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naționalizarea MOMENT IMPORTANT
principalelor

IN OPERA DE INDUSTRIA
LIZARE SOCIALISTĂ A PATRIEI

* Plecarea secretarului general al Mișcării
• Rationale a Revoluției, președintele
• Republicii Congo, Alphonse Massamba-Debat

înlăturarea burgheziei de la 
putere și instaurarea dictatu
rii proletariatului — lege ge
nerală a revoluției și construc
ției socialiste — presupune — 
așa cum au demonstrat cla
sicii marxism-leninismului și 
cum a confirmat istoria țărilor 
care au pornit pe calea de 
jjzvoltare socialistă — lichi- 

»rea proprietății capitaliste 
și instaurarea proprietății co
lective asupra mijloacelor de 
producție. în „Manifestul Par
tidului Comunist1', Marx și 
Engels subliniau că pentru ri
dicarea sa la rangul de clasă 
dominantă „proletariatul va 
folosi dominația Iui politică 
pentru a smulge burgheziei, 
pas cu pas, întreg capitalul, 
pentru a centraliza toate in
strumentele de producție în 
mîinile statului, adică în ipîi- 
ni le proletariatului organizat 
ca clasă dominantă, și pentru 
a mări, cît se poate de repede, 
masa forțelor de producție". 
Aplicarea acestei legi generale

Primire la €.€. ai P.C.R. RECIPROCA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al C.C. al P.C.R., 
împreună cu tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Mihai Dalea, secretar 
M C.C. al P.C.R., a primit luni 
la amiază, pe tovarășii Giancarlo 
Pajetta, membru al Direcțiunii și 
al Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Italian, și Carlo Galuzzi, membru 
al Direcțiunii, șeful Secției Exter
ne a C.C. al P. C. Italian.

A participat tovarășa Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

In cadrul discuțiilor desfășu
rate într-o atmosferă caldă, to
vărășească a avut loc o infor
mare reciprocă asupra activității 
și preocupărilor actuale ale ce
lor două partide și s-a făcut un 
schimb de păreri cu privire la

Primirea de către tovarășul>

Nicolae Ceaușescu a ambasadorului
R. P. Bulgaria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit luni, 10 iunie 1968, pe

DEZVOLTAREA PERMANENTA
Șl ASCENDENTĂ —s—

A v „ a. Eugen Rădulescu

A ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
Viața școlii noastre de toate 

gradele intră pe un nou făgaș, 
dimensionat spre satisfacerea 
mai deplină a nevoilor societă
ții noastre socialiste. Valoarea 
învățămîntului unei țări măsoa
ră, în fapt, cu exactitate, etapa 
pe care aceasta o străbate spre 
progres și civilizație. Adevărul 
acesta este deplin confirmat în 
condițiile țării noastre, dezvol
tarea permanentă și ascendentă 
a învățămîntului românesc o- 
glindește cu fidelitate politica 
științifică, de mare înțelepciu
ne a partidului și statului nos
tru care asigură și pe această 

la condițiile concrete ale țării 
noastre și actul naționalizării 
de la 11 iunie 1948. se carac
terizează prin faptul că s-au 
impus ca o necesitate obiecti
vă, că urmează legic, istoric, 
social și politic unor măsuri 
de îngrădire și limitare a pu
terii de exploatare a capitalu
lui și de întărire și dezvoltare 
a puterii de stat democrat 
populare, că este opera clasei 
muncitoare condusă de parti
dul său comunist sprijinit de 
forțe populare și organizații 
de masă între care „Frontul 
plugarilor", „Partidul națio- 
nal-popular“, „Uniunea popu
lară maghiară" etc.

Așa cum aprecia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în „Expu
nerea la adunarea festivă or
ganizată cu prilejul aniversă
rii a 45 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român : 
„primul act care a avut un 
rol hofărîtor în desfășurarea 
revoluției socialiste I-a consti
tuit trecerea principalelor 

situația internaționala și la miș
carea comunistă și muncitorească.

Cu acest prilej s-a subliniat 
necesitatea intensificării efortu
rilor consacrate dezvoltării coezi
unii și solidarității mișcării comu
niste și s-a reliefat importanța 
deosebită a întăririi continue a 
unității de luptă a tuturor deta
șamentelor mișcării muncitorești 
și democratice contemporane, a 
întregului front antiimperialist, în 
interesul cauzei socialismului, 
progresului și păcii în lume.

în cursul convorbirilor s-a ma
nifestat satisfacția pentru relațiile 
frățești, de stimă și respect reci
proc, existente între Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist Italian, și s-a exprimat do
rința de a dezvolta în continuare 
aceste legături în interesul celor 
două partide și popoare.

Gheorghi Bogdanov, ambasa
dorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Bulgaria la 
București, la cererea acestuia.

Primirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească.

cale României socialiste o pu
ternică dezvoltare social-econo- 
mică și culturală.

Noi, mai vîrstnicii, știm poate 
mai bine că nicicînd probleme
le școlii nu s-au bucurat de a- 
tîta grijă și prețuire ca în anii 
construcției socialiste; nicicînd 
ele n-au ocupat în istoria po
porului nostru un loc mai im
portant ca în epoca noas
tră. Două mari și însem
nate evenimente social-poli- 
tice din viața țării — Ple
nara partidului din 22—25 apri
lie și Sesiunea Marii Adunări 
Naționale — au pus în centrul 

mijloace de producție din in
dustrie, Ia 11 iunie 1948, in 
mîinile poporului ; naționali
zarea a deschis o etapă nouă 
în istoria relațiilor de pro
ducție din țara noastră, a dus 
la lichidarea marii burghezii 
industriale și financiare, la 
crearea unui puternic sector 
socialist de stat în economie, 
a permis trecerea la conduce
rea planificată a economiei 
naționale.

Refacerea economiei țării a 
creat condiții pentru începe
rea operei de construire a ba
zei economice a socialismului. 
Această uriașă activitate con
structivă s-a bizuit pe munca 
eroică a clasei muncitoare, 
clasa cea mai înaintată a so
cietății, pe activitatea țărăni
mii, pe contribuția entuziastă 
a intelectualității și a celorlal
te pături ale oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționa
litate ; socialismul a unit în- 
tr-un singur șuvoi energiile 

Pe șantierul Hidrocentralei de la Porțile de Fier
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desfășurării lor problemele șco
lii, dezbaterea măsurilor nece
sare a fi luate pentru ca învă
țământul românesc să se situe
ze fundamental la nivelul ce
rințelor contemporaneității.

Măsurile stabilite de către 
Plenara partidului prin Direc
tivele elaborate, ca și adoptarea 
Legii învățămîntului din Repu
blica Socialistă România la 
Sesiunea Marii Adunări Națio
nale au fost primite cu deo
sebită satisfacție și de ucenicii 
într-ale învățămîntului — elevi 
și studenți — și de slujitorii 
școlij — dascălii. Acestea erau 

descătușate ale poporului, de
venit stăpin pe destinul său".

Naționalizarea întreprinde
rilor industriale, miniere, ban
care, de asigurări .și de trans
porturi, înfăptuită la 11 iunie 
1948, a făcut parte dintr-un 
proces complex de înlăturare 
treptată a claselor exploata
toare de la putere și de instau
rare a dictaturii proletariatu
lui. De aceea, naționalizarea a 
urmat unor profunde transfor
mări și măsuri economice șl 
politice ca : reforma agrară, 
care a desființat moșierimea 
ca clasă, lipsind-o de puterea 
economică și politică, introdu
cerea controlului muncitoresc 
sub forma oficiilor industriale, 
reforma monetară din august 
1947, etatizarea Băncii națio
nale, legea cu privire la in
terzicerea cumpărărilor de 
pămîntxie către chiaburi etc.

Necesitatea naționalizării 
principalelor mijloace de pro
ducție rezultă din faptul că în 
momentul cuceririi depline a 

necesare, așteptate, ele au ve
nit ca urmare a unor îndelungi 
studii și dezbateri, a unei acti
vități laborioase pentru a găsi 
dintre numeroasele soluții po
sibile a fi adoptate, pe cele mai 
potrivite, mai bine armonizate 
nevoilor societății noastre. Ho- 
tărîtă de Congresul al IX-lea 
al Partidului, această acțiune 
vastă de ridicare pe o treaptă 
superioară a învățămîntului 
nostru exprimă o sinteză a ex
perienței bogate a școlii româ
nești, cunoașterea experienței

(Continuare în pag. a IV-a) 

puterii de către clasa munci
toare în alianță cu țărănimea 
muncitoare, menținerea pro
prietății capitaliste ca bază 
dominantă a relațiilor de pro
ducție în economie, a devenii 
o frînă în dezvoltarea forțeioz 
de producție.

La începutul anului 1948, 
majoritatea sectoarelor noas
tre economice erau deținute și 
controlate de către burghezia 
română și monopolurile apu
sene, statul democrat-popular 
fiind doar moștenitorul pro
prietății economice (deosebit 
de restrînse) a statului bur- 
ghezo-moșieresc. Datorită a- 
cestui fapt, — la care se adau
gă „inerția" burgheziei nein
teresată în dezvoltarea econo
miei românești în acel moment 
politic, ca și acțiunile sale os
tile fățișe — ritmul de dezvol
tare economică nu corespun

G. T. ȘTEFAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

SĂRBĂTOARE IA GAEĂȚI

• MITING PRILEJUIT DE ÎNCHEIEREA UNEI IMPORTANTE 
ETAPE IN CONSTRUCȚIA MARELUI COMBINAT SIDERURGIC.
• SCRISOARE ADRESATĂ COMITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU DE CĂTRE

CONSTRUCTORII ȘI SIDERURGIȘTII GĂLAȚENI

SCRISORI
NATALE

Toamna și iarna, bea de 
stinge. Și apoi cintă, știe 
cite un cuvint-două din ci- 
teva limbi, învățate din 
zbor, în război, sau auzite 
la radio și le răsucește a 
cintec noaptea, după bău
tură, lămurește cu ele di
verse situații posibile, se 
imaginează cu o sabie-n 
mină și intr-o ceartă teri
bilă cu cineva. Asta face 
din el vinul, deși țuica, 
rachiul de strugure și secă- 
rica au rămas dintotdeuna 
marea lui satisfacție. Pe 
acestea cînd le bea, le vor
bește încet, cu o tainică și 
răbdătoare poftă, îndură-

BERBINA
SAU

AMORUL
LUI SISlF
A. I. Zâinescu

toare seara de cite povești! 
Era un bun cojocar, dar a- 
cum l-a părăsit priceperea 
și de aici și plăcerea de a 
mai „împunge cu acut'. 
Mai repară căciuli și argă- 
sește, vara, piei. Nu multe, 
că nu-i prea mai aduc oa
menii. De altfel, nici el nu 
se supără. II întreabă care
va, mai lucrezi ? Da, cînd 
nu dorm, răspunde. Reali
tatea e însă că nu doarme

>roape deloc. Se 
•ște. Își gîndește un 
)i înainte, îi compară 
ospectiv cu „frații 
meni, pe-ăștia-i duc 
circă, de aceea nici 

ă culc seara pe spate, să 
'-i strivesc, spune. Doar

gîn- 
an- 
re- 
lor 
eu 
nu

parte și pe alta, așa 
și ei strînși lipiți de

're în pag. a V-a)

Luni dimineața a părăsit 
Capitala secretarul general al 
Mișcării Naționale a Revolu
ției, președintele Republicii 
Congo, Alphonse Massamba- 
Debat, care, la invitația secre
tarului general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită ofi
cială în tara noastră.

— în vizita sa în România, 9 oaspetele a.fost însoțit de Ju
lien Boukambou, membru al 
Biroului politic al M.N.R. și 

9 secretar administrativ al C.C.
al M.N.R., Antoine Maboungou 
Mbimba, membru al C.C. al 9 M.N.R., Georgette Bouanga, 
președinta Uniunii revoluțio- 

— nare a femeilor congoleze, Ni- 9 colas Mondjo, ministrul aface
rilor externe, însărcinat cu 
problemele cooperării, avia
ției și turismului, Ainje Mat- 
sika, ministrul comerțului, in
dustriei și statisticii, Augustin 
Poignet, secretar de stat al A- 
părării Naționale, precum și 
de consilieri, funcționari de 
stat și de ziariști.

De la reședința oficială pînă 
la aeroport, secretarul general 
al Mișcării Naționale a Revo
luției, președintele Republicii 
Congo, Alphonse Massamba- 
Debat. împreună cu secretarul 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliu

Luni după amiază pe platoul 
din fața laminorului de tablă 
groasă a Combinatului siderurgic 
din Galați a acut loc un impre
sionant miting prilejuit de înche
ierea ciclului marilor construcții 
siderurgice, ciclu marcat, la 8 iu
nie, de intrarea parțială în func
țiune a sectorului oțelăriei. La 
miting a luat parte peste 10 000 
de constructori, oțeluri, fumaliști, 
laminatori, muncitori și cadre 
tehnice din sectoarele de întreți
nere ale combinatului, specialiști 
și proiectanți, invitați din princi
palele unități industriale ale mu
nicipiului și din unități beneficia
re.

Apreciind însemnătatea econo
mică deosebită, pe care o repre
zintă pentru economia țării înca
drarea unora dintre marile obiec
tive ale combinatului, în circuitul 
producției naționale de oțel și la
minate, Constantin Dăscălescti, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean

Galați al P.C.R. a adresat 
felicitări și urări de noi succese 
tuturor constructorilor care au

NATURA A FOST DARNICĂ CU SOARELE ȘI APA,

I.C.A.B.-UL N-ARE
VA N I TA TEA
CONCURENTEI?

Aer, soare și... îmbulzeală. 
Cum va mai arăta plaja 

peste încă o oră ?

lui de Stat, Nicolae Ceaușescu 
au venit într-o mașină des
chisă, escortată de moto- 
cicliști. Numeroși bucureș- 
teni, aflati pe traseu, au făcut 
o călduroasă manifestație de 
simpatie, salutînd prietenește, 
fluturînd stegulețe și buchete 
de flori.

La aeroport sînt prezenți 
pentru a-1 saluta pe oas
pete tovarășii Ion Gheorghe 

.Maurer; membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
•Miniștri, Mihai Dalea, secretar 
• al C.C. al P.C.R., Ștefan Pe- 
terfi, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, membri ai C.C. 
al P.C.R.. ai Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Mi
niștri, conducători de institu
ții centra^ și organizații ob
ștești, generali și ofițeri supe
riori, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
ziariști.

Erau de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București.

Numeroși cetățeni au venit 
pe aeroport pentru a transmi
te președintelui Republicii 
Congo, la încheierea vizitei 
sale, salutul populației Capi
talei.

Aeroportul este pavoazat cil 
drapelele de stat ale celor 
două țări. Pe frontispiciul clă
dirii centrale este înscrisă u- 

înălțat grandioasele edificii ale si
derurgiei românești: furnalul de 
1700 m.c., cel mai mare din țară, 
modernul sector de aglomerare a 
minereului, fabrica de oxigen și 
oțelăria.

Luînd cuvîntul în cadrul mitin
gului Ion Chesa, adjunct al minis
trului Industriei metalurgice, ing. 
Cornel Cazan, director general 
al Întreprinderii de construcții și 
montaje siderurgice, întreprindere 
căreia i-a fost încredințată con
strucția combinatului gălațean, 
ing. Natan Kraft, șeful sectorului 
oțelărie, maistrul Ion Munteanu, 
ing. Panait Melisaratos, director 
general al Șantierului naval Ga
lați, unul din principalii benefi
ciari ai producției de oțel și lami
nate, prof. "Virgil Moțoc, prorec
tor al Institutului Politehnic au 
evidențiat dezvoltarea pe care a 
cunoscut-o în anii actualului cin
cinal industria metalurgică din 
țara noastră și rolul combinatului 
siderurgic de la Galați în ridica-

(Continuare în pag. a ..V-a)

A șaptea zi a săptamînii, du
minica, înseamnă de bună sea
mă pentru bucureștean destin
dere în prezența tonică a apei, 
soarelui, dorofilei. Exodul spre 
zona lacurilor începe o dată cu 
primele ceasuri ale dimineții și 
nu se potolește decît târziu, cînd 
soarele scapătă spre apus și o- 
rașul trăiește orele refluxului 
uman ce se înapoiază acasă.

...Șoseaua are duminică dimi
neața nu numai iubitori de plim
bare pe sub teii parfumați, ci și 
oaspeți ai wnicului strand din 
partea locului, Complexul spor
tiv „Ștrandul tinere**»1 ui' care, 
duminica, d--chide porțile 

rarea „Trăiască prietenia din
tre popoarele Republicii Socia
liste România și Republicii 
Congo!“

La sosirea celor doi condu
cători, comandantul gărzii 
prezintă raportul. Apoi, fan
fara intonează imnurile ■ de 
stat ale celor două țări. în 
semn de salut se trag 21 salve 
de artilerie.

Cei doi președinți trec în 
revistă garda de onoare.

Oaspetele își ia rămas bun 
de la șefii misiunilor diploma
tice și de la persoanele oficia
le române prezente la aero
port.

De pe podiumul insta
lat pe aeroport cei doi 
conducători de partid și 
de stat rostesc scurte alocu
țiuni de rămas bun. Cuvîntă- 
rile sînt subliniate cu aplauze 
puternice de cei prezenți la 
aeroport.

Un grup de pionieri oferă 
flori.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și lori Gheorghe Maurer își iau 
un călduros rămas bun de la 
secretarul general al Mișcării 
Naționale a Revoluției, pre
ședintele Republicii Congo, 
Alphonse Massamba-Debat.

La ora 9, avionul oficial a 
decolat. In spațiul aerian al 
tării, el a fost escortat de o 
formație de avioane cu reac
ție ale forțelor noastre ar
mate.

OSPITALITĂȚII
Sînt situații în care vrei 

nu vrei, simți nevoia să-ți 
revizuiești sensul pe care-I 
acorzi unor noțiuni de largă 
uzanță. Cîteva întîmplări 
mai recente și mai puțin re
cente m-au constrîns să me
ditez Ia delimitarea seman
tică a ospitalității și a res
ponsabilităților pe care le 

incumbă ea de o parte și de 
alta a termenilor presupuși 
— gazda și invitatul. Este 
deja axiomatică proverbiala 
Și_ cordiala ospitalitate ro
mânească. Mărturii nenumă
rate — care n-au nimic co
mun cu frazele protocolare 
de circumstanță — consoli
dează mîndria noastră de 
popor ospitalier care pri
mește printr-o plurală îmbră
țișare amicală pe cel care ne 
calcă pragul cu gînduri și 
simțăminte sincere de priete
nie. Am cunoscut cu cîtva 
timp în urmă echipajul unui 
vas străin chiar de continen
tul nostru, eșuat undeva în

V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a iV-a)

tuturor Intrarea frumoasă și 
spațioasă pare începutul unui 
parc : pomi umbroși, flori, bănci, 
alei îngrijite, aer curat, presim
țirea unui loc de răgaz. Pomii 
își continuă șirul și după des
părțirea acordată de terasă, în- 
conjurînd însă o plajă de iarba 
și aproape mascînd cele 500 de 
cabine ale acestui ștrand civili
zat : 7 bazine cu apă limpede; 
atît de albastră îneît te întrebi 
dacă nu este colorată dinadinî

V. TĂNĂSESCU
V. CONSTANTINESCU 

ATANASIE TOMA

(Continuare în pag. a IV-a)
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TIN EREȚE Șl ARTĂ
Viața școlară înscrii în ca

lendarul tradițiilor sale o nouă 
manifestare de amploare : Ex
poziția Națională de artă plas
tică a elevilor din licee, școli 
profesionale și tehnice, orga
nizată de Ministerul învăță
mântului și Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist. Vernisajul ei a avut loc 
duminică în prestigioasa sală 
de expoziții-Dalles în pre 
zența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a unor înalți oas
peți din conducerea de partid 
și de stat.

Expoziția a fost precedată 
de un adevărat concurs intre 
tinerele talente școlare pentru 
a oglindi cit mai fidel, tema
tic și artistic, universul 
preocupări și sentimente 
adolescenței.

Stnt aici expuse aproape 
de lucrări. Alegerea n-a fost 
deloc ușoară. Juriul, format 
din artiști si specialiști de 
prestigiu, s-a găsit in dificul
tatea de a selecta din peste 
3 000 de lucrări sosite pe a- 
dresa ministerului, pe cele mai 
valoroase, mai reprezentative 
pentru o expoziție de aseme
nea factură.

de 
al

500

PREMIILE
ELEVI DIN LICEE, ȘCOLI PROFESIONALE Șl TEHNICE

PREMIULI;
Pop Cristian, clasa a IX-a, Liceul nr. 1 Baia Mare — pentru 

lucrarea : „Ursitoare" ; Radu Gheorghe, clasa a X-a, Liceul 
nr. 1 Tulcea — pentru lucrarea „Atacul redutei-.

PREMIUL II :
Ciobanu Mircea, clasa a Xl-a. Liceul „Nicolae Bălcescu* 

București — pentru lucrarea „Flori" ; Darida Ion, clasa a Xl-a, 
Liceul Mihail Eminescu- Satu Mare — pentru lucrarea „Auto
portret" ; Mancaș Mihai, clasa a Xl-a, Liceul nr. 9 Iași — 
pentru lucrarea „Grivița 1933" ; Mihalache Costin. cercul de arte 
plastice „Nicolae Bălcescu" București — pentru lucrarea 
„Peisaj I".

PREMIUL III :
Dinescu Nicolae, Școala profesională C. F. Brașov — pentru 

lucrarea „Contraste- • Gavrilâ Dumitru, anul I, Liceul agricol 
Brăila — pentru lucrarea „Sera școlii" ; Niță I. Cornel, clasa 
a x-a. Liceul „Nicolae Bălcescu- Pitești — pentru lucrarea 
„Concurs de iole“ ; Răduț Maria, anul I, Liceul pedagogic Deva 
— pentru lucrarea „Nunta de la Jina“ ; știru Vasile, clasa a 
Xl-a, Liceul „Mihail Eminescu" Satu Mare — pentru lucrarea 
„în fața televizorului".

PREMII SPECIALE î
Acordate de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Co

munist.
Mancas Mihai, clasa a Xl-a, Liceul nr. 9 Iași — pentru lucrarea 

„Peisaj din zona industrială" — Iași ; Rotam Constantin, clasa 
a Xl-a, Liceul nr. 2 Slatina — pentru lucrarea „în focul luptei" ; 
Pralea Doina, clasa a Xl-a. Liceul Gurghiu — pentru lucrarea 
„Dans popular"

Acordate de Miaisterul Invățămîntului.
Sava Marin, clasa a X-a, Liceul nr. 1 Dorohoi.
Acordate de C.C. al Uniunii Generale a Sindicatelor din 

România.
Coclitu Constantin, anul III, $ coala profesională Călan — pen

tru lucrările „Noua termocentrală la Călan", „Peisaj industrial", 
„Șoseaua 30 Decembrie Călan" și Deak Barna, grup școlar con
strucții Tg. Mureș — pentru lucrarea „Balada lui Corbea- I. II, 
III ; Zimboianu Nicu, Școala tehnică M-I.U. București — pentru 
lucrarea „Populară*.

Acordate de Uniunea Artiștilor Plastici.
Crișan Alexandru, clasa a Xl-a, Liceul „Mihail Eminescu- 

Cărei — pentru lucrarea .^Acvariu-.
S-au mai acordat 46 de mențiuni.

EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ DE ARTĂ PLASTICĂ A ELEVI

LOR DIN LICEE, ȘCOLI PROFESIONALE Șl TEHNICE

Cei care îndrăznesc să-și în
cerce chemarea spre artă, să-și 
verifice de foarte timpuriu au
tenticitatea talentului, să ex
pună, deci, au avut de trecut 
multe examene ale exigenței 
artistice. Selecția s-a făcut 
mai intii între colegi, in acel 
cadru intim, al cercului plas
tic, acela unde ucenicesc in
tr-ale artei plastice foarte 
mulți elevi. Apoi, treptat pu
blicul — cronicar și juriu „ad- 
hoc* — s-a lărgit; elevilor 
le-au fost oferite ocazii pen
tru confruntări de valoare: 
in expoziții școlare sau locale, 
în expoziții județene, pentru 
ca, în cele din urmă, ceea ce 
a fost mai bun să primească 
dreptul de a concura pentru 
o expoziție națională. Nu e 
deloc puțin lucru ca, la aceas

tă vîrstă adolescentină, sălile 
expozițiilor din localități și 
din Capitala țării să-și deschi
dă generoase porțile tinerilor 
artiști numiți astfel, deocam
dată la timpul viitor.

Pe mulți dintre acei care 
expun astăzi in expoziție ii 
găsim semnind în revistele 
școlare, iar pe alții, cum este 
bunăoară cazul elevului Cris
tian Pop din Baia Mare — in 
coloanele „Preludiului" — su
pliment pentru elevi al „Scin- 
teii tineretului" — care i-a 
găzduit debutul cu doi ani in 
urmă. De la debut pînă la 
premiul I, obținut în cadrul 
Expoziției naționale, Cristian 

dividualitate fără limite defi
nite, fără hotărniciri cadastra
le, tînărul se preschimbă în- 
tr-o ființă certă, cu structură 
osoasă, în fond și cu creștere 
organică de celule sufletești**.

Un film al expoziției, alătu- 
rind imaginile ce se dezvăluie 
privitorului, trădează o lume 
cunoscută, un peisaj de preo
cupări comune. Totul apare 
familiar, trăit, apropiat. Și e 
firesc. Sursele de inspirație 
n-au trebuit căutate, fac parte 
din însăși viața tinerilor ar
tiști. Despre această viață a 
lor vorbesc în limbaj plastic, 
cu sensibilitate și emoție. 
Școala e omniprezentă, pentru 

expoziție a numeroase lucrări 
cu subiecte istorice interpre
tate într-o manieră care vă
dește admirație, putere de 
pătrundere și o ierarhizare ju
dicioasă a faptelor și eveni
mentelor de mare însemnă
tate pentru viața țării, deși 
netrăite și cunoscute doar 
din cărți „Jertfe la Daci" 
(Păscuțiu Dan), „In focul 
luptei" (Rotaru Constantin), 
„Atacul redutei" (Radu Ghe- 
orghe), „Lupte ale strămoși
lor" (Vasilescu Silvia), „Vlad 
Țepeș" (Roman Emilian), „Ile
galiștii" (Filip Marinela), 
„Compoziție 1907" (CristoSo- 
vici Daniel)...

Paleta temelor abordate de 
elevi este inepuizabilă: găsim 
în expoziție autoportrete, pei
saje, teme inspirate din fol
clor, din basmele copilăriei, 
or din lectura adolescentină, 
chipurile prietenilor, ale bu
nicului și alte chipuri expre
sive ,apropiate lor, compoziții 
după natură, ilustrații de cărți, 
afișe...

Juriul a acordat un număr 
mare de premii și mențiuni — 
120. Au mai fost acordate pre
mii speciale din partea C.C. al 
U.T.C., Ministerului I “ 
mintului, Uniunii Artiștilor 
Plastici, Uniunii Generale a 
Sindicatelor. Expoziția în sine 
este un premiu acordat tuturor 
elevilor care, alături de acti- 9 
vitatea școlară, își dedică tim
pul și eforturile cultivării a- 9 
cestei nobile pasiuni — arta 
plastică. Consemnăm și invi
tația ce le-a fost adresată tu
turor expozanților de Ministe
rul învățământului și C.C. al 
U.T.C., de a petrece zile de 
vacanță în tabăra special or
ganizată pentru ei la Cozia

Și tot ca un premiu, ca un 
omagiu le oferim cuvintele 
elogioase ale artistului po
porului Al. Ciucurenco, ex
primate la vernisajul expozi
ției : „FIECARE TABLOU 
DIN EXPOZIȚIA ELEVILOR 
POATE FI AȘEZAT 1N- 
TR-UN MUZEU".

Aceste însemnări fugare nu Q 
epuizează nici pe departe tot 
ceea ce merită și poate fi 
spus despre o asemenea ma
nifestare școlară prestigioasă. 
Rindurile de față se vor o 
simplă invitație pentru specia
liști, care, credem, se vor a- 
pleca cu interes și cuvenita 
atenție asupra lucrărilor ex
puse de elevi, călăuzindu-le, 
prin aprecieri și îndrumări 
competente, drumul mai de
parte pe făgașul artei. Și, în 
același timp, o invitație adre
sată iubitorilor de frumos 
pentru a vizita acest dar al 
tinerelor talente.

— Costin Miereanu: Anun- 
țam în ultimul nostru colocviu 

W în care am trecut în revistă cî- 
teva dintre noile lucrări româ- 

• nești izvorîte dintr-un concept 
structuralist de organizare a 
materialismului sonor — o vii- 
toare prezentare a stilurilor care 
ilustrează la ora actuală frontul 
muzical românesc.

® — Iosif Sava: Ideea este cu
atît mai binevenită cu cît în 
dorința de a oferi cititorilor 

™ „Scînteii tineretului" un tur de 
orizont asupra vieții muzicale 
românești, este absolut necesai 
să schițăm și o privire de an- 

A samblu asupra stadiului actual 
™ al evoluției muzicii românești.

— C. M.: Să precizăm din- 
tr-un început trăsătura esenția-

9 lă a șantierului nostru compo- 
nistic: diversitatea de stiluri si 

@ personalități.
I. S.: Faptul este pe deplin 

£ elocvent și în suma de aprecieri 
făcute de prestigioase personali- 
tăți ale muzicii contemporane 
asupra creației românești. Pentru 

A fiecare dintre ei, izvorul forței 
muzicii românești, puternicei ei 
originalități, rezidă tocmai în 

9 diversitatea de stiluri izvorîte 
din sinteza unor impunătoare 
tradiții și cuceririle de limbai 
ale epocii noastre. •

C. M.: Spiritul definitoriu al 
componisticii românești contem
porane ar fi un rafinament su
perior al moderației înțelepte, 
neostentative. Chiar atunci cînd 
abordează tehnici de ultimă oră, 
(stocastică, prelucrare electro — 
acustică etc.), compozitorii noș
tri selectează permanent și lu
cid, cultivînd dincolo de rațio
nalitate, cerebralitatea unor con
strucții, zone profund emoțio
nale.

— I. S.: Tocmai această tră
sătură dăruie muzicii noastre ac
tuale stilul consolidat cât și 
personalitatea matură, puternică.

— C. M.: Să oferim cititoru
lui cîteva coordonate istorice: 
Direcțiile multiple sub raport 
stilistic ale pleiadei de creatori 
contemporani, le găsim de fapt, 
înglobate embrionar în creația 
enesciană.

— L S-: Enescu a sintetizat 
în cele 33 de opusuri ale sale,

LUCRETIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCL *

In colocviul din această săptâ 
mînâ, COSTIN MIEREANU ți 

IOSIF SAVA încearcă să dis
tingă o trăsătură esențială 

a creației contemporane 
românești:

o decenală experiență muzicală. 
De la un limbaj postromantic 
în Simfoniile de școală și în 
Octet, la fațete ale rapsodismu- 
lui („Poema Română" și cele 
două Rapsodii), la un așa numit 
neoclasicism autohton (primele 
Suite pentru orchestră și Dix- 
tuorul) la marea sinteză a două 
aspecte permanente : recrearea 
folclorului (vezi — Sonata a 
III-a „în stil popular românesc") 
și problematica de anvergură fi
lozofică profund contemporană 
ca limbaj („Oedip", „Vox ma
ns", „Simfonia de cameră") — 
Enescu a asimilat și sintetizat 
cele mai diverse și profunde 
căutări ale muzicii primei jumă
tăți de veac.

— C. M.: Pornind de la aces

; DIVERSITATEA
rtiștilor ™ DE STILURI

te direcții fundamentale cei mai 
diverși reprezentanți ai genera
țiilor de compozitori români (ți- 
nînd seama de comandamentele 
individuale determinate de per
sonalitatea fiecăruia dintre ei) 
au continuat să cristalizeze aces
te orientări grefîndu-le treptat 
cuceririle mai recente ținând de 
limbaj.

— I. S. : O încercare de de
partajare, chiar cu riscul unei 
schematizări exagerate (să nu ui
tăm că punctele de interferență 
sînt firești și că de cele mai 
multe ori personalitatea creato
rului depășește limitele unei a- 
n urnite orientări) ne demon
strează că există anumite trăsă
turi definitorii asupra cărora ar 
trebui să insistăm.

— C. M.! Desigur lista noas
tră de nume nu poate fi în nici- 
un caz exhaustivă, iar suita de 
exemplificări nu va încerca de- 
cît să atragă atenția asupra unor 
lucrări absolut necesare de a fi 
ascultate de tinerii noștri 
tori pentru 
muzicale 
porane.

— I. S. !

citi-
înțelegerea creației 
românești contem-

Să începem această 
incursiune cu decanul de vârstă 
al creației muzicale românești 
D. Cuclin care cultivă în cele 
18 simfonii ale sale o formă mo
numentală prin excelență epică 
de tipul post romantic...

C. M.: Să continuăm cu crea
țiile unor compozitori adine îm-

tradițiile folcloriceplîntați în 
românești.

— 1. S. !
minți opera 
să", Oratoriile și „Triplul 
cert" ale lui Paul Constantinescu, 
Simfonia și Simfonietta lui Ion 
Dumitrescu, oratoriile și opere
le lui Gh. Dumitrescu.

— G. M. : Remarcabile omi
suri ne-au dăruit creatorii care 
au cultivat zona unor sinteze 
bilaterale (neoclasic — folcloric),

— I. S. : Am aminti aici rafi
namentul culorii instrumentale 
și exuberanța invenției melodice 
a lui M. Jora (baletul „întoarce
rea din adîncuri", liedurile) in
teresantul politonalism și șlefui
rea artizanală a detaliilor la M. 
Andricu (să amintim Concertul 
său pentru vioară), vitalitatea cu 
totul deosebită a construcției și 
vastul orizont muzical la Z. Van- 
cea (vezi „Priculiciul". cvartete
le), ș.a.m.d.

— C. M.: Categoria de com
pozitori care intenționează sin
teze multiple s-ar putea diviza 
în cîteva direcții pe care le-am 
numi sinteze cu predominan
te neoclasice: M. Negrea 
(Suita: în Munții Apu
seni"), T. Ciortea („Passacaglia 
și Toccata"), Ș. Toduță (Simfo
niile), Th. Grigoriu („Omagia 
lui Enescu), D. Capoianu („Va- 
riațiuni cinematografice"), P. 
Bentoiu (Simfonia), D. Bughici 
(Dialoguri dramatice) — sinteze 
neoromantice, L. Feldman (Va- 
riațiuni simfonice), D. Popovici 
(cele trei simfonii), W. Berger 
(Cvartetele și concertul pentru 
vioară) și diverse direcții por
nind de la un concept structura
list (despre care am vorbit pe 
îndelete în colocviul trecut...).

— I. S.: Cu totul interesantă 
este și sinteza intermediară din
tre neoromantici și structurați. 
Printre acești creatori am afc- 
ti pe T. Olah (Simfonia și ora
toriul „Constelația omului"), lu
crările scrise de A. Vieru pînă 
în 1966 (vezi Concertul pentru 
violoncel), A. Rațiu („Diptic"), 
L. Glcdeanu, (Concertul pentru 
pian), D. Constantinescu (Con
certul pentru pian), C. Țăranu 
(Secvențe), M. Marbe (Sonata 
pentru două viole), N. Brînduș 
(Trei piese pentru orchestră) 
ș.a-tn.a.

— C. M.: Plecînd de la su
gestiile melosului popular, crea
ția româneasca contemporană 
trăiește astăzi o profundă dialec
tică a înnoirilor.

— I. S. î Analiza a zeci de 
lucrări de pe șantierul creator al 
celor mai diverși reprezentanți 
ai muzicii românești ne contu
rează tabloul unitar al unor 
creații adînc ancorate în con
temporaneitate, reflectînd trăsă
turile distinctive ale spiritualită
ții românești.

Printre ele am a- 
„O noapte furtunoa- 

con-

ELEVI DIN LICEELE DE ARTE PLASTICE
PREMIUL I:
Asztalos Geza, clasa a IX-a, Tg. Mureș — pentru lucrarea 

„Portretul lui Mihai Viteazul" ; Cuzmin Sava, clasa a XH-a 
Constanta, pentru lucrarea „Portul Constanța".

PREMIUL II :
Elekes Karoly, clasa a X-a Tg. Mureș — pentru lucrarea 

„Tăietori de lemne" ; Jianu Elena, clasa a Xl-a București — 
pentru lucrarea „Compoziție" I ; Schebel Daniela, clasa a IX-a 
București — pentru lucrarea „Compoziție" ? Simon Sandor — 
pentru lucrarea „Peisaj industrial" II.

PREMIUL III:
Bihari Teodor, clasa a XlI-a Timișoara — pentru lucrarea 

„Timpul" ; Costache Eugen, ciasa a XII-a Cluj — pentru ilus
trații „Port Palis — A. Kedros" ; Gheorghiță Rodion, clasa a 
XII-a Craiova — pentru lucrarea „Peisaj din Sibiu" ; Hangic 
Alexandra, clasa a X-a București — pentru lucrarea „Mască 
ceramică" *, Mohanu Dan, clasa a XII-a București — pentru 
lucrarea „Ilustrație" ; Szacacs Șt. și Lakatos, clasa a Xl-a Cluj 
— pentru lucrarea „Covor cu cerbi" ; Teoc Viorel, clasa a X-a 
București — pentru lucrarea „Uzina".

PREMII SPECIALE :
Acordate de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Co

munist.
Băltățeanu Victor, clasa a XII-a Timisoara — pentru lucra

rea „Compoziție" (gravură metal) ; Iovian Gheorghe, clasa a 
Xl-a Oradea — pentru lucrarea „Oșeni" ; Toțiu Gheorghe, clasa 
a Xl-a Cluj —pentru lucrarea Cap „Lia" (sculptură).

Acordate de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.
Cociuba Gabriel, clasa a XII-a Timișoara — pentru lucra

rea „Legendă".
Acordate de Ministerul Invățămîntului.
Fota Florin, clasa a Xl-a Craiova — pentru lucrarea „Com

poziție".
Acordate de Uniunea Artiștilor Plastici.
Floriei Florian, clasa a X-a Galați — pentru lucrarea „Pri

măvară" ; Toma Gheorghe, clasa a XII-a Timișoara — pentru 
lucrarea „Afiș Yo-Yo“.

S-au mai acordat 33 de mențiuni.

Pop a făcut, trebuie sd recu
noaștem, un pas însemnat.

Primim invitația tinerilor 
minuitori ai penelului și stră
batem sălile expoziției. Sur
prinde adincimea gindirii ti
nerilor expozanți, maturitatea 
interpretării, originalitatea re
alizării artistice Și totuși, ni
mic nu alterează prospețimea 
și spontaneitatea virstei celor 
care-și notează corect, școlă
rește, numele și clasa.

Criticul de artă Ion Fran
zetti definește exact particula
ritatea expoziției și expozanți
lor, nota de originalitate în 
peisajul artei noastre plastice :

„O expoziție de artă plas
tică organizată în așa fel îneît 
să putem cunoaște talentele 
manifestate de timpuriu, din 
ultimii ani ai liceelor, școlilor 
profesionale și tehnice, este 
ca o poliță trasă asupra vii
torului picturii, sculpturii și 
graficei noastre. Intre 15 și 
19 ani se hotărăsc de obicei 
vocațiile... Firile artistice se 
aleg dintre cele practice sau 
teoretice. Sensibilitatea, men
ținută, în vremea tulburărilor 
pubertății la nivelul fluxului 
năvalnic de apetențe multila
terale, se canalizează rațional. 
Filtrele personalității încep să 
funcționeze, și din simplă in- 

ed aici se consumă cea mai 
mare parte a vieții lor. Ne-o 
descriu: Teodorescu Mihai 
Dorin — Liceul „Unirea"-Bra
șov in tabloul J^in viața ele
vilor", Crăciun Dănuț — Li
ceul nr. 1. — Dorohoi in lucra
rea „La bibliotecă". Dumitru 
Gavrilă — Liceul agricol-Brâi 
lain compoziția ..Sera școlii". 
Kopp Edelgard — Liceul nr. 
1 — Caransebeș în tablourile 
,Jâi spectacol" și ,Jn recreație" 

Receptivi și cu o mare cu
riozitate față de viața care se 
desfășoară impetuos sub ochii 
lor, elevii surprind ceea ce 
este nou in peisajul locurilor 
unde trăiesc, sau pe care le 
străbat in vacanțe Avem, 
astfel înfățișată in expoziție o 
sugestivă geografie de astăzi 
a României, văzută cu un ochi 
entuziast și transcrisă artis
tic : „Noua termocentrală la 
Călan" (Coclitu Constantin), 
„Peisaj din Susmleu", „Satul 
natal" (Markos Andras), „Pei
saj din zona industrială — 
Iași" (Mancaș Mihai), „Bogă
țiile și frumusețile patriei" 
(Petruțiu Horia) și multe al
tele.

Istoria patriei pe care elevii 
o parcurg cu venerație, a fe
cundat larg imaginația lor 
artistică. Dovadă, prezența în

CINEMATOGRAF
CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

film pentru ecran panoramic 
rulează Ia Patria (orele 9;
12.45 ; 16J0 ; 30).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT

rulează la Republica (orele 9 ; 
11J0 ; 13.45 : 16.15; 18.45 ;
2U5).

UN DOLAR GĂURIT
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13 J0 ; 16,30 • 18,45; 
21) : București (orele 8 ; 10 ; 12;
14.15 ; 16J0 ; 18.45 21.15) ; Fe
roviar (orele 8.45 ; 11; 13,15 ; 
15J0 ; 18 : 20,15) ; Excelsior (o- 
rele 9,45 ; 12 * 14.15 ; 16.30 ; 19; 
21.15) ; Modern (orele 9 ; 1L15 ;
13,30 ; 16,15 ; 18,45 : 2L15).

MUMIA INTERVINE
rulează la Capitol (orele 9;
11.15 ; 1330 • 16 ; 1830 ; 21).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează la Festival (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 1830 ; 21).
BOMBA DE LA ORA 18J8

rulează îa Victoria (orele 8.45 ;
11 ; 13,15 ; 15,45 : 18,15 ; 2030).

EL DORADO
rulează la Lumina (orele 8.45; 
11.151 13.30 ; 16 : 18,30 ; 20,45) 

Munca (orele 14 ; 16 T 18,15 ; 
20 30)

HIROȘIMA DRAGOSTEA MEA 
rulează la Central (orele 9;
11.15 ; 1330 ; 16 ; 1830 ; 21).

SIDNEY — ÎN TARA INCAȘI
LOR - BUTANTAN — PORTO 
CARERO — FANTEZn

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

O FATA FERICITA
rulează la Union (orele 15,30 ; 
2030). Zilele filmului de de
sene animate (ora 18).

CUM SA FURI UN MILION 
rulează la Doina (orele 9 ; 10 ; 
dimineața Desene animate 

1130 ; 15 ; 18 ; 2030).
FREDDY. LO5TEȘTE TU TNTÎI! 

rulează la Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 1330 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Melodia (orele 9 • 11,15 ; 13,30 î 
16 ; 1830 ; 20.45). Gloria (orele 
9; 11,15- 1330; 16; 18,15; 2030), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 2030).

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI __

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

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

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

EA VA RlDE
rulează la Dacia (orele 8,30 ;
16.30 în continuare, 18,45—21).

PASAREA TIMPURIE
rulează la Bucegi (orele 9—13 
în continuare, 16—18,30—21); 
Tomis (orele 9—15,45 în conti
nuare, 18,15).

SFTNTUL la PÎNDA
rulează la Unirea (orele 16— 
18,15).

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Lira (orele 15—18).

O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNĂ

rulează la Drumul Sării (orele 
16—19,30).

CE NOAPTE, BĂIEȚI !
rulează la Giulești (orele 10—
15.30 ; 18—20,30) ; Floreasca (o- 
rele 9—11,15. 13,30—16; 18,15— 
20,30).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI, PENTRU CIȚIVA DO
LARI TN PLUS

rulează la Cotroceni (orele 15 
—19,30).

ZOLTAN KARPATHY
rulează la Volga (orele 9,30 ; 
13,30; în continuare, 16,15;
18.30 ; 20.45).

RĂPIREA FECIOARELOR 
rulează la Viitorii (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

OSCAR
rulează Ia Aurora (orele 8,45 ; 
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 : 20,15). 
Arta (orele 9 ; 11; 13 ; 15 ;
17.30 ; 19,45),

STATORNICIA RAȚIUNII 
rulează la Miorița (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

CAPCANA
rulează la Moșilor (orele 1530; 
18 ; 20,45).

RĂPIREA FECIOARELOR, 
RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 

rulează la Popular (orele 16— 
19,30).

BALUL DE SIMBĂTĂ SEARA 
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

CAUT O NEVASTĂ
rulează la Flacăra (orele 15.30; 
18 : 20,30).

ASTA-I TOT CE S-A INTIM- 
PLAT

rulează la Rahova (orele 15,30; 
18).

EDDIE CHAPMAN, AGENT SE
CRET

rulează la Progresul (orele 
18 ; 20,30). SAMBA (orele 
11 ; 15,30).

MIHAI STOIAN

UN HAIDUC ÎN SECOLUL XX?

(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști și agenți secreți veniți tocmai de la 
București. Paralel cu toți aceștia — însă evident cu alt scop — 
își continuă cercetările și reporterul pe care „Dimineața" l-a 
trimis pe urmele haiducului : N. D. Cocea. După îndelungi 
căutări, reporterul a izbutit I Totuși, mulți pun la îndoială au
tenticitatea interviului. Care-i adevărul ?

„S-a petrecut în fața Curții cu jurați din Botoșani, unde se 
judecă acum procesul lui Pantelimon. un fapt pe care nu-1 
semnalăm decît pentru a scoate încă o dată în evidență pro
cedeele „ziaristice" nepermise întrebuințate de gazeta moșteni
torilor veseli al lui Cazzavilan (de la „Universul" — n.a.). Se 
Știe că anul trecut, cînd colaboratorul nostru d. N. D. Cocea, 
înșelînd vigilența ambilor agenți ai d-lui Panaitescu, a izbutit 
să se întîlnească cu Pantelimon, Inverselu („Universul" — n.a.), 
al căruia serviciu de reportaj se dovedise cu această ocazie ab
solut nul, a avut neobrăzarea să țipe că întîlnirea aceea n-a
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avut loc. Am răspuns acelei infamii cu ce se cuvenea : cu tot 
disprețul nostru. Or, ce se întîmplă astăzi. La Botoșani, Pante
limon, întrebat dacă este adevărat că s-a întîlnit cu colabora
torul nostru a răspuns categoric că da. Infamia este, prin ur
mare, definitiv spulberată. De altfel, pentru oamenii cinstiți 
nici nu mai era nevoie de această dovadă, pentru a evidenția 
mișelia organului cazzavilanist, care nu și-a făcut nici măcar 
elementara datorie de a înregistra dezmințirea categorică ce 
i s-a adus la Botoșani. E drept, că ar fi fost să-i cerem prea 
mult.

Ad“.
Dovezi... dovezi... Iată încă două — categorice — în favoarea 

autenticității interviului :
18 IUNIE 1912 : Pantelimon — capturat — este adus cu tre

nul (ora 11 dim.) de la Botoșani la Fălticeni (pentru a da lă
muriri cu privire la un furt de vite, pretins a fi făptuit de el 
în anul 1910). Preotul Vasile Chirilescu din Fălticeni l-a întrebat 
dacă s-a întîlnit într-adevăr cu N. D. Cocea, iar Pantelimon 
i-a răspuns că întîlnirea a avut loc în apropierea stînei de pe 
muntele Rusu, pe lîngă mînăstirea Neamțului, acolo unde-s 
călugării Atanasie si Chirilă.

— Acolo — a precizat Pantelimon — domnul Cocea mi-a 
propus să vin la București și să mă predau71), asigurîndu-mă 
că dumnealui mă va apăra cu avocat.

— Bine, dar cînd a scris despre cum v-ați văzut, dînsul a 
arătat că întîlnirea a avut loc într-altă parte.

— Eu l-am rugat frumos pe domnul Cocea să nu-i bage în 
bucluc pe călugării care m-au ajutat și de aceea, dumnealui a 
scris altfel de cum s-a întîmplat.

— Dar cine l-a adus pe dl. Cocea la tine ?
— Asta (Pantelimon zîmbește) nu e treaba sfinției tale ! 
Pantelimon mai zice c-o să-i scrie lui N. D. Cocea la Bucu

rești, cînd o să fie sorocul judecății, ca acesta să-și țină făfiădu- 
iala și să vină să-1 apere.

★

28 IULIE 1912 : Dialog cu Pantelimon, în prezența procuro
rului Mihail Costea, a directorului penitenciarului — Climescu 
— și a corespondentului „Dimineții".

CORESP. : Măi, Toadere .' Spune acum, în fața domnului pro
curor și a celorlalte persoane de aci, că într-adevăr ai vorbit 
cu dl. Cocea.

PANTELIMON : Am vorbit !
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Agentul nr. 15 din Brigada 
I Specială a Direcțiunii Po
liției și Siguranței Statului 
oamunică, la 21 august 1911, 
că „Nicu Cocea, recunoscu
tul socialist", declară în cer
cul prietenilor săi că, real
mente, s-a întîlnit cu Pan
telimon (Arhiva istorică cen
trală, dosar nr. 6/8 — 1907 — 
fila 59).

PROCUROR : Cum ai vor
bit, mă. cînd nimeni nu pu
tea să dea ochii cu tine ?

PANTELIMON : Ei, boie
rule. astea-s vorbe... Eu, e 
drept, trăiam numai prin pă
dure ; dar. vezi d-ta, oame
nii de pe acolo, fie cei de la 
stînă, fie călugării de la 
schituri, nu aveau nici un 
zor să-mi facă vreun rău, 
dîndu-mă de gol jandarmi
lor ; căci nici eu nu le fă
ceam — dacă nu bine, apoi 
rău.

PROCUROR : Dar unde și 
cînd ai vorbit ?

PANTELIMON : Iacă aco
lo, la Stîna Rusului, în spre 
dimineață.

PROCUROR : Mai era ci
neva acolo ?

PANTELIMON : Au fost 
mai mulți ; în afară de cio
ban și călugăr, mai vedeam 
si doi oameni îmbrăcați în 
straie orășenești, pe care 
nu-i cunoșteam.

CLIMESCU : Și cum era la 
chip d. Cocea ?72)

Mi-a spus și

CORESP. : Și ce ți-a spus d. Cocea ?
PANTELIMON : Mi-a spus ca să mă predau de voie autori

tăților sau, dacă mi-e teamă de bătaie, să merg cu dînsul la 
București. Nu am vrut să primesc, pentru că m-am gîndit la 
furia judecății. Dacă pentru o faptă de mică însemnătate (Pan
telimon a făcut 6 ani de pușcărie la Pîngărați — notează co
respondentul) mi s-au dat 6 ani, îmi era în urmă teamă că, ju- 
decîndu-mă sub hula lumii, o să-mi putrezească oasele în 
pușcărie.

CORESP. : Altceva, nu ți-a mai spus d. Cocea ?
PANTELIMON : Ba da ! Mi-a făgăduit că la proces ori va veni 

dînsul să mă apere, ori va trimite un alt avocat.
CORESP. : Dacă ai vorbit cu adevărat cu d. Cocea, de ce 

la prima întrebare pe care ți-a făcut-o în Tg. Neamț d. procu
ror, ai tăgăduit ?

PANTELIMON : Cînd eram arestat la Tg. Neamț, s-a apropiat 
de mine un domn, care a spus că este de la gazeta unde scrie 
d. Cocea. Mi-a făcut imputări, de ce dau pe d. Cocea de gol 
asupra întîlnirei ; că acum este arestat din pricina asta ; că 
d. maior de jandarmi Sterea l-a pus în lanțuri, iar jandarmii 
l-au oătut și multe altele. De aceea, crezînd că-i fac bine, am 
căutat să tăgăduiesc întîlnirea dintre noi.

CORESP. : Dacă l-ai mai întîlni undeva, l-ai mai recunoaște 
pe d. Cocea ?

PANTELIMON : De bună seamă, chiar dacă ar fi vîrît sau 
amestecat nu $tiu între cîți oameni.

PROCUROR
mie de cîteva ori că a vor
bit cu d. Cocea și ceea ce 
m-a frapat, a fost faptul că 
Pantelimon a putut da în
totdeauna amănunte identice.

CLIMESCU : Poate că, vă- 
zînd fotografia d-lui Cocea 
în gazetă, și-a putut apoi în
tipări în minte figura. Să vedem dacă știe ce fel de culoare au 
ochii d-lui Cocea...

PANTELIMON : Albaștrii !
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”) „...ceva mai mult, în urma asigurării date de dl. Cocea 
că-1 va putea decide (pe Pantelimon — n.n.) să se predea auto
rităților..." (din nota informativă semnată de agentul secret nr. 
22, Arhivele Statului, Arhiva centrală, Direcția Poliției și Si
guranței generale. Dosar 6/8 — 1907 — al lui N. D. Cocea 
fila 55.

7î) „La această întrebare. Pantelimon se grăbește a da cele 
mai complete și exacte amănunte asupra staturii, feții și îm- 
brăcăminții d-lui Cocea".

(Continuare în numărul de VINERI)

- 88 -



SCiNTEIA TINERETULUI PAGINA 3

20 DE 11/ DE Iț NAȚIONALIZARE^ PRINCIPAEELOR MIJLOACE Iți PRONCItf
Meseria unui scriitor constă 

tn primul rînd în organizarea a- 
mintirilor. El e un specialist în a- 
mintirile sale și ale poporului 
său. Fără amintiri, un scriitor 
e pierdut. Amintirea unor fapte 
fundamentale, a unor sentimente 
grave, împovărătoare chiar, care 
— fie și împotriva voinței tale 
dar spre binele tău — ți-au li
mitat dreptul la joacă, la jocuri, 
îngrădindu-ți zona de comedie 
și haz a vieții în jurul căreia 
mai fiecare a stat de strajă naiv, 
comod și iluzionat că „asta-i 
viața" — cîntec, rîs și voie bună. 
Amintirile nu pot ft amuzante, 
acelea se numesc istorioare, ele au 
rolul lor minor, totuși prea mul ți 
le confundă cu istoria, deși ele 
nu sînt decît niște istorioare. Con
fuzia dintre istorie și istorioare, 
diminutivarea blajină și nu prea

au trăit ilegalitatea, 10—15 ani 
în urmă și după lecțiile lor re
voluționare fugeam Ia gară să 
nu pierdem trenul spre Rîmni- 
cul-Vîlcii unde aveam de studiat 
atitudinea unor profesori de gim
nastică bătăuși. Profesorii aceia 
ne rugau să-i iertăm, că n-o să 
mai facă și vor înțelege noile 
vremuri. Ne întorceam mîndri 
ca din războaiele victorioase și 
nimeni nu se gîndea — în pofida 
înfloriturilor stilistice din multe 
articole — la zilele cînd va avea 
de povestit nepoților ce a trăit 
în iunie ’48. Nu ne gîndeam că 
vom îmbătrîni și vom avea ne
poți ■— ar fi fost pesimism.

Dar a venit o zi cu un sunet 
mai adine decît toate celelalte, 
care a șters adolescenței noastre 
— spre binele ei — ultimele 
infantilisme și teribilisme : pre-

AMINTIRILE
UNEI DIMINEȚI 

DE IUNIE
de RADU COSAȘU

chibzuită a Istoriei — văzîndu-se 
și ea mai cu seamă o colecție de 
întîmplări din copilărie, cînd mai 
senine, cînd mai dramatice, cînd 
mai plăcute, cînd mai incomode 
— e una din marile și obișnuitele 
greșeli făptuite de unii scriitori, 
și mi neapărat tineri, în organi
zarea amintirilor lor.

Pînă azi mă urmărește — ca 
și oum s-ar fi întîmplait ieri, ca și 
cum fix fi fost azi dimineață, în 
unrJbcu un minut — seara de 

în care am auzit că Ger
mania hitleristă a capitulat și a 
venit pacea pe pământ. Aveam 
14 ani, eram la teatru, la fostul 
Sf. Sava, se juca „Norocul", o 
piesă din care nu mai țin minte 
nimic — decît că Emil Botta in
terpreta rolul principal și-mi plă
cea la nebunie. înaintea actului 
al treilea, Botta a deschis cor
tina, a venit la rampă într-o togă 
cerută de textul piesei și cu un 
chip de pe altă lume a anunțat 
sălii că s-a făcut pace. Nu există 
dramaturg să fi scris o piesă cu 
asemenea intermezzo, nu există 
actor să fi Jucat ui^. asemenea 
rol — istorie, artă, individ, des
tin, magie, speranța, toate acestea 
sînt închise în acel final de piesă 
din care nimeni nu a mai înțeles 
ceva, dar care vine în fiecare di
mineață lîngă mine, cînd des
chid ziarele. Amintirea acelei 
seri de mai va stărui pînă în 
ultima mea primăvară, ca o pa
săre care nu se va decide nici
odată să-mi plece de pe umăr.

Trei ani mai tîrziu, nu mai 
eram un puști în căutarea și aș
teptarea norocului. Lucram pe 
gratis și frenetic la „Revista e- 
levilor". Nu-mi place să dau 
lecții de virtute - 
tirile.*% au alt rost : 
ca arcuri, asta e adevărat. 
Plecam l-a cămin cam pe la 3 
dimineața, pregăteam bacalaurea
tul și euforici interpretam fiecare 
rind din vechile manuale în la
mina ultimului seminar din re
dacție în jurul cărții lui Marx : 
„Munca salariată și capital**. A- 
nalizam expozițiile de desene ale 
elevilor, cu gîndul la ideile des; 
pre realism ale lui Engels. Eram 
prețioși, desigur, în gîndire, dar 
în simțire nu doream altceva de
cît să merităm prețuirea parti
dului. Greșeam și ne făceam 
profund autocritica, fără milă, 
pină la rădăcina răului. Țineam 
fa autocritică mai mult decît la 
critică. Invitam la redacție co
muniști încercați să ner spună- cum

amin- 
lucram

găteam în noaptea de 10 spre 
11, numărul închinat revoluției 
pașoptiste ; Bălcescu, Kogălni- 
ceanu, Islazul ne vorbeau de 
aproape și pentru prima oară 
vedeam cu mintea noastră de 
elevi, continuitatea revoluției ro
mânești, aceea despre care Băl
cescu al lui Camil, îngenunchiat 
lîngă cadavrul unui frate căuzaș, 
spunea patetic — și noi o știam 
pe dinafară : „Ce părere aveți 
domnilor, despre o revoluție cari 
se dovedește posibilă în clipa 
cînd cade ? “. Sunau minunat 
marii pașoptiști în noaptea aceea 
— se contura un număr frumos. 
Și eu mă grăbeam — puțin ruși
nat — fiindcă aveam la 12 noap
tea, peste drum, la intrarea în 
Cișmigiu, o întîlnire cu o fată de 
la un liceu profesional. Dar la 
12 fără un sfert ea apare în re
dacție și întrerupîndu-ne din pa
ginarea articolelor îmi spune 
deoparte că taică-său, activist de 
partid, a anunța-o că nu vine în 
noaptea aceea la dormit și ei i-a 
fost frică să stea singură acasă. 
Eram într-o epocă în care ima
ginația nu-și putea închipui ni
mic rău din absența unui tată, 
noaptea de acasă. Nimic rău — 
numai bine. Un bine necunoscut. 
Ne-am plimbat toată noaptea 
prin Cișmigiu. Frunzele păreau 
neclintite, vara începea cu fior 
straniu. Tăceam fără surîs și la 
un moment dat ne-a fost teamă 
să mergem mai departe, ne spe
riau pîna și pașii pe pietriș, ne-am 
așezat ps o bancă și așa am 
rămas pînă în zori ; dimineața, 
m-am întors zgribulit la redacție, 
toți erau gravi, cu alte chipuri, 
într-o tensiune a trecerii la un 
alt anotimp sufletesc. Fiecare — 
cu un proaspăt instinct al luptei 
politice — știa că se petrece ceva,

fiecare avea mîndria unui secret 
care căuta febril secretul din 
ochii celuilalt. Spre orele 10, re- 
dactorul-șef (omul a ajuns unul 
din cei mai buni regizori de tele- 
xiziune din țara noastră) ne-a 
chemat în cămăruța sa, ne-am 
îngrămădit acolo și a încercat o 
perifrază: toată paginația con
cepută în noaptea trecută va 
trebui schimbată în așa fel ca 
pașoptul și evenimentul naționa
lizării... Dar cine nu înțelegea că 
paginația tuturor nopților noas
tre. a vieții noastre se schimba 
radical ? Era primul eveniment 
fundamental socialist la care par
ticipam. Era prima oară cînd sub 
ochii noștri se realiza o pagină 
profetizată de Marx — exproprie
rea exploatatorilor. Nici unul din
tre noi nu avea să mai întîlnească 
pe circuitul destinului său situa
ția de exploatat, de supus, de 
„copil sărac și sceptic al plebei 
proletare". Pe nici unul nu aveau 
să ne mai aștepte — în meandre
le vieții — patronii, bancherii, 
„corbii negri", cum îi numea „In
ternaționala". Toate aceste gîn- 
duri — scrise aici cu atîta clari
tate — ni se citeau în ochi mult 
mai enigmatic, dar noi le desci
fram ca între specialiști, precum 
azi în laboratoarele atomice tine
rii savanți descifrează lesne jocul 
sinusoidelor pe ecranele aparate
lor atît de complicate pentru 
profani. In dimineața aceea a 

. naționalizării se nășteau copiii 
care au azi 20 de ani. Ei aveau 
în priviri lumina zilei, cum se 
zice — dar care om poate ști 
cum arăta soarele în ziua cînd 
s-a născut ? Să ne întrebe pe 
noi — nu sînt îngîmfat, sînt 
doar mîndru că am trăit ziua 
aceea în România, ziua visată 
de atîtia proletari ai lumii că- 
zuți cu cămășile însîngerate în 
măceluri. Nu cred ca vreunul 
dintre noi, cei născuți „conștient" 
în ziua aceea, să fi uitat lumina 
acelei dimineți. In general, me
moria noastră se încordează spre 
trecut, spre zilele topite de mult. 
Dar trebuie să ne dăm seama că 
există și o amintire a prezentului 
și. mai ales, a viitorului — clipe 
atît de intense ale istoriei îneît 
vezi ca un magician al realului 
ce va veni — dacă nu în amă
nunte, măcar într-o concretitudi- 
ne plina de sensuri, plină de via
ta : faptul se petrece ari, veri 
în el ziua de poimîine și me
moria care lucrează de obicei cu 
ce a fost — nu lasă să-i scape 
această viziune fulgerătoare a 
viitorului. Aceste momente privi
legiate ale vieții noastre sînt a- 
panajul marilor evenimente — și 
în această direcție a transfigu
rării trecutului și prezentului în
tr-o imagine-far a viitorului, 
Congresul al IX-lea al partidu
lui ne este momentul cel mai a- 
propiat inimii și minții noastre, 
în lumina lui curată și puternică 
tot ce am trăit cu 20 de ani în 
urmă, ca și tot ce hăim azi, ca
pătă vibrația cea mai adîncă. a 
creației libere și inteligente. Ni
meni nu-și poate organiza amin
tirile — datorie, la urma urmei, 
a fiecărui om care vrea 
eze durabil — amintirile 
de azi și de mîine fără 
lumină binefăcătoare.

Două decenii
de victorii
economice

Succesele obținute de indus
tria noastră, în ansamblul ei, 
reflectă cu exactitate principiile 
care, de douăzeci de ani, după 
acel hotărîtor iunie 1948, au o- 
rientat întreaga politică econo
mică a partidului și statului 
nostru. Numai în condițiile na
ționalizării, a conducerii și o- 
rientării de către stat a direc
țiilor principale de dezvoltare, 
era posibilă o asemenea înflo
rire a industriei românești, un â- 
semenea salt, care a atras după 
sine schimbarea însăși a poziției 
României, a locului și demnită
ții ei intre națiunile lumii, du
blată de creșterea rapidă a ni
velului de trai al populației.

Cifrele sînt și în aceste ca
zuri edificatoare. Apărut recent,

Breviarul statistic" pe anul 
1968 — este pentru cel ce vrea 
să aibă o imagine mai conclu
denta a drumului parcurs de 
țara noastră în ultimele două 
decenii de industrializare, un 
ghid prețios.

IN COMPARAȚIE CU A- 
NUL 1948, PRODUCȚIA GLO
BALĂ INDUSTRIALĂ A CRES
CUT IN 1967 DE 14 ORI, 
PRODUCȚIA MIJLOACELOR 
DE PRODUCȚIE DE 19 ORI, 
IAR A BUNURILOR DE CON
SUM DE 9.3 ORI.

Pe ramuri ale industriei, pro
ducția globală a crescut astfel :

— Energie electrică și termică de
— combustibil de
— metalurgia feroasă de
— metalurgia neferoasă de
— construcții de mașini și prelucrarea metalelor
— chimie de
— extracția minereurilor nemetalifere și produse 

din substanțe abrazive de
— materiale de construcții de
— textila de
— confecții de
— alimentară de

Paralel cu creșterea valorică a 
producției, s-au produs schim
bări însemnate și în structura 
ei pe ramuri. In anul 1967, de
țineau din totalul producției 
globale : construcțiile de mașini 
și prelucrarea metalelor 22,3 la 
sută față de 10,5 la sută în 
1948, industria alimentară 20,5 
la sută față de 24,1 la sută, in
dustria ușoară 14,0 la sută fața 
de 19,2 la sută, metalurgia fe
roasă (inclusiv extracția mine-

de

la

(Urinare din pag. I)

cea nici pe departe necesită- 
ț:lor acute ale economiei, re 
? >lîate din rapida democrati
ce a țării. Dacă mai adâu- 

c m la aceasta și faptul 
predominarea proprietății 
oitaliste în economia țării 
facta repartiția venitului 
• onal, ca și randamentul scă
zut al agriculturii neînzestrată 
cu unelte și mașini agricole, 
ne apare clar faptul că rămî- 
r.erea și pe mai departe a prin
cipalelor mijloace de produc
ție în mina burgheziei,' con
stituia nu numai o piedică în 
posibilitatea exercitării mate
riale a drepturilor politice ale 
clasei muncitoare ci și a ex
primării libetăților democrati
ce ale întregului popor.

Naționalizarea a înlăturat 
proprietatea capitalistă asu
pra principalelor mijloace de 
producție, instaurînd proprie
tatea socialistă, a întregului 
popor, întărind considerabil, 
in acest fel. puterea politică a 
clasei muncitoare care avea 
creată, acum, o bază economi
că proprie.

Lichidarea proprietății ca
pitaliste asupra principalelor 
mijloace de producție nu a 
fost un simplu act administra
tiv, ci unul de o profundă 
forță și semnificație revolu
ționară, înfăptuit în condiții 
sociale și politice comple
xe. Operă a clasei muncitoare, 
condusă de partidul comunist, 
naționalizarea nu a fost o 
simplă preluare a principale
lor mijloace de producție de 
către proletariat, ci un mo
ment de maximă importanță 
dintr-un șir de transformări 
revoluționare în cadrul pri
mei etape a revoluției popu
lare.

în înfăptuirea naționalizării 
a fost necesară mobilizarea tu
turor membrilor de partid și 
de sindicat pentru a împiedica 
distrugerea mijloacelor de

că 
ca- 
a- 

na-

9.1
14,5
7.2

să cre
de ieri, 
această

Din mărețul peisaj industrial al patriei

producție de către proprietarii 
acestora, pentru a asigura pre
misele preluării întregului pa
trimoniu al întreprinderilor, 
într-un timp scurt, fără per
turbarea programului de pro
ducție. a aprovizionării cu 
materii prime, a livrărilor de 
produse. Cu toate câ și pe li
nie politică au fost luate ma
suri care să asigure înfăptui
rea actului revoluționar al na
ționalizării fără perturbarea 
funcționării întreprinderilor, 
datorită opoziției burgheziei 
care încerca pe toate căile să 
împiedice aplicarea legii na
ționalizării, la o serie de între
prinderi au avut loc acte de 
sabotaj, sustrageri de bani și 
acțiuni, distrugeri de acte și 
registre. Dar comitetele jude
țene de naționalizare și comi-

relații de muncă cu adevărat 
socialiste. ,

Trecerea în proprietatea 
statului a principalelor mij
loace de producție, crearea 
sectorului socialist de stat, a 
dus la lichidarea profundei 
contradicții care decurgea din 
faptul că puterea politică se 
afla in mîinile celor ce mun
cesc iar pozițiile economice 
erau deținute de clasele ex
ploatatoare.

în urma schimbărilor in
tervenite în relațiile de pro
ducție. pe baza naționalizării 
și după naționalizarea princi
palelor mijloace de producție, 
politica de industrializare a 
țârii, promovată cu consec
vență de partid, a determinat 
înalte ritmuri de creștere în 
toate ramurile, o dezvoltare

PREMIILE UNIUNII SCRIITORILOR PE ANUL 1967
Luni Ia amiază Ia sediul Uniunii Scriitori

lor din Capitală au fost decernate premiile 
Uniunii Scriitorilor pe anul 1967. La festivi
tate, la care au fost prezenți scriitori, ziariști, 
și alți oameni de cultură a luat parte și ro
mancierul Yves Gandon, președintele Pen- 
Clubului francez, care se află intr-o vizită în 
țara noastră.

Premiile au fost înmînate de președintele 
Uniunii, acad. Zaharia Stancu, care cu acest 
prilej i-a felicitat pe scriitorii laureați.

Au fost acordate următoarele premii :
„POEZIE — Iui Dimitrie Stelaru pentru vo

lumul „Mare incognitum" și lui Grigore 
Hagiu pentru volumele „Sfera ginditoare" și 
„De dragoste de țară".

PROZA — Lui Al. Ivasiuc pentru romanul 
„Vestibul" și lui Paul Schuster pentru roma
nul „Funf Liter Zuika" (Cinci litri de țuică). 
DRAMATURGIE — lui Paul Everac pentru 

volumul „5 piese de teatru".
CRITICA ȘI ISTORIE LITERARA — lui 

Lucian Raicu pentru volumul „Liviu Re- 
breanu".

LITERATURA PENTRU COPII ȘI TINE
RET — lui Alexandru Mitru pentru volumul 
„Săgeata căpitanului Ion".

TRADUCERI — Iui Petru Manoliu pentru 
traducerea romanului „Zauberberg" (Muntele 
vrăjit) de Thomas Mănn.

In numele celor premiați a mulțumit scrii
torul Al. Ivasiuc.

„INTER VAL“

ori 
ori 
ori 
ori 
ori 
ori

ori 
ori 
ori 
ori 
ori

Cînd chiar o parte dintre pro
zatori recunosc simptomele unei 
anemii îngrijorătoare a prozei nu 
cred că mai trebuie să le punem 
la îndoială verdictul și nici să 
căutăm prea insistent cauzele. 
Proza e anemică prin chiar struc
tura pe care și-o impune : „pură", 
ferită de riscurile implicațiilor de 
tot felul, situată în zone supra- 
reale considerate adesea, în chip 
inexact, onirice. Pînă să dezba
tem cauzele, operația ce ne pare 
mai normală este de a situa cre
dința estetică după care „purifi
carea" materiei prozei ar repre
zenta o renaștere de ultim mo
ment. Această credință este ea 
însăși o eroare dintre acelea care 
șe săvîrșesc nu o dată în istoria 
literară în numele progresului. O 
eroare disimulată uneori datori
tă talentului virtual al cîtorva 
scriitori dar circulînd și răspîn- 
dindu-se axiomatic între foarte 
mulți începători, care-și văd ast
fel situată o presupusă vocație. 
Un reporter și eseist remarcabil. 
Paul Ânghel, a situat cu exacti
tate eroarea prozei. Iată acum, 
un autor dotat cu un evident ta
lent de a problematiza, ne oferă 
cartea necesară unei demonstra
ții convingătoare. Situația prozei 
actuale la noi este analoagă cu 
aceea a creației pe care Al. Iva
siuc o dezbate cu patos în acest 
al doilea roman, „Interval".

Există aici un personaj-ipoteză 
(și ce păcat că toate sînt numai 
așa !) a cărui menire pare a fi de 
a produce mereu perplexitate, dc 
a pune veșnic în derută pe niște 
preopinenți mai puțin versați în 
logica speculației. Acest personaj 
(această posibilitate de personaj) 

.este un ins foarte înzestrat, de o 
inteligență teoretică impresionan
tă. El perorează captivant în mar
ginea unor teze cu cel mai vădit 
aer dialectic : omul social este 
sau nu este o prezență istorică 
întrucît acționează ori nu în sen
sul legilor sociale, creația este 
posibilă și durabilă întrucît ex
primă libertatea de a înțelege și 
interpreta necesitatea ș.a.m.d. ■ 
Trebuie să înțelegi și să admiți 
condițiile epocii ca să poți crea 
cu adevărat. Creația este, deci, 
supunere la obiect. Iată ce cu
vinte frumoase și adevărate ros
tește el : „oricît ai fi de dotat, 
-dacă nu respecți, ca să spun așa, 
regula jocului, legea internă a 
domeniului căruia i te dedici sau 
a epocii tale ești sortit eșecului. 
Dacă nu lucrezi consecvent la 
nivelul realităților și al principii
lor, nu ești decît cel mult o pa
rabolă". Sau : „Nu respecți legea, 
realitatea, ești pedepsit". Cel care 
vorbește așa este de fapt un abil 
mînuitor de cuvinte care, el 
însuși, nu respectă chiar legea 
timpului : participarea, implica
rea, actualizarea principiilor.

Spaima altui personaj care 
simte golul lăuntric al primului 
este de a constata asemănarea 
pînă la identitate a vorbelor și 
principiilor acestuia cu ale unui 
om fundamental deosebit prin 
substanțialitatea angajării. Ace
eași concepție despre creație ca 
îngrădire a infernului subiectivi
tății o avea un activist de partid. 
Pentru acesta, deci, în raport cu 
subiectivitatea oarbă și monstru
oasă creația este contingență, so
cială, deci supusă legilor evolu
ției, în cunoștință de cauză. Dar 
creația — pe orice plan — este 
eroică, ea se săvîrșește, se face, 
se dobîndește conștient. In men
talitatea primului apare evident 
un soi de misticism al legilor, o 
supunere ortodoxă puterii lor. A- 
cesta fiind de fapt un adevărat 
„erou" structuralist, trăit de o 
structură anume, trăit de eveni
mente, întîmplări prin care se 
manifestă forța evoluției. Iar Ilie 
(așa se numește în carte acest 

! personaj-ipoteză) este un exce
lent cunoscător al necesității, 
ignorînd însă adevărul, care nu 
este, pur și simplu, de partea 
legii ci a omului care o înțelege 
și o susține. Cuvintele persona
jului nostru nu-1 exprimă (nu 
poate fi exprimat decît ceea ce 
este trăit!) ci îl semnifică așa ca 
pe un simbol care nu e decît 
semnul mort al unei ființe. Mo
dul lui de a specula are o foarte 
probabilă putere de a seduce: 
cunoașterea legilor, a necesități
lor te-ar scuti în ultimă analiză 
de a răspunde cu viața și cu crea
ția pe care o conține aceasta. 
Este suficient să te lași în voia 
lor pentru a-ți împlini destinul. 
Iată o ciudată libertate pe care 
ne-o dă conștiința legilor care ar 
acționa, ele, în locul nostru. Din 
instrument ele devin pavăză, 
scut, mască. Ne mascăm o si
gură moarte spirituală cu iluzia 
acționării fatale a legii.

Două sînt impulsurile obscure 
care-1 conduc spre o asemenea 
concluzie nocivă. Unul în linie 
istorică, personajul fiind un pre- ;
destinat, crescut în cultul unui 1 
tablou, al unei fotografii simboli- 1 
ce de familie. Nimic personal nu J 
și-a îngăduit în construirea măș- 1 
tii care să semene fotografiei în- ? 
crememite. S-ar putea spune că 1 
personajul acesta este un schelet ț 
fără carne, un om fără biografie, (

de AL. IVASIUC
care și-a anulat orice poftă de 
act individual. Nașterea acestui 
om mort este unul din aspec
tele spectaculoase ale romanului. 
Cineva se naște avînclu-și dina
inte toată viața trăită, rămînîn- 
du-i doar să o ilustreze. Pînă și 
somnul i-a fost dormit dinainte 
iar ceea ce face personajul e să 
doarmă un somn încercat, expe
rimentat. înstrăinarea de condi
ția umană în lipsa actului pro
priu, a angajării, a implicării este 
unica consecință a acestei exis
tențe ipotetice. Pentru că, evi
dent, nu poți fi Napoleon fără să 
ai o Sfîntă Elenă. Existența nu 
poate fi reprodusă, ea nu atîrnă

scutit astfel de viață proprie este 
numai și abia o idee de personaj. 
Incapacitatea originală de a locui 
un tipar ilustru sau aerul necon
fortabil al modelului — care ar 
fi drumul unui eventual perso- 

j naj ?
Nici vorbă că autorul știe să 

construiască înțelegînd însă prin 
' a construi a pune în relație. Vo

cația teoretică este superioară ce
lei artistice. Teoreticianul se vede 
în romancier. Sub aspectul rela
țiilor, creația este împlinită. Oricît 
de dificilă ar fi stabilirea acestor 
relații, ele există, sînt concepute 
și voite de autor. Ele reprezintă 
forța autorului de a privi de sus 
lucruri aparent eterogene dar și 
neputința acestuia de fixare, de 
epuizare a unei excelente ma
terii literare. în fond scriitorul 
nu face altceva decît să ofere 
medii diferite acelorași idei pen
tru a le verifica acțiunea. Astfel 
că aproape în chip întîmplător 
produce literatură I Excelentă, în 
cazul evocării unui destin pre
stabilit caie nu-și merită schema. 
Sau în acea teribilă ieșire din 
realitatea existenței care se pro
duce în evocarea secetei, cu tot 
cortegiul ei de apariții fantoma
tice resuscitînd prejudecățile care 
stau Ia pîndă în fiecare din noi. 
In asemenea momente ale rela
țiilor construite de autor litera
tura depășește speculația, con
figurează universuri autonome, 
particulare. Ele ne dau încredere 
deplină într-o vocație pe care 
autorul se pare că, deocamdată, 
și-o evită. Cînd se va recunoaște 
și se va conforma el însuși a- 
cestei vocații (idee scumpă mo
dului sau de a raționa prin di
verse personaje 1) poate vom 
avea în Al. Ivasiuc un romancier 
complet.

Pasiunea problemelor nu e atît 
de comună pentru a trece ne
observată. Pentru a ne exprima 
însă deschis vom spune că dez
baterea cărții — în jurul sensu
lui creației — e pusă pe umerii 
unor personaje ipotetice, aproape 
fantomatice, că autorul n-are 
forța creației ci a speculației teo
retice. Din încordarea peste mă
sură a acesteia poate ieși litera
tura dar numai parțial și întîm
plător. Speculația în sine e anti
literatură. Problemele dezbătute 
cu atîta acuitate rămîn netrăite, 
ca nimbul unor sfinți care au 
dispărut de mult. Din cauza pu
ținei literaturi „destinele" acestei 
cărți sînt existențe figurate, par 
numai a indica ceea ce pot fi. 
Ipotezele nu devin oameni. Ei 
sînt (ca în structuralism !) trăiți, 
devorați de problematica lor, sînt 
la discreția întîmplărilor, eveni
mentelor. Postulatul de bază al 
cărții — implicarea existenței în 
ach Jn soc’al — nu se transfor
mă în realitate artistică ! Iar a- 
ceasta e contradicția cărții.

Ființele care vor să fie acești 
eroi nu trăiesc de fapt ci au nu
mai dreptul la viață, se probează 
și se îndreptățesc ca înaintea unei 
adevărate nașteri. Febra lor spe
culativă ar traduce, într-un plan 
mai adînc unde poate fi și o tea
mă a autorului, dorința de a se 
naște, de a se întruchipa, dorință 
îndreptățită de trecerea probelor. 
Dar autorul nu vrea să-și pricea
pă eroii pe care atît de frumos 
știe să și-i certifice 1 N-am putea 
sa-i reproșăm lui însă ceea ce 
rămîne un merit de seamă : de a 
fi chiar el eroul care gîndește în 
t°țh Dacă forța de a crea litera
tură este absentă vina este răs
cumpărată de un gest exemplar, 
acela al asumării întregii dezba
teri. Oricum, după atît de dese 
invocări 
tanțării, 
rii reci, 
care nu 
izbutesc 
tristeze ori să ne entuziasmeze) 
absența parțială a literaturii în- . 
tr-o carte încălzită egal de pro
blematizare autentică este prefe
rabilă. Autorul se comunică dar 
nu ne comunică pentru că în li
teratură asta înseamnă a fi sub
jugați de tipuri, de ființe cărora 
le căutăm originalitatea auten
tică în acte, pentru a ne delimi
ta. Nu ne putem delimita, ome
nește, de niște ipoteze. Eroii 
sînt numai ipoteze ale au
torului. Ele sînt rostite dar nu 
se rostesc. In acest sens cartea 
e un discurs. Discursul nu pro
duce automat literatură dar o 
poate premerge. Creația e, de
sigur, mai puțin și mai mult decît 
literatura. Mai puțin pentru că, 
la urma urmei, n-are norme și 
mai mult pentru că nu creația 
imită, reproduce, reflectă viața 
dar invers: viața se străduiește, 
face eforturi de a fi Ia înălțimea 
creației pe care o conține. Viața 
tinde să fie o creație. Exponenții 
acesteia din urmă au datoria să o 
parcurgă pe cea dintîi, singura 
probă valabilă. O carte ce dez
bate cu fervoare asemenea pro
bleme într-un moment al prozei 
cum este cel de acum merită 
mult mai mult decît o simplă 
consemnare.

sută
7,9

reurilor feroase) 
de 5,9 la sută, __
sută față de 3,2 la sută, exploa
tarea și prelucrarea lemnului 7.2 
la sută față de 11,2 la sută.

Succese însemnate s-au obți
nut și în creșterea producției 
produselor industriale și în lăr
girea continuă a gamei de pro
duse.

Producția unor produse indus
triale se

8,3 
chimia

față 
la

prezintă astfel

acelașf

U.M. 1948 1967
Fontă mii tone 186 2 456
Oțel mii tone 3p3 4 08S
Țiței extras mii tone 4 149 13 206
Benzină mii tone I 112 2 296
Energie electrică mii. kwh. 1500 24 769
Tractoare bucăți 786 17 571
Locomotive diesel și electrice
magistrale bucăți 133
Autovehicule bucăți — 31 SOI
Țesături — total mîl./m.p. 111 4S8
Tricotaje — total mii buc. — 96 331
încălțăminte mii per. _ 56 552
Aparate radio mii buc. — 367
Televizoare mii buc. _ 142
Frigidere mii buc. _ 153
Brinzeturi tone 3 860 53 062
Unt tone 2 000 30 139
Uleiuri și grăsimi vegetale
comestibile mii tone 20 256Zahăr mii tone 99 445

Este știut că dintre aceste piața mondială, alături de
produse, foarte multe nici nu le cu o veche și puternică in
se fabricau pînă acum 20 de dustrie.
ani în țara noastră. In 
timp, numeroase produse româ
nești ca : utilaje pentru indus
tria petrolieră, tractoare, auto
camioane, produse sodice și-au 
căpătat un bun renume pe pie
țele externe pentru calitățile lor. 
România a intrat, în cei două
zeci de ani de la naționalizare, 
în circuitul de valori economi
ce. cu drept de recunoaștere pe

Certificare a unei realități, ci
frele vorbesc astfel despre mo
dul înțelept în care a știut parti
dul nostru să desfășoare politica 
de industrializare, să utilizeze 
bogățiile țării, talentele și hăr
nicia poporului nostru. în scopul 
propășirii României Socialiste.

ION NICOLAESCU
economist

în prezent. Datorită faptului 
că mijloacele de producție au 
devenit proprietate colectivă a 
întregului popor, au fost posi
bile modificări substanțiale în 
profilul industriei, locul cen
tral ocupîndu-1 ramurile de 
bază ale industriei grele, de 
care depind înzestrarea tutu
ror sectoarelor economiei na
ționale și asigurarea neîntre
ruptă a progresului tehnic. 
Pornind de aici, a fost posibi
lă diversificarea ramurilor de 
producție, creșterea gradului 
de prelucrare a materiilor 
prime și valorificarea resurse
lor naturale ale țării, cum și 
sporirea continuă a produc
ției vegetale și animale în 
gricultură. La Congres s-a
preciat, de asemenea, că deși 
naționalizarea a permis dez-

a-
a-

MOMENT IMPORTANT
tetele de fabrici și uzine, con
duse de organizațiile de partid, 
au reușit să preia complet și 
în bune condițiuni, toate în
treprinderile naționalizate.

Semnificația revoluționară a 
naționalizării principalelor 
mijloace de producție se ex
primă și prin faptul că acest 
act revoluționar, inițiat și con
dus de partid, a întrunit ade
ziunea totală și entuziastă a 
celor mai largi mase populare. 
Numai în București au avut 
loc 554 de mitinguri, la care 
au participat aproape 500 000 
de salariați, care nu numai că 
au aprobat naționalizarea, dar 
s-au angajat în unanimitate 
să contribuie, prin eforturile 
l»r, la ridicarea neîntîrziată a 
producției, la instaurarea unor

echilibrată a întregii econo
mii.

Pornind de la principiul că 
fără o dezvoltare rapidă a in
dustriei moderne, este de 
neconceput lichidarea rămîne- 
rii în urmă a economiei noas
tre. reducerea decalajului care 
ne desparte de țările cu un 
înalt nivel de dezvoltare, 
partidul a acordat o atenție 
deosebită industrializării.

La Congresul al IX-lea al 
P.C.R. s-a subliniat că după 
naționalizare s-au obținut im
portante succese în dezvolta
rea industrială a țării, indus
tria devenind ramura condu
cătoare a economiei, iar pon
derea sa în venitul național 
crescînd de la 30.8 la sută în 
anul 1938, la circa 50 la sută

voltarea armonioasă a tutu
ror ramurilor economiei, îm
bunătățirea repartizării teri
toriale a forțelor de producție, 
nu au fost, totuși, folosite toa
te rezervele existente, toate 
capacitățile de mărire a pro
ductivității muncii. Au exis
tat unele decalaje între gru
pe. iar industria bunurilor de 
larg consum nu a putut satis
face cererile mereu crescînde 
ale oamenilor muncii.

Perioada care a urmat Con
gresului al IX-lea s-a carac
terizat printr-o serie- de mă
suri care au permis folosirea 
mai eficientă a rezervelor e- 
xistente, a capacităților de 
producție, creșterea producti
vității muncii. Măsurile de 
organizare științifică a pro-

ducției și a muncii, rentabili
zarea producției întreprinderi
lor. introducerea pe scară 
largă a progresului tehnic, 
creșterea gradului de califica
re a muncitorilor. înființarea 
de noi ramuri ale industriei, 
deschid noi căi de dezvoltare 
a economiei noastre, de mic
șorare a decalajului față de 
țările dezvoltate din punct de 
vedere industrial.

Recentele măsuri de per
fecționare a organizării și con
ducerii planificate a economi
ei naționale. adoptate de 
partid, dovedesc că numai 
proprietatea colectivă asupra 
mijloacelor de producție poate 
asigura condițiile necesare 
unui autentic și continuu pro
gres al acestora, fără crize sau 
stagnări de durată. Măsurile 
de organizare a Comitetelor 
de direcție arată că partidul 
cere să se asigure o participa
re colectivă la rezolvarea pro
blemelor ridicate de dezvolta
rea producției, la conducerea 
întreprinderilor. în contextul 
noii organizări administrativ- 
teritoriale a țării și în condi
țiile măsurilor de perfecțio
nare a organizării, conducerii 
și planificării economiei na
ționale, există toate condițiile 
pentru dezvoltarea echilibra
tă. armonioasă. pentru un 
ritm de dezvoltare din ce în 
ce mai înalt a tuturor ramuri
lor economiei naționale.

Dezvoltarea de pînă acum a 
țării noastre pe drumul con
strucției socialiste, demonstrea
ză că bunăstarea întregului 
popor nu poate fi asigurată 
fără trecerea în proprietatea 
acestuia a mijloacelor de pro
ducție și că, în dezvoltarea 
ulterioară pe baze noi, socia
liste, legea generală a progre
sului economic și social, ridi
carea productivității 
creșterea 
capătă o 
dială.

muncii,
eficienței economice 
importanță primor-

de evenimentele altora ci în ea 
este atîta creație cîtă istorie, cîte 
evenimente, cîtă experiență. So
luția în materie de existența este 
implicarea, actul necesar pe care 
nimeni nu ți-1 poate dărui.

Cel de al doilea impuls care 
acționează în cazul personajului 
vine din singura sa experiență, 
din singurul său act de implicare, 
de participare. Un act discursiv, 
de teoretizare a unei erori. Cu 
ani în urmă pronunțase un dis
curs împotriva unei fete privită 
ca un grav pericol de contami
nare. Cel ce ridicase, justificînd, 
în plan teoretic un act de exor
cism obscur se apăra, la rîndul 
său, de un rău în zadar căutat și 
găsit în exterior, în alții. Preluînd 
declarațiile elementare ale celor
lalți și integrîndu-le unei teorii 
articulate abil, acest personaj 
trăiește prin discurs, aruneînd a- 
supra altuia răul pe care-1 con
ține. El este o copie raționali
zată a unuia numit Sebișan, ins 
cu vocație de acuzator incoerent 
dar stăpînit de patimi interioare 
pe care și le potolește acuzînd. 
Autorul trece însă cu intolerabilă 
sumaritate peste un caz extrem 
de interesant care, numai el, i-ar 
fi justificat un roman. Eludare* 
în planul creației literare de astă- 
dată, a unor asemenea personaje 
(faptul se repetă îngrijorător) 
este în orice caz regretabilă. Sînt 
greu justificabile în plan artistic 
grabnicele și repetatele renunțări 
ale acestui scriitor dotat cu un 
mare talent de a formula idei și 
de a pune efectiv probleme. Am 
sentimentul că autorul își pără
sește prea repede personajele, a- 
dică nu se comportă ca un ade
vărat creator, interesîndu-se mai 
mult decît trebuie de scheme și 
scăpînd din vedere destinele cu 
tulburătoarele lor adîncimi. Pre
gătirile pentru excursia parabo
lică sînt ale autorului. Există în 
ele o febrilitate ce depășește 
importanța drumului, care semni
fică o măcinare a timpului 
de frica nu știu cărei dezvăluiri. 
Deci o escamotare a unui adevăr 
mai profund, părăsit însă. între
barea este dacă autorul va de
păși precipitarea, febrilitatea în 
care învăluie existențele prefigu
rate hotărîndu-se să le restituie 
adevărul adînc ce pare a dormita 
sub această precipitare sau ea 
însăși nu este decît abilitate de 
scriitor, o cursă întinsă instinctu
lui curios al cititorului.

Notez în treacăt altă curiozita
te care intrigă ta acest scriitor cu 
totul interesant. Ceea ce cu des
tulă greutate vom putea numi 
personajele scriitorului (pentru că 
toate sînt reductibile) exprimă o 
sensibilitate acută la nediferen- 
țiere, la amorf. Nu este contem
plarea materiei originare urmînd 
a se particulariza, individualiza 
ci un proces mental, dramatic 
aproape, de reducere a diferen
țierilor, de pierdere a individua
lității. într-un plan întors, creația 
pare a se desface de sine negîn- 
du-se. Indivizii cad în amortis- 
mul primar (cum un personaj 
cade în propriul său corp proli
ferator prin pierderea capacității 
raționale). Acestea sînt existențele 
subiectiviste, stăpînite de infer
nul subiectivității oarbe împo
triva cărora este ideea creației ca 
smulgere, ca ordine umană ră
masă eroinei ca un fel de testa
ment de la Petru. Teroarea lo
gică a altui personaj, cel care 
ține discursuri fără a avea o bio
grafie, ce este însă decît tot un 
teribil semn al anulării existen
ței ? Personajul silit de mic să se 
conformeze unei măști străine și

și exemplificări ale dis- 
obiectivării, interpretă- 
înghețate, a unor fapte . 
ne aparțin (întrucît nu 
sa ne supere, să ne in-

C. STANESCU
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Șantierul se deschide, imens, 
In toate părțile, incit de aici 
mi se pare că mi se va mai 
închide nicăieri. Și, totuși, tî
nărul de alături îmi arată cu 
mina, intr-un gest care poate 
pentru el este suficient : înco
lo. Mai înainte, în discuția pe 
care o avusesem, ceva din 
cuvintele Iții mă făcuse să 
nu-l cred intrutotul dar o 
pornesc, totuși, „încolo”, in 
direcția degetului său. Unde
va, înaintea mea, trebuie să 
fie betoanele. Urmez mași
nile care mă fac să sar, din 
cind in cînd, in lături, la 
marginea drumului și mi se 
pare că nu ajung niciunde. 
Trec pe lingă o echipă de fie
rari betoniști. care toarnă de 
zor la cine știe ce. va fi aici, 
in cofraje înalte, și întreb 

să caut stația de

odată, fiindcă era clubul 
închis și nu voiau să-și piardă 
timpul liber în mod neplăcut 
și inutil, s-au hotărit cu toții 
să se întoarcă la locul de 
muncă și să mai lucreze citeva 
ore. Și cite și mai cite. Ascult 
și notez. Cînd cred că a ter
minat, vîr carnetul in buzu
nar, îi întind mina și zic:

— Totuși... betoanele unde 
sînt ?

Jignit, Gheorghe Lungu își 
oprește strîngerea de mină la 
jumătate. Apoi mă lămurește 
și el printr-un gest scurt: în
colo.

Pornesc din nou. Dau în

©

cine aveți treabă

llie Sucală, secreta-

îheotro 
betoane.

— Cu 
acolo '!

— Cu
rul comitetului U.T.C.

— Păi, nu e el secretarul co
mitetului...

— Da, cine ?
— Eu sînt!

Și tînărul, care mă privise 
pină acum de jos in sus. se 
îndreptă de șale și îmi întin
de mina :

— Gheorghe Lungu.
Parcă mi se repetă, aidoma, 

scena de mai înainte, de la 
dispeceri. Tînărul acela tot 
așa îmi spusese, apoi, spre 
nedumerirea mea, imi vorbise 
o jumătate de oră despre or
ganizația lui. Nici nu mai era 
nevoie să-l caut pe' llie Suca
lă, de care mi se spusese la 
comitetul municipal 
Pornisem, totuși, către 
ne. Și 
încotro 
poate 
din echipă, despre șantier și 
organizație, 
nu-l pune 
Dimpotrivă, e bucuros să po
vestească. Aflu alte întâm
plări decit dincolo, la dispe
ceri. Acela imi spusese și el 
niște lucruri frumoase dar cu 
totul altele decit Gheorghe 
Lungu. Ascult și acum — și 
notez: cum se duc ei împre
ună peste tot, chiar și la masă, 
cum dau dovadă de inițiativă 
și spirit de răspundere. Cum

TAREA SE

acum — alta, 
și îl întreb 

spune despre

U,T.C. 
betoa-
N-am 
ce-mi 

tinerii

Întrebarea mea 
in încurcătură.

cale de un viaduct. Pe dede
subt nu pot trece. Mă cațăr 
pe ramificațiile de beton ca 
intr-un copac și ajung sus. Un 
timplar mă ajută să escala
dez bordura, întinzindu-mi o 
bucată de scindură. Dau mina 
cu el, in semn de mulțumire, 
iar el mi se recomandă:

— Vasile Vasile, secretarul 
comitetului U.T.C.

înghit in sec: secretarul...?, 
reușesc să silabisesc.

— ...comitetului U.T.C., com
pletează el, binevoitor.

— Atunci... Mă resemnez ți 
scot din nou carnetul. Vasile 
Vasile vorbește. îmi spune că 
e cam nemulțumit, i se pare că 
tinerii s-au cam înstrăinat de 
el. Nimic de zis, fac ce le dă 
de făcut, vin la el cu bucu
riile și necazurile lor. ca și 
pînă acum, ca și de acum în
colo. Dar sufletește parcă nu 
mai sînt la fel, parcă nu mai

comunică, așa, de la suflet la 
suflet.

— Poate că nici eu nu le 
mai cunosc preocupările cele 
mai intime, nu mai știu în 
profunzime ce gîndesc ei.

— Vrei să spui că dumneata 
știi și ce gîndesc tinerii ? Le @ 
citești gindurile ?

— Sigur că da. Doar mă 
aflu in permanență în mijlo- 9 
cui lor.

Nu apuc să-l mai descos cum 
izbutește. De undeva, de mai w 
sus. îl strigă un maistru. Dind 
semne de nerăbdare, Vasile 
rămine mai departe indatori- “ 
tor și amabil:

— Mai ----- —i-- -

re ?
— Una 

toanele ?
De aici, 

ceasta, stația se vede limpede. 
In scurtă vreme, ajung și a- £ 
colo și, printre scrișnete și 
mestecături de malaxoare. 
stau de vorbă, in sftrșit. cu llie £ 
Sucală. Bineînțeles, și el estcw 
secretarul comitetului U.T.C. 
Adică nu, nu ..și el”. El este 
Mai aflu încă niște întimplări. 
Iarăși altele decit la dispeceri, 
sau la fierari, sau la timplari 
Ca și cum s-ar fi înțeles ca 
fiecare să-mi spună alt ceia.

Dar poate că intr-adevăr 
s-au înțeles ? Neliniștit de 
gindul acesta, curios să dez- 
vnlui taina de dincolo de el. 
cornele înapoi pe același 
drum. Știind acum cine este, 
cu adevărat, secretarul U.T.C. 
o intrebare mă frăminta. Cum 
s-a reunit oare aici, ca fiecare 
tiuâr să cunoască treburile or
ganizației 
fiecare să 
secretarul 
punsurile 
aceasta. cind ajung din nou 
in dreptul fierarilor beto
niști. observ că Gheorghe 
Lungu lipsește. Fusese che
mat cine știe unde, ca să a- 
ducă cine știe ce. Profit de 
prilej și-l întreb pe unul din 
orietenii săi de echipă:

— Spune-rru, te rog, Lungu 
*ste Intr-adevăr secretarul co
mitetului U.T.C. ?

— Nuri adevărat, dom'le. 
Eu sint! Vă interesează ceva 
despre noi ?

aveți vreo întreba-

singură, zic:... he-
ede la înălțimea a-

atit de bine, incit 
se poată considera 
ei ? Pentrucă rus 
u îndreptățeau la

D. MATALĂ

C.T.C.-ul, la control?
MOLIE ȘTEFAN, munci

tor, Botoșani : Imi pare rău 
că trebuie să vă aduc o 
veste proastă. De la începu
tul anului și pină acum, U- 
zinele textile „Moldova" 
au înregistrat la capitolul 
„refuzuri” — 10 000 m li
niari. „Drapel", „Carmina”, 
„Olandina”, „Adina”, sint 
nume plăcute auzului. Dar 
beneficiarii au cam intrat 
la bănuieli pentru că ele 
au multe defecte. Vine ast
fel marfa înapoi de la Că
lărași, de la Fabrica de 
confecții Harghita, de la 
I.C.R.T.I.-Galați și din mul
te alte părți. Și asta costă. 
Mai costă apoi și manopera 
de remediere a defectelor. 
Să vedem cine achită nota 
de plată.

ti ?i grupul îmbrăcat fn 
„haine de scandal" are mo
tive de haz. L.N.B. — 1240 
întrerupe: „Liniștiți-vă, bă
ieți. Apoi către vinzătoare: 
Hai. minunato, apropie-te. 
Dă-ne o sticlă de „Moca* 
dacă altceva n-ai".

Și vremea le trece prin 
fumul de țigări, traversfnd 
expresii bulevardiste și im
provizații de muzică, 
zice-se latino-americană, la 
opt mlini, opt picioare și 
4 voci răgușite.

Sticla s-a consumat și la 
plecare tot L.N.B. — 124C 
către vinzătoare : ..te-am 
pupați minunato". Iar la 
consavtatori: „Ce vă hol
bați așa ?".

Profesorii liceului „Nico
lae Bălcescu" pot ușor 
identifica pe L.N.B.-1240 
precum și nota sa la „o- 
biectul" numit „purtare".

Intervențiile au fost 
energice

Ce de treabă s-a 
făcut...

LEON IANGOVIGI, stu
dent, București ! Completul 
de judecată intră în sală și 
asistența se ridică în pi
cioare. Pe rol: judecarea 
acțiunii intentată de Elena

ALEXANDRU DRAGO- 
MIR, student-Pitești i Cu 
cîtva timp in urmă s-a ini
țiat o largă acțiune pentru 
amenajarea străzii Craio- 
vei. In jurul orei 12 erau

AU SCRIS
„SClNTEII

TINERETULUI"
Marinescu prin care solici
tă revizuirea dreptului de 
succesiune și a cotei de 
moștenire ce-i revine cum
natului, fiului reclamantei, 
și reclamantei de pe urma 
decesului soțului acesteia: 
Constantin Marinescu-Basu.

Dar să nu mai continui 
relatarea din simplul motiv 
că procesul e experimental. 
El a avut loc recent, la 
Facultatea de drept din 
București și a fost realizat, 
în exclusivitate, de studen
ții membri ai cercului ști
ințific de Drept civil. Aș
teptăm replica cercului ști
ințific de Drept penal.

Cercetați nota la 
purtare!

NICOLAE NEGULESCU, 
Craiova: E duminică. In 
cofetăria „Violeta" pătrund 
patru tineri. „Patru prăji
turi de cauciuc ! O sticlă 
de lichior „Moca" și... tu
tun marinăresc

Vînzatoarea e nedumeri-

masați aici peste o mie de 
entuziaști. Era in fapt 
o confuzie și o pierdere de 
timp totală neștiind nimeni 
ce are de făcut efectiv, 
unde să acționeze și cu ce. 
Organizatorii au fost spe- 
riați ca ucenicul vrăjitor 
de forțele dezlănțuite. Nu 
cumva dacă au reflectat și la 
modul cum știu să-și înde
plinească ei înșiși obliga
țiile.

Mai supărător este faptul 
că cei care, indirect, au pus 
în mișcare această masă de 
oameni — și care ar fi tre
buit să lase curat locul de 
muncă (cartierul Zona — 
Sud) adică constructorii, 
au apărut pentru puțin 
timp, retrăgîndu-se apoi în 
bodega cu nume frumos — 
„Negoiul" — din același 
cartier. Aici au stat și au 
consumat suc de struguri 
pînă la căderea întunericu
lui.

Rubrică realizată de
I. RODEA

FALSA dilema în ziua
*

DE CULTURA
un tînăr interesat 
întîmplă în lumea 
în tine ritmul marelui o-

de tot 
aceas-

Ești
ce se
ta, ai_____ __________
raș pe care l-ai părăsit abia și 
vei lucra la Reșița. Ești foarte 
atent cu timpul tău, convins 
fiind că viața trece repede și 
trebuie încercată în toate felu
rile folositoare.

Cite astfel de feluri afli aici ?
Ești un om al secolului tău, 

aplecat către arte, cu atît mai 
mult cu cît ești și un specia
list în meseria ta.

Ce posibilități de petrecere 
intelectuală îți oferă orașul ?

— Un teatru cu trei 
premiere pe an în perioa
dele cele mai bune (între 
divertismentul scenic, 
umple sala, și piesa 
greutate);

ce 
cu

— 4 cinematografe ;
— O casă de cultură 

preocupări eterogene, . 
linia unui amatorism vioi;

cu 
pe

— O bibliotecă publică 
săracă și un muzeu cu ce 
se găsește.

Restul e cum știe toată lumea: 
£ muzică ușoară, „Sportul", muzi

că ușoară. „Răzbunătorii", mu- 
zică ușoară, muzică ușoară, fot- 
bal. muzică ușoară și, evident, 
muzică ușoară.

a Unde se poate expune pictura 
sf sculptura, unde se ascultă mu
zică „grea*, sau „cultă", sau 

Q cum vreți să-i ziceți dar muzi
că, unde se întîlnesc profesorii 

xk inginerii orașului ?
“ Cine scrie și recită poezie în 
• oraș, unde sînt statuile orașu

lui *
_ Cu ce se ocupă tinerii ferme- 
9 câtori care aduc, prin muncă, 

glorie urbei ?
£ Nu ne îndoim că preocupă

rile tinerilor care compun „ziua" 
casei de cultură au destulă a- 
propiere sufletească, dar ce se 
face intr-o Casă de cultură, u-

TELEVIZIUNE
marți, ii IUNIE 1963

RESIȚEI
în timpul uneia din multele discuții, organizate sau în- 

tîmplătoare, pe care le-am purtat la Reșița, cineva a făcut 
următoarea observație :

— Adevărul este că în unele orașe se petrece și în altele 
se muncește!

Am subînțeles aici o icee :
Din tată în fiu, aici ne naștem pentru oțel, mîndria noastră 

se întemeiază pe faptul că sîntem primiți în acest joc sever 
pentru bărbați.

Dar fraza însemna și ceva amar : din diferite motive, reale 
sau închipuite, ceea 
nu este sincronizat 
circumstanță.

ce 
cu

de

se numește pulsul cultural ai orașului 
cel republican, e adesea fals sau de

60 000
urmă,

nică pentru un oraș 
de locuitori, este, pînă la 
tot artă fără greutate, artiza
nat sau așa ceva.

Or, judecata culturii se face 
la nivel national și internațio
nal și e de neînțeles cum acest 
oraș, care se numește REȘIȚA, 
nb are o viață artistică cu pro
fesioniști și instituții fundamen
tale. ,

Lipsa sălilor cu destinație 
specială pare să fie primul ob
stacol.

O DISCUȚIE FOARTE 
COMPLICATA DESPRE 

C1TEVA LUCRURI SIMPLE

De fapt, un lamento pentru 
sălile orașului. La Casa de cul
tură, o discuție despre cele de 
mai sus, cu tovarășul Iordache 
Constantin, directorul Casei și 
Jenariu Zeno, unul din meto- 
diști.

Rep. — Ce loc ocupă „Casa 
tineretului" între celelalte insti
tuții de cultură din oraș ?

I. C. — Mai întîi că, nu exis
tă și alte instituții publice de 
cultură în oraș (excludem din 
discuție școlile cluburile

C.S.R.-ului și al școlii profesio
nale).

în al doilea rînd, nu e „Casa 
tineretului", ci „Casa sindicate
lor". Din diferite motive e și 
locul preferat al pensionarilor. 
Aici dă spectacole Teatrul din 
Reșița. Tot aici trebuie să re
pete. In aceeași sală, Opera din 
Timișoara și Teatrul „Matei 
Millo" vin în turneu. Bineîn
țeles. și turneele O.S.T.A. Pen
tru toate, sala e neîncăpătoare. 
Dacă ar fi numai atît, încă am 
putea spera în organizarea unor 
ziie pentru tineret. Dar, absolut 
toa'te acțiunile la nivel orășe
nesc au loc la noi, de la ședințe 
pînă. Ia concursuri, zile festive, 
balurile O.C.L.-ului sau ale lu
crătorilor din învățămînt. Ori
cine are nevoie de o sală, face 
apel la noi.

J. Z. — Face apel ! E delicat 
spus. Asta ar 
tem refuza.

I. C. — Nu 
meni, poate și 
xistă alte săli . 
caluri cu care să împărțim reu
șitele sau dificultățile.

Rep. — Și ce-i de făcut ? 
Propunerea mea, pe

însemna că pu-
refuzăm pe ni- 
pentru că nu e- 
în oraș, alte lo

care o voi susține pînă la rea
lizare, constă în centralizarea 
tuturor talentelor și intențiilor 
într-un ansamblu orășenesc. 
Cred că, pentru orașui nostru, 
ca și pentru toate centrele care 
au cam 50 000 de locuitori, e so
luția cea mai bună.

Acest ansamblu de tineret va 
avea mai multe secții : teatru, 
folclor, muzică ușoară, estradă. 
Cercurile artistice ale Casei, 
precum și cercurile de la Casa 
creației populare (care există 
mai mult formal din pricina 
lipsei de spațiu) să fie baza a- 
cestui ansamblu. Avem ambiția 
unui cor al tineretului.

J. Z. — Trebuie format un nu
cleu de entuziaști. N-aș vrea să 
fiu eu cel care, în această dis
cuție acompaniază negru, dar 
nu pot să nu observ că tinerii 
formați în cercurile Casei, mai 
cu seamă în cel de muzică ușoa
ră, o dată ce încep să fie a- 
preciați, sînt ademeniți de alte 
orchestre care pot plăti sau re
compensa mai bine ca noi. Si
tuația, ciudată sau comică, cum 
vteți s-o luați, este că ei evo
luează de obicei pe aceeași sce
nă, dar veniturile realizate din 
spectacol nu mai aparțin Casei. 
E greu să lucrăm numai cu en
tuziasmul...

Rep. — Cîți ingineri tineri lu
crează la C.S.R. ?

J. Z. — Foarte mulți !
Rep. — Dintre ei, o bună par

te trebuie să fi fost argint viu 
în facultăți sau Ia casele studen
ților.

J. Z. — Acum ei cunosc doar 
munca lor și televizorul.

Rep. ■— Nu prea vin la casa 
de cultură ?

J. Z. — Nu. Probabil din prici
na... ambianței. Oricît am vrea, 
nu putem mulțumi cu același 
program toate categoriile de 
spectatori. am organizat

„seri ale intelectualilor", acțSi 
uni reușite, dar nu le-am putut 
repeta frecvent, datorită faptu
lui că organizarea lor e un lu
cru dificil, iar participanții vor 
să se simtă numai invitați nu 
și... „comitet de organizare".

★
Să recapitulăm :
— Dimineața (aflîndu-te în 

concediu sau fiind duminică), 
pur și simplu trebuie să stai a- 
casă, .să citești sau să te plimbi 
pentru că altceva nu poți face.

— După-amiaza vezi un film 
sau mergi la „casă“ la întîm- 
plare pentru că, date fiind con
dițiile amintite, nu se poate 
face programarea pe o lună 
înainte a acțiunilor.

Toate acestea pot fi și bune 
și rele, dar, atîta timp cît nu 
se încearcă, nicăieri în oraș, 
profesionalismul artistic pro
fund, nu se poate vorbi de pre
zent cultural.

★
La Comitetul municipal Reși

ța al U.T.C. Intîlnirea pe care 
âm avut-o cu tov. Cazacu Ion, 
secretar al comitetului munici
pal U.T.C., și tov. Ciolfanu Pe
tre, locțiitor al secretarului și 
șeful comisiei de propagandă, 
mi-a dovedit interesul acordat 
educației morale și profesionale 
a tineretului din școlile profe
sionale și a celui care lucrează 
la C.S.R. și U.C.M.R. E adevă
rat că 6 000 de tineri (adică ju
mătate din numărul tinerilor 
din oraș) lucrează în marile 
combinate sau urmează școala 
profesională.

E de așteptat (la prima vede
re) ca ziua lor să difere de ziua 
tînărul ui licean sau a celorlalți 
tineri din oraș;

Dar, numai la prima vedere. 
Pentru că există o oră comună 
a dorinței de artă și frumos, pe 
care nu o satisface integral (sau 
cel puțin mulțumitor) nici una 
din instituțiile sau comitetele cu 
această specializare.

Perspectiva unui „Parc al ti
neretului", a unui ștrand sau 
complex- montan la Semenic și 
Secu, înseamnă tot agrement. 
Fundamental râmi ne pulsul căr
ții, al teatrului, al filmului, al 
muzicii și dansului, al artelor 
plastice. Acest puls o slab și, 
ce e mai' grav, nu ’.niștește 
destul pe cei ce au ob.Agația iuî«

TUDOR OCTAVIAN

S.-ul n are vanitatea concurenței %
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17.38 — Pentru cei mici: 
..Legenda ciocir’ie:*. Emisiu
ne coregrafică pe versuri de 
Vasile Alecsandri. Ecraniza
re de Virgil Munteanu. 13-88
— T. V. pentru specialiștii 
din industrie. Ciclul .^Auto
matizarea : Eficiența econo
mică a automatizărilor-. 1S48
— Curs de limba engleză 
(lecția a 20-a). 19.88 — T. V. 
pentru școlari. 1001 de între
bări : „Judo si fizica". 19J8
— Telejurnal'il de seară. 
2X1,00 — Filmul serial : Thi
erry la Fronde, producție a

studiourilor franceze.
— Cronica ideilor. Industria 
socialistă, avanpost al econo
mie: noastre rationale. 28.45
— F2m artistic • ..Don Ga
briel* — o producție a stu
diourilor poloneze. 22^8 — 
Cărți și autori. Se va pre
zenta „Volumul de Teatru* 
al lui Horia Lovinesc-x 22.45
— Melodiile micului ecran. 
Mutică ușoară românească 
in primi audiție. Ciută Gică 
Petrescu. Elena Nesgu. Flo
rin Bogardo. 23.88 — Tele
jurnalul ce noapte. 23.15 — 
închiderea emisiunii.

pentru îneîntarea ochiului, 
șuri numeroase (și în perfectă 
stare de funcționare), trambuli
ne, mă rog, tot ce trebuie unui 
ștrand artificial. Aici au învățat 
să înoate anul trecut 5 000 de 
copii, aci se antrenează 6 zile 
pe săptămînă lotul olimpic și au 
loc concursurile de înot, me
ciurile de polo, dar, mai ales 
în ceea ce ne privește pe toți, 
aici, duminica, poate înota 
oricine dorește. Tot aici, ama
torii altor sporturi pot (aceasta 
de altminteri și în cursul saptă- 
minii contra unei taxe suporta
bile). juca tenis pe unul din 
cele 12 terenuri cît adăpostește 
-Ștrandul tineretului", sau iși 
pot încerca forțele Ia baschet, 
volei, ping-pong. In centru, un 
serviciu excelent utilat împru
mută amatorilor de sport dumi
nical rachete de tenis, palete și 
mese de ping-pong, șezlonguri, 
mingii de volei sau fotbal $i 
chiar caschete de baie, slipuri, 
ori halate plușate-

Iar cui i-a sporit apetitul 
după mișcarea în aer liber sau 
cîteva curse de înot 
timpul la dispoziție, 
pătarea forțelor, un 
înzestrat cu gustări 
chiar mici fierbinți, 
chiar bere de la gheață ; pentru 
aceasta oamenii nu trebuie s£ 
stea într-un picior, ci la mesele 
frumos colorate de pe terasă, 
unde se poate prinzi după voie. 
La „Ștrandul tineretului", admi
nistrat absolut meritoriu de 
C.N.E.F.S. (personal calificat, Sn 
număr suficient — muncitori, în
grijitori, antrenori, oameni de 
ordine, medic, asistent medical, 
etc.l. domnește o atmosferă de 
bună voie și civilizație

N-avem, firește, nimic împo
triva pregătirii înotătorilor noș- 
trii — dimpotrivă, desigur, e 
bine că măcar duminică ne pu
tem bucura de apa așa albastră 
a bazinelor și noi muritorii 
performeri, căci ani de 
„Ștrandul tineretului" a 
complet închis publicului, 
ce bine ar prinde tineretului

îi stă tot 
întru recă- 
bufet bine 

proaspete, 
sucuri și

ne- 
zile 
fost 
dar 
din

(Urmare din pag. I)

școlii mondiale. Propunerile și 
opiniile cadrelor didactice și a 
altor specialiști din cele mai 
variate sectoare de activitate, 
ca și ale beneficiarilor înșiși, e- 
levi și studenți — nu mai pu
țin decit 10 000 — exprimate 
într-o largă dezbatere care s-a 
desfășurat timp de citeva luni 
în presă și în cadrul instituții
lor de învățămînt au împlinit 
această sinteză mijlocind struc
turarea unui complex proces de 
pregătire și educare a tinerei 
generații. Un asemenea sistem 
de lucru reprezintă o expresie 
vie a modului larg democratic 
prin care partidul și statul nos
tru pun în discuția întregului 
popor măsurile pe care urmea
ză să le adopte.

Legea învățămîntului, con
sfințită cu votul Marii Adunări 
Naționale, constituie, așadar, 
un document juridic care sin
tetizează pe de o parte expe
riența didactică și educativă a- 
cumulată de-a lungul unor de
cenii de activitate și fixează 
structural coordonatele de vii
tor aie procesului instructiv- 
educativ în școlile de toate gra
dele. O asemenea lege consti
tuie în viața unei țări un act 
de cultură națională, o măsură 
de cea mai adîncă semnifica
ție, menită să joace un rol im
portant în ridicarea nivelului 
de cultură al întregului popor, 
și care se înscrie în procesul 
general de înnoire a " " 
compartimentelor vieții 
economice și spirituale.

In cuvîntarea sa ia 
partidului, tovarășul 
Ceaușescu a adresat 
mîntului în ansamblu și. prin 
aceasta, tuturor celor care îl 
slujesc, critici aspre, însoțite de 
îndrumări prețioase. Am primit 
critica cu receptivitatea cuve
nită, întrucît ea este adine jus-

tificată ne-a determinat sd 
reflectăm asupra eforturilor pe 
care trebuie să le facem în 
viitor pentru realizarea tuturor 
dezideratelor puse în fața în
vățămîntului. Intr-adevăr. în
vățămîntul nostru — eu mă re
fer la cel superior — a avut 
compartimente In care s-au re
simțit rămîneri în urmă. Or. 
poate în nici un alt domeniu 
conservatorismul, rigiditatea, 
lipsa de mobilitate, nesesizarea 
la timp a rămânerilor în urmă 
nu au consecințe atît de grave 
ca în domeniul învățămîntului. 
Să nu uităm că aici în școală 
se formează, așa cum ne expri
măm noi, viitorul țării, că. în
tr-un fel sau altul. întreaga ge-

învățămînt eficace pentru pre
zent și viitor o constituie toc
mai modernizarea lui continuă, 
adaptarea lui permanentă la 
contemporaneitate. Trebuie să 
fim înzestrați cu acel seismo
graf sensibil care să ne permi
tă la momentul potrivit să se
sizăm noul și cerințele acestuia, 
sa operăm cu modificări și per
fecționări la timpul cuvenit. 
Legea învățămîntului ne creea
ză tocmai cadrul realizării unei 
asemenea îndatoriri, și va de
pinde numai de noi dacă vom 
reuși să răspundem exact co
menzilor sociale aie societății 
noastre socialiste.

De la apariția documentelor 
de partid în presă și a Legii 
învățămîntului a trecut cîtva

stabilite au un caracter princi
pial direcțional, pe structura 
cărora trebuie să grefăm cele 
mai potrivite modalități de a- 
plicare a indicațiilor primite. 
Noi trebuie sa lucrăm cu multă 
seriozitate, gîndit, științific, să 
concretizăm desfășurarea pro
cesului de învățămînt, îmbună
tățirea planurilor și cursurilor 
universitare, să chibzuim asu
pra folosirii condițiilor mate
riale puse cu generozitate la 
dispoziția învățămîntului, ast
fel incit să creăm tuturor fa
cultăților și studenților un ca
dru de activitate propice.

Legea învățămîntului intră în 
vigoare începînd cu 1 septem
brie 1968, dar noi resimțim în
că de pe acum efectul măsuri-

tuturor 
noastre
plenara 
Nicolae 
învăță-

Capitală mai multe asemenea 
bazine, deschise tuturor, în toa
te zilele săptămânii și exact în 
condițiile de aici! După cum 
se vede, am pornit cu dreptul.
Oare ce surprize ne rezervă ce
lelalte ștranduri ale Capitalei ? 
NICI mAcar doi metri 

pAtrați suprafață 
DE BAZIN

Ștrandul Izvor nu reprezintă 
problemă din punct de vedereoi - r--------- ---------

al dotării obișnuite. Ce găsim 
în alte ștranduri găsim și aici: 
bazine diferite, dușuri, vestiare, 
bufet, post pentru ajutor medi
cal. Și toate aceste dotări, în 
cazul nostru, au o funcționare 
normală. Problema este alta. 
După cum declara tovarășul M. 
Ghițescu, administrator, capaci
tatea maximă de încărcare este 
4 500 locuri. Adică, socotim noi, 
adunînd suprafața celor 3 bazi
ne fiecărui om îi revin aproa
pe doi metri patrați de supra- 
față-bazin ! Socotind mai depar
te că nu toți cei 4 500 de cetă
țeni intră deodată în bazin și 
că mulți nu știu să înoate și a- 
doptă o poziție verticală pentru 
a simți sub tălpi fundul bazi
nului poate că situația n-ar fi 
chiar așa de tragică. Dar este! 
Dincolo de bazine sînt cîteva 
petice de nisip. De fapt la ora 
cînd am vizitat ștrandul, adică 
miezul zilei, nisipul aproape că 
nu se mai vedea. Trupurile 
bronzate sau în devenire formau 
o uriașă împletitură umană prin 
care nu puteai să străbați nici 
dinafară,, nici dinăuntru. îmi a- 
mintesc de o caricatură publi
cată anul trecut în „Urzica" : 
desenatorul așezase, la un 
ștrand, oamenii unul lîngă altul, 
ba îi și supraetajase. Și crezu
sem că e doar o exagerare pen
tru haz...

L-am rugat pe tovarășul ad
ministrator să-mi spună cîți ce
tățeni intraseră pînă la acea

oră în ștrand ; capacitatea fuse
se deja depășită. Imaginilor de 
pe plajă și din bazine li se a- 
dăugau cele din fâța vestiarelor, 
unde se vocifera fiindcă se 
aștepta prea mult, precum și 
imaginea caselor de bilete luate 
încă cu asalt de către oamenii 
care 
Cum 
peste

La 
lîngă ____ ____ _______ __
Aici petecul de nisip era chiar 
mai mic decît bazinul așa în- 
cît oamenii făceau plajă și pe 
părțile carosate cu ciment. Dacă 
tot intraseră, dacă tot plătiseră 
rămâneau pe unde apucau...

Dorința oamenilor pentru soa
re și apa este mare. Dar ea nu 
trebuie speculată prin a-i lăsa 
să se descurce care cum o pu
tea. Singur I.C.A.B.-ul, întreprin
derea căreia aparțin ștrandurile, 
realizează încasări bune de pe 
urma acestora. Dar aici nu-i 
vorba de a face comerț, adică să 
vinzi cît mai mult. Și majf'hiult, 
prima regulă a unui comerț cin
stit este să vinzi atunci cînd ai 
ce. Cînd omului nu-i mai poți o- 
feri un petec bun de nisip și 
de iarbă pe care el să se mișto 
în voie, un bazin în care poato 
să înoate, să facă mișcări, a- 
tunci e firesc să i-o spui. Cel 
puțin dacă unele dintre ștran
durile Capitalei au fost desfiin
țate sau li s-au atribuit calități 
private și dacă acestora care au 
mai rămas nu li s-au adus nici 
o îmbunătățire, ele trebuie mă
car să aibă un regim mai strict 
de funcționare: un 
tat de bilete care 
oamenilor să simtă 
zi de odihnă.

Ne-am continuat 
prin alte ștranduri ale Capitalei. 
Despre cele întâlnite vom relata 
în ziarul de mîine. Iar conclu
ziile ? Dreptul la concluzii îl 
vom lăsa celor în drept.

veneau, veneau mereu, 
mai avea să arate ștrandul 
încă o oră sau două ?!
Ștrandul Libertății, de 

Operetă, aceeași situație.

număr limi- 
să permită 

că petrec o

călătoria și

unei verificări în ceea ce pri
vește activitatea desfășurată și 
aptitudinile pe care le au pen
tru munca de cercetare. Cei ca
re vor trece această probă vor 
lucra în continuare ca stagiari 
încă doi ani, după care, dacă 
vor dovedi aptitudini de cerce
tare, vor fi atestați ca cercetă
tori". O altă măsură care se 
aplică înaintea adoptării noilor 
planuri de învățămînt se referă 
la îmbunătățirea sistemului de 
examene, mai exact la reduce
rea numărului acestora cu 
scopul de a facilita studenților 
posibilitatea unei pregătiri mai 
temeinice, a adîncirii cunoștin
țelor la diferitele discipline. 
Se mai adaugă prevederea pri
vind îmbunătățirea — începînd
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nerație tînără este cuprinsă în 
învățămînt, este pregătită pen
tru activitatea productivă pe 
diferitele trepte de învățămînt. 
Pentru a realiza astăzi o pregă
tire care să concorde cu ceea 
ce li se va cere tinerilor peste 
cîțiva ani în activitatea produc
tivă se resimțea nevoia unor 
măsuri corespunzătoare de an
ticipare a unei formații profe
sionale, care să fie „la zi” în 
momentul absolvirii și multă 
vreme după aceea, O asemenea 
obligație se poate realiza în 
condițiile modernizării conti- 
nuie a învățămîntului, aducerii 
lui operative și permanente la 
nivelul dezvoltării uimitor de 
rapide a științei și culturii. 
Cheia de boltă a realizării unui

timp ; am avut deci răgazul să 
gîndim asupra conținutului lor, 
să discutăm modalitățile con
crete de lucru pentru viitor, 
înnoirile deosebite pe care le 
va cunoaște învățămîntul supe
rior ne sugerează înnoiri în ac
tivitatea noastră generală ca și 
în activitatea fiecăruia dintre 
noi. Noua reglementare creează 
condițiile favorabile pentru for
marea unor specialiști cu un 
larg orizont de pregătire profe
sională, cu o solidă concepțfe 
despre viață și societate, cu ap
titudini necesare unei activități 
creatoare. Toate măsurile con
verg spre realizarea acestei sar
cini fundamentale. Dar. așa 
cum era și firesc, măsurile

lor preconizate. Încă de pe a- 
cum v se stabilesc, în folosul 
perfecționării procesului de în
vățămînt. ca și al corectării u- 
nor neajunsuri, măsuri tranzi
torii. Trei hotărîri recente ne 
stau la îndemînă pentru exem
plificare. Mă refer la hotărîrea 
Consiliului de Miniștri care 
prevede că absolvenții care au 
obținut rezultate bune la învă
țătură. au înclinații pentru 
munca de cercetare și s-au re
marcat în cadrul cercurilor ști
ințifice studențești, să fie re
partizați direct în activitatea 
de cercetare și încadrați în 
funcția de cercetători stagiari. 
Hotărîrea prevede ca „După 
primul an de funcționare, cer
cetătorii stagiari vor fi supuși

din sesiunea iunie 1968 — a sis
temului de desfășurare a exa
menului de stat în sectoarele 
universitar, medical, economic 
și agronomic. Examenul de 
stat, în sectoarele menționate, 
va consta din susținerea lucră
rii de diplomă în fața comisiei, 
care va aprecia capacitatea ab
solventului de a se informa, a 
analiza, a sintetiza și interpreta 
științific tema tratată în lu
crare. In mod analog, adecvat 
specificului, se va organiza exa
menul de stat în învățămîntul 
superior artistic.

Desprindem, dincolo de aces
te măsuri și fapte, condiția so
cială a studentului nostru care 
învață sub semnul ocrotirii pă
rintești a partidului și statului, 
a întregului popor, al certitu-

dinilor și împlinirilor. Este cazul 
să arăt aici că în alte țări 
accesul tineretului în facultăți 
este condiționat de numeroase 
restricții materiale și sociale. 
In Franța numai 0,6 la sută din
tre copiii salariaților agricoli și 
sub 9 la sută din cei ai mun
citorilor reușesc să pătrundă în 
facultăți. în Germania occi
dentală, fiii de muncitori abia 
dacă reprezintă 2,5 la sută din 
populația universitară. în unele 
țări capitaliste circa 40 la sută 
dintre studenți sînt nevoiți să 
lucreze pentru a-și plăti cheltu
ielile de studii, adesea noaptea, 
ca ziua să poată frecventa 
cursurile etc., etc. La noi, as
tăzi, studenții au o singură grijă 
fundamentală: învățătura. Sin- 
tem martori ai entuziasmului cu 
care tineretul nostru studios 
răspunde prijii ce i se poartă 
învățînd cu pasiune, dovedind 
o atitudine responsabilă față de 
muncă și studiu și prin aceas
ta patriotismul său înflăcărat 
față de patrie în slujba căruia 
năzuiește să-și pună întreaga 
capacitate creatoare.

Cum spuneam la început, 
procesul de învățămînt, larga 
activitate de pregătire a viitoa
relor cadre necesare societății 
socialiste nu acceptă rămînerile 
în urmă ci. dimpotrivă, implică 
o permanentă activitate de per
fecționare a vieții didactice și 
educative, de aducere „la zi" a 
acesteia. Niciodată nu vom pu
tea spune că, în ceea ce priveș
te școala, dezvoltarea ei, pro
cesul este finit. Dimpotrivă, re
ținem din cerința formulată la. 
plenara partidului de a aduce 
școala noastră de toate grade
le în rîndurile școlilor celor 
mai prestigioase din lume, obli
gația la un efort de gîndire, la 
o activitate creatoare pentru a 
realiza îndatoririle exprimate 
de partidul și statul nostru pri
vind pregătirea tinerilor fii ai 
națiunii socialiste.

I
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Cuvmtarea tovarășului Clfillarta președintelui
Republicii Congo,

la plecarea din București *

La Călimănești: cu bacul pe Olt

Nicolae Ceaușescu
la plecarea președintelui

Stimate tovarășe secretar general, preșe
dinte al Republicii Congo,

Stimați tovarăși,
în momentul în care părăsiți România do

resc să remarc că vizita dv. a prilejuit o cal
dă manifestare a prieteniei dintre țările 
noastre, dintre partidele noastre, dintre po
porul român și poporul congolez.

în cadrul intîlnirilor pe care le-am avut, a 
fost evidențiată dorința comună de a dez
volta relațiile prietenești între. Partidul Co
munist Român și Mișcarea Națională a Revo
luției, de a extinde colaborarea între țările 
noastre în domeniul economiei și în alte do
menii de activitate.

Ne exprimăm satisfacția pentru spiritul 
de stimă și înțelegere reciprocă în care s-au 
desfășurat convorbirile, deosebit de rodnice 
pentru ambele părți. Sîntem convinși că a- 
ceste rezultate vor duce la intensificarea co
laborării noastre și în activitatea internațio
nală, în lupta popoarelor împotriva imperia
lismului, a colonialismului și neocolonialis- 
mului. pentru pace și prietenie între popoare.

V-aș ruga ca întoreîndu-vă acasă să trans
miteți din partea noastră, a Partidului Co
munist și a poporului român un mesaj de 
sinceră prietenie poporului Republicii Con
go, partidului Mișcării Naționale a Revolu
ției, însoțit de urări de prosperitate și bunăs
tare pe calea dezvoltării economice, sociale 
și naționale a poporului dv. Vă urăm, stimate 
tovarășe președinte, multă fericire și mult 
succes în activitatea dv. de dezvoltare a Re
publicii Congo. Vă urăm drum bun și spe
răm să ne vedem în Congo.

COMUNICAT

PREA MULTE RETU-
ȘURI DE ULTIMĂ ORĂ

Raid-anchetă privind pregătirile pentru recoltare

în județul Teleorman

general al 
a Revolu- 
Republicii 

Massamba-

La invitația secretarului ge
nerai al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, intre 5 și 10 iunie 
1968, secretarul general al 
Mișcării Naționale a Revolu
ției. președintele Republicii 
Congo, Alphonse Massamba- 
Debat, a făcut o vizită oficia
lă de prietenie în România.

In timpul șederii în țara 
noastră, secretarul 
Mișcării Naționale 
ției. președintele 
Congo, Alphonse 
Debat și personalitățile care 
l-au însoțit au vizitat orașele 
București, Ploiești, Brașov și 
Constanța, unități industriale, 
agricole și instituții social- 
culturale, luînd cunoștință cu 
viu interes de realizările ob
ținute de poporul român în 
construcția socialistă. Oaspe
ții congolezi s-au bucurat pre
tutindeni de o primire căl
duroasă. expresie a prieteniei 
care leagă popoarele Republi
cii Socialiste România și Re
publicii Congo.

La convorbirile oficiale din
tre secretarul general al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și secreta
rul general al Mișcării Na
ționale a Revoluției, pre
ședintele Republicii Congo, 
Alphonse Massamba-D6bat, au 
participat:

din partea română :
Ion Gheorghe Maurer, mem

bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri. Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Peterfi, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Vasile Vlad, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Bujor 
mășan, ministrul minelor, 
hai Marinescu, ministrul 
dustriei construcțiilor de 
$ini, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului forțelor armate, 
șeful Marelui Stat Major și 
Alexandru Tujon, ambasado
rul României in Republica 
Congo.

din partea congoleză :
Julien Boukambou, membru 

al Biroului Politic al M.N.R. 
și secretar administrativ al 
C.C. al M.N.R., Antoine Ma- 
boungou Mbimba, membru al 
C.C. al M.N.R., Georgette 
Bouanga, președinta Uniunii 
Revoluționare a femeilor con
goleze, Nicolas Mondjo, mi
nistrul afacerilor externe, în
sărcinat cu problemele coo
perării, aviației și turismului, 
Aime Matsika, ministrul co
merțului, industriei și statis
ticii, și Augustin Poignet, se
cretar de stat al apărării na
ționale.

Cu prilejul acestor convor
biri, care s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de înțelegere și 
prietenie, părțile s-au infor
mat reciproc asupra activită
ții și preocupărilor actuale ale 
celor două state și popoare, 
au procedat Ia un larg schimb 
de vederi privind relațiile bi
laterale, precum și principale
le probleme, ale situației in
ternaționale și ale luptei for
țelor democratice și antiim- 
perialiste pentru asigurarea 
păcii și securității în lume

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România si președintele Re
publicii Congo au subliniat 
dorința celor două părți de a

Al- 
Mi- 
in- 

ma-

Tovarășe secretar general al Partidului Co- A 
munist Român, drugă tovarășe președinte,

Tovarăși, —.
Ar fi greu să părăsesc acest pămînt ro- V 

mânesc fără să spun un cuvînt eminentei 
noastre gazde și acestui popor român, care 
mi-a făcut o primire din cele mai entuziaste, g 
o primire plină de căldură umană, care mar
chează începutul unei colaborări cu adevă
rat fructuoase în viitor. ț

în numele delegației și în numele meu per
sonal. rog pe tovarășul secretar general al 
Partidului Comunist Român să aibă amabilita- 
tea de a transmite partidului și poporului său, 
sentimentele noastre de frățească solidaritate 
în acțiunea pe care o desfășoară în această 
țară, acțiune de eliberare a omului, de indepen
dență a omului, acțiune a demnității omului. 
Am putut constata rezultatele acestei acțiuni W 
în toate realizările pe care le-am văzut la Bucu
rești, la Brașov, la Constanța și pretutin- 
deni în satele prin care am trecut. "

România ne dă exemplul unui popor har
nic, demn, mindru de destinul său.

Plecăm în Congo cu speranța unei colabo- " 
rări fructuoase între România și Congo, între 
Partidul Comunist Român și Mișcarea Națio- A 
nală a Revoluției, considerind că această co
laborare va fi o contribuție la destinderea in- 
ternațională. V

Aș vrea să închei urînd progrese tot mai 
mari poporului român. a

Stimatul prieten, tovarășul Nicolae “ 
Ceaușescu va fi bine venit in Congo, atunci 
cind dinsul va hotărî să vină în țara noastră. £ 
îi doresc multe succese și sănătate.

dezvolta relații reciproc avan
tajoase în domeniul economic, 
tehnico-științific și cultural, 
în interesul ambelor popoare, 
al păcii și colaborării inter
naționale.

Cele două părți au convenit 
să facă schimb de delega
ții de experți care să studie
ze posibilitățile concrete de 
dezvoltare a relațiilor dintre 
cele două țări și să facă pro
puneri guvernelor lor privind 
extinderea schimburilor co
merciale, realizarea cooperă
rii economice și tehnice și' a 
colaborării cultural-științificp.

In cadrul schimbului de pă
reri cu privire la problemele 
actuale ale vieții internațio
nale, părțile au relevat creș
terea forțelor care luptă în 
întreaga lume pentru pace, 
independență națională, de
mocrație și progres social, 
împotriva acțiunilor agresi
ve ale cercurilor imperialiste 
și reacționare, care periclitea
ză libertatea și securitatea 
popoarelor. De aceea, cele 
două părți consideră că, în 
prezent, tuturor țărilor lu
mii, indiferent de mărimea 
lor, le revine mai mult ca ori- 
cînd răspunderea sporită de 
a-și aduce contribuția la re
zolvarea problemelor cruciale 
ale contemporaneității, Ia 
promovarea unor relații nor
male între state și statornici
rea unui climat de pace, în
țelegere și colaborare.

Cei doi președinți și-au re
afirmat simpatia și solidariTa- 
tea cu lupta pentru libertate 
și independență a popoarelor, 
împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonia- 
lismului. pentru afirmarea 
personalității lor naționale, 
dezvoltarea liberă a vieții lor 
politice și economice. Cele 
două părți au condamnat e- 
nergic asuprirea colonială de 
către Portugalia a popoarelor 
din Angola, Mozambic, Gui
neea Bissau „zisă portughe
ză", politica de discriminare 
rasială, apartheidul, practica
te de regimurile din Republi
ca Sud-Africană și Rhodesia, 
încălcarea brutală și perma
nentă a drepturilor și liber
tăților fundamentale ale omu
lui.

Salutînd prefacerile înnoi
toare petrecute în ultimul 
deceniu pe continentul afri
can, secretarul general al C.C. 
al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a exprimat spriji
nul deplin al poporului român 
față de eforturile tinerelor 
state africane pentru consoli
darea independenței lor na
ționale, pentru realizarea as
pirațiilor legitime de progres 
social și economic, pentru pro
pășirea popoarelor lor.

Convinși că subdezvoltarea 
constituie o piedică în calea 
progresului și afirmării în 
viața internațională a țărilor 
recent eliberate, cei doi șefi 
de stat au subliniat că pune
rea în valoare a resurselor na
turale și 
extinderea 
schimburilor 
tre state, pe 
vantajoase, 
reselor vitale ale popoarelor, 
cauzei păcii și securității.

Părțile au apreciat în mod 
unanim că raporturile dintre 
state trebuie întemeiate pe 
respectarea strictă a princi
piilor independenței și suve
ranității naționale, a deplinei 
egalități în drepturi și nea
mestecului în treburile interne 
ale altor state.

în acest spirit, președintele

1967. 
în 

lume

Consiliului de Stat a! Repu- a 
biicii Socialiste România și " 
președintele Republicii Con
go au reafirmat întregul lor 
sprijin față de lupta eroică a 
poporului vietnamez, s-au 
pronunțat cu fermitate pentru ™ 
încetarea necondiționată a 
bombardamentelor S.U.A. a- a 
supra Republicii Democrate ™ 
Vietnam și a oricăror acte de 
război împotriva poporului A 
vietnamez : ei și-au exprimat ™ 
speranța că tratativele în curs 
de desfășurare între repre- Mh 
zentanții R. D. Vietnam și 
S.U.A. vor netezi calea spre 
reglementarea pașnică a pro- A 
blemei Vietnamului. Părțile 
consideră că soluția pentru li
chidarea definitivă a războiu- 
lui din Vietnam constă în re
tragerea trupelor americane și 
crearea tuturor condițiilor ™ 
pentru ca poporul vietnamez 
să hotărască destinele vieții A 
sale, fără nici un amestec din ” 
afară.

Cei doi președinți sînt con- £ 
vinși că pentru înlăturarea în
cordării din zona Orientului — 
Apropiat este necesară aplica- " 
rea de către toate părțile inte
resate în acest conflict a re- A 
zoluției Consiliului de Securi- 
tate din luna noiembrie 

înfăptuirea securității 
Europa și în întreaga
presupune, in concepția celor 
două delegații, lichidarea ob- W 
stacolelor care stau în calea 
unei dezvoltări normale a £ 
vieții internaționale, înceta- 
rea cursei înarmărilor și in- 
făptuirea dezarmării generale, £ 
și în acest scop necesitatea în
treprinderii de măsuri con- 
crete menite să elimine pri- ™ 
mejdia unui război nuclear. 
Părțile au evidențiat necesita- A 
tea sporirii eficienței Organi- 
zației Națiunilor Unite in con- 
solidarea păcii și securității W 
internaționale, prin asigurarea 
universalității ei și respectării A 
principiilor Cartei sale. w

în cadrul convorbirilor s-a 
subliniat in mod deosebit ne- • 
cesitatea unității de acțiuno 
a tuturor forțelor democratice a 
și progresiste, întăririi coe- ™ 
ziunii lor de luptă pentru ză
dărnicirea acțiunilor agresive A 
ale imperialismului, pentru 
instaurarea unei păci dura- 
bile în lume și promovarea 
dezvoltării libere a popoare
lor pe calea progresului so- a 
cial. ™

Secretarul general al C.C.
al P.C.R. și secretarul gene- A 
ral al Mișcării Naționale a 
Revoluției din Republica 
Congo și-au exprimat satis- Q 
facția față de evoluția din ul
timii ani a relațiilor dintre a 
cele două partide, subliniind " 
dorința reciprocă de a le dez
volta în continuare în folosul 
ambelor popoare și pentru a 
servi cauzei luptei forțelor 
antiimperialiste. £

Cele două părți sînt con
vinse că vizita în România a 
secretarului general al Mișcă- W 
rii Naționale a Revoluției, 
președintele Republicii Con- A 
go, Alphonse Massamba-De- 
bat, și convorbirile purtate cu 
acest prilej vor contribui la £ 
întărirea prieteniei și colabo
rării între cele două țări.

Secretarul general al Mișcă- w 
rii Naționale a Revoluției, 
președintele Republicii Congo, £ 
Alphonse Massamba-Debat, w 
a adresat secretarului general a 
al Comitetului Central al Par- ™ 
tidului Comunist Român, pre- 
ședințele Consiliului de Stat Q 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, in- A 
vitația de a face o vizită în 
Republica Congo. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere. W

umane proprii, 
cooperării și 

economice din- 
baze reciproc a- 
corespund inte-

RECIPROCA
OSPITALITATII->

(Urmare din pag. I)

un 
nu 
au 
de 
în

largul Mării Negre și salvat 
de vasele noastre, și am fost 
impresionat de recunoștința 
profundă pe care o nutreau 
față de salvatorii lor deve- 
niți apoi gazde de o atenție 
desăvîrșită. Am ascultat în 
graiul a nenumărați turiști 
care ne-au vititat țara, re
cunoașterea calităților per
fectei ospitalități românești, 
într-o expresie superlativă 
care ne este atît de familia
ră : „ne-am simțit ca la 
mama acasă". Sînt nenumă
rate mărturii care fac 
deosebit titlu de mîndrie 
numai instituțiilor care 
prin menirea lor oficiul 
gazdă și de care se achită 
cele mai multe cazuri peste 
obligațiile înscrise în ștatu- 
tele lor de funcționare, dar 
și fiecărui cetățean care din 
proprie inițiativă acordă o 
nuanță în plus agreabilei șe
deri în țara noastră a cetă
țenilor străini care ne vizi
tează.

Ospitalitatea însă implică 
și o conduită reciprocă. Și-n 
această privință gazdele sînt 
în covîrșitoarea majoritate a 
cazurilor peffect mulțumite. 
Dar sînt unele situații care 
cel puțin nedumeresc. Scara 
de intrare a unuia dintre 
cele mai mari hoteluri dîn 
Capitală am văzut-o, zilele 
trecute, blocată de la un cap 
la altul, de un grup de tu
riști tolăniți ca pe poiana 
din nu știu ce pădure obscu
ră. în Constanța, bunăoară, 
excentricitatea unui grup 
restrîns de turiști confundă 
străzile orașului în care se 
muncește și se învață ca-n 
orice oraș, cu plaja destinată 
semi-nudismului sau, așa 
cum am întîlnit în anii tre- 
cuți pe arterele bucureștcne 
cîte un mic grup de tineri 
rufoși scandalizați — para
doxal — de propria lor ima
gine care lezează bunul gust, 
bunul simț proprii nouă. 
La intoleranța acestor apu
cături în casa altuia gazda 
nu trebuie să răspundă prin 
toleranță. Modalitatea de a 
te face înțeles e variată și 
aș începe o numerotare a a- 
cestor posibilități amintind 
aici primele gesturi ale unui 
cod internaționalizat : mișca
rea dojenitoare a capului sau 
arătarea obrazului drept : 
,.-oameni sîntem, nu se cade". 
Mă opresc aici. Ciudat mi se 
pare încă felul în care cei 
destinați protejării bunei cu
viințe publice închid ocliii în 
fața unor asemenea compor
tări care ating igiena mora
lă a străzii. Nu se cade...

BERBINA SAU 
AMORUL

(Urmare din pag. I)

mine și ne încălzim 
toții". Iși gîndește,

cu 
. . cum

spuneam, un an-doi înainte, 
dar cel mai mult iși gin- 
dește o casă. Se scoală în 
zori, dă ocol larg pereților 
și pleacă la treabă. Cind se 
întoarce, iarăși un cerc, cu 
privirea, In jurul casei. 
Și-a dări mat-o, cu gind 
să-și facă alta, cu fața mai 
spre soare, nu-n spre um
bră, către păduri. Zis și 
făcut, ușor de dărimat, 
mai greu de construit. A 
făcut alta, i-a plăcut, dar 
peste o vreme i-a găsit cu
sur. Nu are beci și nu e 
încăpătoare. O dărimă și 
face două din ea. Și două a 
făcut, față in față, mai 
mici, dar două, iar una din 
ele cu beci. Și după o vre
me, iarăși: parcă-ar mai 
trebui ceva, o a treia de
sigur, cu-o sală sau o bucă
tărie, mă rog, o a treia, sînt 
patru suflete in casă, două 
mai mici, e-adevărat, că-s 
copii, dar patru toate și 
trebuie o odaie încă, cu o 
sală sau bucătărie, c-un șo
pron, așa ceva. A dărimat 
una din cele proaspăt refă
cute, cu încă ceva lemne, 
piatră că-i destulă, tablă, 
și-a făcut și din aceasta 
două. în total, deci, trei. Să 
nu-i fie vorba cititorului pe 
gură, dar nu vreau să-l 
supăr, așa e, omul nostru-a 
devenit prizonierul propriei 
sale obișnuințe, mai vrea 
o cameră — în curind și 
dacă-o vrea, și e stăpîn s-o 
facă, nu i se împotrivește 
nimeni — nici măcar ne
vasta, dar-mi-te copiii, că-s 
copii, ce pot ? I s-a așezat 
Sisif în suflet, nu-l mai 
părăsește. A dărimat din

SĂRBĂTOARE LA GALAȚI
(Urmare din pag. I)

rea potențialului economiei națio
nale. Cu aplauze însuflețite par- 
Hcipanții la miting au adresat Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o scrisoare în 
care este prezentat angajamentul 
constructorilor, inginerilor și teh
nicienilor noii cetăți de oțel a 
țării.

Constructorii și siderurgiștii 
combinatului de la Galați — se 
spune în scrisoare — ferm hotâ- 
rîți să îndeplinească exemplar 
sarcinile de mare răspundere ce 
le-au fost încredințate de partid, 
se angajează:

în cursul lunii iunie, anul cu
rent, vor da în funcțiune lamino
rul slebing, aflat în prezent în ro
daj, cu o producție anuală de 2,5 
milioane tone oțel șlepuri pe an, 
în prima etapă.

La începutul lunii august, va 
intra în producție fabrica de var, 
cu o capacitate anuală de produc
ție de 150 000 tone în prima 
etapă.

Al doilea furnal de 1 700 mc 
va fi dat în funcțiune la 15 de
cembrie 1969, cu 15 zile mai de
vreme față de prevederile planu
lui de stat.

A doua bandă de la sectorul a- 
glomerare va intra, de asemenea, 
în funcțiune, la 15 decembrie
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în a doua finală:

Italia—Iugoslavia 2-0
Aseară, pînă aproape de miezut, 
nopții s-a jucat cea de a doua 
finală de la Roma. A doua, fi
indcă a mai fost nevoie de un 
meci ca. să se poată spune cine 
merită titlul. A învins, pînă la 
urmă, Italia, cu 2—0, prin go
lurile marcate de Riva și A- 
nastasi. Scorul poate părea ION ȘERBU

O COPRODUCȚIE FRANCO-JAPONEZA
Regia: ALAIN RENAIS

Cu : EMMANUELS RIVA. EIJI OKADA, STELLA DASSAS, 
PIERRE BARBAND, BERNARD FRESSON

FILM DISTINS CU PREMIUL SOCIETĂȚII SCRIITORILOR 
DE FILM Șl TELEVIZIUNE — CANNES

numai ere- 
atirnă de 
țurțurii ca 
iarna, de- 
nouă, casă 

stricat mîn-

cele trei una și din
mai face două. în total, a- 
cuma, patru. îi punea de
unăzi acoperișul și-l uda. 
Cu vin, se înțelege, casă 
nouă, vinul vechi, se cu
vine botezată casa, să nu 
treacă grindina prin tablă, 
să n-o spargă austrul, ză
pada cind îngheață ca o 
piele tăbăcită, 
țuri-crețuri și 
sub streșini 
niște morcovi 
gerați. Casă 
nouă ! — și-a _____
drețe casa din bătrini, su
cind-o pină ce-a făcut din 
ea atîteaI Zi-i Berbina, și 
lasă-l in voie, spun oamenii 
cu înțelegere, cu compăti
mire, cu iertare. Iar nu
mele acesta i se trage de 
pe acoperișul primei case. 
Afumat de țuică, dacă nu 
chiar ardeiat, bătea seîn- 
dura în curmeziș de că
priori, pentru tablă, și 
cinta: Berbina, Berbina.
Voia să spună „Bambina“, 
cum auzise la radio, dar 
nu izbutea și soru-sa, ve
cină cu el, auzindu-l, i-a 
strigat peste uluci cuvîntul 
devenit apoi poreclă' în 
gura neiertătoare a satului, 
pentru totdeauna : Berbino! 
Fără să se supere, dar cu 
un stăruitor simț al umo
rului, încereînd să se scape 
de ea, și-o spune el mai 
întîi, acolo unde-s oameni 
mai mulți și simte el că 
trebuie să intre cineva la 
mijloc. Iși spune cu primul 
prilej porecla și schimbă 
ușor vorba arătând din ochi 
spre acel cineva. Se-ntețeș- 
te rîsul ca o flacără, a- 
tunci, rotundă, pe el do
goarea nu îl mai ajunge 
însă.

Foto: ELENA FUNDULEA

1969, cu 15 zile mai devreme 
față de termenul planificat.

Primul grup de 60 Mw al cen
tralei electrice și de termoficare 
va fi pus în funcțiune cu 10 zile 
mai înainte față de termen.

Cazanul de 100 G cal/h, din 
cadrul centralei electrice și de 
termoficare, care va asigura ter- 
moficarea orașului Galați, va fi 
dat în funcțiune cu 7 zile înainte 
de termenul planificat.

Avînd în vedere cerințele de 
metal ale economiei naționale, 
bazîndu-se și pe producția de oțel 
a noului convertizor, laminoriștii 
gălățeni vor da peste plan 20 000 
tone tablă, iar în trimestrul IV 
1968 vor atinge nivelul de pro
ducție al laminorului de tablă 
groasă, prevăzut pentru anul 
1969.

în încheierea scrisorii construc
torii siderurgiști gălățeni asigură 
conducerea partidului și statu
lui că fructificînd din plin expe
riența dobînditu, cunoștințele în
sușite, tnobilizîndu-și toate forțe
le și priceperea, muncind cu ener
gie și pasiune, vor îndeplini în 
mod exemplar sarcinile încredin
țate de partid *— contribuind în 
acest fel la înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale congresului al 9-lea 
al P.C.R. și ale Conferinței națio
nale, care stabilesc cu precizie 
științifică jaloanele drumului Ro- j 
mâniei socialiste către culmile 
progresului și civilizației.

concludent dacă precizăm 
medul a fost jucat încă 
prima repriză. Dar cine a 
mărit pa*tiua și-a dat seama că 
lugosiavia c. fost cel puțin ta 
aceeași înălțime. Vom reveni 
însă cu amănunte în reportajul 
trimisului nostru special, 
nuș Neaau, mtine.

că 
din 
ur-

Hiroșima 
dragostea mea

în toată cîmpia Burnasului 
grînele sînt aproape coapte. Ho- 
tărîți să țină piept naturii vitre
ge, mecanizatorii și cooperatorii 
din județul Teleorman desfășoa
ră o muncă intensă de pregătire 
a secerișului.

Zilele trecute, într-o dimineață, 
ne aflam în curtea S.M.T. Videle. 
Din cele 204 combine cu care 
mecanizatorii de aici vor recolta 
peste 12 000 hectare de grîne, 
două mai staționau încă în fața 
atelierului mecanic. Mecanizatorii 
ne-au asigurat că pînă în seară 
vor fi și ele la brigăzi. Concomi
tent, un alt grup de mecanizatori 
pregăteau expedierea la brigăzi 
a optsprezece combine noi. Acti
vitatea cea mai intensă nu se des
fășoară, însă, aici, în atelierul 
S.M.T. ci acolo jos, la brigăzi. 
Verif ieîndu-se modul în care 
combinele au fost revizuite în 
ateliere, aici, la brigăzi, mecani
zatorii în prezența inginerilor a- 

| gronomi ai cooperativelor agrico- 
H le — fac proba de funcționare, 
I proba de etanșeitate. Sînt pro- 

bate și presele de balotat paie.
Toți mecanizatorii sînt foarte 

ocupați. Paralel cu lucrările de 
sezon, în fiecare brigadă sînt re
vizuite și puse în stare de func
ționare discurile, plugurile și cîte 
cinci-șase semănători ce vor fi 
folosite la pregătirea terenului și 
semănatul culturilor duble. în 
toate unitățile, se efectuează in
struirea mecanizatorilor. Se insis
tă în mod deosebit pe probleme
le desbătute la schimbul de ex
periență care a avut loc de curind 
la S.M.T. Drăganești—Vlașca cu 
participarea directorilor și ingine
rilor șefi din cele treisprezece 
stațiuni de mașini și tractoare ale 
județului: etanșarea combinelor 
pentru evitarea pierderilor de 
boabe și reglarea la minim a înăl
țimii de tăiere a plantelor din lan.

Așa stând lucrurile s-ar putea 
crede că toate cele 1886 combine 
și 431 prese de balotat de cîte 
dispun S.M.T.-urile din județul 
Teleorman, vor putea, — așa cum 
prevăd măsurile Consiliului Su
perior al Agriculturii — să fie 
gata pentru a intra în lan.

S-ar putea și totuși... cu creio- 
I nul în mină, făcînd o simplă so- 
j coteală, constatăm că pentru ceva 

mai mult de 1000 combine 
nu sînt asigurate prese de balotat. 
(S-a prevăzut ca fiecare presă de 
balotat să deservească două com
bine}. Or, anul acesta, cînd toate 
cooperativele vor întâmpina difi
cultăți în asigurarea bazei fura
jere, strîngerea tuturor paielor și 
a plevei este o problemă de 
maximă importanță. Cooperative
le agricole urmează să asigure 
colectoare de paie. Numai pentru 
combinele S.M.T. Videle, de 
exemplu} cooperativele trebuie să 
asigure 116 colectoare de paie. 
Cînd am fost aici existau doar 38 
colectoare vechi care acum erau 
puse la punct. „In unele unități 
— ne-a relatat inginerul Marin 
Neagu, directorul S.M.T. Vide
le — există preocupare pentru 
confecționarea colectoarelor dar 
sînt greutăți în procurarea mate
rialelor". De ce pregătirea colec
toarelor nu a început mai din 
vreme ? Greutățile în procurarea 
materialelor sînt chiar atât de 

mari îneît să nu poată fi soluțio
nate de organele județene P

La S.M.T. Videle am asistat la 
o discuție care dezvăluie un anu
me anacronism. Un șef de brigada 
refuza să primească o combină 
nouă ce-i fusese repartizată.

— Nu am om să pun pe ea, 
Și așa presele de balotat paie vor 
sta, probabil, pentru că nu am 
tractoriști / Și chiar dacă aveam 
oameni, tot nu o luam. Combine
le pe care le am ne sînt suficien
te pentru suprafața pe care o 
avem de recoltat.

Aflăm cu acest prilej că întâr
zierea în expedierea la brigăzi 
a celor 18 combine noi se dato- 
rește refuzului conducerii S.M.T. 
Videle de a primi combine. în
cărcătura pe combină este acum 
de 60 hectare de cereale. Direc
ția agricolă județeană a dispus 
totuși ca S.M.T. Videle să preia 
și să introducă în producție cele 
18 combine noi cu promisiunea 
că va sista livrarea celorlalte cu 
care unitatea este planificată să 
fie dotată anul acest. Se pune în
trebarea : județul Teleorman are 
intr-adevăr un excedent de com
bine ? Dacă așa stau lucrurile de 
ce Departamentul Mecanizării nu 
ia măsuri pentru dirijarea lor în 
alte S.M.T.-uri P

S.M.T. Videle are acum 34 de 
combine fără mecanizatori, lipsă 
pe care speră să o suplinească cu 
absolvenții școlilor profesionale 
ce-i vor fi repartizați. Cum se 
vor descurca cei 34 de absolvenți 
la primul lor contact direct cu 
producția într-un an dificil ca a- 
cesta cînd statura plantelor este 
atât de mică, rămîne iarăși de 
văzut.

Reușita campaniei depinde, 
în mare măsură de modul în 
care cei responsabili se vor în
griji nu numai de procurarea pie
selor de schimb, de punerea la 
punct a mașinilor și agregatelor, 
de modul în care va fi organizată 
munca, dar și de condițiile de 
hrană șl cazare ce vor fi asigu
rate tractoriștilor. Prea mulți trac
toriști continua încă să mănînce 
conserve în lipsa unei hrane cal
de I Condițiile de dormit asigura
te unui număr destul de însemnat 
de tractoriști sînt departe de a fi 
mulțumitoare. Ne întrebăm cum 
se vor odihni cei 40 de tractoriști 
care lucrează la C.A.P. Blejești 
într-o cameră de 1,6X1,80 m P La 
Mereștii de Jos, mecanizatorii au 
terminat zilele trecute o cameră 
de odihnă realizată cu materia
lele de construcție puse la dispo
ziție de cooperativa agricola. Dar 
în această încăpere nu pot fi așe
zate nici supraetajate, mai mult 
de opt paturi. Unde se vor odihni 
ceilalți zece tractoriști P

lată probleme a căror rezolvare 
cade în obligațiile Direcției agri
cole și a Uniunii județene a coo
perativelor agricole de producție 
și care, pentru reușita deplină a 
campaniei, nu mai trebuie tără
gănată nici o zi.

Organele județene sînt chemate 
să intervină cu mai multă fermi
tate pentru ca problema asigură
rii condițiilor omenești de muncă 
și viață ale tractoriștilor să nu mai 
fie pasate ca o minge de la 
S.M.T. ta cooperativa agricolă.
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adoptat in mii» rame
NEW YORK 10 — Trimisul 

special Agerpres. Nicolae Io
nescu. transmite : In Comite
tul Politic al Adunării Gene 
rale a O.N.U. a fost adoptat 
luni după-amiază proiectul de 
rezoluție privind tratatul de 
nediseminare a armelor nu
cleare. După cum se știe, acest 
proiect de rezoluție recomandă 
adoptarea proiectului tratatu
lui de neproliferare a armelor 
nucleare și conține o serie de 
modificări îndreptate 
îmbunătățirea textului 
tutui, astfel incit acesta să co
respundă în mai mare măsu
ră scopurilor pe care și le pro
pune. In favoarea acestui do
cument au votat 92 delegații, 
printre care și cea a Româ
niei, 4 delegații — Albania, 
Cuba, Tanzania și Zambia au

spre 
trata-

votat împotrivă, iar 22, printre 
care India. Birmania, Brazilia. 
Franța și 14 țări africane s-au 
abținut. Un număr de șase de
legații nu au participat la vot. 
Rezoluția urmează acum să 
fie supusă spre aprobarea A- 
dunării Generale a O.N.U.

Au urmat apoi explicațiile 
la vot, în cadrul cărora au 
luat cuvintul reprezentanții 
Spaniei, Republicii Chile, Al
geriei, Ugandei, Birmaniei, 
României, Iugoslaviei, Brazi
liei, Tanzaniei și Indoneziei.

NEW YORK 10. — Trimisul 
special Agerpres, N. Ionescu, 
transmite : Președintele celei 
de-a 22-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., ministrul 
afacerilor externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, a a-

vut o întrevedere la Palatul 
Națiunilor Unite cu primul 
ministru al Irlandei, John 
Lynch. In cursul convorbirii 
care s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, a avut loc 
un schimb de păreri în legă
tură cu lucrările sesiunii Adu
nării Generale, precum și în 
legătură cu ' 
țiilor dintre 
landa.

In cadrul 
gate de problemele aflate 
ordinea de zi a actualei' 
siuni reluate, președintele 
dunării Generale a primit, 
luni dimineață, pe ambasado
rul Gette Camara, reprezen
tantul permanent al Braziliei, 
și ambasadorul I. Malik, 
prezentantul permanent 
U.R.S.S.

dezvoltarea rela-
România și lr-

consultărilor Ie
pe 
se- 
A-

re
al

actorii români
Presa vieneză despre 
spectacolul Teatrului 

de Comedie din București

Cuvîntarea reprezentantului român
Explicînd votul delegației 

române, Nicolae Ecobescu, re
prezentant permanent al 
României în Comitetul celor 
18 pentru dezarmare de la Ge
neva a arătat că în diferitele 
etape ale procesului de ne
gociere a proiectului Trata
tului de neproliferare a ar
melor nucleare multe state 
au avansat propuneri ju
dicioase în scopul îmbunătă
țirii textului inițial prezentat 
de U.R.S.S. și S.U.A. la Gene
va. Ca urmare, fiecare varian
tă nouă a proiectului de tratat 
a marcat un anumit grad de 
ameliorare. Toate acestea, a 
declarat vorbitorul, au vădit 
preocuparea statelor de a con
tribui la elaborarea unui tratat 
de neproliferare eficient și 
echitabil, conform intereselor 
comunității internaționale.

Guvernul român, a subliniat 
el, s-a pronunțat în mod con
stant în favoarea încheierii 
tratatului de interzicere a pro
liferării armelor nucleare, mă
sură de natură a avea impli
cații favorabile asupra ansam
blului problemelor dezarmării 
și a situației internaționale în 
general. România consideră că 
esența unui tratat de nedisemi- 
nare constă, pe de o parte, în 
aceea de a ridica o barieră 
eficace în calea răspîndirii ar
melor nucleare, iar pe de altă 
parte, de a asigura realizarea 
unor pași concreți în direcția 
dezarmării nucleare, de a oferi 
garanții de securitate statelor 
ce renunță la fabricarea și a- 
chiziționarea armelor atomice 
și de a permite accesul nestîn- 
jenit al tuturor părților la cu
ceririle științei și tehnologiei 
nucleare pașnice.

în proiectul de tratat, a ară
tat vorbitorul, au fost înscrise 
clauze care, după convingerea 
noastră, zăgăzuiesc înarmarea 
atomică a altor state. Ca și 
multe alte state, a continuat 
el, România a susținut neabă
tut că tratatul de neproliferare 
trebuie să reprezinte totodată 
prefigurarea unei noi etape, 
și mai importante, aceea a în
făptuirii unor pași efectivi de 
dezarmare. Ca rezultat al efor
turilor depuse de numeroase 
țări printre care și România, 
în tratat au fost incluse preve
deri care consacră angajamen
tul părților — și înainte de 
toate obligația puterilor
cleare — de a purta cu bună 
credință negocieri asupra unor 
măsuri eficace relative la în
cetarea cursei înarmărilor nu
cleare la o dată apropiată, la 
dezarmarea nucleară și la tra
tatul de dezarmare generală și 
totală,

După ce a menționat că dis
pozițiile acordului sînt comple
tate cu prevederile rezoluției, 
conform cărora tratatul de ne
proliferare trebuie să fie urmat 
cît mai curînd posibil de mă
suri efective în domeniul de-

nu-

zarmării, delegatul român a 
declarat: înțelegem din acest 
ansamblu de stipulațiuni că 
tratatul nu va fi în nici un caz 
un scop în sine ci doar o veri
gă dintr-un lanț de viitoare 
măsuri de dezarmare menite 
să ducă la eliminarea pericolu
lui nuclear. Considerăm că în 
conformitate cu prevederile re
zoluției pe care am votat-o, 
Comitetul celor 18 state de la 
Geneva va trebui să se angaje
ze cu toată hotărîrea și răspun
derea, în sesiunile sale viitoare 
în tratative minuțioase privind 
înfăptuirea unor pași pe linia 
dezarmării, a reducerii încor
dării internaționale și a întă
ririi colaborării dintre state. 
De primă urgență sînt, după 
părerea noastră, interzicerea 
folosirii armelor nucleare, in
terzicerea experiențelor nu
cleare cu arma atomică, înce
tarea producției de armament 
nuclear, reducerea și în ultimă 
instanță, eliminarea din arse
nalele statelor a stocurilor de 
arme nucleare și a mijloacelor 
de transportare a acestora la 
țintă.

Delegatul român a subliniat, 
în continuare, rolul deosebit de 
important pe care sînt chema
te să-1 joace conferințele pe
riodice ca mijloc de verificare 
colectivă a modului în care se 
îndeplinesc obligațiile asuma
te de părțile de tratat, mai ales 
în direcția dezarmării nuclea
re.

In legătură cu chestiunea ga
ranțiilor de securitate pentru 
statele nenucleare, vorbitorul 
a arătat că, alături de multe 
alte state, România a acordat 
și acordă o mare însemnătate 
rezolvării pozitive a acestei 
probleme ce preocupă în cel 
mai înalt grad țările neposesoa- 
re de arme atomice, care prin 
tratatul de neproliferare se 
angajează să nu producă și să 
nu dobîndească asemenea 
arme. Ca rezultat a acestor în
dreptățite cerințe, în tratat s-a 
inserat o clauză căruia îi a- 
cordăm o semnificație deosebi
tă, clauza ce reafirmă obligația 
fundamentală a statelor, con
sfințită în Carta O.N.U. de a 
se abține în relațiile lor inter
naționale de la amenințarea 
cu forța sau folosirea ei împo
triva integrității teritoriale sau 
independenței politice a orică
rui stat sau în orice alt mod 
incompatibil cu țelurile O.N.U. 
înțelegem obligația aceasta ca 
vizînd neutilizarea și neame- 
nințarea cu folosirea oricărui 
gen de forță, inclusiv forța ar
melor nucleare.

Pe de altă parte, a continuat 
delegatul român, rezoluția a- 
doptată conține o prevedere 
potrivit căreia atît puterilor nu
cleare cît și celor nenucleare 
le revine răspunderea de a ac
ționa în conformitate cu prin
cipiile de bază ale Cartei 
O.N.U.; de a respecta egalitatea 
suverană a tuturor statelor, de 
a reglementa diferendele inter-

naționale prin mijloace pașni
ce, abținîndu-se de la folosi
rea sau amenințarea cu folo
sirea forței în relațiile interna
ționale. S-a realizat astfel un 
prim pas în întîmpinarea dezi
deratelor legitime ale statelor 
nenucleare, pe care îl interpre
tăm ca o recunoaștere a nece
sității de a depune noi stăruin
țe în direcția soluționării com
plete a problemei garanțiilor 
de securitate.

împreună cu numeroase alte 
state, Republica Socialistă Ro
mânia a scos în evidență im
portanța particulară a asigură
rii prin tratat a dreptului ina
lienabil al tuturor părților de 
a dezvolta nestingherit cerce
tarea, producția și folosirea 
pașnică a energiei nucleare, 
de a avea acces la informațiile 
și realizările științei și tehnolo
giei atomului, precum și de a 
participa la cel mai larg 
schimb de echipament și mate
riale nucleare. Dispozițiile în 
materie din tratat și din rezo
luție, întărită prin declarațiile 
autorizate ale reprezentanților 
puterilor nucleare, se înscriu 
pe linia preocupărilor justifi
cate ale țărilor nedeținătoare 
de arme atomice de a putea 
beneficia din plin de potențele 
civile ale energiei nucleare.

Susținem părerea exprimată 
aici, a arătat vorbitorul, câ 
viitoarei conferințe a Statelor 
nenucleare îi revine un rol 
deosebit de important în găsi
rea celor mai potrivite modali
tăți de aplicare practică a 
stipulațiilor din tratat privind 
accesul larg al acestor țări la 
progresele erei atomice.

în încheierea cuvîntării sale. 
Nicolae Ecobescu a spus : în 
acest spirit, în virtutea unei 
astfel de înțelegeri a principa
lelor prevederi ale tratatului, 
din împuternicirea guvernului 
Republicii Socialiste România, 
delegația română a votat în 
favoarea rezoluției. Votul re
flectă dorința noastră nestră
mutată de a se pune neîntîr- 
ziat capăt cursei înarmărilor 
nucleare, de a se întreprinde 
noi pași concreți în direcția 
dezarmării. El exprimă speran
ța că acest important acord va 
fi urmat, fără întîrziere, de 
alte măsuri eficiente îndrepta
te spre lichidarea pericolului 
nuclear, către realizarea dezar
mării generale.

Toate ziarele austriece 
de luni consacră articole e- 
logioase spectacolului cu 
piesa „Troilus și Cresida" 
jucat de o echipă a teatru
lui de Comedie din Bucu
rești în cadrul „Săptămâ
nilor festive vieneze".

„KURRIER", cel mai 
răspîndit ziar austriac, a- 
firmă într-o cronică intitu
lată „Bucureștiul a învins 
în fața Troiei : „Trebuia 
să vină acest tînăr ansam
blu bucureștean, — actorii 
Teatrului de Comedie, ca 
să vedem cum este spul
berat de pe soclu, cu o lovi
tură virtuos executată, mi
tul „eroilor". O întreagă ar
mată teatrală, extraor
dinară. duce aici un război 
împotriva războiului, cu un 
enorm sarcasm, cu un umor 
irevențios — toate la un 
nivel fără egal.

Și încă o dată, cînd șan
sa unei realizări vitale a 
ansamblului surprinde, cînd 
unul joacă pentru toți și 
toți pentru unul, nu știi pe 
cine să evidențiezi din 
acest angrenaj, din acest 
stup comun. Ai în față o 
echipă de teatru care iți taie 
respirația".

Despre aceleași spectaco
le ..KRONEN ZEITUNG" 
scrie că spectacolul consti
tuie un nou apogeu, un nou 
omagiu al acestor bogate 
săptămîni festive vieneze.

La rîndul său „EX
PRESS" menționează: în 
modalitatea sa puternic în
suflețită, cu comicul biciui- 
tor și efecte tari, punerea in 
scenă este în întregime uni
tară. Podiumul dotat cu mici 
castele-jucării, care străbat 
scena, se potrivește strălu
cit cu această concepție în 
care bărbați in toată firea 
se joacă de-a războiul ca 
niște copii cu cuburile lor".

★

Cu prilejul prezenței la 
Viena a Teatrului de Co
medie din București, amba
sadorul Republicii Socialiști 
România, Gheorghe Pele, a 
oferit o recepție în saloanele 
ambasadei. Au participat 
Hermann Withalm, vicecan
celar al Austriei, secretar 
general al Partidului Popu
list, Otto Mitterer. ministrul 
comerțului austriac, Bruno 
Marek, primarul Vienei, nu
meroase personalități poli
tice și culturale, reprezen
tanți ai corpului diplomatic 
acreditați la Viena. A fost, 
de asemenea, prezent pri
marul general al Municipiu
lui București, Dumitru 
Popa, care se află intr-o 
vizită oficială în Austria, la 
invitația primarului Vienei, 
Bruno Marek.

U.R.S.S. Construcții noi la Moscova

Termenul generic 
prin care a devenit cu
noscută Expoziția Uni
versală de la Mont
real, „Expo 67", s-a 
vădit a nu fi tocmai 
inspirat. Pentru că, de
pășind frontiera anului 
1967, marea expoziție 
trăiește acum o nouă 
tinerețe. Inițiativa a- 
parține statului Mont
real care a primit în 
dar de la statele parti
cipante majoritatea pa
vilioanelor amenajate 
de acestea anul trecut. 
Primarul Montrealului,

a fost inaugu-reluare* _
rată saptămîna trecută 
intr-un cadru festiv cu 
participarea premieru
lui canadian Trudeau 
și a altor personalități 
proeminente din lumea 
politică și culturală a 
Canadei. Primele zile 
au adus și primele 
succese de public — 
în trei zile un număr 
record de 200 000 de 
vizitatori. Organizato
rii scontează pe cel pu
țin 20 de milioane de 
vizitatori in acest an, 
dintre care jumătate

R. S. CEHOSLOVACĂ. Imagine din stațiunea Marianske 
Lazne

S.U.A. intensifică atacurile 
în zona cuprinsă intre paralelele

17 și 20 din ft ft Vietnam
HANOI 10 — Corespondentul 

Agerpres, Adrian Ionescu, trans
mite : „Noile atacuri americane 
asupra R.D. Vietnam, după de
clarația președintelui Johnson cu 
privire, la încetarea parțială a 
bombardamentelor, demonstrează 
că S.U.A. continuă escaladarea 
războiului de distrugere împotri
va R.D. Vietnam, în vederea sa
botării vieții economice și cultu
rale" — a declarat Pham Van 
Bach, vicepreședinte al Comite
tului vietnamez de anchetare a 
crimelor comise de imperialiștii 
americani.

în cadrul unei întîlniri cu co
respondenții presei străine acre
ditați la Hanoi, ziariștilor pre- 
zenți le-a fost prezentată o de
clarație oficială a acestui comitet 
cuprinzînd documente care ates
tă „concentrarea bombardamen
telor asupra zonei cuprinse în
tre paralelele 17 și 20, atacurile 
depășind în număr și intensitate 
acțiunile aviației S.U.A. desfășu
rate pe întreg teritoriul țării îna
inte de așa-zisa lor limitare", 
înainte de 31 martie numărul 
raidurilor împotriva R.D. Viet
nam nu trecea de 2.500 pe lună, 
în luna aprilie s-a ajuns însă la 
3 500, iar în luna mai la 4 700 de 
raiduri de bombardament. Zona 
supusă bombardamentelor 
prezentînd o fîșie de 300 
metri aflată deasupra liniei

demarcație, zonă în care trăiește 
un sfert din întreaga populație 
a R.D. Vietnam. în acest terito
riu restrîns au fost lovite, în nu 
mai două luni, peste 6 000 de 
obiective, în cea mai mare parte 
construcții civile, întreprinderi, 
sate și cătune. Au început să fie 
folosite din ce în ce mai mult 
bombardierele „B-52“.

Atacurile urmăresc să distrugă 
regiuni întregi. Orașul Vinh, și 
alte centre urbane situate în a- 
propierea zonei demilitarizate au 
fost rase de pe fața pămîntului. 
Aceeași soartă au avut-o nu
meroase localități rurale. Greu 
lovită este zona Vinh Linh, care 
se află la nord de linia de 
marcație provizorie. Aici au 
ționat concomitent aviația și 
tileria grea, care, în această 
rioadă, a tras peste 40 000 
obuze de mare calibru.

A devenit evident, se relevă în 
declarația oficială, că în ciuda 
restricțiilor aparente pe plan 
geografic a bombardamentelor 
împotriva R.D. Vietnam, atacu
rile au crescut în intensitate și 
număr. Comisia de anchetă de
nunță cu energie în fața opiniei 
publice mondiale noile crime co
mise împotriva R.D. Vietnam de 
către imperialiștii americani. în 
realitate Statele Unite continuă 
să intensifice agresiunea lor îm
potriva Vietnamului.
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PARIS 10. — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : La începutul celei de-a 5-a săptămîni a mișcării 
revendicative din Franța, se mai află în grevă aproximativ 1 
milion de muncitori.

Reluarea lucrului s-a generali
zat în majoritatea ramurilor eco
nomiei franceze.

Luni, după amiază, s-a mani
festat o pronunțată tendință 
spre reluarea lucrului în metalur
gie și industria aeronautică. For
jele și atelierele Creusot își vor 
relua activitatea marți dimineața. 
Este semnalată reluarea lucrului 
la întreprinderile metalurgice 
mici din nordul Franței. Ca ur
mare a unui acord intervenit în
tre direcție și sindicate și aprobat 
de personal prin vot secret, uzine
le de avioane Dessault își vor re
lua și ele activitatea. Aproxima
tiv 15 la sută din corpul didactic 
din învățămîntul secundar s-a re
întors la școli. Totodată în indus
tria de automobile, marina co
mercială, precum și la Societatea 
de radio și televiziune greva con
tinuă, iar negocierile destinate să 
pună capăt grevei prin satisface
rea revendicărilor greviștilor se 
află în impas. In învățămîntul su
perior nu se întrevăd încă per
spective de reluare a cursurilor. 
Sindicatele și organizațiile stu
dențești se opun oricăror tratative 
cu autoritățile academice și gu
vernamentale. La Strasbourg sînt 
întruniți 150 de delegați din toa
te orașele universitare ale Fran
ței, care încearcă să pună la 
punct strategia și tactica mișcării 
studențești.

Pe plan politic, ziua de luni a 
marcat începerea campaniei elec
torale în vederea alegerilor de la 
23 și 30 iunie. Pînă la închiderea 
depunerii candidaturilor, pe liste
le de candidați s-au înscris 2 300

de persoane reprezentînd diverse 
partide. Ele își vor disputa cele 
470 mandate de deputați care re
vin circumscripțiilor din Franța 
metropolitană. Listele complete 
ale deputaților din circumscrip
țiile din departamentele și terito
riile de peste mări nu sînt încă 
cunoscute.

Principalele formațiuni politi
ce au început campania prin de
finirea tacticii lor electorale. Vor
bind în numele Uniunii pentru 
Apărarea Republicii, premierul 
Pompidou a relevat că formațiu
nile guvernamentale vor sprijini 
pe toți candidații — indiferent 
de apartenența lor de partid 
— care se vor arăta dispuși 

contribuie la constituirea 
viitoare majorități

să
unei viitoare majorități gu
vernamentale stabile. Se rele
vă în același timp intenția 
Uniunii pentru Apărarea Repu
blicii de a manifesta mai multă

receptivitate față de unele perso
nalități de dreapta, care după 
cum a spus premierul, „s-au se
parat de generalul de Gaulle în 
legătură cu evenimentele din Al
geria și care i s-au alăturat acum 
din nou".

Secretarul general al P. C. 
Francez, Waldeck Rochet, a de
clarat că deoarece există mai mul
te partide de stingă, singura me
todă echitabilă și democratică de 
a ține balanța între ele este su
fragiul universal. Alegătorii, și 
numai ei, a spus Waldeck Rochet, 
trebuie să arate care este candi
datul pe care îl preferă. Aceasta 
este explicația poziției adoptate 
de P. C. Francez în legătură cu 
propunerea Federației Stîngii De
mocrate și Socialiste de a se pre
zenta un candidat unic al stîngii 
încă de la primul tur de scrutin 
al alegerilor generale. Luni după- 
amiază a avut loc la Paris un 
mare miting, cu prilejul căruia a 
început campania electorală 
P. C. Francez.

M. Rumor însărcinai 
cu formarea

noului guvern italian
Secretarul politic al Par-, 

tidului democrat-creștin, 
Mariano Rumor, a fost în
sărcinat luni de președin
tele Italiei, Giuseppe 
ragat, să „procedeze 
contactele necesare în 
derea formării noului 
vern".

După cum apreciază 
genția A.N.S.A., deși 
clar că Mario Rumor nu a 
primit o simplă misiune de 
explorare, desemnarea sa 
comportă însă și unele re
zerve. Agenția citată evi
dențiază în acest sens un 
pasaj din comunicatul prin 
care se anunță hotărî rea
președintelui Saragat. Pa
sajul respectiv se referă la 
necesitatea unei „examinări 
ulterioare a orientărilor di
verselor forțe parlamenta
re" pe baza pozițiilor expri
mate de reprezentanții po
litici în timpul consultări^, 
lor. *
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LA 8 iunie, George Macoves- 
cu. prim-adjunct al ministru
lui alacenior externe al Româ
niei. care s-a aflat la Cairo, a 
fost primit de către președin
tele Gamal Abdel Nasser. Cu 
acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

După cum s-a mai anunțat, 
în aceeași zi George Macoves- 
cu a avut o întrevedere 
Mahmud Riad, ministrul 
cerilor externe al R.A.U. 
fost abordate A _ _L__
vind relațiile bilaterale și ale 
evoluției situației din Orientul 
Mijlociu.
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• LA ÎNCHEIEREA vizitei 
efectuată de ministrul învăță- 
mîntului al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Bălan. în Uru
guay a fost dat publicității un 
comunicat de presă în care se 
menționează că în spiritul re
lațiilor prietenești dintre Româ
nia și Uruguay, ministrul ro
mân și ministrul culturii al 
Uruguayului, Alba Roballo, rea- 
firmînd existența legăturilor 
culturale între cele două po
poare, au purtat convorbiri cu 
privire la dezvoltarea colabo
rării în domeniul învățămîntu-

inscripția „ Suisse— 
Switzerland"; el se 
numește acum „pavi
lionul umorului", adă
postind o uriașă expo
ziție de caricaturi din 
toate țările lumii. Fru
mosul și originalul pa
vilion englez arborea
ză acum în locul Iui 
„Union Jack" o em
blemă reprezentînd 
străbunicul automobi
lului modern ; el a- 
dăpostește o foarte bo
gată expoziție de auto
mobile vechi — ade
vărată istorie a vehi-

ediția actuală, inedită, 
a Expoziției de la 
Montreal au apărut doi 
noi expozanți care nu 
au participat anul tre
cut : Polonia și Irlan
da au amenajat fieca
re cîte un pavilion.

Dacă se adaugă fap
tul că zona verde a- 
menajată, inclusiv par
cul din insula artifi
cială se prezintă abia 
acum în adevărata lor 
exuberanță, și, mai a- 
les, idacă notăm 
programele 
totalizează

ea 
artistice 
aproape

Cuvîntare a președintelui
I. B. Tito

„Expo 67“ în 1968

Președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a vorbit du
minică seara la posturile iugos
lave de radio și televiziune des
pre unele probleme actuale din 
Iugoslavia. Președintele Tito a 
cerut studenților să-și reia acti
vitatea, subliniind că se vor lua 
măsurile necesare pentru regle
mentarea cererilor acestora. U- 
nele cereri, a spus vorbitorul, se 
aflau în stadiul reglementării, în
să aplicarea măsurilor luate încă 
mai de mult a fost tărăgănată.

Președintele Tito a arătat că 
pe măsură ce demonstrațiile ti
neretului studențesc au luat am-

Novi Beograd între poliție și 
studenți vor fi cercetate, iar cei 
care au încălcat legile vor fi 
trași la răspundere .

Problemele ridicate de studen- 
ți — a spus I. B. Tito — au 
determinat urgentarea ședinței 
comune a Prezidiului și Comite
tului Executiv al C.C. al U.C.I.. 
la caie au fost discutate nu nu
mai cererile 
și un cerc 
de probleme 
ciale ale țării.

Vorbitorul a subliniat că nu au 
existat deosebiri de vederi în

lui superior, general și profe
sional pe baza avantajului re
ciproc.

DUPĂ cum anunță agenția
T. A.S.S., la Moscova a avut loc
ședința plenară a 
Centra^ c.' U..1_ L _____
și organizațiilor sportive
U. R.S.S. Plenara l-a ales 
Serghei Pavlov în postul 
președinte al Consiliului 
trai al Uniunii. Pînă 
zent, Serghei Pavlov 
prim-secretar al
U.T.C.L.

• IN CAPITALA
au ' “ 1__ 1__
ferinței internaționale 
recunoașterea Republicii _ _ 
mocrate Germane, la lucrările 
căreia au participat delegații din 
mai multe țări europene. în ho- 
tărîrea adoptată de conferință 
se face, printre altele, un apel 
către toate parlamentele, gu
vernele, partidele politice și or
ganizațiile obștești de a sprijini 
eforturile în direcția stabilirii 
unor relații normale cu ambele 
state germane, pe baza egalității 
în drepturi și recunoașterii re
ciproce. în hotărîre se cere, de 
asemenea, ca ambele state ger
mane să fie primite în O.N.U. 
și în alte organizații internațio
nale.

Consiliului 
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din 
pe 
de 

Cen- 
pre- 
fost 

al
în 

a 
C.C.

--------- Finlandei
luat sfîrșit lucrările Con- 
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studenților, ci 
mult mai larg 

economice și so-

neretului studențesc au luat am- privința reglementării probleme- 
ploare, in nodurile acestora „a lor studenților și a situației lor

dinamicul Jean Dra
peau, a schițat în ia
nuarie un proiect care 
prevede menținerea pe 
o durată de 2—3 ani 
a tuturor amenajă
rilor expoziției, ca o 
parte componentă a 
marelui oraș canadian. 
Proiectul a fost accep
tat și definitivat în 
sensul că, în fiecare an, 
în perioada mai-octom- 
brie Expoziția să func
ționeze integral, ofe
rind vizitatorilor ceea 
ce gazdele numesc ,,o 
fereastră deschisă spre 
lumea contemporană".

Prima „stagiune în

din afara granițelor 
Canadei. Dat fiind ca
drul oferit, asemenea 
calcule optimiste s-ar 
putea să se vădească 
realiste. ‘Intr-adevăr, nu 
numai că marea expo
ziție își păstrează tema 
atracțioasă „Omul și 
lumea lui", prezentînd 
aproape toate pavilioa
nele inițiale, dar s-au 
efectuat și unele schim
bări, inovații de natu
ră să sporească intere
sul vizitatorilor. în pa
vilioanele a opt state 
au apărut exponate 
noi. De pe pavilionul 
elvețian a fost scoasă

culelor auto. Cupola 
de 60 de metri înălți
me a pavilionului Sta
telor Unite a fost 
transformată Ia rîndul 
ei într-o expoziție de 
plante și păsări exoti
ce. Pavilioanele Aus
triei, Japoniei, Olan
dei și Mexicului și-au 
schimbat complet te
matica exponatelor, 
ilustrînd alte preocu
pări ale populației din 
țările respective, 
vilionul Olandei, 
pildă, prezintă, 
astă dată, rolul 
în istoria civilizației. 
E de remarcat că în

Pa- 
de 
de 

apei

dublul orelor rezerva
te lor anul trecut, in- 
cluzînd prezența a nu 
mai puțin de 115 for
mațiuni de balet, sim
fonice, jazz din 38 de 
țări ale lumii, putem 
conchide că „Expo 67“ 
va putea depăși cu 
succes și granița lui 
1970.

Un fenomen inedit? 
Mai degrabă o reflec
tare a dorinței de cu
noaștere și apropiere 
care caracterizează o- 
mul zilelor noastre.

să apară o anumită in- 
a diferitelor elemente 

care nu se situează pe 
socialiste.

E. R.

început 
filțrație 
străine, 
poziții

Președintele Tito s-a declarat 
împotriva părerii acelora care 
consideră că demonstrațiile stu
dențești au avut loc ca o reflec
tare a ceea ce se petrece în 
Franța, R. F. a Germaniei, Ceho
slovacia etc. Vorbitorul a subli
niat că „aceste demonstrații con
stituie reflectarea neajunsuriloi 
noastre proprii, care s-au adunat și 
care trebuie să fie eliminate azi", 
ele nu trebuie să fie interpre
tate ca un rezultat al anumitor 
influențe din afară.

Președintele Tito a declarat că 
incidentele care au avut loc la

materiale, a problemelor anga
jării tinerilor specialiști care 
absolvă facultățile, a problemei 
îmbogățirii, fără o justă expli
cație, a diferiților oameni, în 
problema unor manifestări ne- 
socialiste, cum ar fi de exemplu 
construirea unei fabrici particu
lare. „Trebuie să condamnăm 
hotărît aceste manifestări neso- 
cialiste și să nu permitem astfel 
de manifestări și alte lucruri si
milare", a spus el.

★
Cuvîntarea radiotelevizată ros

tită de președintele Iosip Broz 
Tito — anunță agenția Taniug, 
a fost salutată cu entuziasm de 
tineretul studios și de numeroase 
colective de întreprinderi.

• SESIUNEA Prezidiului 
Consiliului Mondial al păcii, 
care a avut loc la Nicosia și 
care a discutat o serie de pro
bleme importante ale situației 
internaționale actuale, a adop
tat în încheiere mai multe ’ 
cumente. Printre acestea se 
mără un apel în legătură 
convorbirile dintre S.U.A. 
R.D. Vietnam de la Paris, o_
clarație în legătură cu problema 
vietnameză în care se exprimă 
sprijinul deplin față de poziția 
guvernului R.D. Vietnam și a 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, o rezo
luție în problema Orientului 
Apropiat și o rezoluție cu pri
vire la situația în coloniile 
africane.
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DIN surse autorizate britani
ce s-a aflat că la Londra 
desfășoară întrevederi _____
între lordul Sheperd, ministru 
de stat la Ministerul 
al Commonwealthului și Louis 
M’Banefo, reprezentantul Bia- 
frei. întrevederile au drept 
scop reluarea negocierilor în
tre guvernul federal nigerian 
și Biafra pentru a se ajunge 
la o soluție în problema răz
boiului civil din Nigeria.

se 
secrete

britanic

REDACȚIA SI ADMTNTSTR ATiA ; București Piața Scînteii" Abonamentele se fac la oficiile poștale factorii oostali ri difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Telefon 17,60.10 Tiparul t Combinatul Poligrafic ..Casa Scînteii*.


