierbinte patriotism, de inter
naționalism și umanism socialist.

Un factor puternic de cimen-

(Continuare în pag. a V-a)

A. I.
Nea Nae, tot despre el. 

Cărărea-ncet către pădure, 
pușca la mină, grea, și după 
el, în salturi, razna împrejur 
sau iute, dinainte, pămîntiu 
în tumbe pe zăpadă, cîinele 
Haiduc. Trăia un joc al vîn- 
tului zvîrlit parcă de arcuri, 
săgeta cu botul zboruri în 
văzduh de pasăre, cu ghia- 
rele-n frunzișul umed lingă 
trunchi de viță aburea ca 
tulbure dezghețul primăvara 
și se îmbrîncea tăcut pe 
coate, cîinele Haiduc, cu 
ochii-n hohote de flăcări

SCRISORI NATALE

CU HOHOTE
DE FLĂCĂRI, 
IARNA

Zdinescu
reci peste zăpadă. Sălbatică 
o bucurie-1 cuprinde astăzi, 
neînchipuit de dulce, a mi
rare parcă. Și se arunca în 
lături peste mușuroaiele de 
viță încercînd scornirea la 
picior a iepurilor. Crescuse 
de mic lîngă pușcă, frate cu 
ea, de-o palmă. Șl cînd Nea 
Nae și-_o arunca leneș pe 
umăr, cîinele i se culca cu 
dor de umblet la picioare, 
într-o rugă lacomă și nemăr
turisită. Cînd auzea pocnet

(Continuare în pag. a Il-a)
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UN TAXI 
PENTRU 
TOBRUK

Ne aflăm !n plin cel 
de-al doilea război mondial 
în nordul Africei, pe tim
pul campaniei de scurtă 
glorie a generalului Rom
mel. Filmul nu insistă 
asupra spectaculosului sce
nelor de război, aparatul 
preferind să urmărească cu 
totul altceva : destinul a 
patru militari francezi, si
liți prin forța împrejurări
lor să existe alături de un 
dușman ; să conviețuiască 
cu el : căpitanul german 
von Stegel (în al cărui in
terpret, îl menționăm din 
nou pe excelentul Hardy 
Kriiger). Ridicolul acestei 
situații de fapt, rezultă nu 
atît din întîmplările prin 
care trec eroii — luîndu-rșe 
prin rotație prizonieri unii 
pe alții — cit din aceea 
că. trecînd prin momepte 
nu întotdeauna ușoare, dar 
amuzante, fără voia lor — 
acești cinci militari își 
„descoperă" omenia ; revin 
la condiția de om, de ființă 
socială prin definiție. Din 
oameni care urăsc sau le 
e teamă — ieșiți din- 
tr-același univers de groază 
generată de război — toți 
aceștia își redescoperă 
căldura, încep să se în
trebe asupra rostului în 
sine al măcelului ; indife
rența criminală este 
curmată de dorința de a se 
ajuta, de a supraviețui îm-

O

preună blestemului, urgiei, 
și hazardului care îi poartă 
de colo-colo, trecîndu-i

SOSIREA In capitală 
A LUI AVERELL HARRIMAN

UNIVERSITATEA 
PENTRU TINERET

djntr-0 tabără militară în- 
tr-alta, pare-se că la ne- 
sfîrșit...

Acesta e filmul. Și — cu 
cîteva rare momente de 
veritabile „suspens" uneori 
magistral realizate, care 
te înghiață în scaun de-a 
dreptul — spectatorul rîde ; 
este obligat să rîdă, tocmai 
pentru că înțelege (iar
acesta e un mare merit 
al realizatorilor) întreg Q 
non-sensul războiului, în
treaga dramă pe care o 
trăiesc eroii — deși sub 
aparența rîsului, a joviali
tății și farmecului poate 
unic în felul său al spiri
tualității omului de rind. 
Fascistul își pierde treptat 
infatuarea și siguranța 
cazonă, sportivul brutal

Lino Ventura fi Charles Aznavour — două nume care n-au ne
voie de nici un comentariu — în cel mai bun film al regizorului 

Denys de la Patellier» „Un taxi pentru Tobruk"

Luni la amiază a sosit la 
București, Averell Harriman, 
ambasador itinerant al preșe
dintelui S.U.A., Lyndon John
son.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, erau de față Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și alte per
soane oficiale.

A fost prezent Richard H. 
Davis, ambasadorul S.U.A. la 
București, și membri ai amba
sadei.

ȘEFI Al MISIUNILOR 
LA F.M. U.A.B. Șl

Luni 27 noiembrie, șefi ai 
misiunilor diplomatice și ata
șați comerciali acreditați la 
București, însoțiți de Mihai 
Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și de func
ționari superiori în Ministerul

După-amiază, Averell Harri
man a avut o întrevedere la 
Ministerul Afacerilor Externe 
cu George Macovescu, prim 
adjunct al ministrului.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, au luat parte Vasile 
Șandru, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, precum 
și Richard H. Davis, ambasa
dorul S.U.A. la București.

(Agerpres)

DIPLOMATICE ÎN VIZITĂ
I.A.S; „30 DECEMBRIE"

Afacerilor Externe, au vizi
tat Fabrica de mașini-unelte 
și agregate București și între
prinderea agricolă de stat „30 
Decembrie", din apropierea 
Capitalei.

(Agerpres)

Casa de cultură a tineretu
lui „30 Decembrie" din Bucu
rești a inițiat patru cicluri 
de conferințe reunite sub ti
tulatura „Universitatea popu
lară pentru tineret" ca re
plică a Universității popu
lare.

Ne-am adresat tovarășei 
IRINEL SPIRIDON. îndru
mător artistic, care ne co
munică amănunte.

„Universitatea pentru tine
ret" cuprinde patru cicluri 
de conferințe cu exemplifi
cări șl recitaluri : „Călătorie 
prin marile muzee ale lumii" 
în care vor fi prezentate ti
nerilor cursanți de către re- 
putați critici de artă, renu
mitele colecții din lume.

Ciclul de inițiere muzicală 
intitulat „Cum să înțelegem 
muzica simfonică" cuprinde 
prezentarea operei preclasi
cilor îneepind cu Corelli, 
Scarlati Vivaldi din Italia, 
sec. XVII—XVIII, Couperin, 
Rameau din Franța sec.

XVII și continuînd cu Haen- 
del, Bach, cu clasicii Haydn, 
Mozart, Beethoven, roman
ticii, ciclul încheindu-se cu 
exemplificări din muzica 
modernă.

în cadrul ciclului „Baletul 
modern", muzicologul Ion 
Ianegic va susține conferințe 
experimentale cu teme core
grafice : Baletul romantic, 
Baletul neoromantic, expre
sionist, dansul folcloric, dan
sul și poezia, dansul de 
muzic-hall etc.

In sfîrșit, ciclul „Oameni 
celebri din trecutul patriei 
noastre" permite cunoașterea 
de către tineri a unor figuri 
de mari învățați, scriitori și 
oameni politici din țara noas
tră.

Conferințele au loc săptă- 
mînal, cursanțll fiind admiși 
pe bază de abonamente care 
se mai pot încă procura de 
la sediul Casei de cultură, 
Aleea Alexandru nr. 38.

N. S"IRESCU

Spectacol de 
operă pentru 

elevi și studenți
După cum am anunțat, 

printre cele mai remarcabile 
inițiative ale Operei Române 
în noua stagiune se numără 
suita de spectacole special or
ganizate pentru elevii și stu
denții Bucureștiului.

Pînă la începutul noului an 
ștudenții vor putea astfel vi
ziona „Giselle" de Adolphe 
Adam (10 decembrie) și pie
sele de balet reunite în spec
tacolul „Seară vieneză" (24 
decembrie), Iar elevii „Mota
nul încălțat" de Comei Trăi- 
lescu (3 decembrie) și „Spăr
gătorul de nuci" (17 decem
brie).

LICEUL „VASILE ALECSANDRI" DIN 
LA ÎMPLINIREA UNUI

GALAȚI
VEAC

O FOTOGRAFIE PENTRU ALBUMUL DV.

I U R I E DARIE

TREPTE DE
L U ■M I N A

își regăsește duioșia, 
„durul” începe a-și pune 
întrebări, ș.a.m.d... Iar spec
tatorul. cum spun, rîde. 
Rîde, și este foarte bine că 
poate, că e solicitat să facă 
aceasta pentru că numai 
abia apoi poate fi cutre
murat — îngrozit de-a 
dreptul — de ultimul mi
nut al peliculei : atunci 
cînd această nou formată 
comunitate este decimată 
de un obuz tras, din eroare, 
de chiar cei ce încercau să 
o apere. Finalul este cutre
murător.

Și este mai ales cutre
murător acel ultim cadru :

Duminică dimineața, sala 
Teatrului de stat din Galați 
a fost locul de întîlnire al 
mai multor generații ale 
Liceului „Vasile Alecsan- 
dri“.

Adunarea festivă, prile
juită de sărbătorirea cen
tenarului Liceului „Vasile 
Alecsandri" a fost deschi.să 
de Stan Alecu, președintele 
Comitetului executiv al Sfa 
tului popular al orașului 
Galați.

Luînd cuvîntul, profeso
rul Mihai Costache, direc
torul liceului, a adus în 
fața celor prezenți, file din 
istoria celor 100 de ani care 
au trecut de la înființarea 
liceului.

...Aplecîndu-te și răsfoind 
filele colbuite ale istoriei 
acestui liceu, ce ascunde 
mărturii eare îți trezesc e- 
moțji și gînduri, desprinzi 
fapte demne de laudă, nu
me ale unor străluciți sa- 
vanți, care și-au început ca
riera aici, ca profesori : Ți- 
țeica. Alexandru Myller,

Nicolae Abrameșcu, acad. 
Iorgu Iordan... Aici, la li
ceul care poartă numele 
marelui bard de la Mjrcești, 
s-au înfiripat primele 
cercuri cultural-artistice ce 
au înviorat viața spirituală 
a orașului. Aici, a funcțio
nat pentru prima dată Bi
blioteca publică „V. A. Ure- 
chia“ și tot aici lua ființă, 
cu peste 50 de ani în urmă, 
„Universitatea populară". 
Anul 1921 marchează și 
scoaterea primei reviste li
terare a liceului intitulată 
sugestiv „Licăriri". Toate 
acestea au cerut însă sacri
ficii și eforturi în lupta cu 
greutățile vremii.

La tribuna sărbătorii se 
perindă foști profesori, 
foști elevi, rememorînd 
viața acestui liceu, realiză
rile sale.

Cu emoția și recunoștința 
caracteristică vîrsței, au 
venit să aducă omagiul și 
prinosul recunoștinței față 
de dascăli, elevul Vintilă 
Ovidiu dip generația cente

narului. „Pentru noi, vor fi 
de neuitat aceste clipe. Ele
vii de azi nutresc senti
mente de admirație și res
pect față de dascălii noștri 
și față de înaintași. Ne an
gajăm să ducem mai de
parte ștafeta încredințată 
pentru sporirea prestigiu
lui școlii noastre. Ne an
gajăm să învățăm cu sîr- 
guință și pasiune pentru a 
deveni cetățeni de nădejde 
ai patriei...".

Bătrîn numai prin șirul 
lung al anțlor ce și-au pus 
pecetea pe zidurile clădirii, 
liceul este astăzi mai tînăr 
ca ericînd, Dezvoltarea li
ceului a permis ca în fie
care an numărul absolven
ților să sporească. Este su
gestiv faptul că de la cifra 
de 420 de elevi, cît însuma 
totalul populației școlare în 
anul școlar 1948—1949, s-a 
ajuns in anul școlar înche
iat (1966-1967) la 735 elevi. 
Acum, cînd s-a întors pri
ma filă a celui de al doilea 
șecoi, moștenitorii unei tra

diții centenare, dispun de 
un liceu construit pe baze 
trainice, cu un valoros co
lectiv profesoral, care duce 
mai departe nestinsă făclia 
înaintașilor.

Cu prilejul acestei săr
bători, prin hotărîre a C.C. 
al U.T.C. organizației U.T.C, 
a Liceului „Vasile Alecsan
dri" i s-a conferit înalta 
cinste de a avea drapelul 
propriu. Inmînarea de că
tre tovarășa Floarea Ispas, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
a drapelului a constituit u- 
nul din emoționantele mo
mente ale festivității.

Printr-o telegramă adre
sată C.C. al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘES- 
CU, participant» și-au ex
primat adinca recunoștință 
față de partid, angajamen
tul solemn ai profesorilor 
și elevilor de a spori presti
giul liceului ca lăcaș de 
cultură și învățămînt.

T. OANCEA

Primul rol din 
filmul „Alarmă în 
munți" coincide cu 
absolvirea Institu
tului de teatru, în 
anul 1952, după ca
re urmează „Alo, 
ați greșit numărul". 
Iurie Darie a jucat 
pînă acum în 14 fil
me, printre care i 
„Băieții noștri", 
„Post restant", „S-a 
furat o bombă", 
„Procesul alb", 
„Faust XX". în 
„Subteranul", recen
ta premieră a stu
dioului de la Buftea, 
îl regăsim adu- 
cînd pe ecran 
tipul omului con
temporan, inginerul 
Tudoran, cu toate
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elementele optimis
te și frămîntările 
proprii dezlănțuirii 
unui pasionat „sub
teran" sufletesc.

Ca actor de teatru, 
Iurie Darie a jucat 
pînă acum în peste 
24 de piese tn țară 
sau în turneele 
din străinătate. 
Activitatea sa ar
tistică se extinde și 
pe platourile tele
viziunii, în progra
mele căreia ilus
trează de cîțiva ani, 
cu o statornică pa
siune, cunoscuta e- 
misiune dedicată 
celor mici, în care 
artistul povestește 
desenînd copiilor.

singurul supraviețuitor al 
acestei amare experiențe, 
boxerul (foarte bun in rol 
Lino Ventura), amintin- 
du-și-o tocmai atunci cînd 
urmărește împreună cu mii 
de parizieni înflăcărați de
filarea trupelor învingă
toare pe șub Arffll de 
Tripmf — și tocmai din 
pricina asta îngîndurat, și 
cumva rupt de toată bu
curia celor din jurul său 
primește Pe neașteptate re
plies intrigată a puiva din 
public ; „De ce nu-ți scoți 
șapca,, nemernicule ?“, Re
plica este paralizantă...

Filmul este condus pu o 
mină sigură. Imaginile pus
tiului ppdulat de dune și 
bințuit de vînturi de (țisip, 
prin eare se tîrăște, besme- 
tică parcă, mașina militară 
a VCler cinci, sugerează 
plutie « 1UW haotică, lip
sită de contur, periculos 
de imprecisă.

Este un film de mare, 
de foarte mare actualitate ; 
care merită — deși nefiind 
o „capodoperă" a cinemato
grafiei mondiale —- toate 
caldele, si îndreptățitele 
noastre aplauze.

T.A.P.L.-Brăila a trecut, nu 
demult, la rezolvarea unei 
probleme care stă de mult ca 
un spin în ochii comitetului 
orășenesc U.T.C. Brăila : se
rile cultural-distraetive ale 
tineretului. Un panou lipit de 
peretele restaurantului „Du
nărea din care reproduc doar 
atît : „Simbătă și duminică, 
restaurantele „Brăila", „Dună
rea" și „Bulevard" organizea
ză „SERI ALE TINERETU
LUI" eu cea mai plăcută mu
zică de dans și cele mai alese 
specialități la grătar".

Este normal să surprindă 
un. astfel de anunț cu un 
conținut oarecum neobișnuit. 
Printre „sortimentele variate" 
și „luna preparatelor culina
re" s-a strecurat, timid, aproa
pe neobservată, o inițiativă 
remarcabilă. Un ciudat a- 
mesțec de timiditate și îndrăz
neală într-un anunț obișnuit 
de reclamă comercială. Con
vorbirea pe care am avut-o

cu directorul T.A.P.L.-Brăila, 
tovarășul Crețu Stănică și cu 
tovarășul Ionescu Șerbănieă, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.C. Brăila, ne-a 
lămurit întrucîtva. Despre ce 
este vorba ? Pomindu-se de 
la adevărul că, în marea lor 
majoritate, consumatorii loca
lurilor cu program de noapte 
sînt tineri, s-a căutat un mij
loc care, fără să interzică in
trarea tinerilor în restaurant, 
să înlăture totuși eventualele 
consecințe neplăcute și solu
ția a fost găsită : la cele mai 
mari restaurante ale Brăilei 
se vor organiza „Seri ale ti
neretului". Reproduc mai de
parte răspunsul tovarășului 
CREȚU STĂNICĂ : „Din 
punctul nostru de vedere, to
tul este simplu ; cu o consu
mație minimă de 15 lei, ofe
rim tinerilor un meniu adec
vat. Un aperitiv la început, 
apoi o pîrjoală, o sticlă de 
bere, un șpriț, o cafea, o pră

jitură, Orchestrele localurilor 
noastre le stau la dispoziție. 
Putem — și avem în vedere 
acest lucru — să cooptăm și 
soliști vocali sau instrumen
tiști din rindurile tinerilor. 
Chiar și orchestre întregi. Do
rim să asigurăm un program 
distractiv, plăcut. în privința 
organizării propriu zise, con
siderăm că este rîndul comi
tetului orășenesc U.T.C. să 
intervină".

Numai că, după discuția 
avută cu tov. IONESCU ȘER- 
BĂNICĂ, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.C., 
am rămas cu impresia că 
„inițiativa a fost întîmpinată 
de noi cu interes", dar încă 
nu se știe exact ce mai tre
buie făcut, că : „inițiativa 
este bună, dar cine va strînge 
banii, cum vor veni tinerii în 
sală, cu fete sau fără fete ?“ 
ș.a.m.d. Prin urmare, în loc 
de îmbrățișarea entuziastă a 
ideii, priviri circumspecte, în

loc de sprijin și intervenția 
directă, neîncredere, O iniția
tivă lăudabilă, care vine în 
același timp cu o pilulă 
amară ; ea pornește nu de la 
comitetele U.T.C. din Brăila, 
adică de cei care zi de zi se 
preocupă numai de tineret —- 
ci de la... T.Ă.P.L. Poate din 
orgoliu, poate fiind prea sim
plă soluția, comitetul orășe
nesc înclină să o neglijeze sau 
cine știe I — să o complice. 
Fiindcă mîna întinsă de 
T.Ă.P.L. nu a primit deocam
dată răspunsul cuvenit din 
partea colaboratorului.

Comitetul orășenesc U,T,C. 
trebuie să se alăture operativ 
inițiativei. Datorită ei pro
blema „unde ne distrăm sîm- 
bătă seara ?" ar fi în bună 
parte rezolvată pentru mulți 
din cei 20 000 de tineri ai 
Brăilei.

MIRCEA LERIAN

k ilORIA PATRAȘCU ®

Cu hohote de
(Urmare din pag. 1)

de armă pe dealuri își ascu- 
țea fierbinte-auzul și în
cremenea. Fără astîmpăr 
acum, si fără teamă, cerceta 
cu grabă, depărtîndu-se, 
împrejurimile. Lua urma la 
pas a stăpinului și-l întrecea, 
îi venea, de multe ori. din 
fată. Nea Nae își făcea de 
lucru, in pădure, cu o beldie, 
nu se știe la ce ii trebuie, 
gindea. Văzuse printre trun
chiuri urme aburind de lupi, 
Ie observase atent, nu fără 
oarecare temere fiindcă, după 
cunoașterea Iui. fiara nu 
putea să fie la o depărtare 
mai lungă de o jumătate de 
ceas. Altfel, urmele înghe
țau, nu mai abureau ca un 
ceai pe albul nisipos al ză
pezii, pierzindn-se oine știe 
unde, intr-o pindă. în fine, 
își făcea de lucru pu o beldie 
și în același timp socotea cîți 
metri s-a mai depărtat di- 
hania, speriată de pocnetul 
scurt al toporașului pe neted 
lemnul care-1 curăța. Pușca 
și-o atîrnase alături într-un 
copac pitip. Se uita și la ea, 
se uita și la urme, trăgea cu 
ochiul și la izbitura din 
lemn. Cînct, ca un făcut, prin 
ceată se înzdrăvenea spre el 
o arătare neagră, care se

rotunjea mărindu-se, avea 
patru picioare, venea mamă- 
mamă, în salturi, și se apro
pia neputînd să fie altceva 
decît lup, lup era de bună 
seamă, urmele — urme mai 
înainte, aburul ——— abur, pă
durea — pădure. Ce mai, lup 
în toată legea, deși știa și el 
că lupul nu se dă niciodată 
la om venindu-i din față, și 
nu se repede așa ca un bolid, 
în salturi și bucurîndu-se, 
dar cine să se mai gîndească 
atunci și cine să-i mai o- 
preașcă teama, a smucit re
pede pușca, a luat țintă și, 
înădușit,, a tras. S-a auzit, 
jalnic, un urlet, lupul s-a în
tors brusc, lăsînd hohote de 
flăcări pe zăpadă, sîngele. 
S-a dezmeticit și Nea Nae, 
s-a apropiat de locul înroșit, 
a urmărit un timp dîra de 
flacără, s-a întors apoi, re- 
nunțind. Si-a chemat clinele, 
cîinele lui fără-astîmpăr, 
Haiduc, dar acesta nu i-a mai 
răspuns ca de obicei, era li
niște albă-n pădure, adîncă. 
fără sfîrșituri, întreruptă 
printre copaci de o dîră in
candescentă care. și ea. 
aburea. O îngrijorare subită 
i-a încolțit ca o aripă, apă- 
sîndu-1. Cunoștea un caz 
cînd, tot In pădure, spre 
fîptîna cu cerc, lîngă crucea 
Baracului, peste lacul înghe-

V V •jlacari,
țat cu răchiți, el, împreună 
cu încă vreo șapte vînători 
urmăreau în ocol un lup 
îmbătrînit și pripășit, iarnă 
după iarnă, lîngă vatra satu
lui unde tot la două-trei 
nopți strica ba o oaie, ba o 
capră, unuia încă i-a înghițit 
și un purcel de lapte, pe al
tul îl înjumătățise doar, că 
tocmai îl pricopsise purceaua, 
iarna în miezul frigului, cu 
vreo unsprezece godaci. L-au 
urmărit cerc pînă în pădure 
la lacul cu răchiți,' lîngă 
crucea Baracului. Acolo, tot 
hăițuindu-1, după urme, îi 
cădeau totdeauna din spate, 
dar cu întîrziere. La un ocol, 
fiara scornită, a întîlnit o 
cățelușe prepellcar a unuia 
din Urgoaia, satul de peste 
dealuri, vecin, stăpînul ei era 
în pindă, unde-1 fixaseră 
ceilalți, mai intr-o vale și 
luppl flămînd a devprat-o. 
Cînd s-au întors vînătorii, 
ocol, i-au găsit cățelei doar 
capul. Au strînș cercul, fiara 
se vedea că e încolțită, e tot 
mai aproape de ceasul ultim, 
au făcut roată iarăși, sunînd 
tulburi pe țeava și hăituind, 
iar cînd s-au întîlnit, din nou, 
asudați și potrivnici n-au 
mai găsit nici capul prepeli- 
carului. îl rosese lupul, de 
furie, presimțîndu-și sfîrși- 
tul Cunoștea deci acest caz

iarna
și îngrijorarea omului nos
tru creștea în adîncime cu 
cît își amintea mai în deta
liu. Nu cumva lupul, rănit 
și urmărit de către Haiduc, 
acesta nu se poate să nu fi 
simțit mirosul de pulbere și 
de singe de fiară sălbatică, 
cine știe, la o încăierare, să-i 
sfîșie cîinele. A lăsat iute 
beldia, și-a luat pușca și 
țintă după dîra de singe. Să 
fi gonit un ceas-două. Ce a 
văzut, nici să nu viseze. Sub 
un troian își făcuse gaură, 
tîrîndu-se, cîinele. Trăsese în 
el, îl luase drept lup și acum 
acesta scormonea în clipe 
ultime, zăpada. Cînd s-a 
apropiat, Haiduc și-a întors 
ochii înlăcrimați și roșii, 
căutînd cu putere să se în
depărteze. L-a luat plîngînd 
în brațe și l-a dus așa pînă 
acasă. L-a așezat pe-o blană 
de berbec în casă, ia căldură, 
l-a pansat și La îngrijit toată 
noaptea. A doua ?i în zori 
Haiduc a murit. L-a îngropat 
sub un tei, într-o tăcere 
cumplită. N-a mai pus toată 
iarna mîna pe pușcă, a lăsa
t-o uitată în cui, după ușă, 
primăvara și vara, iar toam
na cînd s-a uitat la ea rugi
nise uscat pe dinăuntru șl 
își făcuse cuibul în ea, la 
Închizător, lîngă ace, ua 
greiere.

Tomeseu Petre, 28 ani, doc
tor, Str. Barajul Dunării, 
Bloc M 23, scara 4, ap. 80, 
raionul Tudor Vladimirescu, 
București, (literatură, sport, 
ilustrate).

Buleteanu Elena, 23 ani, 
țesătoare, Str. 1 Mai, Nr. 18 
Cisnădie, raionul Sibiu, reg. 
Brașov (schimb de ilustrate).

Maria Henegariu, 25 ani, 
muncitoare, Str. Mureșului 
nr. 35, Sebeș-Alba, reg. 
Hunedoara (teatru, film, lite
ratură),

Hătărăscu Dan, 24 ani, in
giner, Calea Grlviței 228, 
Bloc 4, Scara F, ap. 10. Bucu
rești (diverse).

Cazana Vieleta, 20 ani, 
tehniciană chimiată, comuna 
Mihăilești, raionul Drăgă- 
neșți Vlașca, reg. București 
(schimb de ilustrate).

Ciric Dumitru, 20 ani, la
minator. BJoc B 7, Scara 1, 
ap. lă, Țiglina 3 Galați 
(sport, muzică, cinema).

Zoica Baoula, 18 ani, con
tabil principal, comuna Cea- 
murlia da Jos. raionul Istria, 
reg. Dobrogea (schimb de 
vederi si fotografii cu ar
tiști).

Daniela Mutu, 24 ani, pro
fesoară, Școala generală Pă
durea Neagră, raionul Aleșd, 
reg. Crișana (teme diverse).

Năstase Lucretia, 21 ani, 
învățătoare, comuna Prisă- 
cani, raionul Huși, reg. Iași 
(teme de teatru, cinema, 
muzică).

Petrașca Luca, 21 ani, stu
dent, Str. Tudor Vladimires
cu, nr. 10, Timișoara, (teme 
de filozofie, istoria artelor, 
literatură, ilustrate).

Eva Karacsony, 18 ani, 
muncitoare, Str. Karl Marx 
nr. 33, Scara C, ap. 10, Bra
șov, (diverse).

Petrea Marcela, 19 ani, 
contabilă, comuna Faraoane- 
le, raion»] Focșani, reg. 
Galați, (cinema).

Rugină Gabriela, 19 ani, 
tehnician veterinar, comuna 
Corni, raionul Bujor, reg. 
Galați (muzică, sport).

Băran Gheorghe, profesor, 
23 ani, comuna Llcuriciu, ra
ionul Gilort, reg. Oltenia, 
(teme de artă plastică, lite
ratură, ilustrate).

Stroescu Gheorghe, 24 ani, 
tehnician, Str. Intrarea A- 
viator Caranda, Bloc B 1, ap. 
24, raionul Lenin, Bueureșt.i, 
(sport, literatură, muzică, 
ilustrate).

Dacă aveți pe umerașe pardesie sau paltoane de
modate (două asemenea modele posibile le-am in
dicat în desenul nostru), sau de care v-ați plictisit, 
nu trebuie să le considerați inutilizabile. Cu puțină 
muncă și fantezie le puteți aduce la zi. O nouă 
formulă de guler, un buzunar original sau adăogiri 
de tighele — dintre care cîteva mostre le găsiți în 
modelele propuse — vor da o alură nouă vechiului 
pardesiu sau mantou.

Stomatologia 

egipteană

Este prima care a inventat 
dinții falși. Presupunerea a- 
ceasta se întemeiază pe ul
timele descoperiri, cînd in 
unele sarcofagii s-au găsit în 
gura mumiilor danturi exe
cutate din porțelan. Aceasta 
se explică prin faptul că în 
vechiul Egipt erau legi care 
condamnau pe anumiți delic
vent! la pierderea dinților. 
Indivizii care aveau nenoro
cul să-i piardă în mod na
tural, alergau numaidecît la 
specialiști spre a le salva, în 
afara aspectului fizic, și re
putația de oameni cinstiți.

Detenfiune in rate
Tribunalul din Vancouver 

a condamnat pe Fred Lewis 
Ia 45 de zile închisoare. Cînd 
sentința a fost citită în fața 
inculpatului, acesta a rugat 
pe judecător să-i îngăduie 
ispășirea pedepsei în trei 
rate'. „Mi-aș pierde slujba 
dacă aș lipsi 45 de zile în 
șir, și m-aș apuca iar de 
pungășii. Vreau să fiu un om 
cinstit șl de aceea vă promit 
că următoarele concedii, 
care însumează 15 zile anual, 
mi le voi petrece la închisoa
re". I ș-a aprobat cererea.

Lame de ras

milenare
In cursul săpăturilor făcu

te în ruinele unei cetăți an
tice din Mesopotamia s-au 
găsit lame de ras. Sînt lame

de piatră, foarte ascuțite și 
care în partea de sus au o 
gaură Prin care trecea dege
tul celui care voia să se băr
bierească. Unul din arheologi 
s-a ras experimental cu o 
asemenea lamă. Pînă la urmă 
a reușit.

Sinucidere

colectivă

Un fenomen curios s-a 
petrecut într-un golf pustiu, 
lîngă orașul Cap : sinucide
rea in masă a unui grup de 
balene, care s-au îndreptat 
în viteză spre mal, și s-au 
izbit în repetate rînduri de 
stînci, pînă cînd marea le-a 
aruncat pe mal cadavrele. 
Se presupune că fenomenul 
s-ar datora unui cutremur 
submarin, neînregistrat pe 
mal, decît sub forma unei 
luminozități mai puțin obiș
nuite a apei.

Continuăm

să creștem
Statura omului eete în 

continuă creștere afirmă un 
grup de medici în cadru) u- 
nei anchete întreprinse în 
diverse țări ale globului. 
Tendința generală este că
tre un țip mai înalt și mal 
subțire, In intervalul ultimi
lor 70 de ani creșterea me
die a înălțimii în diverse 
țări europene a fost de 
aproximativ 6 cm. Această 
creștere este atribuită atît 
creșterii nivelului de trai și 
de civilizație cît și unor mo
dificări climatice
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Atributele 
specializării 
in construcții

UNDE DUCE
CARUSELUL
HÎRTIILOR

(Urmare din pag. I)

Proiectai de Directive ale C.C. 
al P.C.R. de a se trece la Mi
nisterul Industriei Construc
țiilor executarea unor lucrări 
de constracții-montaje de la 
alte ministere și de a se lăsa 
unor ministere economice și 
organelor locale lucrările de 
construcții-montaj specifice, 
va rezolva situațiile negative 
care există în prezent; se vor 
înlătura paralelismele, se va 
crea cadrul organizatoric ne
cesar pentru mobilizarea și 
folosirea optimă a tuturor mij
loacelor și potentelor organi
zațiilor de construcții-montaj 
factorul hotărîtor al vitezei 
de execuție și a eficienței eco
nomice.

I Este nefirească situația cînd 
organizații de construcții- 
montaj cu apartenență di
ferită execută lucrări de ace
lași gen despărțite doar de 
cîte un gard. Proiectul de 
Directive ale C.C. al P.C.R. dă 
indicații de mare valoare pe 
linia profilării și specializării 
în cadrul organelor centrale 
de construcții: centrale, trus
turi. în sectorul de construcții 
montaj al M.I.C. se relevă 
tendința continuă de profilare

BIICUMfNTfU PLBWRfl C. C. AL P. C. R. 
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ți specializare în scopul folo
sirii tuturor avantajelor pe 
care le oferă această formă 
de organizare. în anul 1966 
exista doar o singură unitate 
specializată de instalații și 
montaje și subunități de in
stalații în cadrul unităților de 
construcții-montaj .Acum exis
tă trei asemenea unități. în 
cadrul ministerului nostru 
există o unitate specializată în 
lucrări de izolații. Este în curs 
de a primi formă de unitate 
specializată și stația nr. 3 
care activează în cadrul Trus
tului de utilaj greu București 
și care are ca obiect exploa
tarea mecanizată a balastiere
lor. Noua unitate specializată 
de extragere și prelucrare a 
agregatelor de construcții se 
va profila și va concentra în 
activitatea sa și exploatările 
de balastiere care mai sînt încă 
în subordinea celorlalte stații 
ale T.U.G. și chiar a unora 
care funcționează în cadrul 
unor unități de construcții- 
montaj.

Prin organizarea întreprin
derii de exploatare mecanizată 
a balastierelor ca unitate pro
filată și specializată se va asi
gura îmbunătățirea continuă 
a dotării tehnice, a tehnolo
giilor, asigurarea ritmicității 
livrărilor de produse, pregăti
rea temeinică a cadrelor de 
muncitori calificați pentru de
servirea utilajelor și instalații
lor specifice și ca o consecin
ță rentabilizarea acestei acti
vități.

Dar profilarea și specializa
rea nu trebuie să se limiteze 
doar la nivelul ramurei și al 
întreprinderilor de construcții- 
montaj. Acest cadru organiza
toric trebuie folosit, dînd re
zultate economice favorabile, 
și în cadrul întreprinderilor. 
La acest nivel există de fapt 
cele mai mari posibilități de 
valorificare a avantajelor pro
filării și specializării, avînd 
cîmpul cel mai larg de acți
une. Aceste posibilități stau 
la îndemîna fiecărei unități. 
Profilarea și specializarea în 
cadrul întreprinderilor consti
tuie baza de pornire pentru 
constituirea întreprinderilor 
specializate prin concentrarea 
subunităților cu același profil 
din unitățile de construcții- 
montaj. Pe această cale se va 
putea trece la organizarea în
treprinderilor specializate pe 
lucrări de fundații, de betoa
ne precomprimate etc. cum 
indică și Proiectul de Direc
tive ale C.C. al P.C.R.

în întreprinderile de con-

strucții-montaj din Ministerul 
Industriei Construcțiilor s-au 
organizat șantiere și baze de 
producție specializate care au 
preluat executarea unor lu
crări de același profil și procese 
tehnologice. Trustul nr. 2 in
stalații și montaje București 
s-a organizat în anul 1966 cu 
un grup de șantiere care 
execută numai lucrări de in
stalații electrice și care de la 
înființare a ajuns să realizeze 
creșterea volumului de pro
ducție în 1967 de 3,4 ori față 
de perioada corespunzătoare 
din anul 1966, creșterea pro
ductivității muncii cu 30,1 la 
sută, iar prețul de cost să sca
dă de la 90,7 la sută la 86,5 la 
sută.

La fel în cadrul Trustului 
nr. 5 construcții-montaj Bra
șov s-a organizat un șantier 
specializat de construcții de 
locuințe care, ca urmare a 
specializării, a obținut, com
parativ cu anul 1960, o creș
tere a productivității de 100 
la sută pe salariat. în majo
ritatea întreprinderilor crearea 
de baze de producție care 
au concentrat și preluat exe
cutarea unor lucrări cu bri
găzi și dotare tehnică de 
specialitate, a constituit o 

cale importantă de creștere a 
vitezei de execuție a lucrări
lor, a productivității și de re
ducere a prețului de cost.

Astfel, în cadrul întreprin
derii nr. 4 construcții-montaj 
Iași organizarea bazei de pro
ducție în care se execută cen
tralizat, de brigăzi de specia
litate, cu dotare tehnică co
respunzătoare, lucrări de fa
sonare fier-beton, de tinichi- 
gerie și de geamuri a condus 
îa creșterea productivității în 
executarea lucrărilor respec
tive cu 66 la sută față de si
tuația cînd se făceau descen
tralizat, pe fiecare șantier în 
parte.

Posibilități de adîncire a 
specializării în cadrul între
prinderilor sînt însă mult mai 
mari și nu au fost folosite cu 
operativitate.

Dotarea unităților cu mijloa
ce de mecanizare trebuie să 
conducă imediat la concen
trarea unora din lucrările 
pentru care s-a făcut dotarea 
și la executarea de către sub
unități de specialitate a lu
crărilor respective. Astfel, do
tarea unităților cu aparate 
electrice de zugrăvit și de 
vopsit nu s-a concretizat în 
întreprinderi în concentrarea 
și coordonarea centralizată a 
execuției lucrărilor în subuni
tăți specializate de lucrări de 
zugrăvit și vopsitorie. Această 
măsură ar fi condus la un 
spor de productivitate de pes
te 30 la sută la lucrările de 
zugrăveli și vopsitorii și la 
circa 5 000 000 lei economii 
la prețul de cost. La fel lucră
rile de mozaicuri, parchetări, 
tencuieli etc.

Proiectul de Directive ale 
C.C. al P.C.R. care prevede 
crearea de posibilități largi 
organizațiilor centrale indus
triale sau de construcții de 
a-și face dotarea tehnică pro
prie, deschide căi importante 
de introducere a specializării 
în unitățile de construcții- 
montaj. în această direcție tre
buie să acționeze și activita
tea de organizare științifică 
a producției și a muncii care 
este necesar să se desfășoare 
și în unitățile de construcții.

Se impune deci folosirea 
cadrului organizatoric al pro
filării și specializării la toate 
nivelele ca fiind calea cea 
mai importantă pentru ridica
rea nivelului activității de 
construcții-montaj din țara 
noastră pe un plan superior 
celui existent.

Fabrica de tranzistor! din Capita lă

I
DE ORCHESTRA

Există oameni a căror 
muncă nu poate fi concepută 
altfel decît ca un efort co
mun, intr-o concentrare maxi
mă fi intr-o linifte care nu 
trebuie tulburată. Asemenea 
momente, asemenea tăceri, 
asemenea oameni am cunos
cut intr-o zi la I. P. R. S. 
Băneasa, acolo unde se 
naște dioda, corp minuscul 
care împreună cu altele 
de diverse funcționalități 
alcătuiește anatomia radio
receptoarelor. In sala lu
minată de albul cald al neo
nului, 60 de tinere în halate 
imaculate de relon erau con
centrate asupra meselor de 
lucru. Peste tot domnea liniș
tea. Numai privindu-le îți pu
teai da seama de faptul că 
fiecare, prin mișcări precise 
și repezi, executa un adevărat 
ritual — ritualul genezei unui 
produs. Unele aveau ca in
strument penseta, altele — a- 
parate ce prin simpla apăsare 
pe buton îmbinau părțile de
licate ale diodei. Atmosfera 
sălii era atmosfera studiouri
lor de concert. Numai că în 
locul sunetelor prin a căror 
înlănțuire membrii orchestrei 
reușesc să redea simfonia, 
aici, cu aceeași virtuozitate, 
talent și perseverență, se 
creează produsele care mai

Combinatul de îngrășăminte azotoase — Piatra Neamț

RĂSPUNDEREA BENEFICIARULUI
PENTRU PLANUL DE INVESTIȚII

La sfîrșitul acestui an în- 
tîlnim din nou întreprinderi 
agricole de stat în care lu
crările prevăzute în planul 
de investiții sînt rămase în 
urmă, unde punerea în func
țiune a noilor capacități 
de producție este mereu a- 
mînată. Și, fără a exonera pe 
proiectant și pe constructor de 
deficiențele care se manifestă 
în activitatea lor, după părerea 
mea, principala răspundere a 
nerealizării planului de inves
tiții și a planului de punere 
în funcțiune cade în sarcina 
titularului de investiții, căru
ia i-au fost încredințate de 
către stat mijloacele financia
re și materiale. In fond efec
tuarea unei investiții este un 
proces complex în care tre
buie să coopereze în mod 
armonios proiectantul, con
structorul, furnizorii de utilaje 
cu montaj, de materiale, sub 
permanenta supraveghere a 
beneficiarului căruia îi revin 
astfel obligațiile, priceperea 
și exigența unui coordonator. 
Titularul de investiții își to
lerează însă propriile-i defi
ciențe precum și ale celorlalți 
numai pentru că tot timpul 
cît durează șantierul nu este 
tras la răspundere cu toată 
severitatea de neîndeplinirea 
sarcinilor ce-i revin. Altfel, 
cum poate fi apreciată activi
tatea titularului de investiții 
care acceptă proiecte incom
plete sau de o calitate îndo
ielnică ? De ce admite adop
tarea pe scară largă a unor 
tehnologii noi insuficient stu
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tîrziu fac să auzim mesajele 
transmise în timp și spațiu.

Așa cum marile ansambluri 
își dispută în fața auditoriu
lui întîietatea, la fel la Uzina 
de piese radio și semiconduc- 
tori Băneasa între liniile de 
fabricație efervescența între
cerii impulsionează totul. Da
torită ei rezultatele întreprin
derii pe primele zece luni sînt 
rodnice : 103 la sută la pro
ductivitatea muncii; 104 la 
sută la producția marfă oîn- 
dută și încasată. Dintre toate, 
vioara întîi, linia de diode 
este recunoscută ca cea care 
a reușit cele mai mari perfor
manțe : în licență era prevă
zută o capacitate anuală de 
1,5 milioane bucăți diode, oa
menii ei au realizat 3,5 mi
lioane. Există „interpretări" 
care te fac să crezi că dincolo 
de perfecțiunea lor nu se 
mai poate trece, cele 60 fete 
în alb, în general tinere, de- I 
monstrează contrariul. Linia 
de diode — linia reușitelor 
profesionale — este linia per
severenței. Căci iuțeala mîi- 
nilor, sincronizarea mișcărilor 
presupune multă muncă, 
multe eforturi. Așa cum nu 
este de conceput un muzician 
care nu cunoaște perfect toate 
tainele notelor înscrise pe 
portativ, care nu exersează, 
tot așa nu se poate concepe 

diate, irosind astfel fondurile 
de investiții ? De ce tolerează 
lipsa de organizare a con
structorului fără a-1 obliga 
să-și respecte obligațiunile 
contractuale, nu corelează 
termenele de livrarea utilaje
lor de la furnizori cu terme
nul de punere în funcțiune 
ori acceptă întîrzieri în livra
rea acestor utilaje ? Conduce
rea Departamentului între
prinderilor agricole de stat 
ar trebui să evalueze în 
mod realist urmările a- 
cestor lipsuri asupra pla
nului de punere în func
țiune, asupra realizării indica
torilor proiectați, precum și 
consecințele imobilizării a 
unor importante fonduri ma
teriale și bănești în lucrări 
care nu produc la termenele 
stabilite.

Din numeroasele, deficiențe 
mă voi opri pentru ilustrare 
la două : unul pe linia proiec
tării, altul pe linia constructo
rului. Ingrășătoriile de tauri
ne au fost concepute ca uni
tăți modeme dotate cu bucă
tării pentru prepararea furajă
rii, care să asigure o produc
tivitate a muncii sporită și un 
preț de cost al producției scă
zut. Tehnologia bucătăriilor 
n-a fost însă definitivată, deși 
Ingrășătoriile a 14 unități au 
fost terminate și populate cu 
animale. O bucătărie de 
furaje de la îngrășătoria de 
taurine de la Nădlac, regiunea 
Banat, considerată prototip, a 
fost terminată în luna aprilie 
1967, dar nu poate funcționa 
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o operatoare care să nu cu
noască în amănunt tainele 
meseriei, care să nu încerce 
să se autodepășească. Și la u- 
nii și la ceilalți școala are un 
rol determinant. Tinerele a- 
cestea, care aparent mînuiesc 
fără nici un efort penseta sau 
urmăresc aparate de precizie 
sînt în cea mai mare parte 
absolvente de liceu. Noțiunile 
de fizică, chimie, împletite cu 
celelalte cunoștințe din școala 
profesională, cu exercițiul ne
întrerupt, cu ambiția ca din 
mîinile lor să iasă un lucru 
bun, constituie fundamentul 
solid al pregătirii profesiona
le, al succeselor pe care le 
obțin.

Nimic nu este mai supă
rător în timpul unui spectacol 
unitar, ca distonanța. Nimic 
nu este mai supărător în 
condițiile lucrului în flux 
decît ca unul din parti
cipant să facă o greșeală în 
execuție. Ea strică dinamica 
întregului proces, provoacă 
ieșirea din ritm a întregii linii. 
Poate, sigur, de aceea e atît de 
liniște aici. Fiecare caută să-și 
facă conștiincios operația, să 
nu tulbure cu nimic munca 
celuilalt.

Intr-o marc orchestră ce 
execută o piesă muzicală fără 
părți solistice, este dificil să-l 
numești pe cel mai bun. In

Alexandru Ștefânescu
director adjunct în Centrala Băncii de Investiții

din cauza nedefinltivăril sis
temului de evacuare a produ
selor finite din buncărul final, 
după care urmează a se exe
cuta restul de 8 buncăre ne
cesare, precum și din cauza 
nesoluționării unor probleme 
de ordin tehnologic și a unor 
completări și remedieri ne
efectuate încă. La Bereg- 
săul Mare unde se construieș
te o fabrică de nutrețuri 
combinate, care are termen 
de punere în funcțiune 31 
decembrie a.c., ritmul de 
execuție nu a depășit 4 la 
sută din planul anual; în u- 
nele luni realizările fiind 
chiar sub 1 la sută. Cum este 
de conceput ca în atît timp 
să nu se poată ieși din a- 
ceastă totală incapacitate de 
organizare a constructorului ? 
Greutățile începutului ? Nu, 
căci acest început durează 
încă din luna octombrie 1966, 
iar constructoral — Grupul 
de șantiere 615 Craiova — 
mai are în Beregsău un șan
tier tot atît de important.

Consecințele tolerării lipsu
rilor proprii, ale proiectantu
lui, constructorului și furnizo
rilor de utilaje se concreti
zează în faptul că la 31 oc
tombrie, 20 din cele 31 capa
cități nominalizate în planul 
de investiții cu termen de 
punere în funcțiune la sfîrși
tul acestui an, nu erau în 
stadii de execuție care să 

tr-un colectiv caracterizat prin 
omogenitate, este la fel de 
dificil să stabilești omul care 
poate fi dat ca exemplu. Aici 
cuvîntul colectiv are înțelesul 
lui adevărat, aici rezultatele 
sînt determinate de fiecare în 
parte și de toți la un loc. Un 
nume sau un altul definește, 
de fapt, întreg ansamblul. 
„Dirijorul" poate fi indivi
dualizat. Tînărul inginer 
Gheorghe Dinoiu — șeful li
niei, cel care prin felul com
petent în care conduce, me
reu alături de oameni, gata 
oricînd să-i ajute și să-i în
drume. Tinerele liniei de dio
de a Întreprinderii de produse 
radio și semiconductori Bă
neasa compun zilnic o 
partitură ale cărei note sînt 
de natură să le definească 
personalitate. O zi obișnuită : 
planificat 16 000 bucăți diode 
cu randament de 80 la sută; 
realizat 16 000 bucăți diode 
cu randament 82 la sută. 
Oameni și rezultate, tineri și 
împliniri. Un colectiv tînăr 
care lucrează cu ritmuri de 
orchestră în care totul, de la 
conștiinciozitate și pînă la 
pregătirea profesională, se 
sincronizează spre un țel co
mun : prestigiul uzinei și al 
țării.

GH. GHIDRIGAN 

asigure darea în exploatare a 
obiectivelor la capacitatea 
proiectată. Situația este și mai 
nesatisfăcătoare la lucrările 
prevăzute în plan sub formă 
de acțiuni, unde lucrări de 
valori mici ce nu pun pro
bleme deosebite din punct de 
vedere al proiectării (cele 
mai multe dintre ele făcîn- 
du-se după proiecte tip, re- 
folosibile sau directive) și nici 
din punct de vedere al tehno
logiei construcției, se dau în 
exploatare cu mari întîrzieri 
și uneori fără a fi complet 
terminate. La 559 lucrări în
cepute în anii precedenți, 
terminate sau aflate încă în 
curs de execuție, durata nor
mată de execuție stabilită fie 
prin normativele C.S.C.A.S., 
fie prin contractele de antre
priză sau prin documentația 
tehnică — după caz — a fost 
depășită la 95,3 la sută din 
cazuri.

Nerealizarea planului de 
investiții este, apoi, urmarea 
dispersării de către benefi
ciari a fondurilor aprobate 
pentru un număr mare de o- 
biective, amplasate la distan
țe mari a căror construcție 
începe simultan. La începu
tul anului 1967, de exemplu, 
erau deschise 1557 șantiere 
din care 974 în regia unități
lor beneficiare, iar 583 în 
antrepriză.

Termenele de punere în

înainte de a intra în biroul 
directorului Trustului între
prinderilor agricole de stat 
Banat, ocupat într-o discuție 
cu cîțiva șefi de fermă, ne în- 
tîmpină secretara, literal
mente abia vizibilă după 
teancuri de hîrtie. Așteptăm, 
răsfoind la întîmplare un do- 

I sar. Ne atrage atenția tonul 
imperativ al adresei: „prelu- 
crați-1 în consiliul de adminis
trație ; ...dezbateți-1 la toate 
locurile de muncă în prezența 
tuturor salariaților ; ...înche- 
iați procese-verbale sem
nate de toți salariații". Adresa 
se referea la un ordin, cel cu 
nr. 510, care însoțea o sinteză 
de 15 pagini a unor mate
riale dezbătute în Comitetul 
Executiv al Consilului Su
perior al Agriculturii privi
toare la protecția muncii.

...Am ajuns și la întreprin
derea agricolă de stat Carani.

Să încercăm să facem radio
grafia unei singure adrese, 
aceea care poartă numărul 
17 281 din 5 septembrie 1967. 
(Mărturisim că este aleasă la 
întîmplare. Doar ea poartă 
numărul șaptesprezece mii) 
In ext se spune : „Alăturat 
vă trimitem instrucțiunile pri
vind sarcinile ce revin com
partimentelor ajutătoare de 
protecția muncii din cadrul 
(a se reține) Consiliului Supe
rior al Agriculturii" (!?) A- 
dresa Trustului regional înso
țește 11 pagini de hîrtie ve
lină, litografiate. Răsfoim pa
gină cu pagină aceste hîrtii. 
Ca într-o lecție întocmită de 
oameni... cu multă practică se 
expun, în ordine, care sînt 
îndatoririle compartimente
lor ajutătoare la nivelul Con
siliului Superior al Agricul
turii (4 pagini) ; la nivelul di
recțiilor generale, direcțiilor 
și trusturilor (3 pagini și ceva) 
și la nivelul unităților agri
cole de producție (2 pagini). 
Nu punem în discuție însem
nătatea generală a materialu
lui în sine, care, fără îndoială, 
încorporează multe ore de 
muncă, studii, ședințe de ana
liză, sondaje, ci utilitatea lui 
□dată ajuns în unitatea pro
ductivă. E greu de presupus 
că-1 interesează în așa mă
sură pe șeful de fermă sau 
pe îngrijitorul de animale, sau 
pe tractoristul din Carani, 
spre exemplu, care sînt sarci
nile compartimentelor ajută
toare din direcțiile generale, 
direcții sau trusturi, încît 
va participa cu atenția 
sporită la adunarea de 
instructaj de la nivelul între
prinderii agricole de stat, uni
tate care va „comunica de 
îndeplinirea acestei sarcini".

...La întreprinderea agricolă 
S de stat Deta, stăm de vorbă

funcțiune se stabilesc fără a 
se ține seama de necesitățile 
producțiilor agricole și durata 
normată de execuție eșalo- 
nîndu-se în cea mai mare 
parte în trimestrul IV. La 
trustul regional Gostat-Bucu- 
rești, de exemplu, la toate lu
crările noi din cadrai celor 
29 de acțiuni din acest an, ca
pacitățile au fost prevăzute a 
fi puse în funcțiune în trim. 
IV, cu toate că duratele nor
mate de execuție impuneau 
stabilirea lor pentru trim. II 
sau III.

In timpul execuției lucrări
lor se schimbă adesea solu
țiile tehnice ca urmare a ne- 
prevederii tuturor necesități
lor sau a neluării în conside
rare a posibilităților reale de 
aprovizionare cu materiale și 
utilaje, în faza de elaborare, 
avizare și aprobare a docu
mentației. La numeroase lu
crări din regiunea București, 
Galați, Maramureș etc., nu 
s-au prevăzut exact dimensiu
nile și caracteristicile serelor, 
dramurilor, alimentărilor cu 
apă etc. sau nu s-a ținut 
seama în documentație de 
lipsa unor materiale ca : stafit 
(înlocuit ulterior cu PFL), 
conducte de azbociment, ma
teriale de izolații etc., ceea 
ce a determinat modificări de 
documentație și întîrzieri în 
execuție.

Dată fiind importanța și 
volumul lucrărilor de investi
ții, pentru viitor, în comple
tarea măsurilor luate prin 
noua formă de organizare a 

cu ing Traian Ianăș, șeful 
secției mecanice. Pe birou, ca 
o față de masă, o hîrtie — for
mular. Hîrtia (se pare că se 
poartă rău cu timpul specia
listului), în peste 100 de rln- 
duri și 3 exemplare cere, con
form adresei trustului să se 
completeze foarte urgent (a- 
dică în 2 zile) o situație a 
aparatelor de măsură și con
trol aflate în întreprindere, 
— situație cerută de organele 
de statistică. Personal — ne 
spune tovarășul inginer — 
nu văd utilitatea acestui for
mular deoarece, atît la trust 
cît și la organele do 
statistică, există o evi
dență clară pentru orice 
instrument sau aparat 
de măsură casat, noi îna- 
intînd la vreme proces ver
bal de scăzămînt. Dar dintr-o 
comoditate greu de explicat 
acest formular nu se întocmeș
te acolo ci se cere de 
la noi, pentru a cărei punere 
la punct, trei sau patru oa
meni trebuie să ne pierdem o 
zi sau două. Si, tocmai acum, 
cînd avem multe lucruri de 
pus la punct".

încercăm să credem că este 
numai o întîmplare că tova
rășul inginer își argumentează 
părerea scoțînd un dosar dol
dora de hîrtii venite din afară 
sau întocmite de el și care au 
un subiect comun : protecția 
muncii. Dar...

Sîntem pur și simplu bom
bardați cu hîrtii pe cele mai 
neașteptate teme. Ni se cer 
situații peste situații, tabele, 
dări de seamă, materiale pe 
care să le prelucrăm. Ținîn- 
du-ne serios de lucru cu adre
sele, ne facem singuri rău; 
nu ne mai rămîne timp să 
supraveghem oamenii, să-i in- 
struim, să ne ocupăm de sar
cinile practice ale muncii.

■— Poate că aceste gînduri 
izvorăsc și dintr-o prea mare 
dragoste a dumeavoastră față 
de hîrtii...

★
— Dragoste cu sila ! Curios 

lucru, dar în foarte dese ca
zuri hîrtia are un cuvînt greu, 
de parcă și adevărul ar fi 
tot de hîrtie...

★
Întrucît situația prezentată 

din regiunea Banat nu este 
singulară, pentru conducerea 
Consiliului Superior al Agri
culturii, a Departamentului 
I.A.S. și a trustului, rămîne 
deschisă încă o bătălie — 
care ține în mod organic de 
noul cadru organizatoric: 
lupta împotriva hîrtiilor. Un 
adevăr elementar poate fi în
sușit ca aforism : cu cît mai 
puține hîrtii, cu atîta timp 
mai mult afectat producției.

TUDOR BARAN

întreprinderilor agricole de 
stat consider necesar să fie 
examinate și alte probleme și 
anume : titularul de investiții 
să nu accepte decît documen
tații complete care să cuprin
dă atît obiectele de bază cît 
fi cele auxiliare fi utilitățile 
aferente; premierea titularu
lui și beneficiarului de inves
tiții să fie legată și de reali
zarea planului de investiții și 
a planului de punere în func
țiune ; fondurile de investiții, 
pentru lucrările cuprinse în 
plan sub formă de acțiuni, să 
se repartizeze pentru înce
perea de lucrări noi numai 
dacă pentru acestea este asi
gurată complet documentația 
de execuție și sînt create con
diții pentru terminarea lor în 
anul respectiv; la reparti
zarea pe întreprinderi și lu
crări a fondurilor de investiții 
aprobate prin planul de stat 
să nu se admită lucrări noi 
înainte de a se fi asigurat 
integral fondurile necesare 
pentru terminarea lucrărilor 
începute în anul precedent, 
neterminate sau în continuare 
la începutul anului; organi
zațiile de proiectare și titula
rul să examineze duratele de 
execuție existente și pe baza 
experienței dobîndite să ela
boreze noi normative privind 
duratele de execuție care să 
fie obligatorii în planificarea, 
contractarea, finanțarea și 
execuția lucrărilor respective.



LITERATURĂ
— ARTĂ

Opiniile ce urmează au In vedere cenaclul scriitoricesc. Nu 
au în vedere grupurile mai persistente sau mai efemere, 
realizate spontan, prin pasiunea cîtorva amatori de litera
tură. Asemenea forme de viață literară vor exista întot
deauna, își vor păstra întotdeauna o anume indiferență față 
de problemele organizatorice : nu modul de funcționare va fi 
o dificultate aici, ci justețea orientării generale. Ne'vom re
feri la acele cenacluri în care se întîlnesc scriitori, unii con- 
sacrați, alții urmărind consacrarea, scriitori, nu simpli ama
tori de literatură, cenacluri în care se exercită o critică avi
zată, operînd cu criterii superioare. In asemenea cenacluri 

nu dibuirea valorilor e o problemă, ci atitudinea față de crea
tor și creație — protejarea, stimularea lor.

O discuție cui cîțiva dintre tinerii scriitori, buni cunoscători 
ai cenaclurilor existente, a relevat nemulțumiri și îndoieli, 
citeodată de neașteptată profunzime.

Pentru Ana Blandiana cenaclul nu este un mediu de crea
ție, ci o simplă întrunire de scriitori, în care, pe rînd, fiecare, 
devine protagonist, se prezintă publicului, îi sondează reac
țiile. Cenaclul ar fi deci un mijloc de popularizare și de ve
rificare, (destul de discutabilă, de altfel) a autorului.

„Există scriitori care simt 
nevoia publicului și scriitori 
care fug de el. Blaga milita 
pentru arta nesemnată, pen
tru poetul care să fie necu
noscut nu numai ca persoană 
dar al cărui nume chiar să 
rămînă ascuns, topit în ano
nimatul miturilor populare. 
Maiakovschi își striga însă 
versurile pe scene, în fața 
unor săli gemînd, iar Mace- 
donski cerea ca din culise 
versurile să-i fie acompaniate 
de ciripit de păsări. Deosebi
rile țin desigur de tempera
ment, dar și de concepție. In 
orice caz de această atracție 
sau indiferență a scriitorului 
față de public mi se pare că 
se leagă importanța cenaclu
rilor. De la adolescenții care 
n-au debutat încă pînă la ce
lebrități, toți vin la cenaclu 
în măsura în care simt ne
voia scenei, a versului spus, 
și-a aplauzelor — nu numai 
la figurat Aceste aplauze 
pentru începător pot echivala 
cu o lansare, pentru consacrat 
— cu o mărturie a talentului 
încă viu.

Pe de altă parte cenaclu
rile sînt interesante prin pris
ma personalității care le ani
mă. într-un cenaclu condus 
de Maiorescu, Ibrăileanu, Lo- 
vinescu, nu ne mai interesa- 
ză cei care își citeau operele, 
chiar daoă au fost mari scrii
tori, ci reacția criticului maes
tru față de ele. în aceste ca
zuri personalitatea criticului 
are nevoie de public, de un 
public de scriitori, pe care și-l 
închipuie maleabil, în pasta 
căruia cuvintele și concepția 
sa vor putea modela. Dar nu 
cred că vreodată un cenaclu 
a avut o importanță mai mult 
decît organizatorică, aș zice, 
în viața unei literaturi. Lite
ratura propriu-zisă, literatura 
adevărată, nu se modifică în 
funcție de reacțiile exterioare 
pe care le produce. Și litera
tura, înainte de toate, este 
proces strict individual.

DUMITRU ȚEPEWEAG
„Avem acum destui scriitori 

buni, mai vîrstnici sau mai ti
neri. Și totuși încă nu există 
un climat literar febril, pulsa- 
tor, un adevărat climat literar. 
Este o situație aș zice moște
nită. Consecințele se vădesc 
pînă la urmă în dificultatea 
de a ne afirma peste hotare. 
Cauzele sînt multiple, mai 
sînt și cauze ale cauzelor. 
Nu-i locul aici să le analizăm. 
Socotesc însă că problema ce
naclurilor în acest context tre
buie discutată. Modul de or
ganizare și de funcționare al 
unui cenaclu este simptomatic 
pentru ceea ce am numit mai 
sus climat literar. Nu se poa
te realiza un adevărat climat 
literar cînd diferitele manifes
tări literare individuale sau 
colective sînt organizate în 
forme prea rigide : asta duce 
la arbitrar și suspiciune.

A luat ființă după război 
tipul de cenaclu popular prin 
care se urmărea descoperirea 
talentelor provenite din masa 
anonimă : cititorii erau invi
tați în mod organizat și sis
tematic să-și dezvăluie voca
ția de creator. După părerea 
mea rezultatele obținute au 
fost mai mici decît importanța 
care li s-a rcordat acestor ce
nacluri primare. Un eșec sem
nificativ l-au suferit și așa

Trecînd însă peste aceste 
observații de fond, cenaclurile 
își au rostul lor ca focare 
de pasiune artistică. Faptul 
că în ultimii ani cenaclurile 
string săli arhipline e semni
ficativ. Se realizează niște 
adevărate spectacole de poezie 
în fata unor spectatori activi, 
interesați, iar poeții, cei care 
simt această nevoie, își întîl
nesc în carne și oase publi
cul".

E cert că marile opere nu 
sînt condiționate de grupările 
literare, că sînt manifestarea 
unei individualități și rezulta
tul trudei consumate în sin
gurătate desăvîrșită. Dar orice 
mare creator este purtătorul 
unei inconștiente experiențe 
colective, iar această expe
riență colectivă nu se realizea
ză decît printr-o viață artis
tică activă. Literatura nu se 
confundă cu viața literară, 
dar se naște din ea. Un crea
tor poate să nu participe la 
viața literară și totuși să fie 
produsul ei. Un altul poate 
să fie consemnat, chiar oma
giat în viața literară și totuși 
să rămînă exclus din literatu
ră. Nu înseamnă că s-a pier
dut : totul se depune în con
știința colectivă și participă, 
neștiut, la toate răbufnirile ei, 
se găsește ascuns în straturile 
subterane ale închegărilor ei 
monumentale. De aceea cre
dem că cenaclul este necesar.

Nu trebuie să ne facem 
iluzia că cenaclul naște scrii
tori, e absurd și să încerci să 
orientezi într-o anume direc
ție un cenaclu așteptînd să 
obții un anume tip de scrii
tori și un anume gen de lite
ratură. Cenaclul nu poate în
ființa nimic, poate și trebuie 
să cultive. Aici e unul din 
punctele nevralgice ale ori
cărui cenaclu : în dificultatea 
de a cultiva efectiv, de a nu 
distruge nimic. Experiența 
vieții noastre literare, spune 
prozatorul Dumitru Țepeneag, 
a demonstrat cît e de dificilă 
această îndatorire.

numitele „școli de literatură". 
Sînt lucruri care nu se înva
ță. Singura urmare pozitivă a 
fost atragerea unui public mal 
larg în jurul fenomenului li
terar. Se pare că avem un pu
blic cititor mai numeros decît 
în alte țări cu veche tradiție 
literară. O altă formă de ce
naclu, dezvoltată în mod ne
cesar din prima, a fost cena
clul de revistă. Faptul a fost 
posibil cînd numărul reviste
lor a crescut brusc acum cîți
va ani. Aici nivelul este mai 
ridicat, există un stimulent 
imediat : publicarea în reviste. 
Un astfel de cenaclu funcțio
na sub oblăduirea revistei 
„Luceafărul" și promitea să 
fie un cenaclu interesant, a- 
trăgîndu-i în special pe tineri.*)

*) N. R. — Menționăm că 
a survenit o simplificare în 
viața cenaclului scriitoricesc: 
redeschiderea cenaclului „N. 
Labif", cu un program fi un 
stil de activitate remaniate. 
Dat fiind că această înnoire 
e de dată prea recentă pen
tru a fi determinat nifte ati
tudini bine definite, nu am 
putut lua în discuție acest 
fapt care, sperăm- că va 
avea consecințe notabile.

LITERATURĂ

— ARTA

Mărginind comentariile la cenaclurile scriitoricești pro- 
priu-zise, am voit să accentuăm nevoia demarcației între 
acestea și cercurile literare de mare răspîndire care afi
șează de multe ori pretenții de cenaclu matur fără jus
tificare. Cîteva din concluziile ce se pot trage pentru 
cenaclurile autentice sînt utile și acestora. Prima e aceea 
că un cenaclu nu se poate naște decît atunci cînd viitorii 
săi riiembrii se întîlnesc în părerile, relativ asemănătoare, 
despre scris și artă. El își poate cîștiga autoritatea și în 
sfera membrilor grupului prin valoarea creației produsă 
șt mai ales dacă aici se exercită un spirit critic remarca
bil, un om de opinie, gust și fermitate. Este un factor 
de primă însemnătate. In mod normal o astfel de for
mație aspiră o publicație a sa.

Procedeul invers și, mai dificil, este acela al publicației 
care încearcă să-și creeze cenaclul. în mod normal o 
redacție trebuie să constituie deja forțele centrale aje unui 
cenaclu. Cînd nu este așa, apelul la forțe scriitoricești din 
afară, care să susțină cenaclul înseamnă a deschide porți 
largi invitaților și a transforma cenaclul într-o rampă do 
lansare a talentelor noi și desigur tinere. Cînd aceste 
condiții nu există, avem de-a face cu un fals cenaclu.

Opiniile scriitorilor chestionați converg în a sublinia 
spiritul receptiv și mai ales lucrativ al cenaclurilor, atitu
dinea nepreferențială a conducătorilor lor, nevoia ca cel 
ce conduce cenaclul să fie străin de capricii și de intole
ranțe extraliterare.

Am adresat scriitorului Zaharia Stanca cîteva întrebări re
feritoare la problemele care au revenit constant în opiniile 
scriitorilor consultați

Marii artiști nu se nasc în cenacluri. Marea literatură nu e 
rezultatul vieții de cenaclu. Sînt cenaclurile inutile ? Istoria

noastră literară reține activitatea unor cenacluri care se leagă de 
mari personalități. Există cenaclul numai printr-o mare perso
nalitate ? In absența unei asemenea personalități cum se poate 
impune în cenaclu o ordine, o disciplină interioară ?

Acad. ZAHARIA S T A S C U
„Cenaclurile sînt foarte necesare pentru o literatură. în tine

rețe am frecventat atît cenaclurile lui Eugen Lovinescu, cît și 
pe cel al Iui Mihail Dragomirescu. Mi-ar veni greu să cred că 
astăzi ne-am putea bucura de foarte importanta operă a Hor
tensiei Papadat-Bengescu fără existența cenaclului de la „Zbu
rătorul". Aproape toate cărțile Hortensiei Papadat-Bengescu au 
fost scrise sub influența discuțiilor din acest cenaclu, sub 
influența marelui critic care a fost Eugen Lovinescu. Exempli
ficarea s-ar putea amplifica: am putea cita nenumărați alți 
scriitori care nu s-ar fi dezvoltat fără existența cenaclului 
„Zburătorul". în ceea ce privește cenaclul profesorului Miliaii

Dragomirescu aș vrea de asemenea, să dau un exemplu, și 
anume pe Mihail Sorbul, care a scris sub influența cenaclului, 
s-a dezvoltat ca dramaturg sub ochii lui Mihail Dragomirescu.

Un cenaclu poate fi creat de o mare personalitate : da.- poate 
fi creat și de-o mare colectivitate. De fapt în cenaclul ini To- 
vinescu, de pildă, punctele de vedere cele mai interesante asu
pra unor opere citite nu aparțineau patronului, ci partici- 
panților.

Nu se poate impune în nici un fel. O înțelegere spontană și 
tacită între membri, stima, încrederea reciprocă, principialitatea 
în discuții, absența vulgarităților în atitudine și limbaj nu se 
pot înscrie într-un regulament de funcționare".

Din păcate, conducerea cena
clului a uitat că trebuie să 
organizeze nu să impună dic
tatorial păreri. S-a ajuns la 
un dezacord vădit între sală 
și prezidiu, la frondă și la 
violență de limbaj. De la în
ceput s-a greșit. Un cenaclu 
al tinerilor trebuie condus de 
către tineri. Altfel se nasc 
conflicte care apoi par să 
fie între generații. Sau de 
fapt nu a fost un ce
naclu al tinerilor, după cum 
nici revista „Luceafărul" nu 
mai poate pretinde că este ? 
Iată deci că principala pro
blemă este aceea a conducerii, 
care avînd de dirijat o masă 
eterogenă tinde să devină ri
gidă și arbitrară. Cred că este 
timpul să se treacă la o for
mă nouă, superioară a acestei 
reuniuni literare. în locul ce
naclului care este prea etero
gen și stratificat, și de aceea 
este foarte greu de condus, 
să se organizeze cercuri lite
rare bazate pe afinități este
tice, unde să aibă acces de
sigur oricine, dar orientarea 
să o dea un grup omogen, cu 
o revistă la dispoziție, unde 
să-și susțină opiniile. Casa 
scriitorilor, al cărui local nu 
este folosit îndeajuns, ar tre

Desen după ofișul lui DORIN DIMITRIU fi DAN SAVA IONESCU

bui să pună la dispoziția a- 
cestor cercuri literare spațiul 
necesar pentru instruire, unde 
pe lîngă citirea lucrărilor, pot 
avea Ioc diverse conferințe 
publice, mese rotunde, reci
taluri de poezie, care pentru 
o perioadă de timp ar ține 
locul revistei ce urmează să 
apară.

Așa climatul nostru lite
rar se va oxigena puternic, 
vom avea nu numai buni 
scriitori izolați, ci, de cele 
mai multe ori orientări re
prezentative și puternice, în 
cadrul cărora se pot forma 
și mai ales afirma plenar 
Îjersonalități complexe, care 
a rîndul lor vor avea o 

acțiune catalizatoare asupra 
celor din jur".

E de reținut în mod spe
cial ideea unor grupări lite
rare determinate de orienta
rea estetică. în cadrul unei 
asemenea forme atmosfera 
de lucru, creația propriu- 
zisă n-au decît de cîștigat 
pentru că se elimină diver
gențele și disputele de prin
cipii generale, de obicei oți- 
oase.

O formulă diferită de ce
naclu propune poetul Grigore 
Hagiu.

„Existența din ce în ce mai 
bogată a vieții noastre lite
rare, problemele pe care so
cietatea actuală le ridică în 
fața literaturii, apariția per
sonalităților scriitoricești
foarte diferențiate în peisajul 
culturii, atrag după sine mo
dalități noi în planul înțele
gerii artei scrise, de la tipă
rituri și pînă la cenacluri. 
Nu mai intrigă pe nimeni, 
fără îndoială, pe lîngă exis
tența cercurilor de amatori, 
cenaclurile de profesioniști.

Voi încerca, în rîndurile 
care urmează, să schițez un 
profil pe care l-aș dori din 
ce în ce mai propriu cena
clului profesionist.

Două mi se par a fi pre
misele de bază ale unui ce
naclu de acest tip, premise 
absolut obligatorii : existența 
unui conducător, scriitor de 
mare talent și experiență lite
rară, capabil să imprime șe
dințelor de lucru o linie di
rectoare. constantă, un criteriu 
al valorilor, verificat în timp ; 

o componență recrutată din
tre scriitorii tineri cei mai cu- 
noscuți și apreciați, dornici 
să-și confrunte neîncetat ope
ră, ideile, orientarea. Desigur, 
nu trebuie scăpat din vedere 
faptul că orice cenaclu tre
buie să descopere și să a- 
firme mereu noi nume, nu
mai astfel reușind să-și men
țină prestigiul. Lansarea unor 
nume noi este necesară, dar 
nu trebuie exagerată pentru 
că se ajunge Ia inflație. Oda
tă lansată însă, speranța de
venind o certitudine, debu
tantul trebuie sprijinit pe 
toate căile posibile. în acest 
sens, publicitatea, reclama 
în presă, mai ales cînd cena
clul respectiv dispune de o 
revistă, sînt de la sine-nțelese.

în desfășurarea propriu- 
zisă a ședințelor de lucru se 
află o bună parte, hotărîtoa- 
re poate, a reușitei cenaclu
lui. Se folosesc astfel, cînd 
este cazul, actorii, se imix- 
tionează arte diferite, com
plementare. Discuția Ia text 

s-a dovedit a fi o problemă 
aparținînd unei etape depă
șite. Totuși nu trebuie uitat 
că discuțiile pot fi abordate 
și altfel, fiind stimulați tot
odată și criticii, prin prezen
tări ale unui scriitor sau al
tul, prin confruntarea punc
telor de vedere vizînd una 
din problemele care preocu
pă presa literară la un mo
ment dat sau chiar literatura 
în genere. Emulația ideilor 
critice trebuie speculată cu 
mai mult curaj, ea nu poate 
fi plicticoasă cu adevărat 
decît spiritelor abuziv prac
tice.

Meritul unui cenaclu este, 
printre altele, și de a da în 
lectură lucrări așa-numite 
„nereușite’. Aceste lucrări 
însă devin importante pentru 
scriitorul respectiv, arătîn- 
du-ni-1 într-o lumină mai 
complexă, mai reliefată ; in
trăm în laboratorul lui de lu
cru și aceasta, pentru înțele
gerea lui mai exactă, nu este 
puțin.

Rămîne o problemă veșnic 
dezbătută penetrarea lucrări
lor merituoase în zona publi
citară. în afară de cenaclul 
„Nicolae Labiș" care-și pu
blică în revista „Luceafărul" 
cu regularitate membrii, ți- 
nînd seama de exigențe me
reu sporite, nu cunosc reuși
tele altor cenacluri pe acest 
tărîm. Trebuie oare, pentru 
a se menține un contact mai 
direct cu posibilitatea tipări

DRAGGȘ VRiNCEANU
„Cenaclurile literare sînt un 

fel de reviste literare cu 
caracter oial. Ele îngăduiesc 
recepționarea fie și restrînsă 
a unei poezii (sau unei proze) 
ca și comentarea ei. E vorba 
de un mijloc de prezentare 
a creației îndeajuns- de com
plet. Cenaclul îngăduie o 
emoție de grup a artei scrisu
lui. Această artă rămîne 
altminteri în voia percepției 
solitare a lectorului.

Bineînțeles că cenaclurile 
literare nu trebuie folosite 
numai pentru formele de 
debut, adică pentru începă
tori : ar fi cazul ca ele să se 
extindă la activitatea tuturor 
scriitorilor, ca un prim mijloc 
de difuzare, de comentare și 
de selectare. Cine cunoaște 
activitatea cenaclului literar 
„Junimea" al „Convorbirilor 
literare", știe ce rol istoric a 
jucat această inițiativă în 
mișcarea literară a veacului 
trecut.

Sînt un partizan convins al 
organizării și funcționării ce
naclurilor literare Ia orice 
scară și mai ales la aceea a 
debuturilor. Am participat 
cîțiva ani în șir la desfășurarea 
lucrărilor cenaclului „Nicolae 
Labiș", condus de revista „Lu
ceafărul" pe unde au trecut și 
unde s-au afirmat aproape toți 
reprezentanții poeziei româ
nești noi, de la Nichita Stă- 
nescu la Marin Sorescu și la 
ceilalți care au urmat. Fără 
îndoială că observațiile noas
tre și încurajările hotărîte, cu 
un moment mai devreme, pe 
care le-am dat, au contat îd 
afirmarea acestor poeți.

Funcționarea unui cenaclu 
literar este pe cît de simplă, 
pe atît de complexă. Un ce

rii, înființate noi cenacluri 
afiliate editurilor noastre ? 
Oricum, editurile trebuie 
antrenate, cointeresate de 
ceea ce se întîmplă în 
cenacluri, fapt de pe urma 
căruia ele n-ar avea, după 
părerea mea, decît de cîști
gat".

Deci un cenaclu care să 
găzduiască orientări diferite, 
dar să le asigure o convie
țuire pacifică și fecundă, 
mijlocind publicarea, even
tual editarea a ceea ce e mai 
valoros, preocupîndu-se de 
crearea unui orizont literar 
cît mai amplu. Nu atît un 
cenaclu—atelier, cît mai cu- 
rînd un cenaclu de aprecie
re, selecție și „oficializare", 
a creatorilor.

Cum se poate asigura însă 
o funcțiune infailibilă a siste
mului apreciativ ? Grigore Ha
giu ciede în judecata unui 
mare scriitor, cu criterii con
stante, verificate în timp. Dar 
în lipsa unei asemenea per
sonalități ?

Scriitorul Dragoș Vrînceann 
subliniază dificultățile, adesea 
de nerezolvat, ce se pot ivi 
în aprecierea lucidă a lucră
rilor. Cenaclul mijlocește o 
receptare mai adine emoțio
nală decît lectura, ceea ce fa
vorizează adesea deruta gîn- 
dirii critice. Autoritatea con
ducătorului de cenaclu nu este 
întotdeauna capabilă să resta
bilească „temperatura" nor
mală în judecarea estetică.

naclu poate ușor deveni un 
instrument părtinitor de pro
movare : poetul debutant are 
posibilitatea de a-și organiza 
singur o primire critică fa
vorabilă, dacă cenaclul este 
supus influenței unui grup 
sau altul de tineri ascultători 
care își propun dinainte sâ 
susțină un debut sau altul prin 
luări de cuvînt sau prin apla
uze.

Arbitrajul prezidiului cena
clului nu este suficient pen
tru a imprima un caracter de 
obiectivitate debuturilor, r.tît 
timp cît se poate crea în prea
labil o atmosferă pur emotivă, 
deloc critică în favoarea unui 
poet sau altul sau unui gen 
de poezii ori altul.

Remediul acestor defecta 
de funcționare a unui cena
clu stă în posibilitatea de 
admitere, din partea conducă
torilor lui, a luărilor de cu
vînt, cu o anumită libertate 
de mișcare, cu anumite „pre
rogative" firești în a selecta 
persoanele care vorbesc.

De altminteri exprimarea 
unei opinii critice cere și o 
anumită practică a formulării 
acestei opinii, spre a nu se că
dea în pur verbiaj incompe
tent. Cenaclurile trebuie să 
pună în evidență nu numai 
tineri poeți și prozatori, ci să 
îngăduie și formarea treptată 
a unor comentatori critici, 
care să posede un limbaj de 
exprimare concis și exact".

Deci un cenaclu al cărui 
conducător să dispună de acele 
prerogative care să asigure 
eliminarea oricărui apriorism 
în aprecierea lucrărilor pre
zentate, ca și a diluărilor ge
nerate de accesul prea facil la 
cuvînt.
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BAS 
FĂT
O agitația greu de stăpînlt 

domină acest sfîrșit de sezon 
fotbalistic. Am cîștigat a- 
micalul cu R. F. a Germani
ei și toată lumea a sărit în 
aer și nu vrea să mai coboa
re. Această victorie, care ar 
fi trebuit să ne facă mai lu
cizi, ne-a aruncat într-o sta
re de totală euforie și, ca 
prim rezultat, am ciopîrțit 
campionatul cu patru satire. 
Nicăieri în lume, calendarul 
intern nu e mai hăcuit ca la 
noi — și asta, cînd toată su
flarea specialiștilor a căzut 
de acord, de multă vreme, că 
desfășurarea normală a cam
pionatului trebuie respectată 
eu sfințenie. Baza selecției e 
campionatul — s-a spus, s-a 
repetat, dar iată că iar am 
uitat.

Duminică, noi, bucurește- 
nii, am stat tacticoși în fața 
televizoarelor și am urmărit 
partida Bulgaria—Portuga
lia. Meci de factură medio
cră, cîștigat de gazde cu 
1—0 pentru că Simoes, eva
luat, la bursa valorilor, la 
250 000 de dolari și Eusebio, 
jucătorul de granit, au fost 
aproape scoși din luptă prin 
faulturi nesancționate nici 
măcar ca lovituri libere. Prie
tenii noștri bulgari au o e- 
chipă mare, dar cumplit de 
dură. Spunînd, ca să dau 
glas dreptății, că nici portu
ghezii n-au fost îngeri, mă 
întreb eu tristețe încotro se 
îndreaptă fotbalul din Euro
pa ? Punțile spre inima noas
tră s-au rupt și marii prinți 
ai balonului rotund — un 
Torres sau un Asparuhov — 
nu se mai gîndesc la tribune

V—_______

MUL CU
F R U M O S

de Fânuț Neaqu
nici prin somn. Evoluînd pe 
coordonatele bătăii, fotbalul 
va sfîrși prin a ne alunga 
din preajma dreptunghiului 
cu gazon unde am închipuit 
atîtea povești frumoase. Tră
im epoca în care basmul a 
murit, Făt Frumos (în postu
ră de fotbalist, sau mal ales 
atunci) aruncînd pieptenele 
peste umăr, așteaptă să ră
sară un automobil, dacă se 
poate decapotabil și de mar
că japoneză. Chiar și cel 
care se mai gîndesc la pă
duri, se gîndesc la păduri 
formate din arbori de cau
ciuc. E păcat!

în țară s-au jucat, mari și 
late, trei meciuri. La Brașov, 
stegarii au cîștigat două 
puncte. Pavlovici a ratat lo
vitura mortală. Acest băiat, 
născut să fie o glorie, se 
gîndea, probabil, în momen
tul cînd a lovit balonul, la 
hanul Sura Dacilor unde se 
servesc berbeci la frigare și 
oale cu vin vechi. Pe dru
mul de costișă către cîr- 
ciumi, fotbalul nostru a 
pierdut multe talente, E un 
tribut mult prea mare.

Jiul din Petroșeni a cîști
gat la U.T.A. Pentru mine, 
lucrul era de așteptat, fiind
că minerii nu-și pot permite 
luxul să cedeze un punct pe 
teren propriu. Unii, însă, se 
miră, fiindcă, de curînd, fot
baliștii arădam au făcut o 
demonstrație de verbiaj care 
te lasă perplex. Citiți decla
rațiile lui Petescu și vă asi
gur că veți rămîne uluiți de
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prăpastia dintre vorbele pe 
care le rostește șl felul în 
care știe să lovească balo
nul. Dar, pe la Arad, de 
cînd nu se mai joacă fotbal 
și se toacă leuștean, s-au în
vățat cam mulți să dea lec
ții.

Farul, se spune, a făcut cel 
mai bun meci din campio
nat. Și din nou a înscris 4 
goluri. Gil Mărdărescu, aca
să, are chei pentru toate pro
blemele. De altfel, eu cred 
că el are, la ora actuală, cea 
mai bună înaintare din țară. 
Sasu, Iancu, Tufan și Kallo 
sînt capabili să destrame 
orice apărare. Linia media
nă : Koszka și Cicl Manola- 
che, excepțională. Gil e 
ghimpele din coasta Stelei, 
și dacă-n primăvară va prin
de vînt bun în două-trei ie
șiri, nimeni nu va putea 
să-l mai răstoarne...

...Mestecînd într-un uluc 
spart la colțuri, aceleași trei 
metafore dintr-un basm spus 
de mămica, un veșnic debu
tant într-ale cronicii sporti
ve, mi-a tras un ghiont pe 
întuneric. Am zîmbit și l-am 
scuzat, căci nu știe încotro 
îl mînă „sfătuitorii" săi. Dar 
la a doua ocazie promit să 
mă opresc puțin la stilul 
domniei sale...

Astăzi, împreună cu cole
gul meu Vasile Căbulea, 
vom transmite de la Torino 
avancronica, iar miercuri 
seara cronica meciului Ju
ventus—Rapid Nădăjduim 
că giuleștenii, miercuri după- 
amiază, ne vor înaripa con
deiele.

ROMANIA — O MEDALIE 
DE AUR ȘI DOUA DE 
ARGINT LA CAMPIONA
TELE INTERNAȚIONALE 
ALE SCANDINAVICI LA 

TENIS DE MASA

La Karlskrona au luat 
sfîrșit campionatele interna
ționale de tenis de masă ale 
Scandlnaviei. Jucătorii din 
România au fost prezenți în 
trei finale, obținînd pînă la 
sfîrșit o medalie de aur și 
două de argint.

SEMIFINALELE C.C.E. LA 
POLO

Semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni" la polo pe 
apă se vor desfășura la 9 și 
16 decembrie. Dinamo Bucu
rești va întîlni la Genova e- 
chipa Pro Recco. urmînd ca 
returul să albă loc la 16 de
cembrie la București. în cea 
de a doua semifinală, 
T.V.S.K. Moscova va susține 
o dublă întîlnire eu Mladost 
Zagreb.

RUGBIȘTII BÎRLADENI 
VICTORIOȘI IN BULGA

RIA

Echipa română de rugbi 
Rulmentul Bîrlad a susținut 
cel de-al doilea joc din ca
drul turneului pe care îl în
treprinde în Bulgaria. Rug- 
blștil români au întîlnit la 
Sofia, echipa clubului Poște
lor, pe care a învins-o cu 
scorul de 17—6 (9—3).

FERENCVAROS A CÎȘTI
GAT CAMPIONATUL 

MAGHIAR

Ediția din acest an a cam
pionatului maghiar de fotbal 
s-a încheiat cu victoria for
mației Ferencvaros Buda
pesta care a totalizat 52 de 
puncte din 30 de meciuri (24 
victorii, 4 jocuri egale și 2 
înfrîngeri).

INfORlWH
Luni la amiază a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre Sofia o 
delegație a Uniunii Tineretului 
Comunist formată din Nicolae 
Mancaș, membru al C.C. al 
U.T.C, reprezentant al U.T.C. la 
F.M.T.D. și Nicolae Cristache, 
membru supleant al C.C. al 
U.T.C., adjunct al șefului secției 
relații internaționale, care va 
participa la ședința Comitetului 
internațional de pregătire a Fes
tivalului Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Sofia.

Delegația Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist, condusă de 
Morkunas Vațlovas Antonovici, 
prim secretar al C.C al U.T.C.L 
din R.S.S. Lituaniană care, la 
invitația Comitetului Central al 
U.T.C, se află în țara noastră, a 
vizitat, în continuare, Muzeul 
Doftana, Uzinele „Tractorul" și 
Institutul Politehnic din Brașov, 
Grădina botanică, Institutul Me- 
dico-farmaceutic. Complexul so
cial și baza sportivă studențea
scă, Muzeul de artă și etnografie 
al Transilvaniei din Cluj și coo
perativa agricolă de producție 
„Mihai Viteazul" din regiunea 
Cluj.

De asemenea, delegația a pur
tat discuții pe probleme alo 
muncii în rîndul tineretului la 
Comitetul regional Brașov al 
U.T.C. și la Comitetul U.T.C. și 
Consiliul U.A.S.. pe centrul uni
versitar Cluj.

Duminică după amiază a sosit 
în Capitală o delegație a Tinere
tului Mișcării Naționale a Revo
luției (J.M.N.R.) din Congo 
(Brazzaville), condusă de Onanga 
Jean Pierre, secretar al Consiliu
lui Central Executiv Național al 
J.M.N.R., care, la invitația C.C. 
al U.T.C., face o vizită în țara 
noastră.

Luni dimineața delegația Ti
neretului Mișcării Naționale a 
Revoluției din Congo (Brazza
ville) a fost primită la C.C. al 
U.T.C. de tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

PREȚUIREA ȘI RĂS
’PONDEREA SAVANTULUI

(Urmară din pag. I)
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ca mersul său creator să nu 
fie stînjenit, pentru ca nicio
dată măreția sa potențială să 
nu fie nevoită să te încon- 
voaie sub apăsarea umilin
ței...

Am început prin a prezen
ta un obicei al lui Filip IL 
Omenia sa era amenințată 
de ispitele care se ivesc în 
calea oricărui conducător co 
deține putere. Un cuvînt sau 
un capriciu al unui conducă
tor poate întrerupe un mers 
omenesc, poate fringe un 
zbor. Ezitarea sau rezerva în 
acordarea unui sprijin poate 
determina o prăbușire. Mu- 
tatis mutandis, am văzut (și 
văd încă) asemenea cazuri în 
instituțiile de cercetare știin
țifică. Undeva, cîndva, ase
menea întîmplări au împins 
oamenii la abandonarea unul 
proiect de lucru, la părăsi
rea unei specialități, la tran
sferarea în ait loc de muncă. 
M-am gîndit de multe ori 
dacă printre funcțiile secre
tarului științific n-ar trebui 
să fie și aceea de a aminti 
cît mai des, omului investit 
cu putere de către oameni 
(într-un regim cu adevărat 
democratic ca al nostru), că 
trebuie să fie om. Din nefe
ricire, pentru unii dintre cei 
chemați să vegheze la bunul 
mers al lucrurilor în unele 
institute, generalul este mai 
demn de încredere decît sol
datul — uitîndu-se că unii 
dintre soldați ascund, în ra
nița lor, bastonul de mare
șal...

Nu vrem să insistăm asu- 
A pra acestui aspect, esențial 

totuși. Ne întrebăm în conti
nuare : de cîte ori cercetăto- 

g rul »re a se izbi de neînțe
legerea oamenilor din admi- 

nlstrație, a oamenilor „hîr- 
fiilor" pa la oare aleargă, 
uneori în interese supraper- 
sonalo, alteori în interese o- 
menești, personale ? Altădată 
atrăgeam atenția asupra fap
tului că în acest fel se pier
de „timp calificat", se pier
de energie prețioasă.

Astăzi vreau să repet eă, 
în acest fel, se pierde entu
ziasm, încredere în forțele 
proprii. Apar amărăciuni, de
zolare.

Sub halatul de laborator, 
bătăile inimii devin dureroa
se. Am văzut contabili îm- 
piedicînd, cu o semnătură, 
valorificarea muncii de ani 
de zile a unui colectiv. Am 
asistat la o ședință în care 
cineva pus să vegheze la a- 
plicarea legii, cerea ca de
mersurile umil om de știință 
să nu fie luate tocmai în se
rios, deoarece se știe din is
torie că savanții „nu sînt cu 
picioarele pe pămînt" : Dio- 
gene locuia într-un butoi, 
Arhimede umbla gol după 
baie strigînd : „Evrika I și 
desena cercuri pe nisip cînd 
dușmanii invadau cetatea 
eto. Am fost martor la o sce
nă în caro un profesor uni
versitar a fost bruscat do 
cărie un casier do autogară 
provincială, pentru că ceruse 
să nu se mai dea bilete „pe 
sub mînă" : omul a fost 
bruscat abia cînd și-a decla
rat ocupația, primind un po
top de sudălmi ce vizau... 
criteriile de admitere în fa
cultăți...

In Istoria anecdotică a ști
inței se pomenește despre 
hangarul neigienic în care 
soții Curie și-au făcut desco
peririle de bază, despre fap
tul că Einstein și-a scris lu
crările de tinerețe într-o că
măruță plină de scutece de 

eopil, puse la uscat- Este 
însă împotriva eticii să pri
văm pe constructorii progre
sului, pe cel care dăruiesc si 
produc, de oomoditățile zil
nice elementare, la care au 
„drept" consumatorii. într-un 
Interviu dat în 1945, George 
Enescu este întrebat: oe cre
de despre „tumul de fil
deș*  ? A răspuns i „Contac
tul cu viața este necesar 
pentru creator, dar uzura e- 
nergiei sale in micile (dar 
numeroasele) eforturi de a- 
daptare la viață, este profund 
dăunătoare. Aventurierul cere 
vrea numai „să trăiască", Sfi 
poate cheltui întreaga ener
gie în lupta cu viața, dar 
creatorul — are ceva mai 
bun de făcut cu ea..."

De multe ori (și aoest lu
cru trebuie repetat iarăși și 
iarăși I) ceea ce-1 apasă pe 
un om de știință se oonside- 
ră a fi o „problemă perso
nală". Știința este astăzi tasă 
atît de ramificată, înalt a- 
proape fiecare om specializat 
răspunde, în țara noastră, de 
un sector în care este greu 
să fie înlocuit Imediat. O 
„problemă personală" pen
tru a cărei rezolvare nu se 
găsește solicitudine, poate 
greva un sector științific. 
Numai în aparență avem 
mulți oameni de știință ; do 
fapt — mai ales în dome
niile modeme sau subtile — 
avem puțini. Mă întreb dacă 
îndemnul acesta la solicitu
dine omenească, înțolea cum 
trebuie, nu ar avea — pen
tru dezvoltarea științei noas
tre o influență comparabilă 
cu importul de aparatură 
modernă.

Aș dori să primesc, la re
dacție, scrisori care să-md a- 
rate că aoest îndemn a avut 
cuvenitul ecou.

A N A
SĂPT ĂMÎNALĂ

• Stadionul „Re
publicii" din Capita
lă găzduiește, 
miercuri, cu începere 
de la orele 14, meciul 
de fotbal din cadrul 
ultimei etape a divi
ziei naționale A : Di
namo București—U- 
niversitatea Cluj.

• Meciurile femi
nine de handbal din 
cadrul „Cupei cam
pionilor Europeni" 
dintre campioanele 
României și Norve
giei, Rapid și Brand- 
val Idrotțslag, vor a- 
vea loc în sala Flo- 
reasca în zilele de 2

și 3 decembrie la o- 
rele 19 și respectiv 
17.

• Meciurile de vo
lei din cadrul divizii
lor naționale de volei 
programează în Capi
tală următoarele
jocuri : duminică 3 
decembrie — de la 
orele 8,30 în sala Di
namo : Științe Eco
nomice — Viitorul 
București (f), Medici
na—C.S.M. Sibiu (f), 
Dinamo — Drapelul 
roșu Sibiu (f), iar în 
sala Floreasca : Me
dicina — Construcții 
București (m), I.C.F.-

Petrolul Ploiești (m) 
și Steaua — Alumina 
Oradea.

• Campionatele 
naționale de baschet 
programează în Capi
tală nu mai puțin de 
10 jocuri dintre care 
amintim : în sala 
Ciulești : sîmbătă,
după-amiază, Rapid- 
Voința Brașov, iar în 
sala Floreasca: 
Steaua — Politehnica 
București. Tot în sala 
Floreasca, duminică 
dimineața, Progresul- 
„U“ Cluj (f), Dina
mo—Politehnica Ga
lați (m).

• Înflorirea națiunii și a
Z statului nostru socialist

TROFEUL LUI NEPTUN
Dați-mi voie să cred că zilele 

acestea protocolarul domn cu 
barba de alge și-a lăsat la gar
derobă tridentul de zeu al ape
lor și a venit să patroneze ma
ratonul poloiștilor de la bazinul 
Floreasca. Căci prea selectă a 
fost participarea — prezente 
fiind cîteva din cele mai bune 
echipe ale lumii — spre a nu 
fi onorată astfel...

în acest turneu semifinal al 
Cupei campionilor europeni te 
tnt'.lr.eau pentru prima oară 
într-o grupă asemenea formații 
redutabile : Partizan-Belgrad, de 
două ori campioană a continen
tului își încerca șansele alături 
de T.V.S.K. Moscova, Dynamo 
Berlin și Dinamo-București (Den 
Robben Hilversum e o echipă 
la cîteva poște de valoarea ce
lorlalte). Răsfoiți orice agendă a 
ultimelor olimpiade și veți vedea 
pe lista celor mai buni, jucători 
din aceste echipe. Și totuși nu
mai două se puteau califica. La 
ora cînd apar rîndwile noastre 
știți că Dinamo București și 
T.V.S.K. Moscova și-au cîștigat

dreptul de a juca cu victorioa
sele grupei de la Zagreb. Se 
cere insă să nu uităm acele 
momente teribile de luptă. L-am 
văzut pe celebrul Jancavici de 
la Partizan și am înțeles de ce 
la Barcelona i s-a spus El Cor- 
dobes. Dar nici el, nici Sandtei, 
nici Marovici n au putut irece 
de campionii noștri. Ce a făcut

cît jumătate din această echipă*.  
Se poate ca Internaționalul iu
goslav să fie exagerat puțin. 
Subscriu la ideea că Zahan este 
intr-adevăr o vedetă, o adevă
rată vedetă în sensul cuprinză
tor al cuvîntului. Dar el este 
„domnul nr. 1“ numai pentru că 
legătura cu Grințescu. Kroner, 
Mărculescu, Blajee, Popa, Mi-

Turneul semifinal al C.C.E. la polo

ca echipa pe care o antrenează 
C. Corcac să lasă din bazin 
epuizată, dar cu acel incompa
rabil suris pe care ți-l dă reu
șita ? In primul rînd ambiția, 
adevărat motor-rachetă care a 
trecut șansa de partea noastră 
tn momentele de echilibru. 
Adăugați ctștigul de tehnică și 
vefi avea o explicație deplină. 
Sandici remarca lapidar : „Da, 
Dinamo București este o echipă 
mare. Zahan face însă cel puțin

hiilescu, Zamfirescu, Frățilă sau 
Csiszer se face avînd același 
numitor comun : efortul indivi
dual în sprijinul echipei. Ce 
poate fi mai simplu ? I îmi spu
nea eu haz un mucalit, după ce 
am trecut cu bine de acel 0-2 
din jocul cu Dynamo-Berlin : 
„dom’le, băieții noștri au învățat 
două lucruri mari — să vorbeas
că mai puțin și să joace mai 
mult. Au început să se înțelea

gă între ei ca delfinii*.  De acord. 
Am notat însă și unele lacune 
in jocul nostru, pe căre nu a- 
vem motiv să le ascundem. 
Pasele nu sînt întotdea
una singure, se plasează prea 
mult acțiunile pe centru, anga
jarea se face cu întîrziere în 
cursa după minge ; la zona ce
lor patru metri fazele se cer 
create cu mai mare repeziciune. 
Am văzut, în acest turneu, ju
cători ce înotau frecvent suta 
de metri sub un minut. Și aici 
viteza își spune cuvîntul.

Ne bucurăm că băieții noștri 
alcătuiesc la ora actuali o echi
pă cu un solid suport moral, ci 
știu si se sprijine reciproc, așa 
cum au fieut-o și în meciul vic
torios cu campioana Uniunii 
Sovietice. Se cere aceeași ambi
ție tn partidele următoare. Data 
celei mai apropiate este 9 de
cembrie, cînd reprezentanta 
noastră va întîlni tn semifinală 
o veche cunoștință : echipa ita
liană Pro RECCO.

ARISTIDE BUHOIU

HANDBALj

VICTORIE ROMÂNEASCĂ
LA CLUJ

Finalul a fost mai mult decît 
dramatic și în cele din urmă, 
Ana Starck, prlntr-o lovitură 
de la 7 m a hotărît soarta tur
neului, așezînd laurii victoriei 
pe fruntea echipei române.

București — Iugoslavia 9—8 
(4—2) după ce, în prima repri
ză româncele au tras de 5 ori 
în bară, iar în cea de a doua, 
scorul a evoluat la limită, sufo
cant, de o parte șl de alta, re
zultatul final fiind hotărit de o 
lovitură de la 7 metri în ulti
mele secunde ale întîlniril.

în întâlnirea Moscova — Buda
pesta, 12—9 (7—6) sovieticele, 
cu un joc atletic și cu forță, au 
demonstrat de pe acum că la 

viitoarele campionate mondiale 
vor fi o echipă de temut. Pe 
locul III s-a clasat reprezenta
tiva Iugoslaviei, echipă tehnică 
bine orientată tactic. Campioa
nele mondiale, jucătoarele ma
ghiare, n-au reușit să înscrie 
la Cluj pe cartea lor de vizită, 
decît locul IV, cu 3 puncte.

Formația de tineret a Bucu- 
reștiului s-a clasat pe ultimul 
loc, cu un punct.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Teatrul Național I. L. Cara- 
glale, sala Comedia Castiliana 
ora 19,30 ; Sala Studio Regina de 
Navara, ora 19,30 ; Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra, sala Studio 
Sfintul Mitică Blajinu, ora 20 ; 
Teatrul C. I. Nottara Lovitura, 
ora 19,30 ; Sala Studio Scaunele 
ora 20 ; Teatrul Barbu Delavran- 
cea De Ia București la vale ora 
19,30; Studioul Institutului de 
artă teatrală și cinematografică 
Fluturi (premieră) ora 20 ; Tea
trul Ion Creangă Toate pînzele 
sus, ora 9,30 ; Teatrul Țăndărică 
Vrăjitorul din Oz ora 17 ; Tea
trul Alexandru Davilla din Pitești 
în sala Schitu Măgureanu Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară ora 20.

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la cinematograful Pa
tria (orele 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21), Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21). 
în programul viitor REÎN
TOARCEREA LUI SUR- 
COUF.

LOANA
rulează la Republica (orele 
9,45; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
București (orele 8,45; 11,15; 
13.45; 16,15; 18,45; 21), Modern 
(orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 
18,45; 21).

CINE VA DESCHIDE UȘA? 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30).

O FATA FERICITA
rulează la Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Victoria (o-

rele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 18,15 ;
18,30 ; 20,45).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Festival (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21),
Arta (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Floreasca (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30).

SINBAD MARINARUL
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45), Vitan 
(orele 14,30; 16.30; 18,30; 20,30).

ECOU PE COASTA
rulează la Lumina (orele 9; 
16,30); în continuare (orele 
18,30; 20,30).

VULTURII ZBOARĂ 
DEVREME

rulează la Union (orele 15,30; 
18 ; 20,30), Buzeștl (orele 15 ; 
17.45; 20,30).

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Giulești (orele 18 ; 
17 ; 19 ; 21).

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Feroviar (orele 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,15), 
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15; 
16.30; 19; 21,15), Aurora (orele 
8.30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18.15; 20,30).

BUS MÎINILE, DOMNILOR 
POLIȚIȘTI 1

rulează la înfrățirea (orele 
14: 16: 18; 20).

SALVELE AUROREI 
rulează la Dacia (orele *,30;  
20.45 în continuare).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30), Flacăra (orele 
14.30; 16,30; 18,30: 20,30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW 
rulează la Bucegi (orele 16; 
18,15; 20,30), Miorița (orele 
9.30; 12; 15,30; 18; 20,30).

CANALIILE 
rulează la Unirea (orele 18,30; 
18; 20.30).

OCOLUL 
rulează la Torni*  (orele 8; 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

POVESTEA TARULUI 
SALTAN

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

PE CER TRECE CARUL 
MARE

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

CUM SA FURI UN MILION 
rulează Ia Moșilor (orele 
14,15; 16,30; 18,45; 21).

PASAREA PHONIX 
rulează la Cosmos (orele 18; 
17,45; 20,30).

SORA CEA MARE
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

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

SUBTERANUL
rulează la Volga (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30).

18,00 în direct... Transmisiune 
de la Cabinetul regional de in
formare tehnico-economică Ba
cău ; 18,30 Pentru copii ; 19,05 
Pentru tineretul școlar. Școli și 
tradiții ; 19.30 Telejurnalul de
seară ; 20,00 Aventurile lui Tar
zan ; 20,26 Album de poezie : 
Variațiuni pe o temă autumnală. 
20,40 Seară de teatru : „Șeful 
sectorului suflete" de Al. Miro- 
dan.

(Urmare din pag. I) 

tare a rândurilor națiunii, ale po- 
@ porului îl constituie politica na

țională justă, marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român, fău- 

@ rirea frăției dintre oamenii mun
cii fără deosebire de naționali
tate. Conviețuind, luptînd și 
muncind înfrățiți pentru înflori
rea patriei noastre comune, oa
menii muncii români și cei apar- 
ținînd naționalităților conlocui
toare, cu egale drepturi și posi
bilități de afirmare multilaterală, 
alcătuiesc împreună o singură 
mare familie: familia României 
socialiste. Prietenia frățească a 
tuturor celor ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, re
prezintă o puternică forță mo
trice a progresului general al so
cietății noastre, o vie expresie a 
rolului uriaș pe care-1 joacă uni
tatea întregului popor în făurirea 
socialismului, în ridicarea Româ
niei pe culmile civilizației. Pa
triotismul socialist acționează ca 
unul din principalii factori sti
mulatori ai progresului societății 
noastre.

Dezvoltarea României și a al
tor țări socialiste arată că progre
sul națiunii constituie în actuala 
etapă o condiție a progresului 
social-general. Viața confirmă că 
marile posibilități de progres pe 
care le conține socialismul pot fi 
valorificate maxim numai tn for
me adecvate specificului fiecărei 
națiuni.

înflorirea națiunii socialiste, a 
fiecărui stat socialist, egal în 
drepturi, suveran și independent, 
constituie o cerință esențială a 
întăririi unității și coeziunii ță
rilor socialiste, a creșterii înrîu- 
ririi lor asupra mersului înainte 
al omenirii. înflorirea națiunilor 
socialiste oferă țărilor recent eli
berate, națiunilor în formare, un 
exemplu de afirmare a ființei 
naționale a popoarelor. Realiză
rile fiecărei națiuni, ale fiecărei 
țări pe calea socialismului, ilus
trează superioritatea orînduirii 
socialiste asupra capitalismului,

Un factor deosebit al dezvol
tării multilaterale a națiunii so
cialiste române îl constituie în
tărirea statului socialist. Statul 
asigură, prin diferite forme, mij
loace și metode, dezvoltarea orân
duirii și națiunii socialiste. O tră
sătură caracteristică a statului 
nostru socialist este extinderea 
continuă a funcțiilor lui, creș
terea rolului său în dezvoltarea 
economică și social-culturală a 
țării. în etapa desăvîrșirii con
strucției socialismului crește și 
mai mult rolul statului, sporesc 
considerabil sarcinile sale atît pe 
plan intern fcît și pe plan inter
național. Evoluția funcțiilor sta
tului și amplificarea lor pe mă
sura înaintării societății pe dru
mul socialismului este o cerință 
legică, confirmată de experiența 
țării noastre, deoarece sarcinile 
și rolul statului sînt determinate 
do baza economică și de struc
tura de clasă a societății, de ra
portul forțelor de clasă, de na
tura puterii de stat populare, de 
conținutul politic și economic al 
puterii de stat a oamenilor mun
cii din statul nostru socialist. 
Esența și rolul statului nostru 
socialist în dezvoltarea societății 
determină și schimbări în conți-

_ mitul funcțiilor sale. Caracteri- 
stic este faptul că se dezvoltă în 
mod considerabil rolul statului 

• în organizarea economiei națio
nale, a activității științifice și 
culturale în toate domeniile vie- 

• ții sociale. Totodată capătă un 
conținut nou funcția de repri
mare, crește continuu rolul opi
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niei publice în viața socială, a- 
ceasta contribuind la formare*  
și dezvoltarea noilor trăsături de 
comportare a oamenilor, la ridi
carea lor la nivelul înțelegerii 
necesității apărării intereselor de 
bază ale societății socialiste, al 
îmbinării armonioase a interese
lor personale cu cele obștești.

Corespunzător intereselor pro
pășirii țării și bunăstării întregu
lui popor, dezvoltării culturale și 
educării maselor largi ale popu
lației în spirit socialist, sporeso 
în mod considerabil sarcinile sta
tului, se afirmă tot mai putemio 
atributele suveranității lui. In a- 
celași timp, statul apără cuceri
rile revoluționare ale oamenilor 
muncii, interesele întregului po
por.

Legea noastră fundamentală 
stabilește cadrul constituțional al 
dezvoltării rolului statului, scopul 
suprem a] activității statului în 
etapa desăvîrșirii construcției so
cialismului, sarcinile și funcțiile
sale. Noua reglementare consti
tuțională Învederează că statul 
nostru socialist — așa cum a a- 
irătat Lenin în tezele sale pri
vind întărirea statului socialist
— se întărește odată cu întări
rea societății, a unității și coezi
unii acesteia. în orînduirea so
cialistă crește rolul statului, pen
tru că el dispune de toate mij
loacele pentru a asigura dezvol
tarea multilaterală a țării și în
făptui o adevărată democrație.

Constituția României socia
liste formulează, în dispozițiile 
ei, sarcina fundamentală a statu
lui nostru socialist și scopul su
prem al activității întregului a- 
parat de stat : „în Republica So
cialistă România — prevede art. 
13, alin. 1 — întreaga activitate 
de stat are drept scop dezvolta
rea orînduirii și înflorirea na
țiunii socialiste, creșterea conti
nuă a bunăstării materiale și cul
turale a poporului, asigurarea li
bertății și demnității omului, a- 
firmarea multilaterală a persona
lității umane",

Aceasta pune în lumină un 
fapt de hotărîtoare însemnătate 
istorică : în societatea noastră so
cialistă s-a realizat unitatea de 
interese și scopuri între stat, ca 
instrument al colectivității, și ce
tățean, ca element constitutiv al 
unei colectivități unite prin in
terese și idealuri comune. Rolul 
fundamental al statului socialist 
este dezvoltarea orînduirii socia
liste și înflorirea națiunii socia
liste, precum și fericirea omului 
societății socialiste, a construc
torului socialismului care își des
fășoară munca sa devotată pen
tru interesul și idealurile tuturor 
și ale fiecăruia.

în cea de a doua parte a sa, 
artieolul 13 din Constituție de
termină sarcinile și funcțiile sta
tului nostru în etapa desăvîrșirii 
construcției socialiste : organiza
rea, planificarea și conducerea 
economiei naționale; apărarea 
proprietății socialiste ; garantarea 
exercitării depline a drepturilor 
cetățenilor, asigurarea legalității 
socialisto și apărarea ordinii de 
drept; dezvoltarea învățămîntu- 
lui de toate gradele, asigurarea 
condițiilor pentru dezvoltarea ști
inței, artei și culturii. înfăptuirea 
ocrotirii sănătății ; asigurarea a- 
părării tării și organizarea for
țelor sal» armato : organizarea 
relațiilor eu celelalte state.

Apar — evident — cu deose
bită claritate nu numai func
țiile statului nostru socialist, dar 
și conținutul concret, cu elemen
tele noi, ale acestor funcții, pre
cum șl sensul și scopul superior

*1 exercitării lor; tn toate fat- 
mele exercitării lor, funoțlile sta
tului au ca scop suprem omul 
societății socialiste, bunăstarea, 
viața, libertatea, fericirea lut

Identitatea de interese și 
scopuri ale statului nostru socia
list și ale oamenilor muncii, în 
general, precum și ale fiecărui 
cetățean In parte au determinat 
consfințirea și definirea într-un 
cadru nou, într-o nouă sistema
tizare și îmbogățit în spiritul 
democratismului socialist, a drep
turilor și datoriilor fundamentale 
ale cetățenilor, punîndu-se un 
accent sporit pe acele garanții 
juridice care, alături de garanțiile 
economice și politice asigură 
drepturilor și libertăților o depli
nă realizare și o eficientă ocro
tire. în afară de aceasta, corespun
zător stadiului de dezvoltare al 
societății noastre și adîncirii de
mocratismului socialist, în Consti
tuție au fost înscrise drepturi 
fundamentale noi. E demn do 
subliniat că o seamă de texte 
Învederează grija și dragostea cu 
care partidul și statul înconjoară 
tineretul, pe care îl vrea cît mai 
bine pregătit pentru viitoarele lui 
răspunderi și căruia îl creează un 
viitor luminos : „Republica So
cialistă România — prevede ar
ticolul . 24 — asigură tinerilor 
condițiile necesare dezvoltării 
aptitudinilor lor fizice și intelec
tuale". în această formulare 
lapidară este concentrată politioa 
statului față de tineret, sînt ară
tate obiectivele principale ale to 
țiunil ce se desfășoară pentru 
formarea și dezvoltarea tineretu
lui.

Democratismul orfnduirii noas
tre de stat, pătruns de umanis
mul socialist și de preocuparea 
creării unor relații internaționale 
întemeiate pe respectarea drep
turilor și suveranității fiecărui 
popor, se reflectă și în textele 
constituționale care definesc di
recția de desfășurare și conținutul 
funcției externe a statului nostru 
socialist. Republica Socialistă 
România întreține și dezvoltă 
relații de prietenie și colaborare 
frățească cu țările socialiste în 
spiritul internaționalismului so
cialist, promovează relații de co
laborare cu țările avînd altă o- 
rînduire social-politică, activează 
în organizații internaționale în 
scopul asigurării păcii și înțelege
rii între popoare. Relațiile ex
terne ale Republicii Socialiste 
România — prevede art. 14 din 
Constituție — se bazează pe 
principiile respectării suveranită
ții și independenței naționale, e- 
galității în drepturi si avantajului 
reciproc, neamestecului în trebu
rile interne.

Suveranitatea ca atribut funda
mental al statului nostru socialist 
exprimă interesele naționale vi
tale ale întregului popor. Exer
citarea drepturilor suverane re
prezintă o formă fundamentală 
de realizare a intereselor națio
nale, esențiale ale poporului, ale 
națiunii noastre socialiste.

Este un titlu de mîndrie pen
tru fiecare din noi că rin tem 
cetățeni ai României socialiste. 
De la monarhia burghezo-moșie- 
rească la Republica Socialistă 
România, la înflorirea de azi a 
națiunii și statului nostru socia
list e o întreagă epocă istorică pe 
care poporul a străbătut-o sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român.

I • Prin munca noastră harnică, 
I pasionată, vom obține noi vic- 
I toni pe calea ridicării patriei spre 
I culmile înalte ale civilizației so- 
I cialiste, a afirmării tot mai vi- 
I guroase a națiunii noastre socia

liste.
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PARIS 27 (Agerpres). — Luni 
după-amiază, într-o conferință de 
presă, președintele de Gaulle a 
abordat o serie de probleme ale
politicii externe și interne a Fran- • 
ței. Referindu-se la situația din • 
Orientul Mijlociu, el a arătat că • 
o reglementare a problemelor din o 
această regiune a lumii trebuie să o 
aibă drept bază evacuarea terito- • 
rilor ocupate de forțele izraeliene, 
eliminarea oricărei beligerante, 
recunoașterea fiecăruia dintre sta
tele în cauză de către toate cele
lalte. Se va putea apoi — a adău
gat președintele — să se traseze 
frontierele, să se reglementeze 
soarta refugiaților și să se asigure 
libertatea de navigație în golful 
Akaba și pe Canalul de Suez. 
Unei asemenea reglementări ar 
urma să i se adauge un statut in
ternațional pentru Ierusalim. 
Arătind că „toate se întrepătrund 
în lumea de azi", președintele a 
declarat că „dacă Asia de sud- 
est va vedea renăscîndu-se pacea, 
Orientul o va regăsi deîndată si 
el ca urmare a destinderii gene
rale care se va succeda unui ase
menea eveniment". El a subli
niat, însă că posibilitatea reali
zării unui acord întîmpină greu
tăți, atîta vreme cît una din ma
rile puteri nu se va degaja de 
„războiul odios" pe care îl duce 
în Vietnam.

Abordînd problema aderării 
Angliei la Piața comună, vorbi
torul a spus că o asemenea even
tualitate ar provoca „destrămarea 
unei comunități care funcționează 
potrivit unor reguli care nu su
portă o excepție atît de monu
mentală". Respingînd ideea unor 
tratative între C.E.E. și Marea 
Britanie, de Gaulle a spus că 
„totul nu depinde numai de ne
gocieri", ci „de voința, de acți
unea marelui popor englez care 
se va transforma într-unul din pi
lonii Europei europene".

Răspunzînd întrebărilor 
a 

bit despre evoluția sistemului 
monetar al lumii capitaliste. 
„Este posibil, a subliniat el, ca 
rafalele care se dezlănțuie în pre
zent, fără ca Franța să fie cu 
ceva amestecată, și care au luat 
cu ele cursul lirei, amenințînd și 
pe cel al dolarului, să ducă, în 
ultimă instanță, la restabilirea 
unui sistem monetar internațio
nal întemeiat pe imuabilitate, im
parțialitate, universalitate — care 
sint privilegiile aurului".

riștilor, președintele
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Pentru o convenție de 
interzicere a armelor

nucleare

Hț;
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arme nu vor fi folosite nici
odată împotriva lor.

Interzicerea folosirii arme
lor nucleare și a tuturor ar
melor de distrugere în masă 
în general ar fi de natură să 
îmbunătățească climatul poli
tic internațional. Adoptarea 
unui instrument internațional 
care ar cuprinde o asemenea 
prohibiție ar trebui să fie în
lesnită prin luarea în conside
rare a experienței practice 
care demonstrează că acumu
larea de arme nucleare este 
un factor de amenințare per
manentă împotriva securității

și convingător 
fără precedent la 
supusă omenirea ca 
existenței și posibi- 
folosire din eroare 

nu-

NEW YORK 27. — Trimisul 
special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : In Comitetul po
litic al Adunării Generale a 
O.N.U. continuă să fie exami
nat punctul privind încheie
rea unei convenții de interzi
cere a folosirii armei nucleare.

Subliniind poziția consec
ventă a României de sprijin 
a oricăror inițiative vizînd in
terzicerea armelor nucleare și 
a oricăror arme de distrugere 
în masă, șeful delegației ro
mâne, Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, a scos totodată în evi
dență că raportul secretarului 
general al O.N.U. asupra efec
telor utilizării eventuale a ar
melor nucleare sintetizează în 
mod sobru 
riscurile 
care este 
urmare a 
iității de
sau accident a armelor 
cleare. In continuare, vorbito
rul a arătat : Soluția proble
mei ne este indicată de viață 
însăși — producția de arme 
nucleare trebuie să înceteze, 
folosirea acestor arme trebuie 
interzisă, iar stocurile exis
tente distruse. Este convinge
rea noastră că interzicerea fo
losirii armelor nucleare ar 
contribui în mod substanțial 
la eliminarea acestor arme 
din arsenalul statelor.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat că interzicerea folo
sirii armelor nucleare prezin
tă un interes deosebit pentru 
statele mici și mijlocii, țări 
nenucleare care se văd expu
se riscului de a cădea victime 
unei conflagrații nucleare. Ar 
fi un stimulent puternic pen
tru aceste state de a renunța 
la achiziționarea sau produce
rea de arme nucleare, dacă li 
s-ar oferi garanția că aceste

Intervenția șefului 
delegației române 

în Comitetul politic 
al Adunării

Generale 0. IM. U.

tuturor statelor, inclusiv a 
marilor puteri nucleare.

O securitate reală și traini
că, pentru întreaga omenire, 
poate fi întemeiată numai pe 
dezarmare, pe eliminarea tu
turor armelor nucleare, și nu 
doar pe o absență a războiu
lui obținută 
disuasiune".

După ce a 
tarea în 1961 
rea Generală, la inițiativa E- 
tiopiei, a declarației cu privi
re la interzicerea folosirii ar
melor nucleare și termonucle
are, Mircea Malița a mențio
nat că o asemenea declarație, 
orice merite ar avea, nu este 
suficientă, fiind nevoie de o- 
bligații juridice decurgînd din

prin „forța de

amintit de adop- 
de către Aduna-

aranjamente contractuale. A- 
cesta este motivul pentru care 
România s-a pronunțat și se 
pronunță în favoarea încheierii 
unei convenții de interzicere a 
folosirii armelor nucleare, în 
favoarea oricărei măsuri în a- 
cest scop, inclusiv convocarea 
unei conferințe internaționale, 
cu participarea tuturor state
lor, consacrată încheierii u- 
nei asemenea convenții. în în
cheiere, vorbitorul a spus : 
Socotim că interzicerea armei 
nucleare este un obiectiv atît 
de esențial pentru rezolvarea 
tuturor problemelor dezarmă
rii, pentru însănătoșirea si
tuației internaționale în ge
neral, încît nici un document 
internațional care se referă la 
această problemă nu ar tre
bui să omită o reafirmare so
lemnă, în termeni clari, a in
terdicției folosirii armelor nu
cleare. După cum se știe, Ro
mânia, împreună cu alte țări, 
se pronunță pentru includerea 
unor asemenea prevederi în 
proiectul tratatului de nedise- 
minare a armelor nucleare, ca
re se află în stadiul negocieri
lor în fața Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare de 
la Geneva.

Delegația română este hotă- 
rîtă să susțină în continuare, 
cu aceeași perseverență, în
cheierea cît mai curînd posibil 
a unei convenții de interzice
re a folosirii armelor nucleare, 
fiind convinsă că un asemenea 
act internațional ar prezenta 
un pas important pe calea eli
minării totale a armelor nu
cleare din arsenalul statelor, 
a încetării producției de ase
menea arme și folosirii resur
selor astfel eliberate în scopul 
dezvoltării civilizației pe pla
neta noastră.

NIGERIA: Vedere panoramica a Lagosului

Continuîndu-și lucrările, 
cel de-al 30-lea Congres al 
Partidului Comunist din 
Marea Britanie a examinat 
și adoptat luni o serie de 
rezoluții referitoare la pro
bleme de educație, discri
minare rasială, nivelul de 
trai al studenților, situația 
din Liga tineretului comu
nist, precum și o rezoluție 
care condamnă dictatura 
militară din Grecia. In șe
dința de luni, tovarășul 
Virgil Trofin, secretar al 
C.C. al P.C.R., a adresat 
Congresului salutul Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

Oscilațiile diagramei

Luni la amiază »-a în
registrat pentru — prima 
oară în ultimele 12 zile — 
o scădere a prețului auru
lui la bursa din Londra. 
Suspinul de ușurare de la 
Banca Angliei s-a auzit 
neapărat — după cum se 
spune — dincolo de Cana
lul Mînecii și, după unele 
guri rele, chiar dincolo de 
Atlantic...

Dacă pe diagrama „febrei au
rului" curba va coborî sau nu, 
rămîne de văzut ulterior, dar 
deocamdată „buletinele" ei sînt 
urmărite cu răsuflarea întretăiată 
de cercurile financiare din întrea
ga lume occidentală. Ca să se ob
țină „scăderea febrei" au fost 
vîndute peste o sută de tone de 
aur din rezervele engleze, ameri
cane etc. Experții au constatat cu 
satisfacție că Statele Unite se 
lasă pur și simplu „prădate", vîn- 
zînd uncia de aur cu 35 de do
lari ; explicația trebuie căutată 
nu atît în „solidaritatea" cu lira

devalorizată, cît în dorința de 
apărare a dolarului.

Succesiunea evenimentelor din 
ultimele două zile reflectă îngri
jorarea cu care este privită „di
agrama febrei aurului*.  Intîlnirea 
de duminică de la Frankfurt a 
guvernatorilor băncilor centrale 
din Belgia, R.F.G, Italia,Olanda, 
Elveția, Anglia și S.U.A. a 
consemnat expres în comunicatul 
final declarația președintelui 
Johnson : „Reafirm fără echivoc 
angajamentul Statelor Unite de 
a cumpăra și vinde aurul la pre
țul actual de 35 de dolari uncia". 
Totodată guvernatorii au anunțat 
adoptarea de măsuri menite să 
mențină această paritate și au 
invitat și alte bănci să li se ală
ture... Disputa în jurul cursului 
aurului depășește cadrul strict 
financiar și vizează ansamblul re
lațiilor interoccidentale. Luni di
mineața, ziarul „Financial Ti
mes" scria : „Momentul ales pen
tru publicarea comunicatului asu
pra hotărîrilor podului aurului, și

anume înaintea conferinței de 
presă a generalului de Gaulle, 
nu este lipsit de semnificație. 
Statele Unite se tem de efectele 
devalorizării lirei sterline asupra 
dolarului și au căutat să oprea
scă speculația printr-o manifes
tare de forță", iar „Times" a pu
blicat un comentar în care afir
ma că „Statele Unite vor rezista 
furtunii".

Virulența termenilor folosiți în 
disputa posterioară devalorizării 
lirei sterline reflectă faptul că 
valul consecințelor pe diferitele 
planuri nu poate fi lesne oprit. 
In acest context este amintită o 
declarație mai veche a primului 
ministru Wilson : „Nu vom de
valoriza lira decît dacă Anglia 
va fi lovită de o epidemie de 
ciumă bubonică". Acum se con
sideră că epidemia a trecut, dar 
pentru lecuire mai este necesară 
multă îngrijire. Dar în condițiile 
înăspririi relațiilor interocciden- 
tale terapeutica este dificilă.

Z. FLOREA

Luni dimineața, în cinci cartiere ale orașului Calcutta, capi
tala statului indian Bengalul de vest, s-au produs noi ciocniri 
intre demonstranți (partizani al fostului guvern de stînga) 
și poliție, relatează agenția France Presse. Ieri, în urma inci
dentelor. mai mult de 250 de persoane au fost rănite, relevă 
aceeași agenție. Activitatea orașului Calcutta continuă să ră- 
mînă paralizată, datorită grevei generale, declanșată în urmă 
cu două zile.

In fotografie: poliția lansind grenade cu gaze lacrimogene 
împotriva demonstranților, pe una din străzile centrale ale 
Calcuttei.

arabe
Majoritatea țărilor arabe au 

căzut de acord cu convocarea la 
9 decembrie a.c. a unei reuniuni 
arabe la nivel înalt, a declarat 
Sayed Nofal, secretar general ad
junct al Ligii Arabe, anunță a- 
genția M.E.N. Potrivit declarației 
sale, Kuweitul, Sudanul, Yeme
nul, R.A.U., Marocul, Iordania, 
Irakul și Tunisia au acceptat să 
participe la lucrările acestei re
uniuni. Agenția U.P.I., citînd 
surse oficiale ale Ligii Arabe, re
latează că sînt în curs convorbiri 
în vederea stabilirii locului de 
desfășurare a conferinței. Se pre
conizează ca reuniunea arabă la 
nivel înalt să se desfășoare la 
Cairo sau la Rabat. Potrivit re
latărilor agenției M.E.N., pe or
dinea de zi a conferinței vor fi
gura între altele probleme referi
toare la lichidarea consecințelor 
conflictului militar arabo-izraelian, 
consolidarea Ligii Arabe și adop
tarea unei poziții comune a ță
rilor arabe față de rezoluția 
Consiliului de Securitate în pro
blema Orientului Apropiat.

„Revolution Afri-

care publică declarația lui Hatem 
El Fayez, subliniază importanța 
„convocării unei conferințe a for
țelor progresiste din lumea arabă 
în locul unei reuniuni a șefilor de 
state arabe".

Un comentariu
din „Pravda"

taine" despre reu-

niunea arabă
la nivel inalt

Rezoluția adoptată de Consi
liul de Securitate referitoare la 
situația din Orientul Apropiat — 
scrie ziarul „PRAVDA" de ieri 
— „cu toate formulările ei gene
rale și neprecise" poate deveni 
primul pas eficient pe calea spre 
lichidarea încordării în această 
regiune. Arătînd că țările arabe 
fac tot ce este posibil pentru a 
lichida pe cale politică urmările 
situației create în această regi
une, ziarul relevă totodată că 
„în unele capitale arabe se gă
sesc capete înfierbîntate, au loc 
afirmații pripite ale organelor de 
presă, care în condițiile actuale 
produc un efect cu acțiune con
trară, oferă prilej pentru propa
ganda occidentală ostilă arabilor 
și sînt folosite de către extremiș
tii de la Tel Aviv". Totodată, re
levă ziarul, provoacă îngrijorare 
faptul că „în Izrael această ho- 
tărîre fie că este în general tre
cută sub tăcere, fie că se încear
că tălmăcirea unor prevederi ale 
rezoluției drept o posibilitate de 
a se ignora și pe mai departe ho- 
tărîrile Consiliului de Securitate"^

națională a 
Mauritaniei
La 28 noiembrie, poporul 

Republicii Islamice Maurita
nia sărbătorește 7 ani de exis
tență independentă a țării 
sale.

Mauritania este situată în 
partea de nord-vest a Africii 
între Algeria, Mali, Senegal, 
Sahara spaniolă și Ocea
nul Atlantic, întinzîndu-se 
pe o suprafață de 1.058.800 
kilometri patrați. Populația 
țării, apreciată la peste un mi
lion de locuitori, este concen
trată în proporție de 80 la sută 
pe țărmul Oceanului Atlantic 
precum și pe malul drept, bo
gat în aluviuni, al fluviului 
Senegal. Aici locuiește popu
lația care practică cu deose
bire agricultura. O altă parte 
a locuitorilor, dat fiind condi
țiile climaterice 
duce o 
străbătînd Sahara în 
tarea pășunilor și izvoare
lor de apă pentru a-și putea 
crește oile și caprele. Bogă
țiile subsolului țării consistă 
mai ales în rezervele de fier 
apreciate la 100 milioane de 
tone, precum și în minereurile 
de cupru.

Cei 7 ani care s-au scurs de

deosebite, 
viață nomadă 

cău-

la cucerirea independenței au 
fost anii unor schimbări im
portante, poporul Mauritaniei 
obținînd o serie de realizări 
în dezvoltarea țării. Planul e- 
conomic de 4 ani elaborat în 
1963 a prevăzut punerea ba
zelor industriei miniere, con
strucția de căi de comunica
ție etc. Printre realizările ob
ținute în acești ani se numă
ră extinderea și modernizarea 
capitalei țării orașul Nouak
chott. In „țara nisipurilor' s-a 
construit o importantă linie 
ferată care leagă minele de 
fier și cupru de coasta ocea
nului, s-a amenajat un nou 
port. S-au depus eforturi sus
ținute pentru organizarea în
vățământului astfel incit în 
prezent 20000 de copii, un 
număr însemnat dacă îl ra
portăm la populația țării, frec
ventează școlile.

Pe plan extern, Mauritania 
promovează o politică de pace 
și colaborare cu toate statele 
indiferent de sistemul lor so
cial. Intre Republica Socialistă 
România și Republica Islami
că Mauritania au fost stabili
te relații diplomatice la rang 
de ambasadă. Colaborarea 
dintre țările noastre se dez
voltă. Încheierea în cursul a- 
cestui an a unui acord co
mercial româno-mauritanian 
reprezintă o expresie a aces
tei colaborări. Președintele 
Mauritaniei a subliniat că țara 
sa este dornică să învețe din 
experiența României și să co
laboreze cu aceasta în diferite 
domenii.

DUPĂ CUM REIESE DIN- 
TR-UN COMENTARIU publicat 
de revista „REVOLUTION A- 
FRICAINE" — organul F.L.N. 
— Algeria este 
convocării unei 
ferințe arabe __ ____
înalt, relevă agenția FRANCE 
PRESSE. Oricît de regretabil ar 
putea să pară aceasta unora — 
se spune în comentariu — nu este 
nevoie de unitatea lumii arabe 
în modul în care o concepe dom
nul Heykal — redactorul șef al 
ziarului egiptean „Al Ahram" — 
și la care s-ar urmări să se ajun
gă printr-o nouă conferință arabă 
la nivel înalt. Dacă conferința la 
nivel înalt de la Khartum „a 
permis ajutorarea R.A.U. și Ior
daniei, țări cu o economie se
rios încercată, nu este mai puțin 
adevărat că înjghebarea unei u- 
nități arabe himerice și căutarea 
unei soluții negociate nu a avut 
succesul scontat de unele capi
tale arabe".

După cum se știe, președintele 
Houari Boumedienne nu a par
ticipat la conferința arabă la ni
vel înalt întrunită în august-sep- 
tembrie a.c. la Khartum. Guver
nul algerian, relatează agenția 
U.P.I., citînd surse din Alger, 
este și acum sceptic în ce priveș
te rezultatele unei noi reuniuni 
de acest fel.

Declarațiile lui
Abba Eban

împotriva 
noi con- 
la nivel

„Conferințele arabe la nivel 
înalt constituie o fărîmițare a 
cauzei palestiniene și un sprijin 
acordat rezoluției britanice, a- 
doptată de Consiliul de Securi
tate", a declarat Hatem El Fayez, 
membru al conducerii inter-arabe 
a partidului B.A.A.S. din Siria, 
relatează agenția FRANCE 
PRESSE. Ziarul BAAS",

Ministrul afacerilor externe al 
Izraelului, Abba Eban, a sosit 
duminică seara la Tel Aviv, ve
nind de la New York. El a fă
cut o declarație în care a arătat, 
între altele, că „poziția și atitu
dinea Izraelului n-au fost modifi
cate de climatul de supralicitare 
politică care a urmat celor șase 
zile de conflict și nici n-a surve
nit un eveniment care să implice 
vreo schimbare în politica izrae- 
liană“. Referindu-se la rezoluția 
britanică în problema Orientului 
Apropiat, Eban a afirmat că a- 
ceastă rezoluție, „în ciuda imper
fecțiunilor", leagă în mod clar 
problema retragerii forțelor izra- 
eliene din teritoriile ocupate în 
timpul războiului de stabilirea u- 
nui acord regional permanent 
care să fie realizat pe baza tra
tativelor de pace între Izrael și 
vecinii săi.

Astăzi, el urmează să prezinte, 
în cadrul unei reuniuni extraor-; 
dinare a guvernului izradjan, un 
raport cu privire la evoluția si
tuației în urma adoptării rezolu
ției britanice în Consiliul de 
Securitate și desemnarea lui Gu
nnar Jarring ca trimis special al 
lui U Thant în Orientul Mijlociu.

Intr-un interviu acordat cores
pondentului din Tel Aviv al zia
rului vest-german „DIE WELT", 
premierul izraelian „Levi Eschol 
a declarat, printre altele, că gu
vernul său ar fi dispus să ducă 
tratative de pace cu țările ara
be, fără ca recunoașterea Izrae
lului să constituie condiție 
prealabilă.

Schimbare în
poziția Greciei ?
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Evoluțiacum anunță agenția 
zilele acestea, pe te- 
R.D. Vietnam a fost 
cel de-al 2 600-lea 

Numai în crizei cipriote

După 
V.N.A., 
ritoriul 
doborft
avion american, 
perioada de la 16 la 20 no
iembrie, unitățile Armatei 
Populare Vietnameze au dis
trus 64 aparate de zbor ale 
S.U.A., ceea ce înseamnă în 
medie 13 pe zi.

Convorbire

T it o — Harriman

• LA 26 NOIEMBRIE, Ioslp 
Broz Tito, președintele R. S. F. 
Iugoslavia, l-a primit pe Ave- 
rell Harriman, ambasador itine
rant al președintelui Johnson. 
Cu acest prilej, a avut loo nn 
schimb de păreri cu privire la 
probleme internaționale actua
le. An fost discutate, de aseme
nea, probleme de interes reci
proc.

• INTRE 19 și 25 noiembrie, 
la Weimar a avut loc un coloc
viu internațional organizat de 
Uniunea scriitorilor din R. D. 
Germană, la care au participat 
scriitori din 12 țări, printre care 
și din România. Colocviul a 
avut ca temă „Istoria și actua
litatea în literatura pentru co
pii". Din partea Uniunii Scriito
rilor din România, Lucia Oltea- 
nu a prezentat referatul „Con-

temporaneltatea tn literatura 
pentru copii In România".

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ a- 
genția T.A.S.S., între 28 no
iembrie șl 30 decembrie, Uniu
nea Sovietică va lansa rachete 
purtătoare caro vor avea ca 
țintă regiuni ale Oceanului Pa
cific cu raze de 40 mile marine. 
In vederea asigurării navigației, 
agenția precizează că a fost îm
puternicită să declare că guver
nul sovietic roagă guvernele ță
rilor care folosesc căi navigabi
le sau aeriene în Oceanul Paci
fic să dea indicații organelor 
corespunzătoare ca navele și a- 
vioanele lor să nu intre în zo
nele respective zilnic între ore
le 12 și 24 ora locală.

Zilele acestea a avut loc la 
Moscova ședința Comisiei 
Permanente C.A.E.R. pentru 
comerț exterior.

La ședință au participat 
delegații din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria, U.R.S.Ș^ precum și 
Iugoslavia. In calitate de ob
servatori au participat dele
gați din R. D. Vietnam, 
R. P. D. Coreeană și Cuba.

O manifestare

La Hotel Lutetia din Paris s-au desfășurat duminică lucrările 
Congresului Asociației Franța-România, organizat cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a acesteia.

Francois Chagot, director adjunct onorific la Institutul pedago
gic national și director onorific la Ministerul Educației Naționale 
— care a prezidat lucrările, — a arătat că asociația a organizat 
expoziții, colocvii, conferințe consacrate României, care s-au bucu
rat de succes. In continuare au luat cuvîntul prof. Andri Langevin, 
vicepreședintele Asociației, care a vorbit despre progresele dezvol
tării economice, sociale și culturale ale României, și secretarul ge
neral al Asociației, Louis Vautier, care a prezentat un bilanț al 
acțiunilor desfășurate de asociație, pentru a face mai bine cunos
cută România în Franța.

La chemarea Mișcării tineretului comunist, zeci de mii de tineri 
(printre care 15 000 venlți din 86 de departamente ale Franței) 
au participat duminică, în capitala Franței la o demonstrație 
desfășurată sub .lozinca „Tineretul Francez este solidar cu Viet- 

avut loc un mare miting în Piațanamul“. După demonstrație a 
Republicii.

• LA FESTIVALUL interna
țional al filmului documentar și 
de scurt metraj, care a avut loc 
la Leipzig, filmul românesc 
„Copilărie furată", realizat în 
R. D. Vietnam, în regia lui Pa
vel Constantinescu, a obținut 
premiul special al orașului Lei
pzig și prima mențiune specia
lă pentru regie a juriului.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ a- 
gențiile de presă, din cauza unui 
insecticid puternic amestecat 
din greșeală în aluatul de pîine, 
în localitatea Chiquinquira din 
Columbia s-a produs o tragedie 
soldată pînă în prezent cu 76 de 
morți, dintre care 65 de copii, și 
alte 600 de persoane grav otră
vite. S-a ordonat deschiderea 
unei anchete în această dramă 
fără precedent în istoria țării. 
Populația din această regiune a 
Columbiei este cuprinsă de pa
nică.

• IN ORAȘUL chilian Chil
ian s-au desfășurat lucrările

celui de-al 22-lea Congres al 
Partidului Socialist din Chile, 

în calitate de invitați la lu
crările congresului au partici
pat o delegație a P C. din Chile, 
precum și delegații ale partide
lor comuniste și socialiste din 
Iugoslavia, Uruguay, și U.R.S.S. 
Din partea P.C. Român, la Con
gres a fost prezentă o delegație 
formată din Mihail Florescu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., și 
Andrei Ștefan, prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Participant!! au piStnit cu 
căldură salutul adresat Congre
sului în numele C.C. al P.C.R. 
de către tovarășul Mihail Flo
rescu.

La inițiativa Organizației re
gionale Nuble a Partidului So
cialist, după încheierea lucrări
lor Congresului a avut loc o 
adunare a locuitorilor orașului 
Chilian in cadrul căreia a luat 
cuvîntul și tovarășul Mihail 
Florescu.

ln ședința de după-amiază a Congresului au fost aleși membrii 
noului Comitet director al Asociației și ai Comitetului său de 
onoare. Comitetul director este format din 45 de membri, iar Bi
roul acestuia are ca președinte pe Francois Chagot, ca vicepreședinți 
pe prof. Andri Langevin și scriitorul Pierre Paraf, și ca secretar 
general pe Louis Vautier. Din Comitetul de onoare al Asociației 
Franța-România fac parte personalități eminente: Jean de Beer — 
secretar național al P.E.N., Clubului Franței, prof. Georges Heuier 
— membru al Academiei de medicină, membru al Institutului 
Franței, prof. Alfred Kastfel, laureat al premiului Nobel pentru 
fizică pe anul 1967, prof. Antoin Lacassagne, de la Academia de 
medicină, Henri Laugier — profesor onorific la Sorbona, Jean 
Orcel, membru al Academiei de Știință, membru al Institutului 
Franței, Jean Roche — rectorul Universității din Paris, și Francis 
Palmero, deputat socialist din Menton.

In cuvîntul de închidere a lucrărilor, scriitorul Pierre Paraf, 
vicepreședinte, a declarat că în cei 20 de ani de existență a Aso
ciației, nici o dată prietenia franco-română nu a avut condiții de 
dezvoltare atît de favorabile ca acum și că progresele apreciabile 
obținute în relațiile dintre cele două țări în toate domeniile vor 
înregistra succese mai mari. „Sarcina fiecăruia dintre noi — a spus 
el — este de a strînge prietenia, al cărui principal cămin este 
Asociația noastră".

corespondentul Agerpres la Paris
AL. GHEORGHIU
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’ Criza cipriotă agrava-
• tă de recentele inciden-
> te din insulă continuă
, să fie obiectul unei fe

brile activități diploma
tice care se desfășoară

1 simultan în capitalele
> celor trei țări aflate in
, cauză (Grecia, Turcia și
, Cipru).

Observatorii politici remar- 
' că îndeosebi un element nou
> intervenit în evoluția situației 
, și anume poziția Greciei față

de apelul secretarului general 
' al O.N.U., U Thant. Potrivit 
' agenției FRANCE PRESSE, 
i guvernul grec este dispus să 
, se conformeze apelului secre- 
, tarului general al O.N.U., U 
Thant, în legătură cu retrage- 

' rea contingentului de forțe 
1 militare grecești din Cipru, cu 
condiția ca această operațiune 
să fie efectuată pe etape și 
pe o perioadă mai îndelun- 

, gată.
Reprezentantul personal al 

secretarului general al O.N.U., 
Jose Rolz Bennett, secretarul 
general al N.A.T.O. Manlio 
Brosio, și reprezentantul spe
cial al președintelui S.U.A., 
Cyrus Vance, după ce au avut 
convorbiri separate cu oficia
lități grecești au procedat la 
un schimb de păreri în capi
tala Greciei în legătură cu 
evoluția situației din Cipru și 
repercusiunile acesteia asupra 
relațiilor greco-turce. Totoda
tă, ei s-au informat recinroc 
asupra discuțiilor purtate la 
Atena, Angara și Nicosia.

După aceste întîlniri, trie i 
sul special al lui U Thant 
Jose Rolz Bennett, a plecat la 
Nicosia, iar Cyrus Vance, tri
misul special al președintelui 
Johnson, la Ankara. Bennett 
care a sosit duminică seara la 
Nicosia, a declarat că „toate 
părțile interesate trebuie să 
depună eforturi energice pen
tru reducerea încordării și 
rezolvarea crizei". In capitala 
Ciprului, el s-a întîlnit cu 
președintele Makarios, cu li
derul comunității turce, Ku- 
ciuk.
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