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Succesele cu care colectivul 
-de nauncă al Stațiunii de mașini 
și tractoare Cuza Vodă, din re
giunea București, își încheie ac
tivitatea economică a acestui an 
sînt valoroase. Volumul benefi
ciilor spre exemplu, după ce la 
cheltuieli au fost prinse și amor
tismentele se ridică la 8 579 000 
lei ; fiecare tractor a funcționat 
anul acesta în brazdă 220 de 
zile ; iar nivelul prețului de cost 
al hectarului de arătură norma
lă se menține sub 55 lei ; ni
velul producțiilor realizate de 
către 
le
re

• 8 579 000 lei beneficii
® 220 zile lucrătoare in
producție ® Pentru 1000 lei 
venituri — 536 lei cheltuieli

agrico- 
superioa- 
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500 kilograme 
kilograme la

cooperativele 
deservite fiind 
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kg la grîu. 
la porumb. 400 
floarea-soarelui. O semnificație 
aparte o prezintă faptul -că, prin- 
tr-o mal bună organizare a 
muncii, a introducerii principiu
lui gestiunii economice proprii, 
pentru 1 000 lei venituri s-au 
cheltuit numai 536 lei față de 
760 Iei planificat. Cum s-a a- 
juns la aceste autentice succese? 
Pe ce suporți organizatorici, eco
nomici și financiari s-au dez
voltat ? Acest bilanț e conside
rat ca limită ?

Factorul unanim subliniat ca 
cel mai important în obținerea 
succeselor dobîndite este intro
ducerea, în mod experimental, a

principiului gestiunii economice 
proprii în cadrul stațiunii. Acest 
lucru, ce pretinde o înaltă efi
ciență economică a fiecărui mi
nut de muncă, a fiecărui leu 
cheltuit, impune optimizarea a 
cel puțin a trei factori : OMUL, 
MAȘINA ȘI CÎMPUL DE ACȚI
UNE. în fiecare din aceste ca
zuri, colectivul a intervenit cu 
maximă eficiență. în mod di
rect s-au stimulat propunerile 
concrete, valoroase, acțiunile pe 
toate planurile privind mai 
buna pregătire profesională a 
mecanizatorilor, utilizarea cu 
randament sporit a utilajelor. 
S-a creat aici un bun obi
cei ca fiecare curs profe
sional sau instructaj, de pil
dă, să se încheie cu un sever 
seminar pentru toți mecanizato
rii. Răspunderea simțită de fie
care e maximă : nota obținută 
avînd nu numai semnificația a-

precierii cunoștințelor dar ei re- 
venindu-i rolul hotărîtor în ce 
privește repartizarea tractoriști
lor în brigăzi, pe lucrări. Totoda
tă la fiecare brigadă, conducerea 
stațiunii a asigurat formarea 
unei biblioteci tehnice ce cu
prinde reviste de specialitate și 
alte materiale de propagandă ce 
permit explicarea în amănunt a 
tractoarelor și mașinilor agri
cole folosite în condițiile speci
fice de sol : cernoziomuri, nisi
puri, terenuri de luncă ori cîști- 
gate prin îndiguiri și desecări. 
Alături de acestea, lecțiile pre
date la învățămîntul profesional,, 
răspunsurile date de către spe
cialiștii unității la întrebările 
centralizate referitoare la cele 
mai diverse probleme de tehni
că, de organizare a muncii, de in
tervenție pentru depanarea unei 
mașini în cazurile defecțiunilor 
frecvente sau mai puțin frecven
te. S-a reușit astfel permanenti
zarea în cadrul brigăzilor a unul 
gen de „specialist robot" în stare 
să lămurească rapid orice necla
rități într-o problemă de utili
zare a parcului de mașini. După 
calculele efectuate de econo
miștii unității acest procedeu a

Ing. GH. FECIORII
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misiunilor diplomatice

române

Ședința de lucru cu șefii

Foto : AGERPRES
La plecare, în Gara Băneasa,

MIERCURI 13 DECEMBRIE 1967

Marți, 12 decembrie a.c., la 
sediul G.C. al P.C.R. a avut 
loc o ședință de lucru cu șefii 
misiunilor diplomatice ale ță
rii noastre acreditați în stră
inătate.

La ședință au luat parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Paul 
Niculescu-Mizil și Mihal Da- 
lea.

Au participat, de asemenea, 
lucrători cu munci de răspun
dere din aparatul C.C. al 
P.C.R., adjuncți ai ministrului 
afacerilor externe, directori

din Ministerul Afacerilor Ex- @ 
terne.

Luînd cuvîntul, tovarășul a 
Nicolae Ceaușescu, secretar ” 
general al C.C. al P.G.R., pre
ședintele Consiliului de Stat A 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, a subliniat importanța 
lucrărilor Conferinței Națio- A 
nale a Partidului, principiile 
de bază ale politicii externe a 
partidului și statului nostru, 
s-a ocupat de sarcinile actuale 
ale misiunilor diplomatice ro- 
mâne în aplicarea acestei po 
litici.

cs

CU PLANUL ANUAL

ÎNDEPLINIT

Marți seara a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Mos
cova, o delegație de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, care, la 
invitația C.C. al P.C.U.S. și a 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. va face o vizită ofi
cială, de prietenie în Uniunea 
Sovietică.

Din delegație fac parte 
varășii Nicolae Ceaușescu, 
cretar general al C.C.
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România ; Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Co

al Prezi- 
al C.C. al

to- 
se- 
al

Pe măsură ce ne apropiem de sfîrșitul lunii, numeroase în
treprinderi anunță îndeplinirea planului anual. , Intre acestea 
se află EXPLOATAREA MINIERĂ ROVINARI, tare a depășit 
cu 16 Ia sută productivitatea muncii planificată și cu 33,4 Ia sută 
randamentul pe post. De asemenea, în Valea Jiului, la MINA 
LUPENI s-a extras a 60 000 tonă de cărbune peste prevederile 
planului anual. Acest succes s-a obținut îndeosebi datorită ridi
cării productivității muncii în subteran.

în REGIUNEA DOBROGEA peste 20 de 
au anunțat îndeplinirea înainte de termen a 
prpducție.

La rîndul său, colectivul oțelăriei electrice
TUL SIDERURGIC HUNEDOARA, a elaborat ultimele șarje 
din planul de producție pe acest an. Perfecționările tehnice a- 
duse procesului de topire au condus la sporirea productivității 
cuptoarelor cu peste 3 la sută și la Îmbunătățirea calității pro
ducției.

unități economice 
planului anual de

de la COMBINA-

CIVILIZAȚIA OTELULUI
Dintr-un început, o in

cursiune mai mult sau mai 
puțin prozaică. Azi, discu
tăm cu nonșalanță despre 
producția de oțel pe cap de 
locuitor din diferite părți ale 
globului. Căutăm în acești 
indici — și e firesc să fie 
așa — semnificația unor trep
te de civilizație, stadiile de 
bunăstare la care au ajuns 
unele popoare. Căutăm aici 
ingeniozitatea și geniul, stră
dania umană de a îndrăzni 
fără răgaz în lupta pentru 
supunerea marilor binefaceri 
ale naturii.

Oțel este egal civilizație. E 
o ecuație fără echivoc. E o 
ecuație născută incipient cine 
știe cînd în zorile unui veac 
îngropat de timp. In vechi
me, colectivitatea care deți
nea mai multe lăncii sau 
vîrfuri de săgeți, mai multe

unelte de fier și capacitatea 
de a adapta producția aces
tui metal la nevoile de pace 
sau război, era clasată fără 
îndoială în rîndurile celor e- 
voluați pe treptele progresu
lui. Azi, nu există statistică 
mondială care să nu pună la 
loc de frunte rubrica oțelu
lui. Pe baza cărui temei ?

Dar, să nu ne grăbim. Să 
încercăm mai întîi un tur de 
orizont la obiect. în 1938, țara 
noastră producea 284 mii tone 
de oțel. E mult, e puțin ? 
Alte țări, cu o populație 
mult mai mică înscriau la a- 
ceastă rubrică în același an : 
Austria 673 mii tone, Unga
ria 647 mii tone, Suedia 987 
mii tone.

La 23 August 1944 porneam 
deci cu un handicap sever. 
Era un spațiu prea catego
ric, neacoperit. Asta subînțe-

llie Tânâsache
legea un efort cheltuit mate
matic, cu ochii țintă la viitor. 
Și s-a produs „miracolul" 
prin adăugarea la Reșița tra
dițională a Hunedoarei, vlăs
tarul tînăr, de început, al 
României Socialiste. în albia 
mereu mai viguroasă, de oțel, 
au fost captați cu migală și 
consecvență toți afluenții de 
metal care puneau de astă- 
dată temelii trainice edifică
rii patriei noastre. în 1965, 
România producea 3,4 mili
oane tone de oțel. E un salt 
care vorbește de la sine.

Cum au evoluat însă țările 
pe care le foloseam drept cri
terii ale comparației ? Aus
tria dădea în 1965 o produc
ție de oțel de 3,2 milioane 
tone, Ungaria 2,5 milioane 
tone, iar Suedia 4,7 milioane

tone. După cum se vede fie 
și numai din aceste cifre, 
marșul oțelului în general 
urmează un drum de specta
culoase performanțe, dictate 
fără doar și poate de legile 
progresului contemporan, de 
cerințele tehnicii actuale și 
de lanțul tot mal complex al 
pretențiilor omului modern.

în 1970 vom face un nou 
salt esențial, de la 180 kilo
grame de oțel pe cap de lo
cuitor, la 325 kilograme. Ro
mânia va fi astfel foarte a- 
proape din acest punct de 
vedere de indicii corespunză
tori ai țărilor avansate. Că
tre arterele vitale ale țării 
vor porni numai de la Galați 
— cea mai tînără cetate de 
foc a țării — circa două mi
lioane tone de oțel.

Discutăm despre consumul 
de unt pe fiecare cetățean,

despre consumul de zahăr, 
lapte, carne etc., etc., ca mo
dalități de a detecta treapta 
la care am ajuns pe spirală 
fără sfîrșit a progresului. 
Discutăm despre autenticita
tea posibilităților de agre
ment, de cultură și instruire 
în orele libere atît de mult 
încărcate cu însemnele epo
cii de avînt pe care o trăim, 
o construim. Discutăm des
pre pasul cîștigat în realiza
rea armonioasă a actualelor 
generații, despre plusul de 
fericire individuală și colec
tivă pe care fiecare zi, fieca
re oră sînt datoare să-1 adau
ge cumva la tot ceea ce am 
cîștigat pe acest teren tulbu
rător. Dincolo de cifrele re
velatoare există însă o aco
perire fermă în oțel. Betonul

(Continuare în pag. a IlI-a)

9 mitetului Executiv, 
diului Permanent

A P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri; Gheorghe

Apostol, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor ; Alexandru Bîr- 
lădeanu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și președintele 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice ; Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

La plecare, la Gara Bă- 
neasa, delegația a fost 
condusă de tovarășii Alexan
dru Drăghici, Paul Ni
culescu-Mizil, Ilie Verdeț,

Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Dră- 
gan, Janos Fazekaș, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, membri supleanți ai 
Comitetului Executiv și secre
tari ai C.C. al P.C.R., vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri, conducătorii unor orga
nizații obștești și instituții 
centrale.

Au fost, de asemenea, de 
față, I. S. Ilin, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al U.R.S.S. 
la București, și membri ai am
basadei sovietice.

Un grup de pionieri a ofe
rit flori membrilor delegației.

(Agerpres)
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ÎNTRABEA 1N FUNCȚIUNEA NOD STAȚII DE TELEVIZIUNE
Ministerul Poștelor și Teleco

municațiilor anunță că în ziua de 
14 decembrie a.c. se vor da în 
funcțiune stațiile de televiziune 
Bucegi și Oltenia, care vor trans
mite programul studioului de te
leviziune București.

Stația de televiziune Bucegi 
va emite pe canalul 6. asigurînd 
recepția programului de televizi
une în regiunile București, Plo
iești, Argeș, raioanele Făurei și 
Brăila din regiunea Galați, Ru
pea, Făgăraș, Sf. Gheorghe și Tg. 
Secuiesc din regiunea Brașov.

Stația de televiziune Oltenia 
va emite pe canalul 8, asigurînd 
recepția în regiunea Oltenia și în 
zona de vest a regiunii Argeș.

Pentru recepționarea normală 
a emisiunilor noilor stații este 
necesar ca posesorii de televizoa
re să aibă antene corespunză
toare canalului respectiv și orien
tate în direcția masivului Bucegi 
— în cazul stației de pe canalul 
6 — și în direcția masivului Pa
ring — în cazul stației de pe ca
nalul 8.

începind cu aceeași dată trans

latoarele de televiziune Craiova, 
de pe canalul 8, Pitești, de pe 
canalul 3, își vor înceta emisiu
nile, urmînd ca posesorii de tele
vizoare care vizionau programul 
prin intermediul acestor transla
toare să-și adapteze și să-și 
orienteze antenele pentru recep
ția noilor stații.

Telespectatorii deserviți de sta
ția de televiziune București, de 
pe canalul 2, vor avea posibilita
tea să recepționeze cu antene co
respunzătoare atît canalul 2 cit și 
canalul 6.
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Călătorind prin Oltenia la 
• nord și la sud, am avut — pen

tru a cita oară ? — revelația 
perfectului simplu, acest timp al 

• adevărului și al modestiei, 
timpul tuturor celor abia întîm- 
plate, timpul prospețimii reale. 

• „Fusei, văzui, făcui". Cuvintele 
sună superb de modest. „Eh, 
atît putui să fac, pare că zice 

• interlocutorul, numai atît...
„fusei, văzui, făcui". Altădată, 
mîine — mai mult, deocamdată 
atît, văzui sau făcui, sau pur 
și simplu fusei.

Se dovedește în această for- 
mulă un caracter uman care te 
anunță că întîțnplarea s-a pro
dus, că este gata, că aburește de 
noutate, dar că este tînără și

•
 „Fusei, văzui, făcui". Cu’ 
sună superb de modest.

ÎNSEMNĂRI

Discuție...
Foto i SORIN DAN ©

perfectibilă. Ea poate suporta 
modificări dar ale structurii ei, 
nu străine de ea. Cînd olteanul 
zice „trecui ieri pe la pădure" 
sînt zeci de ore între el, cel de 
acum și întîmplarea lui, dar 
omul știe să te facă părtaș la 
ceea ce a făcut el și să se retră
iască și el, știe să te ia prin 
locurile pe unde a trecut ieri, 
alaltăieri, totdeauna. Și perfec
tul simplu mai este și altceva, 
este dovedirea acelorași carac
tere ferme în ce privește posi
bilitatea continuării unei acțiuni. 
Olteanul folosește perfectul 
simplu cu sentimentul că nu a 
făcut niciodată destul pentru a 
fi ostenit astăzi. Perfectul sim
plu oltenesc este un timp des
chis, timpul cel mai deschis 
spre prezent, spre ceea ce este 
viu. Este probabil timpul cu cea 
mai mare încărcătură de viitor. 
„Făcui 5 pași", înseamnă de 
fapt în Oltenia, „voi face 500 de 
pași".

★
Lingă Jiu, intr-un sat care 

îmi iese întîmplător în față :
— Văzuși ? zice un om cam 

de 50-55 de ani, ce făcură ai 
noștri ? Detere drumul la fap
tele oamenilor și se strînseră la 
București să chibzuiască. Lucru
(Continuare In pag. a IlI-a)

Apariția volumului al doi
lea al romanului Moromeții 
a stîrnit un mare interes. 
Pentru a satisface dorința de 
a ști a iubitorilor ai prozei 
lui Marin Preda redactorul 
nostru a adresat cîteva în
trebări autorului.

•— într-un interviu oferit 
ceva mai demult revistei 
„Amfiteatru" spuneați că ați 
debutat, în primăvara anului 
1948. Cum a fost posibil ca 
acest debut atît de relevant 
să fie primit cu o explozie 
de indignare, atît de străină 
literaturii ?

— în interviul amintit e- 
vocam o amintire senină și 
dintr-un unghi aproape ve
sel, debutul meu literar. N-o 
să spun mai mult ; consider 
că acest unghi exprimă cel 
mai bine starea mea de spi
rit de atunci care era liniș
tită și încrezătoare, așa curn 
se cuvine să fie starea de 
spirit a unui debutant.

— După părerea mea, ro
manul Moromeților consti
tuie fenomenul artistic cel 
mai de seamă de după 23 
August. Considerați * acest 
efort creator prodigios în
cheiat ?

— Desigur. Deși tema po
vestitorului de care amin
team altădată, tot intr-un 
interviu, continuă să mă 
preocupe. N-a apărut în a- 
cest volum al doilea al Mo
romeților și nu știu încă 
dacă va mai apărea sau nu 
vreodată.

— V-ați pus problema că 
foarte mulți cititori s-ar pu
tea să creadă că nu i-ați 
mai acordat un rol primor
dial lui Ilie Moromete ?

— Mi-a apăr.* la un mo
ment dat, intr-adevăr, sub 
forma unei senuzații de risc. 
M-am lăsat însă condus de 
intuiția inițială, în care am 
avut deplină încredere. A- 
cum pot să spun ca orice ci
titor, că dacă evenimentele 
care agită satul, au o legătu
ră cu soarta eroului, dacă 
ele constituie obsesiile lui, 
(și e greu să nu-i recunoaș
tem că în afară de cele care 
țin de drama existentei lui 
familiare nu are altele), a- 
tuncl ele nu vor face decît 
să-l proiecteze pe erou, pe 
un fundal cu atît mai mărit.

Firește, nu afirm prip asta 
că scopul meu a fost, des
criind viața satului din acea 
perioadă, să creez doar un 
fundal pentru un singur erou.

— în volumul I singura 
istorie de dragoste se petre
ce în afara familiei Morome- 
ților. De astă dată, în volu
mul al II-lea apare dinăun
tru în persoana lui Nicolae 
Moromete. Textul dens și a- 
proape criptic mă ispitește 
să vă întreb : ce efecte este
tice ați scontat descriind 
viața intimă a unui erou 
care se_ comportă atît de 
ciudat în fața acestui senti
ment etern ?

Intențiile, în orice caz, 
n-au fost criptice, deși rele
vația eternului feminin, poa
te îmbrăca și astfel de for
me. Aversiunea, de pildă, 
poate apărea în urma unei 
experiențe cu sentiment de 
catastrofă, după cum eroul 
romantic, va simți un entu
ziasm apropiat de delir, după 
îmbrățișarea iubitei. Fiecare 
epocă are în acest sens sen
sibilitatea ei. Rămîne ca ci
titorul singur să-și dea sea
ma, de ce tip de sensibilita
te este eroul meu.

Dată fiind marea popu
laritate a cinematografiei v- 
ați gîndit la o ecranizare a 
Moromeților ?

— N«. Și consider, cel pu
țin pentru moment, imposi
bilă o asemenea întreprindere.

ION MARCOVICI
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A LUI BARBĂ ALBASTRĂ

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
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Schweitzer-Cumpăna 
desăvîrșit studiile artis- 
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PRIMUL SPECTACOL
AL STUDIOULUI ’68

Melodia populară, parte in
tegrantă a 
ce, este 
moțională a aspectelor vieții, a 
trăirilor zilnice, a imaginilor fie
cărui detaliu —de la durere și 
tristețe, la bucurie și exuberan
tă. Bogăția în frumuseți a cînte
cului popular este unanim recu
noscută și apreciată, tocmai da
torită felului în care redă, ui
mitor de proaspăt și de autentic, 
tezaurul spiritual al poporului.

Datorită faptului că trăsătura 
principală a melodiei constă în 
caracterul ei monodie, s-a im
pus treptat tendința către mo
nodia acompaniată. Acest prin
cipiu a căpătat cu timpul aspec
te evoluate, care au dat naștere 
la formula de taraf atît de răs- 
pîndită astăzi pe tot teritoriul 
țării. In afară de această formă 
de prezentare —■ conservatoa
re a tradițiilor poporului — au 
luat naștere, concomitent cu 
evoluția socială și spirituală, 
forme noi de îmbogățire a 
modalităților de exprimare a 
tezaurului popular. Au luat ast
fel ființă orchestrele populare 
care aveau să îmbogățească sis
temul de prezentare a melodiei.

Fără îndoială că sarcina 
început trebuia înfăptuită 
oameni competenți, muzicieni, 
cu o profundă cunoaștere a con
ținutului folcloric, a esenței lui. 
Această sarcină, datorită faptu
lui că în afară de folcloriști 
(singuri cunoscători In acest do
meniu) nu existau alțl oameni

care să îndeplinească nobila mi
siune de înnoire a sistemului de 
tratare a melodiei populare, de 
adaptare a ei la noua formă de 
prezentare (forma de concert) a 
revenit lăutarilor fruntași. Dacă 
străduința acestor lăutari 
lăudabilă, ținînd seama de 
tul că n-au fost îndrumați 
nimeni în ceea ce privește
nia justă a trăsăturii melodiei 
(folcloriștii erau datori să supra
vegheze îndeaproape această di
ficilă muncă) ea n-a putut evita 
anumite deficiențe care și-au 
pus în mod nefavorabil pecetea 
pe forma și conținutul folclo
rului muzical.

In ce constau aceste deficien
țe ? In rîndurile de mai jos in
sist asupra celor principale cu 
convingerea că ele pot și trebuie 
să fie în viitor nu numai parțial 
prelntîmpinate dar șl complet 
evitate.

îmbrăcarea melodiei cu un 
amplu veșmînt orchestral con
stituie una din preocupările de 
bază ale dirijorilor de orchestră 
populară. Unde duce aceasta 
vom vedea îndată. Dirijorii, ne- 
avînd un serios bagaj de cunoș
tințe muzicale etnografice, au 
ajuns la unele exagerări ți, mai 
ales, improvizări (improvizații) 
care au denaturat cîntecul po
pular țărănesc, mai ales In ul
tima perioadă, cînd se observă 
o puternică Impregnare a aces
tuia cu elemente ce aparțin mu
zicii lăutărești orășenești.

O cauză a acestei mari caren-

țe o constituie atribuirea „ad 
iibitum" a caracterului pur tonal 
al melodiei; de aici și tratarea 
armonică extrem de simplistă 
ce se rezuma la cadența clasică 
I—IV—V, plus o septimă micșo
rată, folosită pentru o mai mare 
„varietate", sistem care a deve
nit universal valabil pentru toa
te stilurile regionale (? ! !). Bine
înțeles că aceste grave erori duc 
în mod implicit la uniformizarea 
cîntpcului. Datorită faptului că 
cerințele prezentării în forma 
de concert a folclorului muzical 
de către formațiile profesionis
te au ridicat probleme serioase 
în ceea c* privește îmbrăcarea 
melodiei, s-a ajuns astfel la o 
îmbrăcare orchestrală exa
gerat de formală, ce se bazează 
în exclusivitate pe melodii sau 
contramelodii executate la vi
oară sau clarinet, care nu de
pășesc granița mersului în terță 
și sextă — și care, de multe ori, 
sînt total în afara sferei cînte- 
cului.

O altă cauză a slabei prezen
tări actuale a cîntecului popular 
o constituie promovarea în rîn- 
durlle dirijorilor de orchestră a 
unor oameni care nu numai că 
nu au nici un fel de cunoștințe 
în acest domeniu, dar abuzează 
de lipsa cadrelor specializate, 
denaturînd caracterul autentic 
prin neîntreruptele lor „contri
buții" instinctuale. Este foarte 
trist faptul că anumite instituții, 
care ar trebui să se conducă 
după principii estetice exigente.

cum sînt televiziunea și Electre- 
cordul, încurajează de ani de 
zile o astfel de situație, permi- 
țind să se perinde prin studio
uri asemenea „șefi de orches
tră", care „orchestrează" nu de 
puține ori la mica înțelegere. 

Am fost de foarte multe ori 
martorul unor emisiuni de fol
clor în studioul de televiziune, 
care abundau în momente de-a 
dreptul penibile și în prezen
tări defectuoase, atenția fiind 
îndreptată către amplasamentul 
orchestrei, în așa fel îneît totul 
orchestrei, 
te 
fie 
că 
se 
cum 
căci acest lucru necesită o ana
liză specială, detaliată. Pentru 
o cît de mică clarificare a a- 
cestei situații, este deajuns să 
dăm exemplu emisiunea „Inter
pretul preferat" din seara zilei 
de 1 noiembrie cînd orchestra 
s-a prezentat sub orice nivel 
artistic, mai precis la treapta 
unui amatorism desuet.

Cei care cred că folclorul re
prezintă un domeniu în care poți 
să cîștigi foarte bine cu eforturi 
minime, bazîndu-te 
tlnțe submediocre sau 
mul de talent, se înșeală, 
clorul constituie un 
muzicologic aparte cu 
multiple și complexe

cer atent studiate. Pentru obli
gația, mai mult decît acută ca 
dirijorii să fie muzicieni înar
mați cu serioase cunoștințe mu
zicale a bătut de mult ceasul.

Să fiu bine înțeles. în momen
tul de față nu ducem lipsă de 
oameni competenți care se stră
duiesc din răsputeri să introdu
că noi metode de tratare a me
lodiei populare. Constantin 
Arvinte, George Vancu, Ra
du Voinescu, Iacob Ciortea, 
Florian Economu — iată cîteva 
nume de muzicieni, care se o- 
cupă îndeaproape de orchestra
rea și dirijarea folclorului pe 
drumuri inovatoare, care mun
cesc neobosit pe linia pregătirii 
unei arte populare bazate pe 
principii juste de tratare, care 
se ocupă continuu de adaptarea 
cît mai științifică a melodiei 
populare la cerințele actuale ale 
formei de concert, de spectacol 
și de audiție în masă.

Lupta pentru răsunetul națio
nal și internațional ad folcloru
lui ridică în față eforturi nepre
cupețite dar care pot fi fără 
îndoială, împlinite.

Interviu cu maestrul 
de balet 

OLEG DANOVSCHI

— E spectacolul ce mar
chează deschiderea Studiou
lui Experimental ’68 al Ope
rei Române, a cărui înfiin
țare s-a impus ca o necesi
tate, în urma dorinței noas
tre, a creatorilor, și, desi
gur, a publicului de a lua 
contact cu formele cele mai 
noi de expresie a acestei 
arte. De foarte multe ori s-a 
reproșat ansamblului nostru 
de balet un anume anacro
nism, dezinteres față de 
crările moderne. Ceea 
am făcut este o primă 
cercare, poate nu foarte 
ușltă, de a demonstra capa
citățile baletului 
pentru coregrafie modernă. 
Marile ansambluri de balet 
din lume își fac 
de glorie din a include 
repertoriul 
spectacole.

— Ce probleme deosebite 
ați întâmpinat ?

— în primul rînd, timpul. 
N-am avut timp suficient și, 
din aceaBtă cauză, se simt 
încă foarte multe lacune. 
Dar, repet, totul este un ex-

Foto ! ION MICLEA

periment. Am folosit 
multe stiluri de balet 
dern — de la baletul 
temă sau psihologic, la ba
letul „alb" — tocmai pentru 
a găsi ceea ce trebuie reți
nut și ceea ce trebuie aban
donat. Repet că din lipsă de 
spațiu șl timp n-am prezen
tat un dans fără muzică și 
un altul pe un ritm vorbit 
de dansatori. Rămîne pentru 
o altă ocazie.

— Cum au primit balerinii 
această nouă formulă 7

— Mișcările baletului mo
dem cer un plus de atenție, 
de expresivitate, o tehnică 
foarte precisă și un mare e-

fort; entuziasmul și pasiu
nea cu care s-au angajat și 
au lucrat au fost principalele 
condiții pentru reușită.

— Ce ne puteți spune 
despre scenografie 7
— Decorul, aproape inexis

tent materialicește e desti
nat să creeze atmosfera fa
vorabilă desfășurării baleri
nului. Apoi, luminile care, 
cînd șocante, cînd șterse, 
joacă un adevărat „rol". Co
stumul simplu, de repetiție, 
dă posibilitatea dansatorilor 
de a-și exprima gîndurlle, 
sentimentele, fără alt ajutor 
decît arta.

LILIANA MOLDOVAN

Noutăți Io magazinul

„V I C T O R I A"

ÎN EDITURA POLITICĂ

AU APĂRUT:

Actuala expoziție de de
sen, acuarelă, și pictură a oc
togenarului artist R. Schweit
zer-Cumpăna (n. 1886), prin 
diversitatea genurilor abor
date, prin riguroasa și se
lectiva prezentare a lucrări
lor, „poate fi considerată 
— cum remarcă prezentato
rul catalogului Jack Bruta- 
ru ca o restrinsă dar repre- 

a 
In- 

am-
zentativă retrospectivă 
creației pictorului"... 
tr-adevăr, fără a avea 
ploarea expoziției cu carac
ter retrospectiv organizată 
în 1957, în aceeași sală 
(Dalles) actuala manifestare 
evocă totuși printr-o ilustra
re concentrată și sugestivă 
istoria unei creații, sensurile 
unei viziuni, care deși uni
tară marchează sensibile pe
riodizări pe etape.R. - - ■
și-a 
tice 
1908 
Hancke și A. Kampf) unde 
și-a dezvoltat temeinic și ar
monic calitățile sale de de
senator. dar unde n-a rămas 
străin de problemele culorii, 
într-o epocă cînd aceasta 
prin fauvism, apoi prin ex
presionism va cunoaște o 
exaltare adesea paroxistică. 
Optică sensibilă de altfel și 
în opera sa, căreia tempera
mentul său meditativ îi va 
surdiniza zvîcnirile, îi va a- 
platiza cu gust pentru locul

comun și stabil, extravagan
tele. Pictorul e un înzestrat 
colorist prin structură, un 
colorist din familia acelor 
degustători de armonii stră
lucitoare. prețioase ca mine
ralele rare, descoperite din 
ele însăle prin harul artei, 
atent cizelate și puse în va
loare. Lumina, cu rol dra
maturgie primordial în toate 
lucrările sale, savant și ar
tificial distribuită din mal 
multe unghiuri deodată (ca 
de pildă la clasicul Adolf 
Menzel, de care mai amin
tește și prin eleganță) e la 
antipodul a ceea ce numim 
estetică plein-air-istă, e mai 
degrabă posibilitate 
plastică de cazuistică 
pozițională. De aceea 
(în fata căreia nu-i 
o discretă afecțiune), 
zintă mai mult un suport pe 
care se arhitecturează o con
cepție, o viziune cromatică 
subtilă șl personală, pictînd 
cu egal interes figuri de ță
rani, animale (adesea de ți
nuta crochiului deși sînt 
transpuse în ulei, cu inten
ția definitivului ca în „Ță
ran pe iarbă", „Băiatul cu 
capra". „Boi în soare" sau 
„Cai deshămați"), scene rus
tice („La adăpat", „Tîrg la 
Bozovici") și peisaje rurale, 
interioare de o solitudine 
vag amară, naturi moarte, 
peisaje urbane din tară sau 
din străinătate (rod al unor 
călătorii de-a lungul întregii

cariere la Constantinopol, 
Salonic, Atena, Paris, Ve
neția, Neapole, San Remo, 
Miinchen ș. a.). Tematica 
pînzelor sale vădește un gust
al simplității, al unei poezii 
oneste în care sinceritatea 
substituie amplitudinea, un 
gust al rusticului, al evocării 
vieții umile, netrecînd însă 
niciodată de la compasiune 
la drame (singura lucrare cu 
intenții mai ferme îh aceas
tă direcție fiind cunoscuta 
compoziție „1907", care nu 
figurează în expoziție). Re
marca vizează evident struc
tura căci artistul e un deli
berativ, o natură delicată 
improprie furtunilor, gestu
rilor epice largi. Seria „au
toportretelor" sale de pildă, 
remarcabile ca sensibilitate 
și textură picturală, aduc o 
gravitate difuză, inefabil a- 
ninată de fiecare trăsătură, 
un sentiment general mai 
mult sugerat decît descris 
discursiv prin microdrarnele 
fizionomiei, 
rînduri cu 
prezentarea 
a desenelor 
fost O idee 
mai aici se 
tatea unui registru liric, tre
cerea de la senzualismul u- 
nei paste învolburate ușor 
baroc, pregnantă, aproape 
modelată în relief, la asceza 
unei linii discontinui, de in
consistenta aerului, a estom
pei. a culorii de apă. ternă.

50 000—60 000 vizitatori pe 
zi vînzări de peste 2 mili
oane lei zilnic, cel mai mare 
magazin universal din țară 
a început luna decembrie — 
luna eleganței 4 cu o serie 
de surprize pentru cumpără
tori. în interiorul magazinu
lui la etajul II a luat ființă 
un nou ghișeu de ambalaj. 
Aici, cu celofan o ambaiatoa- 
re pricepută împachetează 
cadourile cumpărate la 
diferite raioane în pungi spe
ciale de plastic și panglici 
multicolore. Pentru costume
le bărbătești există un nou 
fel de ambalaj din carton, 
în formă de valiză, un mo
del elegant șl practic. La ra
ionul de galanterie s-au pus 
recent în vînzare garnituri 
cravată — batistă, asortate, 
mănuși auto de piele, pentru

I

bărbați și femei. Raionul de 
pălării pentru femei a primit 
un nou sortiment : pălării 
tricotate. Cel mai asaltat ra
ion, cel de jucării, este bine 
aprovizionat cu tot felul de 
jucării mecanice, păpuși și 
animale „statice" din im
port sau 
genă. Cu 
de iarnă 
zinului a 
introduce 
prezentat la ambalaj cite o 
felicitare. Pentru moment 
s-au tipărit 30 000 asemenea 
felicitări, urmînd ca acest 
procedeu să se extindă în tot 
cursul anului viitor, ținîndu- 
se seama de ocaziile pentru 
care vizitatorii cumpără și 
oferă cadouri.

PROPAGANDA DE PARTID 
LA NIVELUL SARCINILOR 

ACTUALE

„Vedere din Atena

din
de fabricație indi- 
ocazia sărbătorilor 
conducerea maga- 

luat inițiativa de a 
în flecare pacnet

de partid 
la nivelul

C. D.

RESTAURANT
REZERVAT ELEVILOR

sarcinilor’
'■ ■ f

actuale
• ’

SELECȚIONAREA, CREȘTE
REA, PROMOVAREA ȘI E- 
DUCAREA CADRELOR, SAR
CINĂ DE MARE RĂSPUN

DERE.

încheiem aceste 
sublinierea că 

mai generoasă 
și acuarelelor a 
inspirată. Toc- 
remarcft diversi-

tăcută, dar vibrantă ca sen
timent. Tot aici vădește 
spontaneități neașteptate, cu 
valoare de confesiune parcă, 
asemeni unor frînturi de 
jurnal, o simplitate și e- 
conomle de mijloace cu totul 
aparte, un simț al sugestiei 
vizuale, vecin metaforei poe
tice și deosebit de modern.

Expoziția R. Schweitzer- 
Cumpăna se înscrie printre 
manifestările artistice de va
loare din ultima vreme, îm-

plinind cu utilitate, îndeo
sebi pentru vizitatorii mai 
tineri, cunoașterea unei file 
din istoria picturii noastre 
interbelice șl contemporane, 
eforturile și realizările unui 
artist sensibil, de o întinsă 
și rafinată cultură plastică, 
ale unui artist, a cărui con
știință șl personalitate s-a 
sustras zgomotului, perisabi
lului, modei.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

Două unități de 
alimentație publică 
din orașul Galați, 
aparținînd Trustu
lui alimentației pu
blice locale, au pri
mit recent o desti
nație specială : res
taurantul „Miorița" 
și bufetul expres 
din Țiglina I, unde 
o bună parte dintre 
elevii școlilor pro
fesionale și de cul
tură generală,

niți din alte loca
lități, pot lua masa 
de prînz. La 
nerea 
școlilor, 
dispus ca atît la 
modemul restau
rant Miorița cît 
și la bufetul expres 
să se rezerve spații 
separate, unde să 
ia zilnic masa circa 
600 elevi. Ei au 
la alegere trei me-

propu- 
conducerii 
TAPL a

niuri complete, 
alcătuirea cărora 
fost consultați me
dici de speciali
tate, și... înșiși oa
speții care prin- 
zesc, adică elevii. 
Ca băuturi le sînt 
rezervate ape mi
nerale, sucuri de 
fructe, și unanim 
preferata Pepsi-co-

V. MOINEAGU

Dintr-un punct de vedere, ca
zul acesta seamănă cu multe 
altele întîlnite de noi sau sesi
zate la redacție prin scrisori. Un 
soț și-a părăsit după mulți ani 
de conviețuire cu soția — casa, 
copiii etc. și a plecat „după altă 
femeie", de obicei mai tinără. 11 
asculți pe unul, apoi pe celălalt 
și dintre cei doi soți ai familiei 
destrămate nu știi ; 
crezi. Si unul și cel 
acuzații, susținînd că vina

pe care să-l 
•lălăit își aduc 

o 
poartă totdeauna al doilea (și 
nici-de-cum cel de-al treilea !) 
etc, etc. E foarte greu să hotă
răști pentru unul dintre ei mai 

că probe pro și contra există 
belșug — vecini „binevoi

tori", martori în colectivele de 
muncă (și vai1 cît de ușor sînt 
uneori influențabili oamenii asi- 
milînd păreri gata prefabricate). 

De data aceasta lucrurile par 
a se fi petrecut aidoma, fiindcă 
iată pe scurt faptele : L. Roma
niuc, telegrafistă în stația C.F.R.- 
Roșiori Nord ne-a trimis o scri
soare prin care ne sesiza faptul 
că soțul ei, V. Romaniuc, impie
gat în același loc de muncă, a 
părăsit-o lăsînd-o singură cu un 
copil în vîrstă de doi ani. La fa
ța locului am aflat și amănunte. 
Cei doi s-au căsătorit în 1959, el 
în vîrstă de 19 ani, ea de 33. In 
legătură cu această diferență de 
vîrstă el susține că nu a știut-o 
pînă cînd s-a oficiat actul căsă
toriei. iar soția povestește despre 
faptul că a încercat inițial să-l 
refuze, dată fiind această dife
rență de vîrstă, dar V. Roma
niuc a amenințat-o cu sinuci
derea, încercînd chiar să bea 
sodă caustică dizolvată. De 
atunci și pînă în decembrie anul 
trecut, cînd și-a părăsit pentru a 
treia oară casa, s-au petrecut nu- 
meroase întîmplări asupra că
rora nu vom stărui, întrucît afla
te dună rum este firesc, cel puțin 
din două surse (cei doi soți) au 
de multe ori înfățișări contra
dictorii așa incit nu ne putem 
pronunța asupra veridicității lor.

Vom vorbi însă despre ceea ce 
este deosebit de izbitor în toată 
această dramă de familie.

Despre comportarea profesio
nală a lui V. Romaniuc am aflat 
lucruri bune. — Șeful stafiei, 
Marin Ciobanii a declarat: „pro
fesional e un băiat de care nu 
avem nimic a ne plînge; este 
pregătit, conștiincios". „In plus 
— a adăugat Gh. Gavrilă, in
structorul stației — Romaniuc a 
desfășurat unele activități ob
ștești. Ca secretar al comitetului

el așa se consideră. Deși nu este 
divorțat de actuala soție el s-a 
mutat în casa Elisabetei Tiro
niac, cu care se consideră că
sătorit. E. T. poartă verighetă și 
vorbește despre Romaniuc cu 
apelativul: „soțul meu".) Ne-a 
condus la el Elisabeta — 28 de 
ani, 
medicală — povestindu-ne 
drum cum l-a cunoscut și de ce 
l-a „luat". L-am găsit într-o casă 
curată, confortabilă, aparținînd 
părinților Elisabetei T. Era

spele, să-i dea să mânînce — l-au 
stăpinit continuu, alimentîndu-i 
egoismul pînă la explozii mon
struoase. Sînt oameni care după 
comiterea unor acte egoiste prin 
care au lezat profund pe semenii 
săi au momente de remușcare, 
care evident nu mai folosesc ni
mănui, dar ei le au totuși și dau 
semne că în viitor ar putea 
schimba ceva în comportarea 
lor. V. R. nu intră însă în cate
goria aceasta : nu regretă nimic 
și mărturisește ca pe niște lu-

U. T.C. el s-a ocupat adesea per
sonal de educarea unor tineri din 
cadrul colectivului nostru. Ceea 
ce pare ciudat, chiar paradoxal, 
este faptul că la unele adunări 
generale el a criticat de pe po
ziții principiale pe acei uteciști, 
care își neglijau familia..." „Co
lectivul de conducere al stației 
— a continuat primul interlocu
tor — n-a fost de acord cu ati
tudinea lui față de soție și co
pil. Noi l-am chemat, l-am cri
ticat, dar mai mult n-am putut 
face".

...Intr-adevăr, comportarea lui
V. Romaniuc pare paradoxală. Se 
ivește și o întrebare netă: el, 
care este așa de conștiincios pro
fesional, de ce n-a ascultat de 
îndemnurile colectivului de mun
că, ale șefilor săi ? I Răspunsul 
desface și nodul problemei: cine 
este vinovat în drama familiei 
Romaniuc. L-am aflat chiar din 
gura proaspătului mire (Dacă vă 
surprinde cuvîntul mire aflați că

acolo, într-o casă tn care legal 
n-avea nici un drept să locuiască, 
parcă de cînd lumea, compor- 
tîndu-se ca stăpînul în propria-i 
gospodărie unde totul este făcut 
de mina lui. „De ce m-am că
sătorit cu LI Trebuia să-mi fac 
și eu un căpătîi, aveam 19 ani, 
o profesie și încolo nimic. In 
casa rudelor ei, unde făceam 
dese vizite am văzut cu totul 
altă viață, decît cea pe care o 
duceam eu lingă tata și mama 
mea vitregă. Se mînca bine, se 
bea vin la masă, membrii fami
liei aveau independența lor. 
După ce m-am căsătorit, L. m-a 
ajutat să mă pun pe picioare, 
era o bună gospodină". „Ați iu
bit-o ?". „Nu, eu n-am iubit-o, 
am fost curios să văd cum poate 
să iubească o femeie mai în 
vîrstă un bărbat mai tînăr".

Egoism și cinism. De la căsă
torie, interesele materiale, ideea 
de a duce o viață cit mai lipsită 
de griji — o femeie care să-l

cruri firești, poate chiar lăuda
bile, actele sale — mustind 
egoism.

„Acum cițiva ani a apărut în 
viața mea o femeie tinără. N-am 
putut rezista tentației. Era că
sătorită, dar avea independența 
ei materială. Am petrecut un 
timp împreună, dar dacă aș fi 
luat-o nu s-ar fi schimbat nimic 
în viața mea. Mai tîrziu, cind 
m-am certat din nou cu soția, am 
întîlnit o altă femeie, pe care o 
cunoșteam, o soră care mă in- 
grijise în spital, cind mă ope
rasem de apendicită. M-a che
mat, am venit, tot n-avea cine 
să îngrijească atunci de mine". 
„Și oare, cum ai ajuns aici, în 

casa Elisabetei ?". „Simplu, în 
decembrie am plecat de la soție 
și m-am stabilit la părinți. Dar 
acolo nu se putea trăi. Trebuia 
să mă lipesc de cineva".

Și s-a „lipit" de Elisabeta Ti
roniac, de familia acesteia. Cum 
o duce ? Rine, chiar foarte bine t

are lingă el o femeie mai tinără 
ca acea care îi este soție, iar 
despre rest n-are nici o grijă. In 
timp ce noi discutăm toate a- 
cestea, în bucătărie, mama Eli
sabetei gătea de zor feluri de 
bucate — pentru toată familia 
și pentru „ginere" n>ai ales.
Vă place ginerele, sînteți mîndră 
de el" — am întrebat-o pe fe
meia încărunțită. A ezitat, dar 
a spus un adevăr: „Eu n-am 
fost de acord, am ajuns de rîsul 
tîrgului. Dar ce să fac dacă fe
tei i-a plăcut..." Ce să faceți dv., 
dacă fetei i-a sucit cineva 
capul... am completa noi.

V. Romaniuc are o duplicitate 
acceptată de cei din jur — rude, 
cunoscuți, tovarăși de muncă. El 
se călăuzește după o filozofie 
simplă: iau ce-mi place si de 

Despre ohli- 
vedea... Elisa- 

care cunoaște 
pînă acum de 

vede totul cu 

întrebăm: în- 
Ea este doar a

unde-mi place, 
gații... yom mai 
beta 
toată viața dusă 
către „soțul" ei 
seninătate și, cum spunea 
încredere. Ne 
credere în ce ?_ ________
treia femeie la care V. R. a ve
nit de cînd s-a căsătorit și poate 
că nu va fi ultima. Mă rog, o pri
vește la urma urmelor, dar răs
punderea ei față de cealaltă fe
meie care este „legitimă" și are 
și un copil este cu totul altă po
veste asupra căreia trebuie să 
reflecteze cu toată capacitatea de 
judecată a anilor ei.

Dacă la V. Romaniuc spiritul 
duplicitar este acceptat cu multă 
ușurință pe motiv că ■ „profesio
nal este un element hun" este 
cazul că cei în drept să se inte
reseze de soarta lui ca secretar 
al comitetului U.T.C. Este o de
magogie caragialească ca un om 
cu asemenea antecedente morale 
să răspundă de educația uteciș- 
tilor dintr-un loc de muncă.

CONSTANTIN SPATARU 
redactor al ziarului 
„Lupta C. F. R."

VICTOR CONSTANTINESCU

MATERIALUL CEL
Un grup de fizicieni din 

Harcov, condus de prof. 
Ruvin Garber a reușit să 
obțină în laborator materia
lul cu cea mai mare rezis
tență cunoscută pînă în pre
zent. Este vorba de cîteva 
zeci de cristaie filiforme de 
tungsten care au o rezis
tență de 230 tone/cm2. 
Această realizare este cu 
atît mai impresionantă cu 
cit se știe că rezistența ma
jorității structurilor meta-

ȘCOALĂ DE 
ÎNOT PEN-

TRU SUGARI

Heinz Bauermeis- 
ter, campion de 
înot, a deschis 
la Miinchen prima 
școală de înot pen
tru sugari. El pri
mește chiar și „i 
levi“ in vîrstă de 
trei luni. In miinile 
sale pricepute — 
Bauermeister este 
profesor de sport 
— ei învață adese
ori într-o singură 
săptămîna să se 
deplaseze singuri in 
și sub apă. 
orașe germane

,e-

MAI REZISTENT.• •• CEL MAI MIC
lice este 
tele a 4 
feroase obișnuite) și 30 tone/ 
cm2 (oțeluri speciale).

Aceste cristale aciculare 
deosebit de fine au o struc
tură care nu se poate studia 
decît cu ajutorul microsco
pului electronic. Ele își da
torează extraordinara re
zistență faptului că atomii 
metalului sînt dispuși după 
o simetrie perfect regulată.

situată între limi- 
tone/cm! (aliaje

TABLOU DIN
LUME

urmat intre 
pilda Miinchen-ului 
și au înființat în 
bazinele publice 
cursuri de înot 
pentru „mame și 
copii". Dupd cum

se știe, mișcarea în 
apă fortifică muș- 
chiulatura și inten
sifică circulația sîn- 
gelui, nefiind nicio
dată începută prea 
devreme.

Pictorul Piero Busanero, 
cunoscut ca autorul celui mai 
mic tablou din lume, și-a bă
tut de curînd propriul său re
cord, terminînd un tablou ce 
reprezintă o „procesiune" ale 
cărei dimensiuni sînt de 2,8 
mm. pe 2,5 mm. Opt perso
naje, reprezentînd copii din 
cor și credincioși, sînt înfă
țișați pe acest tablou minus
cul. Tabloul este atît de mic 
îneît ar trebui 49 de bucăți 
pentru a acoperi un timbru 
poștal obișnuit.

CELȚII DIN

NORDUL RINULUI
Urmele unei gospodării cel- 

te au fost găsite recent in- 
tr-un „polder" (denumirea 
cimpiei cultivabile, odinioară 
inundată de mare, din Olan
da), în apropiere de Rotter
dam. Pînă acum, se consi
dera că celții ar fi trăit nu
mai la sudul Rinului. Terenul 
pe care se ridica odinioară 
gospodăria fusese 
de mare în urma 
progresive a coastelor olan
deze.

acoperit 
coboririi



O PAGINĂ DE EROISM MUNCITORESCFELICITĂRI ADRESATE
TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
cu prilejul alegerii sale ca președinte 

al Consiliului de Stat
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene

ral al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România a 
primit telegrame de felicitare, cu prilejul ale
gerii sale in funcția de președinte al Consi
liului de Stat, din partea lui Antonin No
votny, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Cehoslovace ; 
din partea lui Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al Republicii Popu
lare Ungare; din partea lui J. Țedenbal, 
prim-secretar al Comitetului Central al Par
tidului Popular Revoluționar Mongol, și a lui 
J. Sambu, președintele Prezidiului Marelui

Hural Popular al Republicii Populare Mon
gole.

Au trimis, de asemenea, telegrame de feli
citare președintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay; 
președintele Republicii Federale a Germa
niei, Heinrich Lubke; președintele Pakista
nului, Mohammad Ayub Khan ; președintele 
Confederației Elvețiene, Roger Bonvin ; 
regele Afganistanului, Mohammed Za
hir șah ; președintele Statului Izrael, Zalman 
Shazar ; primul ministru al Ceylonului, Dud
ley Senanayake.

(Agerpres)

festivalul) 
NAȚIONAL AL 
TEATRELOR 
DRAMATICE
SPECTACOL BLAGA 
LA TEATRUL „C. I. NOTTARA"

Este remarcabil faptul că 
Festivalul se deschide cu un 
spectacol Blaga. Dar e păcat 
că acest spectacol are un prea 
pronunțat caracter omagial, 
că respectul pentru numele 
lui Blaga se bazează mai mult 
pe cultură și mai puțin pe 
reale afinități. Conștiința ges
tului cultural e atestată de 
însuși proiectul Teatrului 
„Nottara" de a prezenta a- 
proape integral opera drama
tică a lui Blaga, de a o pre
zenta sistematizată, în trei ci
cluri care să grupeze în func
ție de problematică piesele. A 
prezenta integral și sistematic 
un autor, înseamnă într-un 
fel a-i face funeraliile — mai 
mult sau mai puțin pioase, 
oricum onorabile.

Ciclul intitulat „Eroii" a 
grupat lucrările „Zamolxe", 
„Anton Pann“ și „Avram Ian- 
cu“, le-a unit printr-o aceeași 
modalitate spectaculară, a su
gerat deci apropieri adînci. 
Dar tot teatrul lui Blaga este 
de fapt „eroic" (în accepția 
blagiană unică de luat în con
siderație a cuvîntului). Și meș
terul Manole și Noe și Popa 
din „Tulburarea apelor" sînt 
„eroi". De ce se asociază a- 
tunci „Zamolxe" cu „Anton 
Pann", și nu cu „Tulburarea 
apelor" de pildă ? „Zamolxe" 
e un mister și „Avram Iancu" 
o dramă istorică. Un mister 
este de fapt și „Meșterul Ma
nole". Oricum sistematizarea 
teatrului lui Blaga rămîne ex
terioară, susceptibilă de infi
nite contestări. Și în orice caz 
gruparea în sine e un mic 
gest de necredință — suge
rează că mai ales apartenența 
la „operă" dă valoare fiecărei 
lucrări în parte, ori teatrul nu 
trăiește din sume abstracte, ci 
din termeni izolați — vii, ro- 
buști, de sine stătători, sin
gurii generatori de spectacol.

Absența recuzitei, austeri

tatea extremă a montării au 
fost o soluție inspirată pentru 
„Zamolxe". Dar cum ea s-a 
extins și la celelalte două pie
se diferite ca modalitate dra
matică de ceea ce Blaga inti
tulase „mister păgîn", a su
gerat o considerare „în bloc" 
puțin justificată, a celor trei 
lucrări. (Spectacolul de la Iași 
demonstrase cu cîtăva vreme 
în urmă natura realistă a pie
sei „Anton Pann").

Șl chiar în cazul lui „Za
molxe", căruia concepția re
gizorală îi era adecvată, gîn- 
direa realizatorilor a ignorat 
sensuri uneori fundamentale 
(de pildă, sfărîmarea idolului 
și moartea zeului). Și apoi ma
gia sugerată expresiv de mo
mentul tămăduirii vrăjitorești 
a Ciobanului, e prea puțin 
prezentă în ansamblul specta
colului.

„Anton Pann" este una din 
puținele lucrări dramatice ale 
lui Blaga în care esența poe
tică și filozofică e foarte ro
bust încarnată. O tratare re
gizorală care uniformizează 
particularități de acest ordin 
ni se pâre superficială. Poate 
tot ea e răspunzătoare de 
lipsa de vigoare a interpre
tării (Anton Pann — Tony 
Zaharian, Nușca — Lucia 
Mureșan) care într-o montare 
s-o numim „naturalistă", ar fi 
fost mai ușor de evitat.

„Avram Iancu" își relevă în 
spectacol sensurile adînci, i- 
lustrează datele particulare 
ale gîndirii istorice blagiene. 
Perspectiva mitologică e su
gerată limpede, frumusețea a- 
similării folclorice a existen
ței trăiește din plin în prima 
scenă a spectacolului. Dar 
criza personaiului, esența tra
gediei sale, destinul comuni
tății care l-a născut sînt abre
viat și fugitiv relevate.

ILINA GRIGOROVICI

de a se afirma

trebuie
să atace

„Real" Giulești — echipa atît 
de adulată și atît de contestată 
-— susține, mîine, pe stadionul 
„23 August", în fața propriului 
public, un dificil examen. întîl- 
nește în al doilea tur al C.C.E. 
pe „Juventus", campioana Ita
liei. Diferența minimă la care 
a pierdut la Torino (0—1) aduce 
campioana noastră în fața unei 
mari șanse de afirmare. O vic
torie la două goluri diferență 
ar califica pe rapidiștl, în mod 
spectaculos, în turul trei al 
competiției. Șansa nu este lipsi
tă de realism. Dacă Rapid atacă 
din primul și pînă în ultimul 
minut cu luciditate și în viteza 
de execuție necesară surprinde
rii adversarului, dacă apărarea 
funcționează ca un mecanism 
bine sincronizat, Juventus va 
fi obligată să cedeze. Ion Io- 
nescu a promis, la Torino, două 
goluri. Dumitriu, Codreanu și 
Jamaiski — marcînd fiecare go
luri în campionatul național și 
feroviar — au deschis apetitul 
pentru gol. Ce-ar fi ca mîine ?... 
Băieți, giuleștenii sînt alături 
de voi. Nu le încurcați bucurii
le planificate pentru revelion, 
cînd vor să bea un pahar în 
cinstea „Realului".

Comitetul orășenesc U.T.C., 
în colaborare cu Consiliul o- 
rășenesc al C.N.E.F.S., orga
nizează „Cupa 30 Decembrie" 
la judo. La întrecerile care 
se vor desfășura duminică 17 
decembrie cu începere de la 
ora 9,30 la Circul de stat din 
Capitală, vor participa spor
tivi din cele mai bune echipe 
bucureștene : P o 1 i t e h n i- 
ca, I.O.R. și Tinerețea.

MICRORADIOGRAFIA URITULUI

Spectacolul Teatrului „Mi- 
hai Eminescu" din Botoșani 
cu schițele dramatice ale lui 
Dumitru Solomon intitulate 
sugestiv Parabole, în regia 
lui Gheorghe Miletlneanu, 
are nu numai meritul de a 
fi prilejuit debutul unui ta
lentat autor, dar de a oferi 
în același timp o modalitate 
modernă și inedită. Prefe
rind laconismul demonstra
ției, fragmentul ansamblu
lui, microradiografia tablou
lui în mărime naturală, Du
mitru Solomon n-a fost un 
simplu partizan al modei 
,,mini“-urilor, ci a încercat 
să răspundă unei anume ne
voi spirituale a spectatoru
lui contemporan : aceea de 
simplitate și abreviere. Pro
blematica schițelor sale dra
matice ambiționează să ata
ce prin intermediul unor 
miniaturi cele mai diverse 
tare umane pronunțînd. de- 
obicei indirect, verdictul 
împotriva lor. Ne sînt înfă
țișate momente încremenite 
ale unui film în desfășurare, 
sînt aduse sub lupă falsita
tea, tirania obișnuinței, lași
tatea. semidoctismul, pseu- 
dointelectualismul, clișeele 
verbale, Iar ironia șl sarcas
mul sînt chemate drept ju
decători.

Remarcabilă mi se pare 
îndeosebi schița Sentimen
tul, o condensată și sugesti
vă imagine a felului în care 
ia naștere vidul sufletesc, 
se răcesc și dispar sentimen
tele, astfel încît eroii — cei 
doi soți — își caută dragos
tea pierdută întocmai ca pe 
un obiect ca toate celelalte, 
haine, mobilă produse de 
uz casnic. Măiestrit constru

ită, dar nu la fel de bine 
ritmată în spectacol, este 
schița Liftul, în care din
colo de reacția psihologică 
diferită a unor personaje a- 
flate în aceeași situație, este 
surprins cu finețe caracte
rul dăunător și urîțenia mo
rală a violenței și egoismu
lui. Ne întîlnim apoi cu iro
nia la adresa problemei 
conflictului între generații 
(Ignoranții), ne amuzăm de 
precocitatea copiilor (Coș
mar), urmărim treptata pie- 
ire a lăudăroșilor atunci 
cînd se ciocnesc de cea mai 
mică piedică (Dispariția), ne 
distrăm pe seama inutilită
ții și absurdității unor acți
uni umane (Ceasul). Ni șe 
pare totodată forțată șarja 
la adresa lipsei de demnita
te paternă (Autocritica), su
portăm mai greu monotonia 
cu care este făcută schița 
nehotărîrii (Uzurpatorul) și 
avem sentimentul că în une
le momente reușite s-a stre
curat din greșeală la sfîrșit 
și o replică moralizatoare.

Colectivul teatrului din 
Botoșani s-a avîntat cu în
suflețire asupra acestei par
tituri. iar dintre actorii care 
au reușit să depășească sim
plul exercițiu, menționăm „ 
îndeosebi pe Mircea Crețu, ■ 
Sică Stănescu, Anca Andre- S 
escu-Crețu. Contribuția regi- I 
ei a fost astfel inegală, defi- I 
citară fiind în unele momen- I 
te procuparea pentru cursi
vitate și garanție. Scenogra
fia semnată de Gorge Doro- 
șenco a fost simplă șl funcți
onală, înscriindu-se în spirl- g 
tul parabolelor.

ION PASCADI

Se Împlinesc 49 de ani de 
la luptele muncitorești din 
13 decembrie 1918, moment 
important în șirul marilor 
lupte revoluționare desfășu
rate In țara noastră în peri
oada 1918—1920, mărturie e- 
moționantă a abnegației și 
eroismului clasei muncitoare 
din România.

Desfășurată pe fondul unor 
adînci frămîntări social-poli- 
tice și economice, demonstra
ția muncitorească din 13 de
cembrie 1918 a fost determi
nată de adîncirea contradic
țiilor social-economice ale re
gimului burghezo-moșieresc 
în condițiile distrugerilor pro
vocate de primul război mon
dial, ale dezorganizării econo
miei și înrăutățirii situației 
materiale a maselor munci
toare.

Desăvîrșirea procesului de 
formare a statului național 
român a lărgit cadrul lupte
lor de clasă, a reunit pe plan 
național acțiunea proletaria
tului și a aliaților săi, favo- 
rizînd desfășurarea ulterioară 
a marilor bătălii revoluțio
nare.

La sfîrșitul anului 1918

grevele și manifestările mun
citorești se țineau lanț; evi
dențiind pregnant hotărîrea 
muncitorimii române de a cu
ceri, prin luptă, drepturi și 
libertăți democratice, de a im
prima dezvoltării social-politi- 
ce a României o orientare co
respunzătoare intereselor ce-

velor politice muncitorești, 
guvernul a fost determinat, 
la 9 decembrie, să ridice 
interzicerea ziarului „Socia
lismul". O zi mai tîrziu, pe 
străzile Capitalei s-a desfășu
rat o demonstrație a munci
torilor lemnari.

Sindicatul tipografilor a

Bucureștiulul s-au îndreptat 
spre centru în rînduri strfn- 
se, scandînd lozincile : „Vrem 
pîine „Jos cenzura !“, „Jos 
starea de asediu l“. în Piața 
Teatrului Național ei au fost, 
însă, întîmpinați cu focuri de 
armă. Peste o sută de munci
tori 'au căzut străpunși de

13 DECEMBRIE 1918
lor ce muncesc, maselor largi 
populare.

Muncitorimea Bucureștiului 
se afla în fruntea acțiunilor 
proletare. La începutul lui 
decembrie tipografii de la 
„Sfetea" și „Minerva" au in
trat în grevă. în numeroase 
întreprinderi din Capitală au 
avut loc mitinguri în cadrul 
cărora se cerea reînființarea 
sindicatelor, drepturi și li
bertăți democratice. Sub pre
siunea demonstrațiilor și gre-

hotărît pentru ziua de 13 de
cembrie o grevă generală. în 
dimineața acelei zile, tipo
grafii greviști s-au adunat în 
fața sediului Partidului Socia
list. Străpungînd cordoanele 
militare, ei au pornit pe Ca
lea Victoriei pînă la Ministe
rul Industriei, demonstrînd 
pentru satisfacerea revendică
rilor lor. După prînz, răspun- 
zînd chemării la o mare ma
nifestație muncitorească, mun
citori din toate colțurile

gloanțe. Sute de demonstranți 
au fost răniți, aproape cinci 
sute au fost arestați și tortu
rați cu sălbăticie. în urma 
schingiurilor, avea să înceteze 
din viață I. C. Frimu, condu
cător iubit al proletariatului 
român.

înscriindu-se ca un puter
nic act de acuzare la adresa 
regimului burghezo-moșieresc, 
masacrul din Piața Teatrului 
Național, prigoana antimunci- 
torească ce i-a urmat, n-au

putut însă înspăimînta clasa 
muncitoare, n-au putut înă
buși lupta ei pentru progres 
social. Dimpotrivă, în pofida 
terorii, combativitatea revo
luționară a muncitorimii a 
crescut.

Evenimentele politice ulte
rioare, în special marea grevă 
generală din 1920 — moment 
de mare însemnătate în lupta 
clasei muncitoare, au scos în 
evidență necesitatea creării 
unui partid revoluționar, ca
pabil să organizeze și să con
ducă proletariatul la lupta 
pentru îndeplinirea misiunii 
sale istorice. In focul marilor 
lupte de clasă din acea peri
oadă s-a plămădit Partidul 
Comunist Român — a cărui 
creare, în 1921, a determinat 
o cotitură istorică în viața 
poporului nostru.

Cinstind memoria «roilor 
proletariatului căzuți pentru 
viitorul luminos al patriei, 
poporul, tineretul României 
Socialiste aduce prin faptele 
sale, prin munca sa entuzias
tă, cel mai înalt omagiu 
luptei și jertfelor înaintașilor.

INFORMAȚIE
La Institutul de istorie 

„N. Iorga" al Academiei au 
început marți dimineața lu
crările Simpozionului ro- 
mâno-cehoslovac cu tema 
„Relațiile româno-cehoslo- 
vace la sfîrșitul secolului 
IX și prima jumătate a se
colului XX". Participă cer
cetători științifici români 
și cehoslovaci.

★
Marți seara a sosit în Ca

pitală ministrul industriei 
chimice al Republicii Popu
lare Polone, Antoni Radlin- 
ski, însoțit de un grup de

specialiști, pentru a face o 
vizită în țara noastră la invi- a 
tația ministrului industriei ™ 
chimice, Constantin S cariat 
fi a ministrului petrolului, A 
Alexandru Boabă. ™

♦
Marți a sosit în Capitală o A 

delegație a Uniunii ziariștilor ** 
bulgari, condusă de Bogomil 
Nonev, vicepreședinte al U- A 
niunii, director al Comitetu
lui de radioteleviziune din 
Bulgaria, care, Ja invitația U- ® 
niunii ziariștilor din Româ
nia, va face o vizită în țara 
noastră. @

Corespon denții regionali
TRANS MIT;

AL 25-LEA BREVET
Pe adresa Uzinei de auto

camioane din Brașov a sosit 
cel de al 25-lea brevet de in
venții din ultimii 7 ani. Este 
vorba despre brevetarea ma
șinii de găurit arborele cotit 
cu avans hidraulic, conceput 
de către tehnicianul-proiec- 
tant Pompiliu Popescu. Teh
nicianul Francisc Hoffman, 
laureat- al Premiului de Stat, 
este și el coautor al acestei 
invenții. Restul invențiilor 
sînt aplicabile ca și cea des
pre care vorbeam mai sus în 
domeniul construcțiilor de 
mașini și multe dintre ele au 
fost brevetate nu numai în 
țara noastră, dar și în străi
nătate. împreună cu cele 263 
de inovații, invenția aplicată 
în anul acesta în uzină, adu
ce întreprinderii economii 
antecalculate în valoare de 
peste

torului, o vastă bibliotecă 
care impresionează prin va
loarea sa documentară.

Alte două muzee — recent 
amenajate — și-au deschis 
porțile pentru oaspeți. Este 
vorba de Muzeul portului 
din valea superioară a Pra
hovei, amenajat la Breaza, și 
Muzeul epocii domnitorilor 
Matei Basarab și Constantin 
Brîncoveanu din comuna 
Brebu. Muzeul dft la Brebu 
funcționează într-o frumoasă 
și impunătoare clădire înălța
tă de Matei Basarab în anul 
1050 care a servit domnito
rului și ca reședință

ION TEOHARIDE

7 milioane lei.
LAL ROMULUS

MUZEE INEDITE
casa unde a trăit și a
scriitorul Cezar Petres-

In
creat
cu s-a deschis recent un mu
zeu. Aici se găsește, pe lîngă 
o serie de documente și o- 
biecte care au aparținut scrii-

VOCAȚIA „BASTULUI"
Nomenclatorul produselor 

CFA Brăila s-a îmbogățit cu 
încă unul. Este vorba despre 
celofanul denumit în chimie 
bast. Noul produs are largi 
întrebuințări în industria u- 
șoară utilizîndu-se în special 
la confecționarea pălăriilor, 
poșetelor, îmbrăcămintei 
protecție, ambalajelor etc. 
fost de asemenea pusă 
fiunct cu bune rezultate, 
uția vopsirii produsului

de 
A 
la 

so- 
în 

cea mai variată coloratură.
VASILE MOINEAGU

g« CONTINUĂM CONTINUÂRÎI

M1NDRIA ȘI MODESTIA
mare, ce aștept șl ce este în 
sufletul meu. Făcui de 5 ori îm
prejurul televizorului... lucru 
mare...'

Și așa mai departe. Omul fo
losește perfectul simplu din 
instinct. Dar instinct are și 
grîul cînd încolțește. Mă feresc 
să-1 întreb cum îl cheamă. 
Schimbăm în grabă cîteva cu- 

® vinte și ne leagă unanimitatea 
acestui perfect simplu, timpul 
prospețimii, timpul modestiei ro-

mânești și poate și timpul orgo
liului. Al orgoliului că faci 
ceva, al modestiei că nu ai ter
minat de făcut.

Mă fascinează să ascult vorbi
rea cu un perfect simplu per
manent, iluminînd cuvintele. Mi 
se pare că asist la desfășurarea 
timpului tuturor celor omenești, 
cînd te furnică pînă în vîrful 
unghiilor mîndria că ai făcut 
ceva și grija că ai viața înainte 
și deci atîtea încă de făcut.

Perfectul simplu mi se pare 
de aceea timpul stării de spirit 
a satelor oltenești în aceste mo
mente. Perfectul simplu este 
timpul cel mai apropiat de vii
tor. Adică, un prezent neînchis
tat, un prezent dinamic, un pre
zent realist.

„Fusei, văzui, făcui". Exact 
de Ia tîmpla acestor cuvinte, 
clipa ia foc «1 viitorul există.

AVANTAJELE GESTIUNII
redus, în medie, staționările în 

— brazdă cam cu 25—30 ore de fie- 
® care tractor, a condus la evita

rea a cel puțin trei drumuri la 
atelierele S.M.T. In consecință,

Opera Bomână : Don Juan, 
ora 19,30 ; Teatrul de stat de 
operetă : Mam’zelle Nitouche, 
ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale", sala Comedia : 
Romeo și Julieta, ora 19,30 ; sala 
Studio : Jocul adevărului, ora 
19,30 ; Teatrul Lucia Sturdza 
Bulandra : Livada cu vișini, ora 
20 ; sala Studio : Kean, ora 
20 ; Teatrul „C. I. Nottara" ; 
Henric IV ora 19,30 ; sala Studio 
Jaguarul roșu, ora 20 ; Teatrul 
„Barbu Delavrancea" : Ca-n fil
me, ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : Toate pînzele sus, 
orele 16 ; Teatrul „Țăndărică" : 
Iarmarocul piticului Clip, ora 17.

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE
rulează la Patria (orele 
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30), Fe
roviar (orele 8,30; 10,45; 13;
15.15 ; 17,45 ; 20,15), Excelsior
(orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
19 ; 21,15).

CIND TU NU EȘTI
rulează la Republica (orele 8 ;
10.15 ; 12,30 ; 14,45 ; “
21,30), București
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ;

MARTIN SOLDAT
rulează la Luceafărul
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,45), Festival (orele
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

CONTELE BOBBY SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

x _ CJ.C O j 
17 ; 19,15 ; 
(orele 9 ; 
18,45 ; 21).

(orele
18,30 ;
8,45 ;

rulează la Grivița (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30),

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Miorița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; ...................
Melodia (orele 9 ;
16 ; 18,30 ; 20,45), 
rele 9,30 ; 11,45 ;
18.30 ; 20,45).

CEA MAI LUNGA
rulează la Capitol (orele 9,30 ; 
12 ; 15 ; 17,45 ; 20.30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW 
rulează la Lumina (orele 9— 
15,45 în continuare 18,15— 
20,45), Dacia (orele '8—21 în 
continuare).

ZORBA GRECUL 
rulează la Doina (orele
15.15 ; 18 ; 20,45).

MOARA CU NOROC 
rulează la Union (orele
17.30 ; La ora 20 desene 
mate).

DOCUMENTARUL„PAȘI 
LUNĂ".

rulează la Timpuri Noi 
9—21 în continuare).

SINDBAD MARINARUL 
rulează la Giulești
15.30 ; 18 ; 20,30).

SURCOUF. TIGRUL CELOR 
ȘAPTE MĂRI

rulează la înfrățirea (orele
10.30 ; 16 ; 18 ; 20).

O FATA FERICITĂ
rulează la Bucegi (orele 9; 
11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20), Volga 
(orele 9,30; 11,45—14 în con
tinuare, 16,15 ; 18.30 ; 20,45).

OCOLUL
rulează la Buzeștl (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

SUS MIINILE, DOMNILOR 
POLIȚIȘTI !

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

LOANA
rulează la Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Tomis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 în continuare ; 18; 20,30).

PROSTĂNACUL 
rulează la Unirea (orele 14 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

SALVELE AUROREI 
rulează la Flacăra (orele 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30).

18,30 ; 20,45),
11,15 ; 13,30 ; 
Modern (o- 
14 ; 16,15 ;

NOAPTE

11.30

15 ; 
ani-

SPRE

(orele

(orele

SFIDAREA
rulează la Vitan (orele
16.30 ; 18,30 ; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la PoDular
15.30 ; 18 ; 20,30), Lira 
le 15,30 ; 17,45 ; 20).

ZECE NEGRII MITITEI 
rulează la Aurora (orele 8,30 ; 
10,45; 13; 15,30; 18] 
Rahova 
20,30).

MARELE
rulează 
le 16 ; 18 ; 20).

OAMENI IN RULOTĂ
rulează la Moșilor (orele
15.30 ; 18 : 20,30).

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Cosmos (orele
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30).

ECOU PE COASTA
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

CINE CĂLĂREȘTE UN TI
GRU?

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

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Floreasca (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Arta (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

14,30 ;

(orele
(ore-

-- —. — — — * —— _ ——j UțOv | 
.-------- . 13 ; 20,30),
(orele 15,30 ; 18 ;

RESTAURANT 
la Drumul Sării (ore-

rea a cel puțin tre._____ _
atelierele S.M.T. în consecință, 

A un volum mai mare de lucrări 
w executate, economie 1« carbu

ranți, cîștiguri mai

•
 tru mecanizatori.

— La S.M.T. Cuza Vodă, re
marca într-o discuție secretarul 

A organizației U.T.C. de aici, cei 
mal mulți dintre mecanizatori 
sînt tineri : din cinci, trei sînt 
uteclști, dar nu avem decît nouă 

A băieți care nu și-au realizat sar- 
w cinile de plan anual. în rest...

Vasile Giurea, Gheorghe Mltea, 
• Vasile Vlășceanu, Ion D. Petre,

Nicolae Zaharia, Stefan Costa
che, Ion Tănase au reali- 

• zat chiar și cîte două pla
nuri. Urmărirea individuală 
a planului, afișarea decada- 
lă a realizărilor au stimu- 

@ lat întărirea disciplinei, iniția
tiva în organizare, în mărirea 
eficacității în utilizarea mașini- 

• lor și a timpului de lucru. Adap
tarea la presele de balotat paie 
a unor platforme confecționate 

• pe plan local, spre exemplu, a
condus la depășirea cu mai bine 
de 50 la sută a planului anual 

— pe lucrare. De asemenea, spori- 
® rea capacității de încărcare a 

remorcilor ocupate la recoltatul 
cu combina a porumbului pen- 

A tru boabe, mai buna organizare 
w a programului de lucru al aces

tor moderne mașini pe care au 
• lucrat în exclusivitate tineri au

permis realizarea a două pla
nuri cu fiecare mașină.

a Urmărirea individuală șî per- 
™ manentă a îndeplinirii planului 

s-a concretizat șl în utilizarea 
cu maximum de eficacitate a 
fiecărui minut de lucru. Acest 
lucru e dovedit în mod convin- 

@ gător de faptul că, deși în pe
rioada parcursă colectivul de

la carbu- 
bune pen-

muncă a realizat un volum de 
lucrări cu peste 20 la sută mai 
mare decît cel stabilit prin pla
nul de producție, totuși, s-a gă
sit și acea rezervă de timp ne
cesară executării reparațiilor la 
peste 60 la sută dintre tractoa
rele și mașinile agricole aflate 
în dotarea stațiunii. 220 de zile 
lucrate direct în producție de 
flecare tractor și doar 2,8 la sută 
din numărul orelor de funcțio
nare centralizate la rubrica „în 
gol", Cum s-a ajuns aici 7 Reți
nem două răspunsuri :

— Ca urmare a creșterii co
interesării pentru ca în fiecare 
oră să produci ceva. De anul a- 
cesta, mai ales, fiecare primim 
salariu — numai spun de pre
mii — în funcție de cît produ
cem. Așa că, atunci cînd nu se 
putea lucra în cîmp lucram în 
atelierul brigăzii. (Ion D. Petra 
— mecanizator).

— Am introdus controlul prin 
leu. S-a redus numărul persona
lului tehnioo-administrativ. Pen
tru fiecare tractor revin acum 
numai 1,3 salariați, față de doi 
sau chiar mai mulți cîți erau 
acum un an sau doi. Apoi, cu 
toții știm că prin aplicarea prin
cipiului gestiunii economice pro
prii salariile noastre provin nu
mai ca urmare a muncii depuse. 
Și, mai mult se cîștigă numai a- 
sigurînd o utilizare a tractoare
lor într-un număr cît mai mare 
de ore și sporind productivita
tea muncii. (Ion Năstase — di
rectorul S.M.T.).

...Eficiență economică I La 
S.M.T. Cuza Vodă, îndeosebi 
anul acesta, preocuparea pentru 
corelarea celor trei factori om, 
mașină și cîmp de acțiune s-a 
manifestat în acțiuni de mare 
efect. Cîmpul de activitate fiind 
mereu același, întregul colectiv 
de muncă, eforturile și preocu
pările sale, au fost dirijate în 
special spre diversificarea lucră
rilor executate mecanizat. Ca o

t

dovadă, anul acesta, pe fiecare 
hectar fizic s-au executat 8,3 
hectare arătură normală. Cultu
rile păioase se realizează în în
tregime mecanizat, iar la po
rumb și floarea-soarelui în pro
porție de peste 80 la sută. Ex- 
tinzînd sfera de activitate a pon- 
tatorilor sau, mai bine-zis, în- 
drumîndu-i să îndeplinească a- 
devăratele lor obligații, aceștia 
au asigurat, la S.M.T. Cuza 
Vodă, contractarea și a altor lu
crări care să se realizeze cu ma
șinile unității, în așa-zișii „timpi 
morți" pentru lucrările în cîmp. 
Peste 10 000 zile-tractor, au fost 
folosite la executarea transpor
turilor, de pildă, sau a altor lu
crări contractate sezonier, asigu- 
rîndu-se astfel utilizarea la în
treaga capacitate a tractoarelor 
aproape tot timpul din februa
rie și pînă acum.

Acest bilanț cu care colectivul 
de muncă al S.M.T. Cuza Vodă 
întimplnă aniversarea a două 
decenii de existență a Republicii 
e lăudabil. In discuții însă, ni
meni nu le socotește „limită". 
Există convingerea că se poate 
mai mult. în primul rînd prin 
găsirea a noi căi de utilizare a 
bazei tehnice materiale existen
te, prin creșterea în continuare 
a timpului de utilizare a tractoa
relor, prin perfecționarea profe
sională a oamenilor. De aseme
nea, se așteaptă rezolvarea mai 
operativă a unor propuneri de 
mare efect la care și colectivul 
de specialiști din această unitate 
și-a adus contribuția : plugul cu 
5—7 brazde, de pildă, pe care 
I.C.M.A. întîrzie să-l omolo
gheze ; dotarea stațiunii cu uti
laj adecvat lucrărilor în legu
micultura (șasiuri auto-pro- 
pulsate etc., dotarea cu remorci 
de mare volum, precum și cu 
alte utilaje potrivite extinderii 
mecanizării în viticultură, po
micultură, zootehnie.

CIVILIZAȚIA OTELULUI

MIERCURI 13 DECEMBRIE

13,25 : Fotbal; Rapid — Ju
ventus ; 18,30 : Pentru copii: Ala 
Bala cu Horia Căciulescu și Ra
du Zaharescu : O poveste cu car
tonașe ; 19,00 : Emisiunea pentru 
tineret ; 19,30 : Telejurnalul de 
seară ; 19,45 : Baschet masculin : 
Dinamo București— AU Onesta 
Milano (repriza a II-a) ; 20,30 : 
Reportaj : Anul XX. Amfiteatre 
noi ; 20,45 : Interpretul preferat ; 
21,00 : Avanpremieră ; 21,15 :
Telecinematecă.

nu poate fi investit cu tăria 
sa fabuloasă fără țesătura in
timă a vergilor de oțel, me
canizarea complexă a agri
culturii române un deziderat 
fără oțel, confortul modern 
citadin sau rural un vis fără 
oțel. Oțelul urcă tot mai 
triumfal spre locul său de 
cinste și poate că nu-i de
parte ziua detronării aurului 
de pe piedestalul metalului 
rege. Este prea spectaculos 
și uluitor de util acest me
tal pentru a nu izbuti în a- 
ceastă competiție.

...se află o concentrare uni
că, fără precedent, de ener
gii, către această țintă pre
cisă. Se află arcul voltaic is
cat de minți îndrăznețe, care 
știu, sînt învățate să despice 
pîrtil către mîine. Se află un 
imens efort anonim ca indi
vidualități, poate, dar atît de 

• emoționant și la îndemîna ori
cui ca operă a colectivității. 
Iar consecvența șl amplitudi
nea acestui efort țîșnește 

® poate și în faptul că oamenii 
știu limpede vastitatea 
cîmpului pe care puterea, ca- 

• ratele autentice ale inteligen
ței, talentul lor trebuie să se 
împlinească.

•
 Cînd la Combinatul 
rurgic din Galați, de
Nicolae Afteț dizloca 
cupă de pămînt din
geologic netulburat de la în_ 
ceputul lumii în adîncurile 

® lui, sînt sigur că undeva, în

side- 
pildă, 
prima 
stratul

calculele matematic determi
nate se știau „implicațiile" 
actului consumat sub auspicii 
festive. Se știa că, pentru ca 
în acest străvechi port să 
curgă oțel, va fi nevoie să 
se execute săpături și um
pluturi de circa 15 milioane 
metri cubi. Calculul hîrtiei 
adăuga sec și implacabil o 
nevoie de circa 2 milioane 
metri cubi de betoane, circa 
180 de kilometri de cale fe
rată, 300 000 tone de con
strucții metalice. Dar, cîte nu 
s-ar putea adăuga la toate a- 
cestea !

Reșița a fost configurată în 
ani. Ani de efort, de potic
neli. de pionierat ai indus
triei siderurgice românești. 
Copilul minune se năștea le
gănat de unii, blestemat de 
alții, naștere nelipsită nici ea 
de-a lungul anilor de ecoul 
marilor panamale aflate în 
vogă altădată. Hunedoara a 
izbucnit repede, dintr-o ne
voie imperioasă a unei noi 
realități, sociale care înscri
sese în agenda sa, la primul 
punct al ordinei de zi, bătălia 
pe viață și pe moarte împo
triva înapoierii economice, a 
mizeriei moștenite. Combina 
tul de la Galati a fost obligat 
să depășească performanta 
Hunedoarei. Mobilul ? O și 
mai mare nevoie de oțel, în 
condițiile cînd o țară întrea
gă se înfățișează drept un 
vast șantier. Construim pen
tru azi, pentru mîine. In a- 
ceastă febră distingi parcă

și un semn de răzbunare 
față de trecut. Ne propunem 
să ajungem din urmă țările 
avansate sub toate laturile. 
Asta nu se poate fără oțel, 
măsurătorul exact în trava
liul mondial pentru civiliza
ție.

Țelul acesta, psihologic 
vorbind, restructurează con
științe, moduri de a gîndi și 
acționa. Spre edificare, pof
tească oricine în aceste zile 
pe șantierul primului furnal 
de 1 700 metri cubi de la Ga
lați. Șantier T'Impropriu zis. 
Pentru că ne aflăm în pre
ziua premierei. Forțele uma
ne concentrate aici sînt su
prasolicitate, foarte aproape 
de clipa imperativă a prime
lor șarje. Poate că nimic nu 
este mai tonic și reconfortant 
decît imaginea aceasta, de 
împlinirea firească a rostului 
strădaniei umane. Nu știu ce 
altceva ar putea electriza a- 
tît de mult, ce ar putea da la 
iveală, absolut fără nici un 
efort, toate potențele aduna
te uluitor spre aceeași țintă, 
unite de aceeași dorință ! 
Spectacolul merită elogii pen
tru frumusețea lui.

Iar la toate acestea, încă 
ceva : Aici, la Galați, ne a_ 
flăm de fapt pe una din trep
tele drumului imens ce se 
cere cucerit. Ne aflăm în 
plin asalt pentru oțel româ
nesc. pentru cît mai mult oțel 
românesc, însemn statornic 
și revelator al nivelului de 
prosperitate.



® REPRESIUNI 
LA MADRID

Rectorul Universității din 
Madrid a dat dispoziții să se 
aplice sancțiuni drastice stu
denților care participă la 
greve și la reuniunile neauto
rizate de rectorat. Această ho- 
tărire a fost luată ca urmare 
a tulburărilor din cursul săp- 
tămînii trecute. Studențimea 
spaniolă revendică democra
tizarea învățămîntului univer
sitar. După cum se știe, in 
cursul ultimelor manifestații 
ce au avut loc în capitala 
Spaniei au fost arestați nume
roși studenți.

@ REVENDICĂRI ALE
STUDENȚILOR 
ECUADORIENI

Sute de studenți de la in
stitutele de invățămînt supe
rior din Guayaquil (Ecuador) 
au participat luni la o demon
strație în semn de solidaritate 
cu profesorii de la colegii și 
școlile medii, aflați în grevă 
de două săptămîni, revendi- 
cînd majorarea salariilor cu 
50 la sută.

Studenții au cerut, de a- 
semenea, majorarea fonduri
lor necesare învățămîntului, 
precum și democratizarea a- 
cestuia.

»

FRANȚA. Aspect din timpul unei recente demonstrații a muncitorilor lyonezi în sprijinul 
revendicărilor lor.

hot

0.N.II. trebuie să sprijine
cooperarea științifică

internațională
Proiect de rezoluție prezentat

de România, adoptat in

unanimitate
NEW YORK 12. — Trimisul 

special Agerpres, Romulus Căp- 
lescu transmite : Reprezentantul 
țării noastre în Comitetul pen
tru problemele economice și fi
nanciare, Costin Murgescu, a 
prezentat un Proiect de rezoluție 
privind colaborarea internațională 
în domeniul științei și tehnicii, 
proiect la care au aderat în ca
litate 
țări : 
Chile, 
tan și 
țumit 
credințarea ce i s-a dat de a 
prezenta comitetului acest pro
iect, constituie o recunoaștere a 
eforturilor pe care Republica So
cialistă România le face spre a 
contribui la promovarea cooperă
rii tehnico-științifice internațio
nale.

După ce a evocat concepția 
României în problemele cercetă
rii științifice, Costin Murgescu a 
analizat implicațiile actualei re
voluții tehnico-științifice asupra

de coautoare, alte nouă 
Algeria, Bulgaria, Canada, 
Franța, Iran, Mali, Pakis- 
R.A.U. Vorbitorul a mul- 
coautorilor arătînd că în-

dezvoltării economice și schim
burilor internaționale.

Trecînd la analiza proiectului 
de rezoluție, reprezentantul țării 
noastre s-a ocupat de programul 
de acțiune pe scară mondială, ini
țiat de Comitetul Consultativ și 
s-a oprit asupra obiectivelor fun
damentale care tebuie să călău
zească acest program.

în cadrul discuțiilor care au 
urmat, au luat cuvîntul repre
zentanții Algeriei, Republicii 
Chile, Angliei, Izraelului, Iranu
lui, U.R.S.S., Argentinei, precum 
și subsecretarul O.N.U. pentru 
problemele economice și sociale, 
Phillipe de Seynes, care au feli
citat delegația României pentru 
inițiativa luată, scoțînd în relief 
importanța deosebită a propune
rilor făcute pentru rezolvarea 
complexelor probleme care se 
pun dezvoltării economice con
temporane. •

Pus la vot, proiectul de rezo
luție privind cooperarea științi- 
fico-tehnică, a fost adoptat în 
unanimitate.

Dezbaterea

problemelor dezarmării

RELUAREA ACEIVIEĂEII
W

Postul de radio Sanaa a 
transmis un apel al generalu
lui Hassan Al-Amri, coman
dantul forțelor armate ale Re
publicii Arabe Yemen, in care 
cheamă poporul să-și unească 
rindurile in apărarea regimu
lui republican. Deși la 
este liniște și nu mai 
vreun pericol de atac, 
de radio relevă că pe 
continuă să patruleze detașa
mente de autoapărare. In 
unele puncte ale orașului sînt 
distribuite arme și muniții 
populației in scopul apărării. 
In același timp, majoritatea 
populației și-a reluat activita
tea zilnică normală. Activita
tea comercială este treptat re
luată.

Sanaa 
există 
postul 
străzi

„Mercenari americani, englezi, 
belgieni și de alte naționalități 
au condus acțiunile elementelor 
infiltrate pe teritoriul Republicii

• PE. SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT' •

Marți dimineața a început în portul cipriot Famagusta îm
barcarea celui de-al doilea contingent de 500 de soldați și 
ofițeri greci. Aceștia sînt retrași din Cipru în conformitate 
cu recentul acord intervenit între Turcia și Grecia. Primul 
contingent grec a părăsit Ciprul vinerea trecută. In foto
grafie : un aspect de la plecarea din Cipru a unei unități 

grecești

• POLIȚIA pariziană conti
nuă să efectueze cercetări pen
tru a stabili dacă cadavrul des
coperit cu cîteva zile în urmă 
la Chatelet-en-Brie, în împreju
rimile capitalei, este cel al fos
tului lider al opoziției marocane, 
Mehdi Ben Barka. Fratele aces
tuia, Abdelkader Ben Barka, a 
remis judecătorului de instruc
ție toate elementele de care 
dispune pentru a facilita iden
tificarea cadavrului. Nimic nu 
permite încă să se declare că 
necunoscutul din Chatelet-en- 
Brie este Mehdi Ben Barka, 
dar nici că nu este el.

• •••••••••• ••

12• LA Sofia a avut Ioc la 
decembrie plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, la care au fost discuta
te proiectul planului economiei 
naționale și proiectul de buget 
pe anul 1968. Raportul cu pri
vire la proiectul de plan a fost 
prezentat de Apostol Pașev, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, iar proiectul de 
buget de Dimităr Popov, mi
nistrul de finanțe al R. P. Bul
garia.

De vineri dimineața, în 
portul Alger furtunile fac ra
vagii. Valuri pînă la 6 metri 
au proiectat numeroase nave 
de chei, unele dintre ele scu- 
fundindu-se. Două cargouri 
franceze „Topaze" și „Fich- 
ter" s-au scufundat pe o plajă 
din apropierea portului. Vi
neri dimineața un remorcher 
și unul din farurile ce mar
cau intrarea în port au fost 
luate de valuri. Intrarea în 
port a fost interzisă și nume
roase nave așteaptă în radă.

Ploi puternice și mari că
deri de zăpadă sînt semnalate 
în toată Algeria. Numai în 
departamentul El Asnam 
(fostul Orleansville) au rămas 
fără adăpost aproximativ 5 000 
de persoane. Pagubele din ce
lelalte regiuni nu sînt încă 
cunoscute dar sînt apreciate 
ca importante.

La Pekin a fost semnat, la 12 decembrie, planul de colabora
re științifică între Academia Republicii Socialiste România șl 
Academia de Științe a Republicii Populare Chineze pe anii 1968 
—1969.

Din partea Academiei Republicii Socialiste România, planul 
a fost semnat de acad. Raluca Ripan, președintele filialei Cluj a 
Academiei, iar din partea Academiei de Științe a Republicii 
Populare Chineze de U Iu-siun, vicepreședinte al Academiei.

Au fost, de asemenea, prezent! Iorgu Istrate, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R. S. România în R. P. Chineză, reprezen
tanți ai Academiei, Ministerului Afacerilor Externe și al Comi
tetului pentru relații culturale cu străinătatea.

Cu prilejul încheierii tratativelor, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de prietenie, Iorgu Istrate a oferit o 
masă la care au participat membrii celor două delegații.

• •••••••••• • • • ••••••••••

N.A.T.O.: semne
Arabe Yemen (R.A.Y.), a declarat 
în cadrul unei conferințe de 
presă Ahmed Deifallah, adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
yemenit, relatează agenția France 
Presse. Guvernul R.A.Y., a pre
cizat el, este în posesia unor do
cumente care confirmă rolul ju
cat de mercenari în evenimentele 
din Yemen.

Potrivit declarației sale, armata 
republicană yemenită a alungat 
pe partizanii fostului Imam El 
Badr și pe mercenarii aflați în
pe partizanii fostului 
Badr și pe mercenarii 
solda acestuia.

între Sa-Legăturile aeriene 
naa—Cairo și Sanaa—Aden vor 
fi reluate la 16 decembrie a.c., a 
anunțat postul de radio Sanaa 
captat la Cairo. Legăturile ae
riene între Yemen și R.A.U. asi
gurate de compania de trans
porturi aeriene „United Arab 
Airlines", au fost întrerupte la 
25 noiembrie ca urmare a înrău
tățirii situației din Yemen.

Tensiune
la Cotonou

Capitala Dahomeyului este

izolată de restul lumii

Nici o ameliorare 
simțitoare nu a fost în
registrată marți în sta
rea de tensiune socială 
din capitala Dahomeyu
lui, anunță agenția Fran
ce Presse.

Incepînd de luni, statul Da
homey este izolat de restul lu
mii ca urmare a grevei declan
șate de salariații de la poștă și 
telecomunicații. In ciuda avertis
mentelor lansate de ministrul de 
interne, greviștii continuă lupta 
începută. Din Cotonou se anunță 
că o parte din întreprinderile 
particulare și-au închis porțile.

La Cotonou s-n desmințit faptul 
că între colonelul Alley, 
statului major forțelor 
și guvern ar fi intervenit 
ferend. Potrivit unor știri
de agenția France Presse, colo
nelul Alley a fost pus sub stare 
de arest, deși nimic oficial nu 
s-a anunțat în legătură cu acea
sta. Generalul Soglo șeful statului 
a avut întrevederi cu ofițeri su
periori discutînd măsurile ce ur
mează să fie luate pentru a se 
pune capăt conflictelor sociale 
care au izbucnit în țară.

șeful 
armate 
un di- 
reluate

de întrebare
După tradiționalele întruniri preliminare de ieri, sesiunea Con

siliului ministerial al N.A.T.O. își începe astăzi, în fapt, lu
crările în noul sediu „atlantic" do Ia Bruxelles, prin abordarea 
problemelor politice cu participarea miniștrilor de externe ai 
celor 15 țări membre ale alianței.

„Nota dominantă a reuniunii de la Bruxelles — constată 
corespondentul agenției REUTER — este sentimentul că nu 
există nici o certitudine asupra a ceea ce ar putea să fie 
N.A.T.O. în anii următori". Niciodată n-a apărut mai preg
nantă criza de fond în care se află N.A.T.O., criză generată 
de discordanța flagrantă dintre obiectivele și structura sa și 
realitățile epocii noastre. Niciodată ca acum n-au planat în 
însuși interiorul alianței atlantice atîtea semne de întrebare și 
îndoieli cu privire la utilitatea menținerii acestui bloc mili
tar perimat.

Cercuri politice de dincolo de Atlantic, cele mai legate de 
N.A.T.O. și care văd în această organizație un instrument de 
menținere a dominației S.U.A. în Europa occidentală, neputînd 
ignora frămîntările din sinul blocului, preconizează modificări 
care, în esență, să nu schimbe nimic. în acest sens, declarațiile 
făcute de Dean Rusk înainte de plecarea spre Bruxelles sînt 
edificatoare. Obiectivele Urmărite de Washington și expuse de 
Rusk (acțiunea militară comună a celor 14 — fără Franța ; ac
celerarea întocmirii „planului cincinal militar" pînă in 1972 ; 
armonizarea și coordonarea pozițiilor în problemele politice 
fundamentale) atestă încercările, eforturile adepților frecvenți 
ai N.A.T.O. de a menține structura militară integrată și, în ge
nere, întreg mecanismul acestui bloc politico-militar. Dacă este 
evidentă tendința și dorința americană de a lega prin noi pla
nuri și obligațiuni partenerii N.A.T.O. și după 1969 (termenul 
de expirare a valabilității pactului atlantic) este tot atît de 
evidentă existența unor reticiențe la unii dintre partenerii vest- 
europeni. Muiți oameni politici vest-europeni sînt pentru modi
ficări sensibile care să ducă la atenuarea presiunii pe care 
apartenența la N.A.T.O. o exercită asupra politicii, economiei 
și finanțelor țărilor respective. In același timp, influente cercuri 
politice vest-europene pun sub semnul întrebării însăși rațiunea 
de a fi a alianței atlantice.

Aceste tendințe centrifuge s-au reflectat și în dificultățile în
tocmirii unui proiect de „reformă a N.A.T.O.", proiect la care 
se lucrează de aproape un an și jumătate. După cum menționa 
agenția FRANCE PRESSE (pe baza unor informații culese în 
cercuri N.A.T.O. de la Bruxelles) „orientarea dată de raportori 
lucrărilor lor, în special pledoaria pentru menținerea spiritului 
de bloc și pentru o armonizare a politicii externe a suscitat ob
servații și critici din partea mai multor membri ai alianței". în 
termeni mai expliciți, ziarul britanic ECONOMIST, scria.' „în 
unele capitale vest-europene se exprimă temeri că o armoni
zare a politicii externe în cadrul N.A.T.O. ar putea împiedica 
libertatea de mișcare a fiecăruia dintre parteneri". Se exprimă, 
de asemenea, notează ziarul citat „părerea că problema cea 
mai importantă este depășirea barierelor create în Europa în 
anii războiului rece", că în acest domeniu „statele trebuie să 
acționeze mai degrabă pe bază individuală decît în calitate, de - 
membru al alianței". Cu totul justificat, cercuri politice vest ‘îu- 
ropene văd în proiectele unui „nou N.A.T.O.", cu „armonizarea 
voinței politice" a partenerilor, o încercare a adversarilor des
tinderii, de a se opri sau măcar de a se încetini proceșul de des
tindere și de dezvoltare a contactelor între țările din Estul și 
Vestul Europei. De altfel, potrivit unor informații relevate de 
TRIBUNE DES NATIONS, „raportul de sinteză provizoriu" 
asupra reformei N.A.T.O. — ce urmează a fi prezentat astăzi 
celor 15 miniștri de externe — „lasă între paranteze" punctele 
cele mai disputate „în special cele privind întărirea rolului po
litic al N.A.T.O.".

Ceea co trebuie subliniat este faptul că în lumina tendințe
lor mereu mai viguroase spre dezvoltarea cooperării inter-eu- 
ropene încercările promotorilor „atlantismului" de a menține 
sub paravanul unei „alianțe atlantice reformate" blocul 
N.A.T.O. sînt pe cît de precare pe atît de contrare destinderii 
pe arena mondială.

Senatorul Percy
la război...

Marți dimineața, senatorul republican Percy a încercat să 
vadă cu proprii săi ochi realitatea din Vietnamul de sud. 
Percy s-a îmbarcat pe un elicopter împreună cu soția sa și 
cu patru prieteni care îl însoțesc în această călătorie. El s-a 
oprit în localitatea Dak Son, care a fost teatrul unor violente 
lupte desfășurate* în urmă cu cîteva zile. Dar nici n-a apucat 
să coboare din elicopter senatorul american că tirul mortie- 
relor și armelor automate ale patrioților sud-vietnamezi l-au 
încadrat. „Un obuz a explodat la 5 metri de noi", a declarat 
el. Alte 5 obuze au explodat în jurul grupului și în apro
pierea locului unde a aterizat elicopterul. Tirul patrioților 
s-a intensificat. In ajutorul senatorului, care a trebuit să se 
trîntească în noroiul de la Dak Son pentru a scăpa cu viață, 
au venit cîteva unități americane. Luînd contact cu reali
tatea, senatorul și-a luat repede tălpășița de la Dak Son. 
Apoi în liniștea aparentă din clădirea comandamentului 
S.U.A., el a făcut declarații belicoase cu privire la „necesi
tatea" continuării războiului. Dar, cum afirmă agenția France 
Presse, senatorul Percy din Illinois a tras o învățătură. El 
a declarat, nu fără amărăciune, că 
război foarte greu... Frontul 
este peste tot".

„acesta pare să fie un 
se află oriunde, iar inamicul

I
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EM. RUCĂR

„Țări
interzise**

Proiect de lege in S.U.A. 
împotriva călătoriilor in 

anumite țări
Departamentul de Stat al 

S.U.A. a cerut luni Congresului 
să adopte un proiect de lege care 
prevede pedeapsa cu un an în
chisoare și o amendă de 1 000 do- _ 
lari împotriva oricărui cetățean 
american care va face vizite în 
„țările interzise" (R. D. Vietnam, 
R. P. Chineză, R. P. D. Coreea
nă, Cuba și Siria). Sînt exceptate 
acele persoane care s-ar deplasa 
în aceste țări „în interes națio
nal".

In legătură cu acest proiect de 
lege, subsecretarul de stat, Ni
cholas Katzenbach, a declarat în 
cursul unei conferințe de presă 
că se are în vedere, de aseme
nea, interzicerea vizelor cerute 
de diverse persoane și grupuri de 
persoane să facă vizite în Viet
nam, Cuba și alte țări.

1
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Plenara Adunării Generale a 

O.N.U. a adoțptait luni după- 
amiază trei proiecte de rezo
luție înaintate de Comitetul 
pentru problemele sociale, u- 
manitare și culturale și a con
tinuat dezbaterea în problema 
Africii de sud-vest.

In legătură cu această pro
blemă, pe masa Adunării a fost 
depus un proiect de rezoluție 
a 53 de țări, prin care se con
damnă arestarea ilegală și de
ferirea în fața unui tribunal 
din Pretoria a 37 de reprezen
tanți ai populației acestui teri
toriu, se cere Republicii Sud- 
Africane Imediata lor eliberare, 
și se lansează un apel tuturor 
statelor și organizațiilor să-și 
exercite influența asupra gu
vernului Sud-African pentru 
a-1 determina să se supună pre
vederilor acestei rezoluții.

Comitetul politic dezbate în 
continuare, în mod simultan, 
cele trei puncte din sfera largă 
a problemelor dezarmării — 
respectiv dezarmarea generală 
și totală, suspendarea tuturor 
experiențelor nucleare și des
ființarea bazelor militare străi
ne din Asia, Africa și America 
Latină.

întrucît Comitetul de la Ge
neva al celor 18 state nu a ter
minat discuțiile în legătură cu 
încheierea unui tratat de nepro- 
liferare a armelor atomice, a- 
cest comitet nu a putut înainta 
Adunării Generale a O.N.U., 
decit un raport preliminar a- 
supra activității sale. Ca ur
mare, Biroul Comitetului poli
tic al Adunării și-a organizat 
astfel lucrările, îneît în aștep
tarea raportului definitiv al Co
mitetului de la Geneva, să poată 
dezbate celelalte aspecte ale de
zarmării, lăsînd de o parte ne- 
proliferarea. problemă care, așa 
cum este înscrisă pe ordinea 
de zi, comportă două subpuncte: 
raportul Comitetului celor 18 și 

raportul Comitetului de pregă
tire pentru convocarea Confe
rinței statelor nenucleare.

La sfârșitul ședinței de luni 
dimineață a avut loc o dezba
tere procedurală aprinsă de
clanșată de cererea delegatului 
Pakistanului, care a cerut ca 
problema neproliferării să fie 
totuși discutată pînă la sfâr
șitul actualei sesiuni a Adu
nării Generale. El s-a referit în 
special la cel de-al doilea sub- 
punct al acestei probleme — ra
portul privind stadiul de pregă
tire a Conferinței statelor ne- 
nueleare care, după cum se 
știe, reprezintă o inițiativă pa
kistaneză. Punctul de vedere al 
Pakistanului a fost susținut de 
reprezentanții Malaeziei, Indiei, 
Zambiei, Braziliei, Keniei și ai 
altor țări care, totodată, și-au 
exprimat regretul că raportul 
Comitetului de dezarmare de la 
Geneva nu are un caracter mai 
cuprinzător.

Ca urmare a dezbaterii pro
cedurale, președintele Comitetu
lui politic, Ismail Fahmy a a- 
nunțat la începutul ședinței de 
luni după-amiază că s-a reve
nit asupra tuturor hotărîrilor 
anterioare privind organizarea 
lucrărilor comitetului și că în- 
cepînd de vineri, 15 decembrie, 
se va trece și la examinarea 
problemei neproliferării, con
comitent cu celelalte trei as
pecte ale dezarmării.

In ședința din după amiaza 
zilei de luni a luat cuvîntul a- 
supra primului din aceste as
pecte — dezarmarea generală și 
totală — reprezentantul U.R.S.S., 
V. V. Kuznețov, care a reamin
tit inițiativele din trecut ale 
tării sale în această direcție și 
a declarat că U.R.S.S. este gata 
să colaboreze și să examineze 
orice propunere constructivă 
menită să contribuie la progre
sul pe calea realizării unui a- 
semenea obiectiv.

O călătorie tn Japonia pre
zintă și astăzi, in epoca avionu
lui cu reacție, a uriașelor dis
tanțe parcurse în ore, un 
farmec deosebit, o atracție ex
traordinară.

Țară fascinantă, îmbinînd o 
tradiție de aproape 25 de 
veacuri de istorie și cultură cu 
un avint științific și tehnologic 
major, sinteză armonioasă a u- 
nei profunde și rafinate civili
zații colective și individuale, la 
fel de receptivă la influențele 
occidentale cît și răsăritene, Ja
ponia oferă vizitatorului un 
spectacol unio prin interesul, 
varietatea, frumusețea, multila
teralitatea sa.

Ai VII-lea Congres Interna
țional de Biochimie, ținut în a- 
cest an la Tokyo, mi-a dat po
sibilitatea de a face o vizită în 
Japonia.

I-am avut 
Port uriaș, 
continuu, zi

Ia 
cu 
și 

va-

Primul contact cu „țara soa
relui răsare" 
Yokohama, 
un trafic 
noapte, cu rada plină de 
poare de toate națiile, islandeze 
și australiene, neozeelandeze și 
poloneze, americane și norve
giene, noi și lucitoare sau rugi
nite și cîrpite, vase de toate 
formele, de toate tipqrile, de 
toate mărimile, într-un conti
nuu du-te vino de macarale care 
încarcă sau descarcă, de pasa
geri care urcă și coboară, Yo
kohama te întîmpină cu activi
tatea ei înfrigurată care mijlo
cește o primă impresie a acelui 
furnicar harnic și organizat 
care este Japonia. De la Yoko
hama la Tokyo sînt cam 30 km 
care se parcurg cu mașina sau 
cu trenul electric. Cu mașina 
se poate merge pe o autostradă 
ultramodernă, cu 6 piste, cu 
circulație rapidă, pe stînga. Am 
ajuns la ora 6 după-amiază, ora 
cînd oamenii ies din fabrici, 

birouri, întreprinderi. Circulația 
este mare, deși există multe 
străzi largi, șoferii japonezi a- 
vînd o dexteritate extraordina
ră, strecurîndu-se printre ma
șini, autobuze, tramvaie, tră
suri (puține și doar de agrement 
de altfel), pietoni.

Tokyo se înfățișează ca o u- 
riașă aglomerare umană și in
dustrială : 11 000 000 de oameni 
trăiesc în această metropolă, cu 
o densitate mai mare decît în 
oricare altă capitală. Orașul nu 
seamănă cu orașele europene 
vechi, crescute în jurul primă

Imagini japoneze
riei și catedralei lor. Tokyo 
pare de fapt să fie un lanț de 
orașe, aproape independente în 
care blocuri de 15—20 de etaje 
alternează cu căsuțe tipic japo
neze, vile cu grădini superbe 
se învecinează cu birouri de 
sticlă și oțel. Seara iluminarea 
este feerică. In Ginza, pe Chuo- 
Dori sau Sotobori-Dori la 11 
noaptea este o agitație intensă, 
valuri de oameni deambulează 
pe trotuare, șiruri nesfîrșite de 
mașini, luminițe albe sau lumi
nițe roșii se scurg pe marile 
artere luminate de reclamele 
fixe sau mobile, policrome toa
te, care se sting și se aprind.

★

Congresul s-a deschis într-o 
duminică după amiază. Numă
rul participanților fiind extrem 

de ridicat, aproape 5 000, șe
dința inaugurală s-a ținut si
multan în două săli, la Național 
Festival Hali și la Teatrul Na
tional.

Sălile, cu aer condiționat, ca 
dealtfel toate sălile publice — 
restaurante, magazine, cinema
tografe, teatre, cu o acustică 
perfectă adăposteau 2—3 000 
persoane fiecare.

Mă simt dator să remarc în 
mod deosebit buna organizare 
a întîlnirii precum și ospita
litatea pe care am simțit-o 
în tot timpul lucrărilor. O ar

mată tăcută și eficace, student!, 
tineri funcționari, membri ai 
familiilor profesorilor japonezi 
s-au ocupat ca tot timpul, cei 
5 000 de congresiști să-și poată 
desfășura activitatea în cele mai 
bune condiții.

★
Aș dori acum, ca în 

cele ce urmează, să încerc să 
redau, deși cu certitudinea in
suficientei, impresiile de fru
musețe inegalabilă de rafina
ment artistic împins pe înalte 
culmi ale simțirii și realizării, 
de subtilă comuniune a geniu
lui creator uman cu cel al na
turii, pe care le-am cules cînd 
am vizitat Nikko.

Nikko, localitate așezată in 
munți se găsește la aproximativ 
150 km, nord de Tokyo. Luînd 
trenul electric de la gara Asa- 

kusa, după o rapidă că
lătorie într-un peisaj ca de 
basm, unde între munții care 
se apropie și se îndepărtează 
ca într-o viziune filmată, se 
găsesc porțiuni de cîmpie cu 
ogoare ce par a fi lucrate cu 
mistria și pieptenul, unde că
suțele albe cu cornișele ridi
cate sau căsuțe de lemn fac loc 
uneori, într-o grădiniță ce cu 
cîteva pietre și putină apă mi
mează catastrofe de relief geo
grafic în miniatură, unui sanc
tuar, se ajunge la Nikko. Din 
fața gării se ia un autobuz 

care urcă apoi o diferență de 
nivel de 1 000 m pe o distanță 
de numai cițiva kilometri. Rea
lizare tehnică impresionantă, 
șoseaua, în sens unic de altfel, 
ajunge în cele din urmă pe ma
lul lacului Chujen-ji, imens 
smaragd în craterul unui vul
can, înconjurat la rindul său de 
alți vulcani, triunchiuri de con 
ce străjuiesc circular. Pe malul 
lacului temple, hoteluri, restau
rante. Nu departe, cea mai 
mare cascadă din Japonia, cas
cada Kegon care-și prăvale în 
zgomot asurzitor ape!e-i furi
oase, într-un peisaj măreț- în 
acest context geografic, puțin 
ferit de drumul principal, între 
orașul propriu-zis și lacul Chu
jen-ji se află templul, sau mai 
bine spus complexul de temple 
Toshugu, giuvaer inestimabil 

al artei japoneze. Complexul 
acesta, construit în primii ani 
ai secolului al XVII-lea de Sho- 
gunii Tokugawa, menit să adă
postească pe zeii familiari ai 
stirpei și să glorifice numele 
Tokugawa a fost construit în 
timp de cîțiva ani de mii de 
meșteri veniți din toate colțuri
le Japoniei. Vizitatorul avizat 
știe că va vedea ceva deosebit, 
sufletul și spiritul său sînt pre
gătite spre a absorbi frumosul, 
dar ceea ce se oferă ochiului și 
minții depășește orice închi
puire. Pătrunzi, întimpinat de
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o liniște tulburătoare într-o in
cintă vecină cu muntele, în 
care pomii seculari lasă să fil
treze abia razele de soare, cre- 
înd o atmosferă puțin ireală. 
Liniștea o auzi, atîta este de 
densă, de nemișcată. Doar din 
cînd în cînd o lovitură de gong 
și apoi totul reintră în tăcere. 
Primul edificiu pe care-I întâl
nești este biblioteca templului 
în care aproape 10 000 de cărți 
din secolele XII—XVII, cele mai 
multe cărți budiste, atestă cali
tatea centrului cultural. Armuri, 
arme, cărți, veșminte de cult și 
civile, obiecte de cult sînt ex
puse permitînd cunoașterea 
evoluției gustului și stilurilor. 
Ieșind din bibliotecă vezi o 
poartă de lemn, frumos scul

ptată și apoi alt templu, și al
tul. ca mici bijuterii de lac 
roșu sau alb, pe fondul nuanțat 
de verde al muntelui și al 
pădurii. Dar înaintând în incin
ta sacră ai deodată în față
poarta de intrare în templul 
Toshugu, poarta Yoneittion.
Străjuită de două divinități
cumplite, menite să înspăimîn- 
te, se ridică în fața noastră un 
edificiu într-adevăr de basm. 
Dantelă incomparabilă de iac 
alb, albastru și auriu, minune 
de proporții, bijuterie între bi
juterii, poarta Yoneimon stră
juiește de pește 3 veacuri in
trarea în templu. Trecînd pe 
sub ea înaintezi pe un coridor 
de lac roșu spre templul pro
priu-zis. Aici se îmbină, vizi
bil prin efectul uimitor, geniul 
arhitectului cu cel al naturii. 
Proporțiile, dimensiunile, jocul 
înaltului și scundului, al lățimi
lor și lungimilor, alternanța 
curbelor și dreptelor se înca
drează în peisajul natural de 
parcă ar fi o replică, la seara 
omenească, a armoniei de forme 
a naturii. Culorile vii, savant 
împerecheate, subliniază forme, 
aurul alternează cu albul, ver
dele cu lacul roșu, albastrul cu 
negrul și cafeniul. Arhitectura 
tipic japoneză dă o impresie de 
modern, de aerian, de perfec
țiune.

Japonia este o țară interesan
tă prin aceea că unește o cul
tură tradițională, neîntreruptă, 
veche, cu o civilizație tehnolo
gică ultra modernă.

Experiența pe care am trăit-o 
noi, prea scurtă pentru a fi 
cuprinzătoare, ne-a cucerit 
mintea și inima, trezindu-ne 
sentimente de simpatie și sti
mă pentru o tară minunată șl 
pentru poporul său.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i București. Plata „Sclntell*. Abonamen tele se tac la oficiile poștala, factorii poștali «1 difuzorli voluntari din tntr eprinderl și instituții. Telefon 17.60.10. Tiparul i Combinatul Poligrafic „Casa Scînteil*.


