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Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

I 
I

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț au sosit marți di
mineața în municipiul Brăila 
în continuarea vizitei de lucru 
întreprinsă în această parte a 
tării. Populația orașului a în- 
tîmpinat cu sentimente de 
profund atașament pe condu
cătorii partidului și statului, 
și-a manifestat deplina ade
ziune față de politica internă 
și externă a partidului și sta
tului nostru.

Orașul Brăila — care în a- 
cest an a sărbătorit 600 de ani 
de existenta — a pășit în cel 
de-al 7-lea secol, cu prestigiul 
de puternică cetate indus
trială. Socialismul i-a con

ferit o tinerețe nouă. o 
renaștere deplină — pe toa
te planurile — largi posibili- 
litățî de valorificare viguroasă 
a resurselor sale. Este semnifi
cativ de relevat faptul că in
dustria brăileană realizează as
tăzi de 10 ori mai mult decît 
în urmă cu 18 ani. în cele 21 
de întreprinderi mari ale mu
nicipiului se realizează produ
sele cele mai diverse,care 
și-au cîștigat renume în întrea
ga tară și mult peste hotarele 
ei. Una din aceste întreprin
deri, cea mai importantă, se 
află în partea de nord-est a 
orașului : Uzina de utilaj greu 
„Progresul", în dreptul căreia 
se oprește coloana de mașini.

„Progresul" 
sub semnul

-o uzina 
progresului

ica intrarea în uzină, condu
cătorii de partid și de stat sînt 
întîmpinați de ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
Mihai Marinescu, de cadrele 
de conducere ale întreprinde
rii, de un grup de muncitori, 
ingineri și tehnicieni. Directo
rul general al uzinei, ing. Nicu 
Constantin, îi informează pe 
conducătorii de partid și de 
stat despre măsurile luate de 
colectivul uzinei pentru a rea
liza, cu maximum de eficiență, 
planul de dezvoltare a uzinei, 
preocupările specialiștilor pen
tru modernizarea și organiza
rea științifică a producției. 
Sînt prezentate, de asemenea, 
aspecte ale activității ce se 
desfășoară în vederea îndepli
nirii sarcinilor sporite ce revin 
întreprinderii în următorii ani, 
în lumina obiectivelor trasate 
de Congresul al IX-lea al par
tidului si de Conferința Națio
nală a P.C.R.

O succintă trecere în revistă 
a producției relevă contribuția 
uzinei la construirea și înzes
trarea tehnică a unor impor
tante obiective ale industriei 
noastre Utilajul rutier, utilaje
le pentru industria chimică, 
pentru industria materialelor 
de construcții și pentru side
rurgie, materialul rulant, ma
șinile și utilajele pentru indus
tria lemnului, pentru construc
ția de nave, echipamentele 
hidroenergetice — iată o cu
prinzătoare carte de vizită prin 
care uzinele „Progresul" s-au 
făcut cunoscute atît în țară, cît 
și peste hotare. Gazdele rela
tează conducătorilor de partid 
și de stat că aici au fost rea
lizate unele utilaje și piese pe 
care oaspeții le-au văzut în 
tursul vizitei la-Galați, la ma
rele Combinat siderurgie ți 1«

șantierele navale. De aseme
nea, aici se produc echipamen
te pentru sistemul hidroener
getic și de navigație de la Por
țile de Fier, pentru noul 
bluming de 1 300 mm de la 
Hunedoara, pentru Uzina 
aluminiu din Slatina etc.

Se menționează că muncito-

Vă rog să-mi dați voie să vă 
transmit un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
par-tidului, a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Mi
niștri și totodată să vă felicit 
din inimă cu prilejul aniver
sării pe care o sărbătoriți în 
acest an, împlinirea a șase se
cole de existență a orașului 
Brăila.

OAișul dv. cu vechimea sa 
multiseculară, a cunoscut în 
anii construcției socialiste o 
puternică dezvoltare. Am vi
zitat Uzina „Progresul", care 
a devenit în zilele noastre un 
puternic centru al industriei 
de utilaj greu. Trebuie să 
spun că în raport cu situația 
de acum doi ani activitatea 
uzinei a evoluat mult. Colecti
vul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni depune eforturi sus
ținute pentru a înfăptui în 
cele mai bune condiții sarci
nile mari ce le revin din pla
nul cincinal. Doresc, cu acest 
prilej să-i felicit din toată ini
ma și să le urez succese tot 
mai mari în 
creatoare, 
(Aplauze puternice).

Deși nu am vizitat 
Combinatul de .celuloză 
de fibre, doresc totuși să feli
cit, în numele conducerii de 
partid și de stat, și pe mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
acestor combinate, care aduc 
la rîndul lor o contribuție în
semnată la înfăptuirea progra
mului de dezvoltare a indus
triei chimice din țara noas
tră. (Aplauze). Sînt și nume
roase alte întreprinderi în o- 
rașul dumneavoastră. Nu 
vreau să le numesc pe toate, 
doresc însă să transmit tutu
ror lucrătorilor din sfera pro
ducției de bunuri 
cadrelor didactice 
mînt, celorlalți 
funcționarilor din

activitatea 
plină de

lor 
avînt.

acum 
și cel

de

PALL DIACONESCU
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materiale, 
din învăță- 
intelectuali, 

____________  __  administra
ția de stat, cele mai calde fe
licitări și urări de succes în 
activitatea lor viitoare. (A- 
plauze, urale).

După cum știți, Congresul 
al IX-lea al partidului a tra
sat un program vast de înflo
rire a patriei noastre socialis
te. Ne aflăm în al treilea an 
al cincinalului. Analizînd re
zultatele obținute pînă acum, 
care ne arată că planul pro
ducției industriale a fost su- 
praîndeplinit, apare cu cla
ritate perspectiva că prevede-

rile cincinalului să fie nu nu
mai realizate ci și depășite. 
La toate aceste succese o con
tribuție de preț ați adus și 
aduceți și dumneavoastră, 
brăilenii. (Aplauze 
urale).

Am obținut de 
rezultate bune, în 
ani ai cincinalului 
niul producției agricole. Anul 
acesta, cu toate greutățile pro
vocate de secetă, datorită con- 

. dițiilor superioare socialiste în 
care muncește țărănimea, mă
surilor luate de partid și gu
vern și în primul rînd hărni
ciei oamenilor muncii de la 
sate — țărani, mecanizatori, 
ingineri și tehnicieni — am 
reușit să obținem o producție 
mulțumitoare la grîu avînd în 
același timp perspective satis
făcătoare și pentru celelalte 
culturi. Aceasta dovedește 
marile posibilități ale agricul
turii noastre socialiste, care 
folosește mijloace mecanizate, 
îngrășăminte chimice și apli
că recomandările științei.

Sîntem convinși, că atît în 
industrie cit și în agricultură 
vom reuși să îndeplinim în 
bune condițîuni sarcinile tra
sate de Congresul al IX-lea al 
partidului și știm că dumnea
voastră, locuitorii orașului 
Brăila, ai județului Brăila, 
veți aduce o contribuție în
semnată la aceste realizări. 
(Aplauze).

Avem rezultate bune în dez
voltarea învățămîntului, știin
ței, culturii, în ridicarea nive
lului de viață al poporului 
care reprezintă preocuparea 
centrală a politicii partidului 
și guvernului patriei noastre 
socialiste. Totodată, partidul 
se îngrijește continuu de per
fecționarea întregii activități 
sociale, de dezvoltarea demo- 
crației socialiste, considerînd 
că numai așa putem crea con- 
diții optime pentru mersul tot V 
mai rapid înainte pe calea de- 
săvîrșirii construcției socia- 
liste, pentru trecerea treptată W 
la făurirea societății 
niște în “ 
dul nostru pornește 
premisa că rezolvarea 
problemelor privind dezvolta- A 
rea societății noastre privește " 
nemijlocit întregul popor, pe 
muncitori, pe țărani, pe inte- A 
lectuali, pe toți cei care mun- 
cesc din patria noastră și că 
nu există problemă ce nu tre- £ 
buie cunoscută de mase, asupra 
căreia oamenii muncii să nu-și

prelungite,

asemenea 
primii doi 
în dome-

România.

spună euvîntul. Numai în te- I 
Iul acesta se creează garanția | 
că măsurile elaborate de partid 
și de guvern corespund pe de
plin intereselor întregii noas
tre națiuni, asigură mersul ho- 
tărît înainte al patriei noastre. 
(Aplauze puternice, urale).

Preocupîndu-ne de înflorirea 
patriei noastre socialiste, noi 
acționăm în același timp pen
tru dezvoltarea colaborării și 
cooperării internaționale cu 
toate țările frățești socialiste, 
văzînd în aceasta garanția în
tăririi prestigiului socialismu
lui in lume, a forței sale, a ca
pacității sale de a asigura pa
cea. Noi știm că cu cit fiecare 
țară socialistă devine mai pu
ternică, obține succese mai 
mari în dezvoltarea sa econe- 
mico-socială, cu atît mai pu
ternic este întregul sistem 
mondial al socialismului ; con
siderăm de aceea ca o obliga
ție fundamentală a noastră, a 
comuniștilor, a fiecărui partid 
comunist să pună pe primul 
plan rezolvarea problemelor 
construcției socialiste în pro
pria țară, aceasta respectînd 
una din îndatoririle principale 
ale solidarității internaționale. 
(Aplauze puternice).

Este cunoscut că România 
dezvoltă relații de colaborare 
și cooperare cu toate țările 
lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, fiind convinsă că 
în felul acesta își aduce contri
buția Ia cauza prieteniei și co
laborării între popoare, la cau
za păcii mondiale.

Țara noastră, întregul popor 
român și-a exprimat și își ex
primă solidaritatea deplină cu

I

Cunoscuta dumneavoastră lu
crare dramatică Trei gene
rații își încheie acțiunea în 1950. 
Presupunînd că ați relua succe
siunea, cum s-ar defini, redată 
într-un nou act, această genera
ție, cea a prezentului ?

— Sincer vorbind, subiectul 
discuției pe care mi-o propui 
este pentru mine puțin dificil. 
Nu am impresia că din pricina 
preocupărilor mele ulterioare, 
care într-un sens m-au îndepărtat 
de această tema, ca să-mi fi de
venit străină... Mai degrabă, 
cred că tabloul tineretului actual, 
luat în mare, încă nu mi-a în
găduit cristalizarea unei opinii 
ferme — de la înălțimea căreia 
să trag niște concluzii generale.

V-ar deranja dacă am delimita 
conversația, la o seamă de ma
nifestări și aspecte ale tinerilor, 
asupra cărora am reflectat une
ori?

— Nicidecum.
—- O mare parte din tinerii 

noștri își dau seama perfect ce 
reprezintă — pentru ei înșiși și 
pentru societate — ca primi ur
mași ai generației mature care 
a pus în țara noastră temeliile 
societății socialiste. Conștienți 
de răspunderea lor, ei se anga
jează într-o cursă. proprie de au- 
todepășire, și îi zăresc, în viitor 
învingători. în conversațiile pe 
care ' . . ‘
tințl de familie, , ,
aflu despre tineri serioși, puși 
pe învățătură, pregătiți pentru 
viața adevărată. Pe ceilalți, însă,

nu izbutesc să-i înțeleg, nu-mi 
pot explica o seamă de reacții și 
de manifestări ale lor, și cred că 
e bine să vorbim despre ei, deși 
nu înglobează generația lor, nu
mai pentru faptul că fenomenul, 
chiar redus, ar fi bine să nu e- 
xiste deloc. Personal nu accept 
o anumită lipsă de cuviință în 
felul unora ele a se îmbrăca, nu 
suport nesinchiseala de care 
s-au îmbibat. Să fiți convinsă că 
știu ce este moda — și eu am 
ținut cont de oscilațiile ei — și 
îmi va face întotdeauna plăcere 
să văd o fată îmbrăcată frumos, 
un băiat îngrijit.

— Cu alte cuvinte, nu vă re
pugnă originalitatea vestimentară 
cît timp e încadrată în limitele 
bunului gust, eleganței.

— ...Și cît timp nu constituie 
un scop în sine, suprema preo
cupare a cuiva. Adică acea ori
ginalitate care particularizează, 
dacă poate, un om, dar nu e 
ostentativă.

Mi se întîmplă Gdesea să merg

pe stradă și să intilnesc adoles
cenți cu haine fistichii, netunși, 
chiar murdari (elevi și studenții) 
să-i văd impertinenți și încmtați 
de obrăznicia lor (mai totdeauna 
vestimentația șocantă e cuplată 
cu un anume comportament de
zagreabil).

— Ce numiți „șocantă" ?
— De mii de ani, omenirea 

se străduiește să-și simplifice 
vestmintele și înfățișarea. De mii 
de ani, oamenii caută haine din 
ce în ce mai simple, mai adap
tate la o viață de muncă și în
cearcă să pună în simplitatea 
asta o eleganță care să-i fie 
proprie — eleganța simplității. 
Bărbații se bărbieresc și se tund 
pentru că au descoperit că e mai 
bine așa, mai curat, mai comod 
etc. Femeile și-au scurtat ro
chiile și minecile ca să se poată 
sui în autobuz, să nu-și murdă-

ROXANA COSTACHE
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le am, uneori, cu pă
cii profesori,
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SPECTATORUL ARE CUVÎNTUL :
comu-
Parti- a 

de la W 
tuturor VIAȚA NOASTRĂ

^ANCHETA^

I „SCiNTEII j
^HNERETULU/'^

IN FILMELE NOASTRE

Jte Instda Mare a Brăilei

Socialismul trebuie să realizeze asemenea condiții, 
ca omul, stăpîn pe mijloacele de producție, făuritor al 
tuturor valorilor materiale și spirituale, să fie, într-ade- 
văr, in centrul atenției, să aibă rolul principal în socie
tate, să se bucure și să beneficieze nestînjenit de drep
turile și libertățile adevăratei democrații socialiste —

premisa fundamentală a înfloririi depline a personali
tății umane. Aceasta înseamnă în fond socialismul pen
tru care am luptat, pe care îl făurim și-l desăvîrșim în 
România.

NICOLAE CEAUȘESCU

Omul și personalitatea sa, 
£ munca și viata socială consti

tuie profunde și nelimitate sur- 
se de inspirație pentru cineaști. « 

W Contemporaneitatea, ca atribut 
reprezentativ pentru orice cine-

matografie, capătă în contextul 
societății socialiste o importantă 
vitală în educarea patriotică, 
etică și estetică a maselor. In ce 
măsură cinematografia româ
nească a slujit aeest deziderat ?

constructorilor socialismului, 
dar au apărut și multe pelicule 
în care neclaritățile ideologice

și lipsa mesajului filozofic au 
făcut casă bună cu false proble
me nereprezentative.

Miza minoră

Un potențial creator nevalorificat |

Toma George Maioreseu, scrii- 
w tor.

— Voi încerca să dau un răs- 
• puns pe care l-ar da mulți din

tre noi, cei din fața ecranului. 
Cinematografia a rămas datoare 

A față de noi. Existența onor suc- 
0 cese în producția ultimilor ani 

confirmă doar potențialul crea
tor al cinematografiei noastre, 

0 in timp ce insuccesele probează 
oft eea de-a 7-a arii n-a ținut

pasul eu evoluția societății so
cialiste, rămlnînd în urma pro
blemelor majore ale vieții noas
tre.

Lazăr Cornel, asist.-doctor.
— Nu va nega nimeni că une

le filme au slujit eficiența 
artistică, activitatea complexă de 
educare socialistă, relevînd pa
gini fi personalități eroice din 
istoria poporului sau probleme 
Inspirate din viața de ari a

Romulus Scriban, inginer con
structor.

Dat fiind că punctul de ple
care al oricărui film e scena
riul, voi începe prin a constata 
că la ora actuală ducem o lipsă 
de scenarii valoroase, scenarii 
care să constituie reflectarea 
celor mai importante evenimen
te, a luptei permanente împotri
va a ceea ce e vechi, perimat, a 
năzuințelor omului de azi. Sce
nariile actuale păcătuiesc prin 
artificialitate, miză minoră, men
ținerea într-o problematică în
gustă a temelor contemporane, 
cu alte cuvinte sînt rupte de

a scenariilor □

realitate. Cred că 
în care cineaștii

momentulîn
. _ ------vor amplasa,

într-adevăr, omul în centrul 
creației lor, omul, repet și nu 
cîteva raporturi schematice, cum 
s-a procedat în bună parte pînă 
în prezent, atunci se va realiza 
și dezvăluirea esenței fenome
nului și tendințelor ce se înscriu

anchetă realizată de 
AMITA NICOLETA 

GHERGHEL

(Continuare in pag. a lll-a)
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Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

poporul vietnamez, care își a- 
pără independența națională 
împotriva agresiunii imperia
liste. Noi dorim din toată 
inimă ca Republica Democrată 
Vietnam, ca poporul vietnamez 
să obțină succese în această 
luptă eroică. Am fi bueuroși 
să se ajungă la rezultate pozi
tive în cadrul tratativelor care 
au loc la Paris între Statele 
Unite ale Americii și Re
publica Democrată Vietnam, 
creîndu-se astfel condiții pen
tru rezolvarea definitivă a pro
blemei vietnameze, prin înce
tarea definitivă a bombarda
mentelor asupra R. D. Viet
nam, prin asigurarea dreptului 
poporului vietnamez de a-și re
zolva problemele interne fără 
nici un amestec din afară. 
(Aplauze). Ne pronunțăm tot
odată pentru rezolvarea, pe 
baza rezoluției adoptate de Or
ganizația Națiunilor Unite a 
conflictului din Orientul Apro
piat, considerînd că restabili
rea definitivă a păcii este în 
interesul tuturor popoarelor 
din această zonă, le asigură 
posibilitatea Concentrării efor
turilor pentru dezvoltarea eco
nomică și socială. Ne pronun
țăm pentru găsirea căilor ce
lor mai potrivite în vederea 
înfăptuirii securității europene, 
pentru asigurarea relațiilor 
dintre națiunile acestui conti
nent pe baze noi, pornind de la 
respectul suveranității și inde
pendenței naționale egalității 
îp drepturi și neamestecului 
în treburile interne. Pe acest 
temei se poate crea adevărata 
securitate europeană, colabo
rarea pașnică fiind în avanta
jul tuturor națiunilor continen
tului nostru. (Aplauze).

Știm că pe calea înfăptuirii 
păcii și aspirațiilor de drepta

încheierea vizitei conducătorilor 
de partid și de stat la Galați

Largi orizonturi construcției românești 
de nave

In continuarea vizitei de lu
cru întreprinsă la Galați, 
marți dimineața tovarășii Ni
colae Ceaușeucu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin și Ilie 
Verdeț au poposit la șantierul 
naval — una dintre cele mal 
vechi întreprinderi ale orașu
lui, radical înnoită, dezvolta
tă și modernizată în anii noș 
tri. în 1960 a fost construită 
la Galați prima navă maritimă 
de 4 500 tone, navă care poartă 
numele orașului. De atunci, 
constructorii navali gălățeni 
au urcat neîncetat treptele 
maturizării i In acest răstimp 
durata de construcție a unei 
asemenea nave s-a redus cu 
aproape 20 de luni. în ultimii 
8 ani, 40 de nave maritime 
și-au început de aici marile 
călătorii pe mările și oceanele 
lumii, purtînd la mii de kilo
metri depărtare de patrie pa
vilionul tricolor, ca o întru
chipare a prestigiului crescînd 
al României socialiste. Con
strucția de nave — una dintre 
cele mai tinere și mai vigu
roase ramuri ale industriei 
constructoare de mașini din 
tara noastră — ocupă în pre
zent o pondere însemnată în 
ansamblul economiei româ
nești, afirmîndu-se tot mai pu
ternic și pe scară internațio
nală.

La intrarea șantierului, oas
peții au fost întîmpinați de to
varășii Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Panait Melisaratos, 
directorul general al S.N.G 
reprezentanți ai comitetului de 
partid și ai organizațiilor ob
ștești de pe șantier. Numeroși 
muncitori, ingineri, funcțio
nari au salutat cu căldură 
prezența conducătorilor de 
partid și de stat în mijlocul 
lor.

Oaspeților le sînt prezentate 
principalele sectoare de fabri
cație. De-a lungul cheiurilor 
și a calei de lansare pentru 
vase de mare capacitate se ză
resc numeroase nave aflate în 
diferite stadii de construcție 
sau de montare a mașinilor și 
Instalațiilor de bord i printre 
ele și două noi mineraliere de 
cîte 12 500 tone flecare.

Se remarcă, printre clădiri
le șantierului, edlficul de im
punătoare arhitectură indus
trială al noii hale de armare 
care, pe un spațiu de 8 400 de 
jnetri pătrați Inmănunchlază 
■k ituiaăr important da atelia- 

te socială și națională a popoa
relor mai există greutăți, că 
cercurile imperialiste, reacțiu- 
nea încearcă să mențină și 
să-și întărească dominația a- 
supra altor popoare.

Condiția principală a victo
riei popoarelor în lupta împo
triva pericolului unui nou răz
boi mondial, împotriva reac- 
țiunii internaționale, este rea
lizarea unității tuturor forțelor 
antiimperialiste și în primul 
rînd a partidelor comuniste și 
muncitorești, detașamentele 
cele mai avansate, mai comba
tive, ale omenirii progresiste 
(Aplauze puternice).

Sîntem încredințați că, uni
te, forțele antiimperialiste pot 
respinge orice acțiune a impe
rialiștilor. Noi avem ferma 
convingere că țările oare con
struiesc socialismul, popoarele 
care au scuturat pentru tot
deauna jugul moșierilor și ca
pitaliștilor, care și-au cucerit 
atît libertatea socială, cit și in
dependența națională, vor ști 
să-și apere și să-și consolideze 
mărețele lor cuceriri revoluțio
nare să asigure progresul ne
încetat al societății socialiste, 
comuniste, cea mai dreaptă 
societate din lume. Avem în
credere deplină în popoarele 
tuturor țărilor socialiste. în 
partidele comuniste ale țărilor 
socialiste ; un popor care prin 
luptă și-a cucerit independen
ța, prin luptă a răsturnat jugul 
asupritorilor, știe să-și mențină 
cuceririle. Sîntem convinși că 
nu există forță în lume în sta
re să poată abate poporul unei 
țări socialiste de pe calea pe 
care a pornit, de pe calea so
cialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice, urale). Iată 
de ce partidul nostru, poporul 
român, își exprimă solidarita
tea deplină cu poporul frate 

re, altădată împînzite pe în
treaga suprafață a șantierului. 
Specialiștii întreprinderii ara
tă că trasajul optic, mașinile 
moderne de debitat tabla na
vală, mecanizarea intensivă a 
danelor sînt cîțiva din factorii 
care au stimulat creșterea pro
ductivității muncii, asigurînd 
producția de serie și făcînd 
posibilă livrarea în fiecare 
lună a cîte unei noi nave. 
Semnificativ apare și faptul că 
șantierul naval este unul din
tre cei mai mari consumatori 
de tablă groasă produsă de la
minorul gigantului siderurgic 
gălățean : aceasta constituie o 
expresie a politicii partidului 
de dezvoltare armonioasă și 
eficientă a diferitelor ramuri 
ale industriei într-un ansam
blu puternic închegat.

Conducătorii de partid și de 
stat s-au interesat de creșterea 
și diversificarea producției 
de nave, de tipurile de vase 
aflate în construcție și de cele 
ce se găsesc în stadiul de 
proiectare. S-a arătat că în 
prezent aici se produc două 
tipuri de nave maritime de 
transportat mărfuri generale ! 
mineraliere și cargouri specia
le, fiecare dintre ele în felu
rite variante adaptate necesi
tăților. Prin îmbinarea înalte
lor calități constructive cu 
caracteristici superioare de ex
ploatare toate tipurile de nave 
maritime românești s-au im* 
pus atenției specialiștilor de 
peste hotare, fiind mult soli
citate la export. Conducătorii 
de partid și de stat au sub
liniat necesitatea ca șantierul 
gălățean să răspundă celor 
mai înalte exigențe calitative 
manifestate în construcția na
vală modernă.

Directorul șantierului i-a in
format pe oaspeți despre des
fășurarea lucrărilor la cîteva 
din noile obiective ce vor asi
gura creșterea ritmului con
strucției de nave în anii vii
tori — hala bloc-secțiilor, pre
lungirea danei și altele. Toate 
acestea vor permite ca în 1970 
să se realizeze o producție a- 
nuală sporită de nave — HI 
cargouri de 4 500 tone și 3 mi
neraliere de 12 500 tone, avînd 
un tonaj total de circa 86 000 
tone.

Oaspeții au fost invitați să 
□rce pe puntea unui minera
lier care și-a încheiat cursa 
de probă. Conducătorii da 
partid șl de stat apreciază că
utate* execuției 0 a finis* 

cehoslovac, cu partidul său co
munist, fiind convinși că, sub 
conducerea comuniștilor, a 
conducerii de partid și de stat, 
poporul cehoslovac va ști să 
respingă orice încercare de a 
lovi în interesele socialismului, 
orice atentat la cuceririle sale 
revoluționare, asigurînd mer
sul hotărît înainte spre victo
ria deplină a socialismului în 
Cehoslovacia. (Aplauze, urale).

în cursul vizitei la Galați și 
Brăila, ne-am întîlnit cu mun
citori, cu intelectuali, am tre
cut prin numeroase sate. Peste 
tot am remarcat privirea cal
dă, veselă, optimistă a celor ce 
muncesc din aceste localități. 
Este una din expresiile voinței 
gălățenilor, și brăilenilor, ca și 
a întregului popor, de a înfăp
tui neabătut politica Partidului 
Comunist, politică ce corespun
de pe deplin intereselor națiu
nii noastre socialiste. în mani
festările de caldă simpatie cu 
care am fost întîmpinați peste 
tot, vedem expresia încrederii 
nestrămutate în politica mar- 
xîst-leninistă a partidului nos
tru, a încrederii în Partidul 
Comunist Român, în conduce
rea sa care face totul pentru 
a corespunde năzuințelor po
porului. (Aplauze prelungite, 
urale). Fiți siguri tovarăși că 
partidul nostru comunist, con
ducerea de partid și de stat, 
vor face totul pentru a asigura 
mersul tot mai hotărît înainte 
al patriei noastre pe calea so
cialismului și comunismului, 
pentru înflorirea continuă a 
națiunii noastre socialiste. în 
încheiere, vă rog să-mi dați 
voie să vă urez din toată inima 
noi și mari succese în activi
tatea dumneavoastră închinată 
fericirii patriei, măreției ei, 
multă sănătate și fericire la 
toți. (Aplauze puternice, pre
lungite, urale entuziaste).

Jului, nivelul tehnic al apara
telor de bord, recomandînd 
specialiștilor de aici să per
severeze în adoptarea celor 
mai recente cuceriri ale teh
nicii navale mondiale.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu i-a fe
licitat pe constructorii de nave 
și pe proiectanți pentru suc
cesele obținute, îndemnîndu-i 
să îmbunătățească neîncetat 
performanțele calitative ale 
navelor construite, atît pentru 
flota noastră maritimă comer
cială, cît și pentru export. Sute 
de muncitori ovaționează în
delung pe oaspeți, conducîndu-i 
cu dragoste pînă la ieșirea din 
șantier.

De la șantierul naval, co
loana de mașini, străbătînd 
arterele principale ale Gala
ților, s-a îndreptat spre Brăila. 
Mii de gălățeni aflați la ora 
aceea pe străzi, i-au salutat 
cu însuflețire pe conducătorii 
de partid și de stat, mani- 
festîndu-și dragostea față de 
Partidul Comunist Român, în
crederea nețărmurită în poli
tica sa consecventă de ridi
care continuă a patriei pe noi 
culmi de progres și civilizație.

ION MECA 
RADU APOSTOL
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(Urmare din pag. I)

rii, inginerii și tehnicienii uzi
nei au reușit să perfecționeze 
parametrii tehnici la utilaje
le existente, precum și să 
asimileze produse noi. Este 
remarcat ruloul compresor 
R 814, care, avînd o greu
tate totală de 8 tone, exer
cită o forță de presare asupra 
solului de 14 tone. Rod al unei 
invenții brevetate, aparținînd 
colectivului de proiectanți din 
uzină, el prezintă avantaje în
semnate față de tipul prece
dent. Conducătorii de partid 
și de stal se interesează de ca
litatea excavatoarelor față de 
care, în urmă cu doi ani, au 
formulat observații critice. Di
rectorul general al uzinelor in
formează că în prezent se lu
crează la asimilarea unor noi 
tipuri de excavatoare. Cu o 
capacitate a cupei de 0,4 și res
pectiv 0.6 mc ; noile tipuri vor 
fi dotate cu acționare hidrau
lică, prezentînd importante a- 
vantaje în ce privește mobili
tatea și rezistența în funcționa
re. în afară de aceste produse 
tradiționale, întreprinderea 
brăileană asimilează o serie de 
dispozitive ce urmează a fi 
montate pe tractoare: echipa
mente de încărcare și excava- 
re, echipamente de săpat gropi, 
și șanțuri, de extras cioturi și 
rădăcini de copaci, de pozat 
cabluri, precum și gredere 
autopropulsate, mașini pentru 
fabricile de cărămizi etc. Prin 
proiectarea și realizarea unei 
noi linii tehnologice, producția 
de excavatoare și rulouri com- 
presoare- a crescut în acest an 
cu aproximativ 10 la sută.

Tovarășul Nicolae Geaușescu 
și ceilalți conducători de partid 
și de stat se interesează de 
activitatea inginerilor, de mo
dul cum aceștia se preocupă de 
buna folosire a spațiului de 
producție. Sînt prezentate date 
semnificative din care rezultă 
că în uzină lucrează în prezent 
170 de ingineri; aceștia au con
stituit un colectiv stabil de 
concepție, astfel încît există 
condiții pentru modernizarea 
în continuare a producției, 
pentru realizarea unui ritm 
mai rapid de aplicare a ideilor 
noi în procesul de fabricație. 
Colectivul de ingineri studiază 
în prezent posibilitățile de sim
plificare a sistemului informa
țional în uzină.

Hala turnătoriei de oțel. Și, 
aici, conducătorii de partid și 
de stat sînt întîmpinați de 
muncitori cu mult entuziasm. 
La cuptorul Siemens Martin se 
elaborează o șarjă pentru con
fecționarea unei imense roți 
dințate cu diametrul de 4 m, 
necesară morilor cu bile din 
industria minieră.

în secția construcții metali
ce sînt prezentate utilaje de 
performanță ! batardourile 
pentru închiderea ecluzelor de 
la Porțile de Fier și transpor
toare de mare tonaj. Un astfel 
de transportor metalic, în lun
gime de 20 m, destinat Fabri
cii de ciment de la Bîrsești, se 
află în acest moment în probe 
de funcționare și rodaj.

în cursul vizitei prin uzină, 
conducătorii de partid și de 
stat discută cu muncitori, in
gineri și tehnicieni, interesîn- 
du-se de activitatea ce o des
fășoară, de preocupările lor 
pentru modernizarea produc
ției și mărirea productivității.

Pe platoul de încercare a 
produselor finite are loc o de
monstrație eu noile utilaje in
trate în producție de serie, ru
lourile compresoare R 814 și 
excavatoarele E 04. Se cer ex
plicații în legătură cu consu
mul de metal și cu producti
vitatea utilajelor aflate în faza 
asimilării. Din tabloul compa
rativ ce le este prezentat re
zultă că noile utilaje vor avea 
aceleași performanțe ca și ti
purile similare construite de 
firme străine cunoscute în în
treaga lume.

La plecare, felieitîndu-i pe 
muncitorii, inginerii și tehnici
enii acestei mari uzine brăile- 
ne, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că, față dă acum doi ani, 
uzinele „Progresul" au cunos
cut o nouă dezvoltare și perfec
ționări pe calea îmbunătățirii 
calității produselor.

Noi armonii în urbanistica Brăilei
Conducătorii de partid și de 

stat se îndreaptă apoi spre cel 
mai nou cartier de locuințe al 
Brăilei — microraionul „Hipo
drom'*. Construcția sa a început 
în anul 1965 și face parte 
din amplul plan de moderni
zare a Brăilei, ale cărui linii 
generale păstrează concepția 
urbanistică a orașului: dis
poziția riguros geometrică a 
bulevardelor, în arcuri de 
cerc, sprijinite la extremități 
de faleza Dunării și întretăia
te de străzi radiale. Gazdele 
informează că acest mod de 
sistematizare a dat posibilitate 
arhitecților să adopte soluții 
îndrăznețe moderne, materia
lizate pînă acum prin ansam
bluri de blocuri în care locu
iesc aproape 20 000 de cetățeni 
ai orașului — a 7-a parte a 
populației.

Pe aleile dintre blocurile 
noului cartier, de la balcoane
le vesel colorate, mii de cetă
țeni fac oaspeților o primire 
caldă, entuziastă.

Perspectivele edilitare ale 
Brăilei, soluțiile folosite în 
construcția de locuințe au fost 
înfățișate pe larg de vicepre
ședintele Consiliului popu
lar județean, inginer Lu
cia Dobrescu. Pînă acum în 
cartierul „Hipodrom" s-au ri
dicat 1 645 de apartamente, un 
local’de școală, complexe co
merciale. Gradul sporit de 
confort, finisajul îngrijit, scot 
în evidență preocupări de 
diversitate și soluții inedite, 
reflectă strădania arhitecților 
și constructorilor de a înălța 
clădiri a căror frumusețe, o- 
riginalitate și trăinicie să fie 
realizate prin mijloace simple, 
în ansamblul „Hipodrom41 se 
vor construi în total 4140 de 
apartamente, ridicate pe am
plasamente libere, fără demo
lări. Un nou proiect — recent 
comandat — va ține seama 
de o cît mai Judicioasă folosi
re a terenului, mărind de Ia 
3 030 mp la 3 530 mp densita

însuflețită adunare populară 

a brăilenilor
Cu nesfîrșite urale și acla

mații i-au întîmpinat pe con
ducătorii de partid și de stat 
miile de locuitori ai Brăilei 
veniți pe faleză pentru a lua 
parte la o însuflețită adunare 
populară.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Mihai, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean de partid, președintele 
Consiliului popular provizoriu 
județean. El a relevat succe
sele dobîndite de cetățenii Ju
dețului și municipiului Brăi
la în creșterea producției in
dustriale, în combaterea ur
mărilor secetei și obținerea u- 
nor rezultate mulțumitoare 
și în producția agricolă. Asi
gurînd conducerea partidului 
de aprobarea șl sprijinul de
plin al oamenilor muncii brăi- 
leni față de politica internă și 
externă a P.G.R., vorbitorul a 
arătat că populația orașului și 
Județului, însuflețită de per
spectivele ce îi stau în față, 
va munci și în viitor cu dă
ruire și qu întreaga sa capaci
tate de muncă pentru prospe
ritatea acestor meleaguri, pen
tru înflorirea patriei.

Tovarășul Gheorghe Necu- 
lau, directorul general al 
Combinatului de celuloză și 
hîrtie, a subliniat în cuvîntul 
său măsurile luate, preocupa
rea întregului colectiv al în
treprinderii pentru ca. printr-o 
mai bună organizare a pro
ducției și a muncii, să se a- 
tingă parametrii proiectați. 
Vom munci în continuare — 
a spus vorbitorul — pentru 
lichidarea deficiențelor exis
tente și vom face tot ce ne 
stă în puteri pentru a ridica 
eficiența economică a produc
ției și a spori astfel contri
buția noastră la dezvoltarea 
întregii economii naționale.

în numele celor peste 2 400 
de slujitori ai catedrei din 
acest județ, profesoara Stela 
Dumitrescu, directoarea Liceu
lui „Nicolae Bălcescu”, a mul

Pe Insula Mare a Brăilei 
în lanuri încărcate de roade

De cîțiva ani, în Lunca Du
nării și în bălțile acesteia se 
desfășoară lucrări de mare 
amploare pentru punerea în 
valoare a unor Importante su
prafețe de terenuri fertile. 
Rezultatele aplicării acestui 
vast program sînt deosebit de 
concludente în Insula Mare 
a Brăilei — unul dintre obiec

tea suprafeței locuibile pe 
hectar.

în ultimii doi ani cheltuie
lile de construcție au fost re
duse, costul unui apartament 
încadrîndu-se, începînd din 
acest an, în devizul preză- 
zut.

Vizitînd unul din blocurile 
recent terminate, conducătorii 
de partid și de stat subliniază 
că se pot aduce -încă îmbună
tățiri substanțiale în ce pri
vește distribuirea spațiului lo
cuibil, fără a diminua confor
tul și atrag atenția asupra 
consumului exagerat de mate
rial lemnos în construcția de 
locuințe. Ei recomandă proiec- 
tanților și constructorilor să 
adopte soluții mai simple șl 
mai eficiente, menite să re
ducă prețul de cost pe aparta
ment.

în timpul discuțiilor a fost 
abordată și problema cons
truirii unor locuințe ieftine, 
potrivit recentelor indicații 
date de partid. Se arată că 
este în curs de elaborare un 
proiect pentru construirea u- 
nui ansamblu de circa 800 de 
apartamente de acest tip, 
chiar în apropierea zonei „Hi
podrom".

Oferind un buchet de flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
o pionieră îi invită pe condu
cătorii iubiți să viziteze școa
la în care învață — o cons
trucție nouă, ridicată o data cu 
cartierul. Cadrele didactice 
și elevii întîmpină pe oaspeți 
și îi conduc prin sălile de cla
să si laboratoarele aparținînd 
Școlii generale de 8 ani nr. 23 
și Liceului industrial de chi
mie.

La despărțire, conducătorii 
de partid și de stat urează ca
drelor didactice noi succese în 
nobila lor activitate de edu
care și instruire a tinerei ge
nerații.

în aclamațiile locuitorilor 
din cel mai tînăr cartier al 
Brăilei, oaspeții se îndreaptă 
apoi spre faleza Dunării.

țumit conducătorilor de partid 
și de stat pentru condițiile 
deosebite asigurate dezvoltării 
și perfecționării învățămîntului 
de toate gradele din țara noas
tră, în concordanță cu nevoile 
de cadre ale economiei și cul
turii naționale. Vă asigurăm, 
a spus vorbitoarea, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
a face din vlăstarele ce ne sînt 
încredințate fii demni și de
votați ai patriei, cetățeni des
toinici ai societății socialiste.

Dezvoltarea și modernizarea 
continuă a uzinei de utilaj 
greu „Progresul" din Brăila — 
a spus în cuvîntul său maistrul 
Gheorghe Bratosin — face ca 
această importantă unitate 
constructoare de mașini să se 
bucure în prezent de un bun 
renume atît în țară, cît și peste 
hotare. Urmînd indicațiile pre
țioase date de iubiții oaspeți 
cu prilejul vizitării uzinei, co
lectivul nostru își va intensifi
ca eforturile pentru perfecțio
narea continuă a producției în 
așa fel încît să răspundă pe 
deplin înaltelor exigențe ale 
unei economii moderne, în 
plin avînt de creștere și mo
dernizare.

în aclamațiile entuziaste ale 
celor prezenți a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintele secretarului gene
ral al partidului au fost subli
niate în repetate rînduri de 
aplauze și ovațw furtunoase.

După încheierea adunării 
populare, oaspeții se îndreaptă 
spre gara fluvială a orașului, 
în port domnește o activitate 
intensă. Sînt încărcate sau des
cărcate mărfuri de o mare di
versitate, demonstrînd încă o 
dată ampla viață economică a 
Brăilei. Oprindu-se pentru 
cîteva clipe din lucru, munci
torii portului salută cu însu
flețire pe conducătorii de 
partid și de stat, care, îmbar- 
cîndu-se pe nava rapidă „Ex
pres", se îndreaptă spre Insula 
Mare a Brăilei, imensă întin
dere de pămînturi renăscute.

tivele vizitate de conducătorii 
de partid și de stat. Acest colț 
de țară, îmbrățișat de apele 
Dunării, oferă imaginea unor 
profunde transformări înnoi
toare. Aici, după nenumărate 
veacuri de domnie a apelor, 
au fost scoase la lumină, în 
numai cîțiva ani, pămînturi

La Uzina „Progresul"-Brăila

roditoare, creație a hărniciei 
umane.

Scurta istorie a acestor pă
mînturi datează din 1964 cînd. 
cu ajutorul utilajelor moderne, 
a fost înălțat un dig încon
jurător de 152 km lungime. 
La adăpostul digului a fost să
pată o vastă rețea de canăle 
de desecare, totalizînd sute de 
kilometri și milioane de me
tri cubi de pămînt excavat. La 
aceasta se adaugă forța stații
lor de pompare, care, în final, 
vor însuma peste 74 metri cubi 
apă pe secundă.

într-un cadru pitoresc, în 
preajma lanurilor de zeci de 
mii de hectare de porumb și 
floarea-soarelui, conducătorii 
de partid și de stat sînt întîm
pinați de mecanizatorii, hidro- 
amelioratorii și specialiștii 
care au schimbat destinul fos
telor bălți. în fața a trei hărți 
care reprezintă Insula mare a 
Brăilei, conducătorii de partid 
și de stat se interesează de sta
diul de execuție a noilor lu
crări de amenajare, de ritmul 
în care sînt redate agriculturii 
noile suprafețe de teren, de 
starea culturilor și de eficien
ța economică realizată.

Explicațiile sînt date de to
varășii Angelo Miculescu, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, 
și Grigore Mocanu, directorul 
întreprinderii agricole de stat 
„Insula mare a Brăilei". Ei 
arată, printre altele, că din pe
rimetrul îndiguit de 72 mii 
hectare, au intrat în circuitul 
agricol peste 44 000 hectare. 
Numai lanurile de porumb, 
floarea-soarelui și alte culturi, 
aparținînd acestei întreprin
deri agricole de stat. însumea
ză peste 37 mii ha. ,

De pe înălțimea digului de 
protecție, privirile străbat 
„Insula porumbului și a florii- 
soarelui", cum a fost denumită 
de fermieri, pînă departe, în 
zarea estompată de culmile de 
piatră ale munților Măcin.

Apreciind rezultatele activi
tății hidroamelioratorilor. ale 
șefilor de ferme și meca
nizatorilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se. interesează de a- 
plicarea măsurilor menite să 
asigure valorificarea mai de
plină a acestor pămînturi noi, 
extinderea suprafețelor culti
vate, urgentarea lucrărilor Ja 
noile rețele de canale și a sta
țiilor de evacuare a apelor pen
tru intrarea în funcțiune îna
inte de termenul prevăzut, co
relarea acțiunilor hidroamelio
ratorilor, agricultorilor și sil
vicultorilor într-un tot armo
nios.

Referindu-se la însemnătatea 
măririi eficienței economice a 
acestei mari întinderi agrico
le, secretarul general al C.C. 
al P.C.R. subliniază necesita
tea studierii atente a posibili
tăților de creștere a produc
ției, de transportare și depozi
tare a recoltei, de reducere a 
prețului de cost, de mărire a 
beneficiilor. Reiese că există 
rezerve și posibilități care ara
tă că fermierii de aici au mul
te de făcut pentru fructificarea 
investițiilor mari efectuate de 
stat, pentru amortizarea aces
tora într-un termen cît mai 
scurt. Mecanizatorii întreprin
derii dispun de 250 combine 
diferite, de 650 tractoare și 
alte mașini, ceea ce atestă pre
ocuparea deosebită pentru asi
gurarea unei puternice baze 
materiale.

Conducătorii de partid și de 
stat se interesează îndeaproa
pe de modul cum este îndepli
nit complexul de măsuri refe
ritoare la dotarea optimă a în
treprinderii, de crearea unor 
condiții corespunzătoare de 
muncă pentru mecanizatori și 
șefii de ferme, de organizarea 
și dezvoltarea rețelei de dru
muri și căi de acces în insulă, 
pentru reducerea cheltuielilor 
legate de aprovizionare. Sînt 
examinate posibilitățile de * 
menajare a unor debarcader®, 

de mărire a capacității silozcn 
rilor, de îmbunătățire a struo- 
turii culturilor. Alături de po
rumb și de floarea-soarelui se 
vor extinde culturile de grîu 
care, pe primele suprafețe cul
tivate, au dat anul acesta în 
medie 3 950 kg la hectar.

Vizita continuă de-a lun
gul unui drum situat între 
tarlalele fermelor agricole. De 
o parte și alta a drumului se 
întind lanurile de floarea-soa
relui și de porumb. Șefii de 
fermă prezintă cu vădită mîn- 
drie rezultatele, ca și proiecte
le de viitor. Un prim popas are 
loc la ferma nr. 1, situată la 
cota 2,15 metri, cea mai joasă 
din întreaga insulă. Pămîntul 
presărat cu scoici și melci a- 
mintește că ne aflăm pe locul 
festelor lacuri „Aerele" și 
„Scurtu".

Se observă, printre altele, 
că alături de culturile care 
promit recolte de 8—10 tone 
porumb la hectar sînt altele 
mult mai slabe. încă de la 
intrarea pe terenurile fermei, 
un lan de floarea-soarelui se 
ia la întrecere în înălțime cu 
stuful. Pe o parte a drumului, 
pe fîșii lungi de zeci de kilo
metri de teren acoperit cu pă
mînt rezultat de la săparea 
canalelor, nu crește nimic .

în cursul discuțiilor au fost 
abordate probleme referitoare 
la necesitatea aplicării măsu
rilor pentru cultivarea fiecă
rei palme de pămînt, elibera
rea a peste 4 mii hectare aco-^ 
perite de cioturi, adîncirea stu
diilor privind regimul de cir
culație a apei, asigurarea a- 
cesteia In perioadele de sece
tă prin efectuarea în viitor a 
amenajărilor pentru irigații, 
nivelarea fostelor privaluri și 
Jepși, pentru a se crea condi
ții normale de creștere a plan
telor, organizarea teritoriului 
care să permită utilizarea efi
cientă a mijloacelor mecani
zate, în cadrul fiecărui sistem 
de amenajare și în fiecare fer
mă agricolă.

Totodată au fost prezentate 
măsurile privind efectuarea 
unor amenajări corespunzătoa
re care să asigure îngrășarea 
unui mare număr de animale 
pe baza folosirii a zeci de mii 
de tone de coceni și alte furaje.

în încheierea vizitei de 
lucru la I.A.S. Insula Ma
re a Brăilei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat eforturile 
muncitorilor și specialiștilor 
de aici, urîndu-le să dobîn- 
dească noi succese în valori
ficarea acestor terenuri agri
cole, să le sporeasă fertilita
tea, să dea economiei națio
nale produse pe măsura inves
tițiilor mari făcute de stat.

în încheierea vizitei, Comi
tetul județean de partid și 
Consiliul popular județean 
au oferit o masă în cinstea 
conducătorilor de partid și de 
stat.

...După-amiază, în aplau
zele celor prezenți, schimbînd 
saluturi prietenești cu fermi
erii celor mai tinere pămîn
turi din județul Brăila, oas
peții încheie vizitarea Insulei 
Mari a Brăilei.

Cu aceasta a luat sfîrșit vi
zita conducătorilor de par
tid și de stat în județele Ga
lați și Brăila. Popasul de două 
zile pe meleagurile dunărene 
a prilejuit întîlniri și convor
biri fructuoase cu muncitori, 
ingineri și tehnicieni din in
dustrie, cu lucrători și specia
liști din agricultură, cu inte
lectuali, cu numeroși cetățeni. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de par
tid și de stat au făcut or
ganelor locale de partid și de 
stat recomandări referitoare 
la realizarea sarcinilor actuale 
și de perspectivă, economice 
și social-culturale, în scopul 
propășirii continue a celor 
două județe în contextul în
floririi întregii țări.
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pe linia progresului, a mersului 
înainte al societății.

Ion Băieșu, scriitor.
E la fel de adevărat însă că. 

adresîndu-te unor teme aparți- 
nînd unui trecut mai mult sau 
mai puțin îndepărtat și abordîn- 
du-le azi. cînd istoria s-a sedi
mentat, cînd evenimentele și 
consecințele lor îți apar limpezi, 
analizate, interpretate, riști infi
nit mai puțin un eșec de ordin 
ideologic decît atunci cînd tre
buie să analizezi, să sintetizezi, 
să interpretezi propria-ți epocă. 
E nevoie aici de o scînteie de 
geniu. Dar, cum nu „scînteia de 
gen iu “ a interesat în primul 
rînd în promovarea autorilor de 
film, e aproape normal, din pă

Cum se reflectă in film 
sociologic al preocupărilor tineretului

lipsa unui diagnostic

Bena Romulns, jurist.
Penuria scenariilor privind 

viața tineretului de azi scenarii 
care să mustească de viață, care 
să ridice probleme reale tînă- 
rului din sală. își plasează ră
dăcinile în lipsa unui diagnostic 
sociologic al preocupărilor, as
pirațiilor, frămîntărilor tineri
lor.

Pentru a afla răspunsul la 
întrebarea „oare ce gîndesc ti
nerii de azi ?“ e nevoie tocmai 
de o largă investigație sociolo
gică, care încă ne lipsește.

Rep.
De ce credeți că tinerii zilelor 

noastre nu se recunosc în multi 
dintre eroii filmelor românești 
de actualitate ?

Bena Romulus.
Filmele de pînă acum păcătu

iesc, mai ales, prin schematism. 
Adică, se pleacă de la o pre
misă apriorică, astfel că majo
ritatea covîrșitoare a tinerilor 
sînt „buni"... etc. etc! dotați cu 
cele mai alese trăsături de ca
racter si că mai există unii, 
foarte puțini întotdeauna, niște 
cazuri cu totul izolate, care mai

Atitudinea reprezentativă a societății socialiste — 
izvo precumpănitor al creației cinematografice

Papamihail Nicolae
— Eroul unui film dei actuali

tate poate fi un personaj nega
tiv ? Desigur, dar el trebuie pri
vit în contextul zilelor noastre, 
în legătura luî dialectică cu 
societatea. în acest .caz trebuie 
arătat că acest personaj e. de 
fapt, un fals erou al filmului. 
Adevăratul erou este colectivir Exigenta ideologică și artistică 

a autorilor filmului

Dezvoltarea ideilor scenariu
lui. organizarea lor artistică 
și transpunerea mesajului în 
imagini le asigură regizorul.

Romulus Scriban
Unanim recunoscut este fap

tul ca filmul e o operă de artă 
al cărei principal autor este 
regizorul. Regizorul e cel care 
trebuie să fie răspunzător de 
filmul său. din toate punctele de 
vedere, inclusiv din punct de 
vedere tematic și ideologic. Ci
nematografia noastră nu duce 
lipsă de regizori de valoare, ca 
de pildă Liviu Ciulei. Lucian 
Pintilie. Andrei Blaier. ș.a. Cum 
se explică faptul că aceștia au 
rare ocazii de a crea, nu mă 
îndoiesc, filme de valoare. în 
timp ce regizori de duzină ne 
copleșesc cu comedioare, filme 
polizat? false, filme de actuali
tate ? Nu cred că greșesc afir- 
mînd că în . cinematografia ro
mânească nu a existat climatul 
de exigentă si principialitate 
necesar si s-a lucrat ținîndu-se 
cont în bună măsură de inte
rese subiective. Privind pro
blema din punct de vedere sta
tistic, observăm că în nici o 
tară nu există inflații de regizori 
mari. Aceștia sînt puțini, sînt 
c'tiva. Nu ne putem permite’ 
„luxul" — dacă e lux — să ig- 
nor^m existență unui Ciulei în 
timp ce sîntem siliți să înghi
țim f’lme ai căror autori decla
ră de fiecare ,.dată“ că viitorul 
lor film va fi ..opera vieții lor“.

Bob Călinescu. regizor-Anima- 
F^m.

Regizorii buni trebuie creați. 

cate, ca majoritatea filmelor 
noastre despre actualitate să fie 
mici sau mari eșecuri.

Nicoleta Toia, studentă, regie 
teatru.

Dacă subiectele dramatice ale 
epocii sînt ocolite cu prudență 
în favoarea divertismentelor 
ușurele, cu șlagăre și rochițele 
la modă (utile și ele, dar nu în 
făurirea istoriei unei arte !) sau 
dacă, atunci cînd sînt abordate, 
scenariile sînt rotunjite pe ici, 
edulcorate pe colo în virtutea 
unor comodități birocratice care 
vehiculează încă principii depă
șite, extrase dintr-o „ideologie" 
de buzunar, atunci viața nu 
mai e cercetată, sondată, la ni
velul care ar face dintr-o peli
culă o operă de artă.

au și unele deficiențe. Pînă la 
urmă, ei cer ajutor colectivului 
— se îndreaptă, sînt recuperați 
și astfel apare nelipsitul ,Jia- 
ppy-end“ ! Urmînd această re
țetă, cazul nu e tipic, iar „solu
ția" neconvingătoare.

De ce totdeauna cu „happy- 
end ?

în materie de căsătorie și co
pii se fac atîtea greșeli irepa
rabile. Acesta e un adevăr. Și 
atunci de ce ne e teamă de un 
film „tragic" pe această temă ? 
Fără discuție, finalul va fi tra
gic dar tinerii vor rămîne cu 
ceva la ieșirea din sală. Va fi 
un semnal de alarmă, o averti
zare mereu vie, de a nu repeta 
greșelile altora.

Rep.
în concluzie, pledați pentru 

abordarea sinceră $1 veridică 
a realității.

Bena Romulus.
Sînt adevăruri pe care scena

riile de film le ocolesc, de ani 
de zile, cu încăpățînare. Dar, 
adevărul e la rîndul lui „încă
pățînat" în zadar îl dai afară 
pe ușă. că revine pe geam.

tatea, acei prieteni sau tovarăși, 
mai mult sau mai puțin indivi
dualizați. care încearcă să-I 
schimbe, care îl condamnă cînd 
acesta sfidează mai departe opi
nia colectivului în care trăiește.

Iată un film în care reprezen
tativ nu e personajul. Reprezen
tativă e atitudinea societății so
cialiste.

Trebuie asigurată o largă bază 
materială cinecluburilor, dat 
fiind că experiența altor țări ne 
învață că multi $i valoroși rea
lizatori contemporani apar din 
rîndul cineclubiștilor — a se ve
dea cazul iugoslavilor, al cehos
lovacilor. al francezilor etc. în 
țara noastră mișcarea cineclu- 
bistă primește mai mult un spri
jin moral din partea C.S.C.A. 
Orice s-ar spune nu se poate 
face un film fără aparat de fil
mat și fără peliculă. Nu con
test capacitatea facultății de ci
nematografie din cadrul I.A.T.C. 
de a crește regizori buni, deși 
baza și criteriile de selecție sint 
destul de subiective și hazar
date. Majoritatea producției „de 
clasă" a fost bine primită de 
critică, a avut ecouri în con
fruntări internaționale. Dar. pa
sul spre filme de anvergură ar
tistică este dificil și e de datoria 
forurilor competente de a ur
mări cu grijă acest „pas". Nu e 
de dorit însă ca -această „uceni
cie" să se prelungească exage
rat de mult.

Ion Băieșu
Sînt întrutotul de acord că 

va trebui dusă o judicioasă po
litică de cadre în sensul promo
vării cineaștilor valoroși. Auto
rii eșecurilor repetate nu au ce 
căuta pe generic. Alături de 
realizatori actorul are dificila, 
dar nobila sarcină, de a da via
tă personajului, care va trans
mite mesajul filmului. Nu avem 
actori de film si de aceea filmele 
noastre abundă în interpretări 
teatrale. într-un supărător ames

tec al stilurilor de joc. Cele cî- 
teva excepții sint flori rare și, 
din păcate, și mai rar solicitate. 
In schimb, apar anual o serie 
de diletanți. „stele", care se 
sting încă de la primul tur de 
manivelă și totuși filmările con
tinuă.

Nicoleta Toia
Am impresia că acum putem 

vorbi despre seriozitatea și răs
punderea profesională a autori
lor. O anumită comoditate biro
cratică, o fugă de răspundere 
ia uneori locul emulației artis
tice. Cum drumul dintre scena
riu și banda de celuloid e destul 
de lung, toți cei răspunzători 
de viitorul film se pot simți 
tentați să intervină, dar în asa 
fel îneît „să nu aibă probleme". 
Scenaristul acceptă pentru că 
a semnat un contract, regizorul 
acceptă ca să termine filmul, 
vedeta acceptă ca să-i fie mai 
ușor și compromisul e gata.

T.G. Maiorescu
Se uită, de multe ori, că fil

mul e creație artistică colectivă, 
iar membrii colectivului tre

C
 Mijloacele de expresie

dacă slujesc mesajului creației cinematografice

Cinematografia, ca proces de 
creație artistică, implică îmbo
gățirea și perfectionarea mijloa
celor de expresie artistică. în 
ce măsură căutările artistice ri
dică valoarea filmului ?

VIA TA NOASTRĂ IN
FILMELE

NOASTRE
Bob Călincscu
Utilizarea inovației artistice 

presupune o poziție ideologică 
și estetică limpede. Inovația tre
buie să slujească tema tratată, 
adîncindu-i unghiurile de son
daj.

Romulus Scriban
în nici un caz nu putem consi

dera că modul în care a fost 
filmat, de exemplu „Diminețile 
unui băiat cuminte" este nepo
trivit din cauza marii mobilități 
și nervozității camerei de luat 
vederi, a utilizării transfocatoru- 
lui și a unor imagini supraex
puse. Aceste mijloace sînt adec
vate conținutului respectiv, mo
bilitatea camerei se acordă per
fect cu spiritul frămîntat al oer- 
sonajulvi principal. Veve. cu 
căutările lui. Simbolurile cine
matografice obligă spectatorul 
Ia o participare mai activă în 
timpul vizionării. îi solicită gîn-

Critica de film — instrument de educație 
artistică și ideologică

Rep.
A adus critica acel climat 

constructiv de dezbateri. în care 
să se discearnă temele și nro- 
blemele majore ale epocii de su
biectele facile valoarea de non- 
X’aloare ?

Papamihail Nicolae
DuDă părerea mea. critica ci

nematografică nu a reușit să 
se impună nici în fața realiza
torilor. nici a publicului. A fost 
extrem de dureros sâ citesc în
tr-o anchetă recentă a revistei 
..Cinema" că cei mai renntați 
critici ai noștri consideră că nu 
au avut nici o influentă asupra 
realizatorilor, dureros atît pen
tru unii cît și pentru ceilalți. 

buie să aibă o viziune ideolo- 
gico-estetică unitară. Orice bre
șă în această unitate duce inevi
tabil la breșă în structura artis
tică a filmului. De aceea, mă 
întreb : cum să avem pe ecrane 
filme bune cînd viziunea este
tică, responsabilitatea civică și 
artistică este înlocuită cu un sis
tem ierarhic de responsabilități 
administrative ?

Absența unor grupări de crea
ție (scenariști, regizori, opera
tori etc.) constituite pe baza unor 
afinități și similitudini de con
cepție, care să-și afirme cu vi
goare și curaj „programul este
tic" și prezenta în locul lor a 
unor închistate și birocratice 
sisteme de „muncă la scenarii", 
„de avizare și aprobare" au dus 
în mod inevitabil la o mediocri
tate ofensivă, la un diletantism 
activ. Consider că înființarea 
celor trei studiouri alcătuite din 
scenariști, regizori și redactori 
vor furniza climatul necesar de
pășirii stadiului actual al ci
nematografiei.

artistică sint modeme

- e—I
direa și-1 fac să accepte ideea că 
cinematograful nu a fost creat 
doar pentru divertismente fa
cile. Atacînd în bloc, fără dis- 
cemămînt, toate „căutările" de 
ordin formal, am putea fi în 

dezacord cu obsedanta imagine 
a casei scărilor din „Duminică 
la ora 6" care revine apăsător 
asupra spectatorului, integrîn- 
du-1 în atmosfera sufocantă a 
teroarei anticomuniste. Nu se 
poate gîndi nimeni la blamarea 
transtravului, procedeu de ma
ximă eficacitate în izolarea per
sonajelor față de mediul încon
jurător. dar numai atunci cînd. 
în același film, situația o cere.

E drept, orice exagerări în 
acest sens duc la confuzii — așa 
cum s-a întîmplat cu filmul 
..Meandre". în care căutările. în 
direcția mijloacelor de expre
sie au încărcat pur și simplu 
conflictul. Nu vom mai spune 
nimic despre pseudo-căutători, 
cei care folosesc clișeele" noului 
val" doar pentru a masca lipsa 
de conținut a filmelor lor. Vezi, 
în acest sens. ..Un film cu o 
fată fermecătoare".

Cauzele acestui divorț de necon
ceput. trebuie să le caute îm
preună. pentru a nu fi prea tîr- 
ziu. Pentru că și realizatorul și 
criticul s-au îndepărtat de ma
rele public. De primul s-a înde
părtat publicul din cauza lucră
rilor de slabă calitate, al doilea 
s-a depărtat prin distanțarea pe 
care a impus-o față de cititorul 
său.

Critica nu a studiat psiholo
gia spectatorului, a vrut să-I 
ridice în Olimp și dacă acest 
lucru nu l-a reușit de la prima 
încercare, a renunțat, convinsă 
că orice dialog e inutil.

Nicoleta Tola

Critica de film e eterogenă, 
aș împărți-o în două categorii 
mari : a) oameni care au o 
școală de specialitate, o experi
ență, uneori o vocație, sau mă
car una din toate acestea și B) 
restul, adică toți cei care se 
ocupă mai mult sau mai puțin 
de critica de filrp, din motive 
strict administrative. în general, 
primii ne vorbesc despre filme 
pe care D.D.F.-ul le va aduce 
pe piață peste multi ani de 
zile, iar ceilalți, înlocuind spi
ritul critic cu persiflarea, dezo
rientează atît publicul cît și pe 
cineaști.

o entitate social-estetică

T.G. Maiorescu
Se vorbește mereu de „public". 

El nu există în accepția în care 
criticii, exegeții, teoreticienii și 
ideologii filmului îl vor. Nu exis
tă un public cu termometre sub
suoară, al căror mercur să fie 
ridicat la același nivel. Publicul 
nu a fost niciodată, și cu atît 
mai puțin nu este, nu poate fi o 
unitate stabilă. Nu există un 
public de cinema constituit 
(cine se gîndește la cele cîteva 
sute de cinefili de pe băncile 
reale sau virtuale ale Cinema
tecii, confundă planurile) Pu
blicul — la măsura sa de mili
oane de spectatori — este o 
entitate social-estetică mobilă, 
într-o permanentă constituire, 
într-un proces formativ neîn

Ana Szeles, o actriță ce rămîne din cauza „scenariilor" în stadiul 
de speranță

trerupt, pe diferitele sale trepte 
de receptivitate. Să nu uităm 
că în fiecare an ies de pe băn
cile liceelor, școlilor profesio
nale sau industriale, zeci de mii 
de tineri... îi va transforma ci
neva pe acești tineri în acel pu
blic de pe cea mai înaltă treaptă 
de receptivitate artistică, unde-1 
visăm pe spectatorul modern de 
cinema, sau va rămîne captivul 
superproducțiilor de carton și al 
împușcăturilor ? Publicul de ci
nema trebuie înțeles foarte larg, 
pe toate treptele receptivității 
și culturii sale cinematografice. 
Pe paleta largă a gusturilor și 
disponibilităților, privit nedife- 
rențiat, acest public are nevoie 
și de „împușcături pe portativ"

Aș dori să atrag atenția asu
pra exigenței cu care cotidiene
le centrale și locale trebuie să 
găzduiască cronica cinematogra
fică. Să ne gîndim . că marele 
public cumpără și citește mult. 
Mai lesne presa cotidiană decît 
periodicele de artă. Și o nedu
merire : de ce același critic, care 
discută atît de limpede și obi
ectiv un film străin (mai ales în 
ultima vreme, de cînd avem și 
noi superproducții) devine atît 
de nerecunoscut și uneori de 
neînțeles cînd analizează o pe
liculă autohtonă ?

și de „Duminică la ora 6". Prin
cipalul e să nu rămînă la „îm
pușcături". ci fiecare spectacol 
să-i fie o treaptă urcată pe sca
ra receptivității artistice.

Ion Băieșu
Cînd intru într-o sală de ci

nematograf ca să văd un film 
românesc, mă încearcă același 
sentiment de amărăciune 
care-mi încleștează ființa atunci 
cînd mă duc la un meci de fot
bal. De multă vreme mă obse
dează ideea că filmul nostru și 
fotbalul nostru au un destin 
dureros de asemănător. Dau. de 
pildă, doi lei pe un bilet de ci
nema. cu~ gîndul să-mi bucur 
ochii și să-mi odihnesc mintea, 
văzînd o comedie românească, 
în care joacă, de obicei, toate

marile noastre vedete comice. 
După o oră și 1/2 ies din sală 
bolnav.Filmele noastre proaste 
sînt, de obicei, proaste. în pri
mul rînd. datorită stupizeniei 
lor, or. nimic nu mă poate re
volta mai mult decît o poveste 
stupidă, minoră, meschină, fără 
umor, fără rost Nu de mult am 
văzut un film românesc polițist. 
Era mediocru, firește, dar nu 
asta m-a revoltat, ci faptul că 
acțiunea Iui. toate întîmplările 
și gesturile personajelor erau 
stupide. Adică false. Adică ne
verosimile. Adică neartistice.

îmi veți ierta sinceritatea 
brutală, dar vreau ca fiecare 
lucrător, care contribuie la rea
lizarea unui film să-și dea sea-

*

„SCÎNTEir

ma că publicul, care investește 
timp, bani și nervi (deseori în 
cele două ore de proiecție), ju
decă rezultatele muncii lui. 
Sîntem un partener incomod, 
eterogen, pretențios, care aș
teaptă filme de înaltă ținută 
ideologică și artistică. De aceea, 
credem cu sinceritate că toți cei 
ce lucrează în cinematografie

CINEMATOGRAFE
AVENTURIERII

Rulează la Patria (orele 9; 
11 30 ; 14 . 16.30 ; 19 ; 21,15) ;
București (orele 14 ; 16,30 : 19 ; 
21.15).

DUELUL LUNG
Rulează la Republica (orele 9 ;
11.30 ; 14 : 16 45 ; 18.45 ; 21,15) ; 
Festival (orele 8,30 : 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18.39 : 20) : Feroviar (orele 
9—16.30 în continuare. 19 ;
21.30) ; Excelsior (orele 8; 10.30; 
13 : 15,30 • 18 : 20,30) ; Modern 
(orele 9 : 11,30 : 14 ; 16.30 ; 19 ;
21.30) .

TAFFI ȘI VINĂTORUL
rulează la Capitol (orele 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Cir
cul de Stat (orele 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 • 20,30) ; Cinemateca 
(orele 10 ; 12 ; 14 ; 16.30 ; 18.45; 
21).

DOMNIȘOARELE DIN RO
CHEFORT

Rulează Ia Victoria (orele 8.45 ;
11.45 : 14 45 : 17.45 ; 20,45).

O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNA

Rulează la Lumina (orele 9,30 ;
15.45 ; în continuare 19.15).

PRIETENELE
Rulează la Central (orele 9 ;
11,15 ; 13 30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

JENIA, JEN1CIKA Șl KA- 
TIUȘA

Rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

PRIN KURDISTANUL SĂL
BATIC

Rulează la Grivita (orele 9 :
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30) ; 
Aurora (orele 8.30 ; 10,45 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20.15).

OSCAR
Rulează la înfrățirea (orele
15.30 ; 18 ; 20,30)

mmzniNi
17 IULIE 1968

10,00 — T.V. pentru specialiș
tii din industrie. Te
ma : Optimizări in
dustriale prin calcu
latoare (reluare).

17.30 — Pentru cei mici 1
Ala-Bala... pe apă

18,00 — Telecronica economi
că Premise în arta 
conducerii.

18.30 — Curs de limba ger
mană —- lecția 1 (re
luare)

19,00 — Emisiune pentru ti
neret „Tehnica se 
însușește încă în anii 
de școală*. Transmi
siune de la Expozi
ția elevilor din licee
le de specialitate si 
școlile profesionale 
și tehnice (II).

19.30 — Telejurnalul de sea
ră

20,00 — Soliști de muzică 
populară. Cîntă : Ni
colae Trofin, Maria 
Sterian. Petre Săbă- 
deanu.

20.15 — Transfocator.
20.45 — Studioul artistului a-

mator. Soliști : Va
lentina Popescu, Ele

na Constantinescu. Pe
tre Geambașu.

21.00 — Avanpremieră
21.15 — Telecinemateca : Pic

kpocket — producție 
a studiourilor fran
ceze. Prezintă : Ion 
Barna.

22.45 — Telejurnalul de noap
te. 

vor ști să traducă în viață con
cluziile desprinse la ședința Co
misiei ideologice a C.C. al 
P.C.R., găsind noi forme de 
muncă și organizare, corespun
zătoare rolului important pe care 
îl are filmul în întreaga activi
tate de formare a omului în so
cietatea noastră socialistă, de 
educare a tinerei generații.

FREDI, LOVEȘTE TU ÎNTÎI !
.Rulează la Buzești (orele
15.30 ; 18) ; Unirea (orele 15.30 ; 
18).

CE NOAPTE, BĂIEȚI
Rulează la Dacia (orele 9;
16.30 în continuare 18.45 ; 21).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

Rulează Ia Bucegi (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21):
Tomis (orele 9 ; 15,45 în con
tinuare 18.15).

UN DOLAR GĂURIT
Rulează Ia Lira (orele 15,30 ; 
18) : Moșilor (orele 15 ; 17.30 ; 
20).

INIMA NEBUNA... NEBUNA 
DE LEGAT

Rulează la Drumul sării (ore
le 15 ; 17,30 ; 20) : Viitorul ta
rele 15,30 ; 18 ; 20.30) ; Vitan ta
rele 16 ; 18,15 ; 20.30).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

Rulează la Giulești tarele
15.30 ; 18 ; 20,30).

ÎMPUȘCĂTURĂ
Rulează Ia Cotrocenl (orele
15,30 ; 18 ; 20,30).

ALEGERE DE ASASINI
Rulează la Melodia (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 : 20,45) ; 
Gloria tarele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30); Flamura ta
rele 9 ; 13.30 în continuare 16 ;
18.15 ; 20.30).

STUDIU DESPRE FEMEI
Rulează la Floreasca (orele 9 ;
11.15 : 13.30 : 16 : 18.15 : 20.30) ;
Miorița (orele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

HIROȘIMA, DRAGOSTEA 
MEA

Rulează la Volga (orele 9;
15,30 în continuare 18.15 : 20,30).

PASAREA timpurie
Rulează la Popular tarele 15,30; 
18 ; 20,30).

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU

Rulează la Munca (orele 16 { 
18 ; 20).

EL DORADO
Rulează la Cosmos (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

ZOLTAN KARPATHY
Rulează la Flacăra (orele
15.30 : 18 ; 20,30).

BOMBA DE LA ORA 10,10
Rulează la Rahova (orele 
15,30; 18).

MUMIA INTERVINE
Rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FE
MEIE

Rulează la Ferentari- (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

HOCUS-POCUS
Rulează la Pacea tarele 15,30 ; 
18 ; 20 30).

CAUT O NEVASTA
Rulează la CrîngașI (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

11AIR E
17 IULIE 1968

• TEATRUL „ION CREAN
GĂ" (La Teatrul de vară 
„Herăstrău") : REGELE
CERB — premieră (ora 20).

• TEATRUL SATIRIC-MU- 
ZICAL „C. Tănase" (la 
grădina Boema) : BOEMA 
PALACE (ora 20).

• ANSAMBLUL PERINIȚA 
(în sala Savoy a Teatrului 
„C. Tănase") VARIETĂȚI 
FOLCLORICE (ora 19).

MIHAI STOIAN

UN HAIDUC ÎN SECOLUL XX?

(VERSIUNE PRESCURTATĂ)
REZUMAT

MOLDOVA. Aoul 1911 Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști și agenți srereți veniți tocmai de la 
București. Paralel cu toți aceștia — insă 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 ! Totuși, multi pun la îndoială au
tenticitatea interviului. Care-i adevărul ? El va ieși la lumină, 
căci Pantelimon a fost capturat.- latâ-1 la judecată.

— Hai la stînă măi. și ne dă de mîncare, că nu ne mai țin 
picioarele !

Băiatul însă se sperie și-o rupe la fugă în pădure. La doi pași 
se află stîna. Iov pătrunde primul înăuntru — o simnlă colibă 

| îmbrăcată în frunziș — și așează ceaunul la foc, pentru mămă- 
! ligă. Pantelimon se tolănește la foc și-n ciuda oboselii cumplite 

e mulțumit că-i liber. Cei trei soldați rămîn afară — culmea

! - 137 - 

ironiei — tot de pază. După ce se ospătează toții cu caș și mămă
ligă, la plecare iau — drept provizii — doi săculeți de caș ’**).

Simbătă 24 august : pe muntele Cracăul-Negru (la stingă Băl- 
tățeștilor),,s). într-o poiană dau peste un cosaș, căruia Panteli
mon ii cere, oprindu-se locului, sprijinit in pușcă :

— Vezi, mă; frate, cine-i in stînă (stîna lui Gheorghieș : „în 
lacuri").

Țăranul se duce, revine și strigă că nu-i nimeni acolo decît 
ciobanul. Atunci Pantelimon intră, urmat de ceilalți, și-i spune 
ciobanului să le dea de mîncare. între timp mai vine un cio
ban. Descălțat acum — are picioarele zgîriate. tălpile însîngerate 
— Pantelimon își face obiele chiar în fața ciobanilor dintr-o 
manta ruptă, după care le cere o pereche de opinci,34).

Duminică 25 august : Nu se știe cum — și pe unde — și-au 
petrecut ziua Pantelimon și însoțitorii săil3S).

Luni 26 august : Pipirig. Aici, soldatul Neculai Ieremia se 
predă (merge intîi la postul de jandarmi, dar negăsind pe ni
meni — toți sînt plecați cu poterele. se duce la primărie și se 
predă notarului Stan). Ce se intimplase ?

Pantelimon avea să mărturisească altă dată că. de la bun în
ceput. ceva ii spusese că omul acesta — Neculai Ieremia — e 
nehotărit și gata oricînd de-o trădare. Așa că-1 supraveghea tot 
timpul îndeaproape La Pipirig îl culcase chiar, într-adins, ală
turi de el. Neculai Ieremia insă, pe la cinci de dimineața, profi- 
tînd de momentul cînd „somnul e mai dulce", a izbutit să se 
strecoare afară din șură. Primăria era la doi kilometri depăr
tare. Deci, dus-întors patru kilometri. Interval suficient pentru 
ca Pantelimon să-i simtă lipsa și. în mare grabă. împreună cu 
ceilalți, să părăsească adăpostul, suind de-a dreptul coasta unui 
deal din apropiere. Astfel, urma i se pierde.

„După război mulți viteji se arată" : dacă — zic unii — s-ar fi 
înjghebat la iuțeală o poteră, în Pipirig. îl prindem ! Speranțe 
sînt...

NECULAI IEREMIA: Eram trudit, zbuciumat si nu mi-am dat 
seama de ceeea ce fac. Imediat însă după evadare mi-am dat 
seama că atunci cînd ar fi să ne prindă, nici Pantelimon. nici 
Iov n-ar putea avea vreo pedeapsă și că, singurii caie am 
plăti oalele sparte am fi noi. soldații care am evadat cn ei. 
Iată de ce am socotit că e mai bine să mă predau de bună voie 
”*).

Și poate, ca să scape mai ușor, poate în mod cinstit, Neculai 
Ieremia povestește o scenă care s-ar fi petrecut la Mitocul lui
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Iată cum arăta in anul 1913, 
după o detențiune nedreaptă 
de aproximativ doi ani (a se 
compara cu portretele anteri

oare).

Bălan (pe unde-au trecut ei cu 
o zi, două, mai înainte). Cică 
simbătâ. cînd poposiseră la Mi
tocul lui Bălan, Ieremia a încer
cat la un moment dat. să fugă. 
Dar l-a surprins Iov. care s-a 
și repezit cu un cuțit la el :

— Ori stai cu noi, ori te dau 
gata !

Pantelimon însă i-ar fi prins 
mina în care se afla cuțitul și 
l-ar fi împiedicat:

— Lasă-1, Costache, că mer
ge el !

Și soldatul Ieremia susține, 
în plus, că el a fost scos prin
șiretlic din curtea arestului, a- 
tras în cursă de ceilalți doi sol
dați care i-ar fi zis (cam naiv 
— n.n.) c-or să intre împreună 
în grădina d-lui căpitan Șoi-

mescu, doar ca să fure pere.
Pe la ora 12 — în aceeași zi U7) — sînt prin podurile de lingă 

minăstirea Neamțului, de unde se îndreaptă către Suceava, trec 
pe la stîna Suha (unde Pantelimon are un vechi prieten — Simi- 
nicaru) fiind și prin preajma mînăstirii Rișca ,38).

Dar cîțiva locuitori ai comunei Coșula. venind către Botoșani 
întîlnesc în aceeași zi în drum cinci oameni, dintre care doi sol
dați (nu trei — n.n.). Ei afirmă că l-ar fi recunoscut pe Pante
limon. Așadar, s-ar părea că el a și trecut, totuși hotarul jude
țului Neamț.

Joi 29 august : dimineață pe la ora 7. Grigore Toader din Pi
pirig era la cosit în locul numit Așița Nemțișorului. Tînărul își 
luase cu el o pușcă cu capse și cîteva încărcături, vrînd să 
meargă apoi după vînat, în pădure. Deodată aude în spatele lui :

— Stai, nu te mișca 1
Grigore Toader încremenește. Pantelimon (îmbrăcat cu un 

suman scurt și pălărie verde, are la el un ceaun și pare-se pro-

- 139 - 

vizii destule) îi ia pușca, încărcăturile, și i le dă lui Iov care-i 
îmbrăcat cu un surtuc (singurul neînarmat din cei patru).

132) Certitudinea informației rezultă și din faptul că, la stînă, 
unul din soldați uită în colibă o vergea de la puști (seria H nr. 

2078).
133) Unde țăranii i-au adus la cunoștință că poterele ce-s pe 

urmele lor au trecut — vertiginos — înainte, în cursul zilei de 
vineri.

131) „Faimosul haiduc e sprinten, vioi și fuge ca iepurele" 
(„Dimineața" 1 septembrie 1913).

135) în orice caz, noaptea au petrecut-o într-o șură de pe dealul 
Branu (la Pipirig), în gospodăria lui Ion Pățăligă, care i-a dat lui 
Pantelimon un costum de haine :

— Și n-ai tu, bre. să-mi dai unul ? (i-a spus de-a dreptul Pan
telimon. arătînd către cei trei soldați,cari mai erau încă în 
uniformele cu care evadaseră).

— N-am. încă unul am mai avut, și l-am dat și pe acela 
jandarmului.

I3‘) Deținut întîi în primăria din Pipirig, e transportat apoi la 
Vînători și de aici, mai departe, la P. Neamț.

137) Prinzînd de-veste, toate poterile dau fuga într-acolo. Jan
darmii din Fălticeni au alcătuit și ei poteri (din satele Mălini și 
Găinești). Tactica lor e să-i taie lui Pantelimon toate drumurile 
spre stîne, silindu-1 să se predea de foame. „Cînd scriu aceste 
rînduri — precizează unul din „trimișii speciali" ai ziarelor din 
Capitală — un țăran chipeș, vorbăreț și plin de duh, îmi aduce 
o veste : „Aseară, Toader a trecut, după ce se scăpase din mîna ; 
jandarmilor ca prin urechile acului, vîndut de tovarășul lui sol
dat Neculai Ieremia, pe la stîna iui Anton Vasile de la Rișca. 
L-au văzut poterașii și cică, pentru că era întuneric, n-au voit să 
tragă cu pușca în el". Vorbele țăranului, pe care el le-a șoptit 
rotindu-și privirea de jur împrejur, de teamă să nu-1 audă 
cineva, denotă întreaga stare de suflet a celor din satele Neam
țului. cari sînt trimiși în urmărirea oropsitului din Răucești. 
Și ar părea că nici nu poate fi altfel, pentru că niciunuia dintre 
ei Pantelimon nu i-a făcut vreun rău" („Dimineața 30 august 
1913).

138) Luni 26 august 1913.
(VA ’ HM A)
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PAGINA 2 SClNTEIA TINERETULUI

PAGINĂ Aceste rînduri le dedi
căm elevilor, celor care, in
tegrați astăzi în procesul 
instructiv-educativ, vor de
veni miine cetățenii patriei. 
Termenul „economie" — 
care este subiectul și obiec
tul acestei pagini — s-ar 
putea să li se pară arid și 
abstract, departe de preo
cupările lor școlărești și de 
joacă, atribuit mai mult e- 
conomiștilor și contabililor•' 
sau, cel mult, părinților lor, 
care sînt gospodarii casei. 
Nu ! Ar fi greșit. Economia 
este o categorie etică, este 
— așa cum spune omul din 
popor — „mama înțelep
ciunii".

Pornind de la această premisă, considerăm că școala este 
chemată să dea patriei nu numai cetățeni pregătiți și culți, 
dar și oameni virtuoși și economi. Aproape toți ginditorii 
veacurilor au integrat economia ca prima dintre virtuți. în 
„Divina Comedie". Dante Alighieri așternea între cele patru 
virtuți cardinale și cumpătarea, căci acesta este sensul clasic 
al economiei.

Eminescu, Shakespeare, Eschil, Homer au scris operele lor 
cu o uluitoare economie de mijloace lingvistice : nimic nu

IPREFAȚA
UNEI

se repetă, nimic nu este în 
plus, orice cuvînt „cade" fi
resc, la locul lui. în muzi
că nici un compozitor nu 
a fost mai „zgîrcit" cu su
netele decît Beethoven. 
Brâncuși cioplea cu o eco
nomie nemaipomenită, a- 
proape unică la vremea Iui. 
El obișnuia să spună des
pre lucrările sale că redau 
numai esențialul. In arhi
tectura grecească ați admi
rat. desigur, frumusețea și 
demnitatea ordinului doric 
sau echilibrul și suplețea 
caselor noastre din Mara
mureș sau din Oltenia. Ar
geș sau 
observat

sînt făcute ? Unitatea lor arhitectonică e dată de faptul că 
au „atît cit trebuie". în toate acestea au ' 1 __
mia", simțul echilibrului — o stare psihologică proprie po
porului nostru.

Tinărul care va învăța să-și economisească timpul, adică 
să nu-1 păstreze pentru sine, pentru o singură pasiune, ci 
să-1 împartă cu chibzuință tuturor disciplinelor care-1 vor 
instrui pentru viață, va ști, implicit, să fie și un bun gospo
dar al familiei sale, al societății* va știi, într-un cuvînt să 
economisească și banul.

PENTRU 
ELEVI

Prevederea, spiritul de e- 
conomie, constituie un atri
but al ființei umane, desvol- 
tat în chip superior față de 
„agoniseala" albinelor și fur
nicilor. Care au fost mijloa
cele de economisire de-a lun
gul epocilor ?

încă din vechime s-a sim-; 
țit nevoia unor măsurători 
de valoare fiind folosite în 
locul banilor alte ..monezi" 
ca sarea, orezul, cacao. Ast
fel în Terra Nova și Islanda 
servea ca monedă peștele a- 
fumat. Pînă în sec. 18 pe Elba 
de jos. berea apare ca mij
loc de plată. în ..vedele" in
dice, cuvîntul „rupă". In sens- 
crită. însemna turmă. Astăzi 
rupia este o monedă de 
schimb indiană. La romani 
„precum0 însemna „oaie" 
dar însemna și bani, dovadă 
că schimbul de mărfuri se 
făcea în „oi". Cuvîntul cel 
mai larg folosit în economia 
modernă ..salariu" provine 
din latinescul „salarium" 
ceea ce însemna plata solda
tului roman făcută în tain de 
sare, care în acea vreme era 
foarte scumpă.

SCURTĂ
ENCICLOPEDIE

Atunci schimbul de marfă 
de bună seamă că era foarte 
greoi neexistînd monedă u- 
șor de manevrat, dar acest 
lucru nu înseamnă că nu 
exista comerț și economie. 
In Melanezia se folosesc ba
nii tambu (confecționați din 
scoici) pe care băștinașii nu 
îi păstrează în colibă mai 
mult decît au nevoie, res
tul îl depun într-o casă 
obștească „de economii". 
Cu timpul apar podoabele de 
metal, apoi moneda pe la 
800—700 î.e.n.

Unde se depuneau econo
miile ? în forma cea mai ru
dimentară se depuneau în 
grote sau în gropi care mai 
tîrziu au constituit comorile 
atît de jinduite de căutătorii 
lor. Primele economii organi
zate se fac la Babilon, unde 
există o oancă de depuneri 
numită \.Egibi și fiul" și o 
alta în Nippur numită „Casa 
Maraschin". Depuneri de va
lori se făceau și în temple 
(ale faraonilor) dar acestea 
nu aveau caracter economic, 
ci religios.

Toate popoarele lumii a- 
veau o formă oarecare de e- 
conomie. însăși cuvîntul cu 
rădăcina „spari- ce conține 
înțelesul de economie este 
comun la foarte multe.

Agoniseala nu era o ^insti- 
tuție, ci o condiție omeneas
că o prevedere și la noi în 
Principatele române. In se
colul XIX apar aici cele 
dintîi forme organizate de 
economie dintre care cel mai 
le seamă este „Proiectul pen
tru o casă de păstrat și îm
prumutare" a lui Costache 
Bălcescu, fratele revoluțio
narului.

„ȘTIINȚA DE CARTE
Înseamnă

După ce am parcurs repede 
epocile și, după ce am văzut că 
fiecare avea înscris pe frontis- 
piciul ei spiritul de economie, 
ne-am îndreptat spre biroul to
varășei Maria Popescu, directoi 
al Direcției activităților educati
ve din Ministerul Învățământului. 
Motivul ? Să-i solicităm o con
vorbire pe următoarea temă: 

„ Ce face școala pentru a insufla 
elevilor, spiritul de economie, de 
cumpătare și de buni gospodari ?

— „Știința de carte“ fără în
vățături morale este o instruire 
aridă, seacă, chiar dăunătoare 
societății. De aceea, procesul 
nostru de instruire a elevilor e 
un proces complex instructiv-e 
ducativ, integrat și asimilat cu 
nevoile și cerințele societății. U 
nul din factorii de bază ai ac
tivității educative în școală, ală
turi de patriotism și dragoste de 
muncă, este și sădirea la elevi a 
sentimentului de economie, de 
cumpătare. In această direcție, 
școala românească are o frumoa
să tradiție. pe care o folosim în 
mod creator.

Educarea elevilor în spiritul 
economiei face parte integrantă 
din educația comunistă a tînăru- 
lui. In regulamentul școlar este 
introdus un capitol despre edu-

Șl ȘTIINȚA DE
CONVORBIRI

■K-'.

de oriunde și ați 
cu cită simplitate

luat parte „econo-

ți economie, factori

SOCRATE

Ecorwmisind cu perseverență, ele cit pot strînge mme ca*e să le permită organizarea unor excursii ca aceasta din fotografia de mai sus

de bază ai existenței"

„INVAȚA" LA

MOTTO: „Munca, cinste

,4 ECONOMISI"
Convorbire cu MARIA POPESCU 
duector al Direcției activităților educative 

din M inisterul Învățământului

carea elevilor în spiritul econo
miei. Rezultatele acestei educații 
se reflectă și în faptul că nu
mărul depunătorilor pe librete 
din rîndul elevilor se ridică la 
circa 500 000. In afara acestora, 
numeroși alții economisesc la 
CEC folosind foile cu timbre 
de economii școlare.

• Înainte de toate învață pe copii să economisească, 
căci economia este baza tuturor virtuților.

V. HUGO
• Economia, adică dreapta cumpănire Intre foloasele 

aduse de cutare cheltuială și sacrificiile făcute pentru 
ea; aceasta atît In economia generală a statului, cit și 
In cea individuală.

MIHAI EMINESCU
• Cel ce nu face nimic, face datorii.
• Economia este arta de a obține maximum de la viață.

B. SHAW
• Dacă vreți să fiți bogațl, nu Invățați numai cum se 

cîștigă banul, ci și cum se păstrează.
B. FRANKLIN

590 000 de elevi 
și numărul lor 

crește continuu

• ' •

Am deschis în cîteva zile ușile 
mai multor unități ale Casei 
de Economii și consemnațiuni 
cu intenția unei anchete în paralel 
între părinți și copii. Cele două în
trebări : Copilul dv. are libret de 
economii ? și Ce faceți cu banii 
economisiți ? au primit zeci de răs
punsuri — și coincidența era inevi
tabilă — comune.

Dar să continuăm, pe viu, anche
ta.

Holul somptuos al palatului 
CEC : Prima dată sîntem ispitiți de- 1 unui'

nu- 
80 
în

înfățișarea blajină, calmă, a 
bătrînel. Aveam să aflăm că se 
mește Dumitru Dumitrescu, are 
de ani, e pensionar și se află 
palatul cecului cu nepoțelul.

— In viață nu am avut venituri 
prea mari, dar am fost un om 
chibzuit și din cîștigul muncii mele 
mi-am crescut copiii și mi-am aju
tat și părinții. Am o oarecare expe
riență de viață și vreu să-1 învăț și 
pe nepoțel chibzuință, deși acest 
lucru se deprinde greu și cu tim
pul, In fiecare lună cînd primesc 
pensia ne înființăm amindoi aici, — 
numai aici — fiindcă ne place clă
direa și depunem economiile noas
tre. Eu calculez „necesarul", pri
sosul il trec pe libret iar câțiva lei 
dau și nepoțelului. Ce să-i faci, tre
buie să-i dai. E drept că suma i mi
că, dar el venind acum cu mine aici, 
cind n-oi mai fi eu, va veni și sin
gur". ,

(Intr-adevăr, suma pe care o pri-

mește elevul de clasa a V-a. Ema
nuel Stoica, este mai mult simbolică, 
el îndeplinind pe lingă bunic func
țiunea de observator).

Intr-un colț al sălii observăm o a- 
devărată „echipă1' de depunători. 
Bunica, mămica și fiul. Anton Teo- 
dorescu din clasa a VH-a de la 
Școala nr. 111. Băiatul strînge întii 
mărunțișul într-o pușculiță apoi îl

ft

CEC. fiindcă miine (5 iulie a c.) 
părinții mei împlinesc 18 ani de 
căsnicie și xreau să le fac o sur
priză plăcută din nucile mele eco
nomii "...

„Nene, știi matale unde doi ori 
doi fac cîteodată cinci ? La CEC 1“ 
interogația aparține copilului Ro
taru Dragoș din clasa întii. trecut 
într-a doua, la școala nr 116 de pe

IN FA ȚA
GHIȘEULUI

trece pe libret. Mama, fără s-o ob
serve fiul, se amuză de „ambiția de 
gospodar a băiatului*1, dar în același 
timp este bucuroasă că feciorul are 
„virtuți de bărbat*1, pentru că, zice 
dînsa, cumpătarea este prima vir
tute a unui bărbat.

Iată-ne și în fața unui interlocu
tor mai „mare*1. Felicia Petrescu, 
elevă în clasa a X-a, liceul „Mihai 
Eminescu". Cum folosești banii 
pe care îi depui la CEC ? o între
băm noi. „Deocamdată nu îi fo
losesc, ci îi string. Am venit la

șoseaua Viilor. Ne adresăm mamei. 
„Cum vă deprindeți copilul să fie 
econom și gospodar ?

— Lui nu-i dau bani pe mină 
prea multi. El știe că nu avem bani 
le risipit și cînd are nevoie de ceva 
ii cumpăr numai ceea ce cred ca-i 
este strict necesar. în schimb l-am 
obișnuit cu micile economii —1 fie 
că e vorba de cinci lei, fie că e vor
ba de sume mai mari — să le de
pună la CEC. arătîndu-i și scopul 
pentru care o face.

— Neacșu M. Teodor, elev al

Cadrele didactice sînt solici
tate să dezvolte la copii respec
tul față de bunurile personale și 
obștești, să-i ajute să înțeleagă 
că aceste bunuri sînt rezultatul 
muncii părinților lor, ale unei 
mari colectivități sociale. Făcîn- 
du-le cunoscute copiilor trăsătu
rile poporului nostru de chib
zuință și cumpătare, de bună 
gospodărire și prioepere, cadrele 
didactice sînt chemate să for
meze la copii din cea mai fra
gedă vîrstă sentimentul respec
tului față de bunurile obștești și 
personale. In programele școlare, 
în lecțiile de literatură, la orele 
de dirigenție, cu orice ocazie, tn- 
vățătorul și profesorul vor trebui 
să extragă exemple moralizatoare.

— Cum se concretizează a~ 
ceastă educație pe Ubretele 
CEC ?

— In ceea ce privește econo
misirea micilor t>ume pe care 
elevii le primesc cu diverse oca
zii de la părinți, școala ti în- 
deomnă să le adune pe librete, 
pentru a-i folosi In mod educa
tiv. A intrat de acum în tradi
ția unor școli și clase — tradiția 
pe care o dorim extinsă în toate 
școlile noastre — de a econo
misi la CEC. In multe județe 
ale țării ca Argeș, Constanța, Pra
hova, Maramureș, Cluj, Suceava, 
Gorj, Iași — și aș putea spune 
că în toate județele țării — peste 
30 la sută din elevi sînt pose
sori de librete de economii. 
Sumele economisite pe această 
cale sînt destinate pentru orga
nizarea de către elevi, împreună 
cu profesorii lor, a unor excursii 
de documentare, 
grafice și istorice, 
vacanță prin țară 
etc.

Atenția pe care _ ______  _
vestei acțiuni de economisire la 
CEC nu o îaportfim la criteriul 
valoni sumei, ci la criteriul edu
cației, al semnificației de a eco
nomisi. Fiindcă pentru noi are 
mai multă valoare gestul unui 
elev care, din doi Iei păstrează 
un leu, în raport cu un altul, 
să zicem, care din zeoe iei chel
tuiește nejustificat 7 let Școala 
îl învață pe elev nu numai cum 
să-și folosească bunurile perso
nale și obștești, dar și cum să-și 
chibzuiască timpul, acest prețios 
capital. Intr-un cuvînt, școala fi 
învață pe elevi că știința de car
te înseamnă și știința de a eco
nomisit'.

excursii geo- 
excursii de 

și străinătate

o acordăm a-

r • Sînt multe mijloace | 

, de îmbogățire, dar puține 
Economia 

i cele maiIsînt cinstite, 
este unul din

I sigure.
F. BACON

risipitor este

I

Ținînd seama de faptul că elevii 
nu pot depune decît sume mici, Casa 
de Economii și Consemnațiuni a 
introdus un instrument de economi
sire special, adecvat vîrstei acestora 
— FOILE ȘI TIMBRELE DE ECO
NOMII. Pe foi economisesc în pre
zent, numeroși elevi din toate școlile 
de Ia orașe și sate, care folosesc apoi 
sumele strînse astfel după placul 
inimii, 
pentru 
sonale 
Jocuri

Foarte curînd, 
depune micile lor economii și pe un 
alt instrument de economisire, Ia fel 
de atractiv ca și celălalt și, de ase
menea, specific vfrstei și preocupărilor lor. Este vorba do 
CECURILE DE ECONOMII ȘCOLARE, care urmează să fie 
puse la dispoziția micilor depunători, chiar din toamna a-

pentru excursii, de pildă, 
completarea bibliotecii per- 

sau pentru cumpărarea unor 
și echipamente sportive etc. 

elevii vor putea

I

școlii profesionale UCECOM, sec
ția croitorie bărbătească, 19 ani, din 
București. Mama țesătoare, tata face 
parte din paza contractuală. Sînt 
cinci frați și mai mari și mai mici, 
„doi pe leafă11 dar îi mai ajută și 
părinții*1. A venit să ridice o suma 
pentru excursie, pe care i-o depuse
se școala în timpul cînd a făcut 
practica la ateliere. Restul sumei îl 
păstrează pentru cînd va pleca la 
armată. Știe un proverb, pe caie 
promite să-1 respecte tot timpul me
seriei sale de croitor : „Măsoară de 
șapte ori și taie o data**. De la Te
odor am aflat, lucru lăudabil, câ 
școala profesională UCECOM a- 
dună pe librete micile sume pe care 
le cîștigă elevii pe timpul practicii 
și înmînează acestora, la sfârșit, o- 
dată cu diploma. și un libret 
cu economiile lor foarte trebuincios, 
cînd absolvenții fac primul pas în 
viața.

Ancheta noastră se încheie aici 
și ne este suficient ca să conchidem 
că familia este mediul unde poate 
fi sădită, în primul rînd, virtutea de 
a economisi. în familie se face pa
sul de la micuța pușculiță a preșco
larului schimbător de dinți la mo
destul libret de economii. Acest 
simbolic drum, pușculița de cera
mică — libretul de economii, 
parafat cu ștampile și semnături o- 
ficiale — dovedește că viitorul ce
tățean, copilul, va fi mai tîrziu un 
om de onoare, un bun și conștiin
cios gospodar.

• Orice
un vrăjmaș al societății; 
orice om econom este un 
binefăcător public.

A. SMITH

I
I
I

I
I
I

I

• Economia este ordi
nea pe care trebuie s-o 
ai în toate zilele... Eco
nomia este ferirea de 
orice risipă.
MIHAIL SADOVEANU

• Punerea deoparte 
nu-i avariție. Omul înțe
lept nu strînge ca să 
strîngă, ci ca să cheltu
iască în mod superior.
GEORGE CALINESCU

I
I
I
I

• Cine disprețuiește i 
cîștigul cel mic, pierde | 
pe cel mare.

ION CREANGĂ |

cestui an. Ele se prezintă sub formă 
de cartonașe tipărite în culori, cu o 
valoare fixă de 5 lei fiecare și sînt 
grupate în seturi de cîte 10 cecuri, 
ilustrînd teme dintre cele mai inte
resante din domeniul științei, lite
raturii, artei și culturii.

CECURILE DE ECONOMII ȘCO
LARE VOR PUTEA FI PROCURA
TE DE ELEVI DE LA UNITĂȚILE 
CEC ȘI P.T.T.R., ȘCOLI, PRECUM 
ȘI DE LA UNELE ORGANIZAȚII 
COMERCIALE CA : LIBRARII, TU
TUNGERII Ș A. SUMELE REPRE- 
ZENTÎND VALOAREA CECURI
LOR DE ECONOMII SE VOR RE
STITUI IMEDIAT, LA CEREREA 
ELEVILOR.

în vederea stimulării acțiunii de economisire pe acest nou 
Instrument, Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda 
colectivelor de elevi ale școlilor premii consistente.
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Lucrările unor comisii permanente
ale Marii Adunări Naționale

Comisia de politică externă, 
Comisia pentru problemele de 
apărare și Comisia juridică ale 
Marii Adunări Naționale, întru
nite sub președinția tovarășului 
Dumitru Popescu, președintele 
Comisiei de politică externă, au 
luat în discuție proiectul noului

Tratât de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Socialistă Cehoslovacă.

în fața comisiilor, proiectul de 
Tratat a fost prezentat de tova
rășul Mihai Marin, adjunct al 
ministiului afacerilor externe.

Tovarășul Ion Iliescu a plecat in R. S. F. I.

Marți seara a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Belgrad, to
varășul Ion Iliescu, prim-secretar 
al Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, minis-

tru pentru problemele tineretului 
care va face o vizită în R.S.F. Iu
goslavia la invitația Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Iu
goslav. (Agerpreș)

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a 
primit din partea ministrului 
afacerilor externe al Republi
cii Populare Mongole, Manga- 
lîn Dughersuren, o telegramă 
prin care mulțumește pentru 
felicitările ce i-au fost trimise 
cu prilejul celei de-a 47-a ani
versări a victoriei revoluției 
populare mongole.

Marți după-amiază a plecat 
spre Budapesta o delegație dc 
activiști ai P.C.R., condusă de 
tovarășul Simion Dobrovici, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R., care, la invi
tația C.C. al P.M.S.U., va face 
o vizită pentru schimb de expe
riență în R. P. Ungară.

(Agerpres)

SPORT • SPORT » SPORT » SPORT •

Elisabeta

Polihroniade,

conduce în turneul

de la Szarvas

internațional feminin 
la Szarvas a continu-

Turneul 
de șah de 
at cu disputarea partidelor cu
prinse în runda a 7-a și a 8-a. 
Polihroniade (România) a cîști
gat în fața lui Jianu (România), 
în runda a 8-a Polihroniade a 
învins-o pe Nagy. Jianu a cîș
tigat în fața lui Ivanka. Iată 
alte rezultate mai importante 
din rundele a 7-a și a 8-a : 
Stadler-Sinka remiză; Stadler- 
Veroczi 1—0 ; Karakas-Langos 
1—0 ; Langos-Sihova remiză.

în clasament conduce Poli
hroniade cu 6,5 puncte urmată . 
de Sihova \ (Bulgaria) cu 5,5 
puncte și Stadler (Iugoslavia) 
cu 5,5 puncte.

• ÎN ZIUA a doua a compe
tiției internaționale de canotaj 
academic „Regata Tata", proba 
de schif feminin a fost cîștigată 
de Schmiedt (R. D. Germană) 
cu 4,13”6/10 Bardas (România) 
s-a clasat pe locul trei. La 8 
plus 1 feminin au cîștigat echi
pajul R. D. Germane cu 
3’23”8ll0, care a întrecut echipa
jul României — 3,27”5/10.

• GU PRILEJUL concursului 
internațional atletic desfășurat 
la Gaevle în Suedia, proba 
3 000 m plat a fost cîștigată 
Ron Clarke (Australia), care 
realizat timpul de 7’59”4ll0. 
a fost urmat în clasament 
Keino (Kenia) — 7’59”6jl0

de 
de 

a 
El 
de

____  ______
Temu (Keniaf — 8'08”6ll0. Alte 
rezultate mai importante : 100 
m plat: Greene (S.U.A.) 10”4jl0; 
disc : Haglund (Suedia) 58,62 m; 
suliță : Nilsson (Suedia) 78.28 m; 
1 500 m: Mason (S.U.A.) 3’42”9/10. 
Celebrul atlet australian Ron 
Clarke va evolua joi la Sto
ckholm în cadrul altui concurs 
internațional.

• După terminarea partidelor 
întrerupte din turul doi al 
campionatului mondial studen
țesc de șah, au fost consemnate

următoarele rezultate : Româ- 
nia-U.R.S.S. 2—2 ; Israel-Bra- A
zilia 3.5—0,5 ; Bulgaria-R.F.G.
2—2 ; Scoția-Franța 3-1; Elve- 
ția-R.D.G, 2—2; Finlanda-Belgia a 
3,5—0,5 ; Islanda-Irlanda 3—1 ; ™ 
Danemarca-Suedia 3,5—0,5 ;
Grecia-S.U.A. 2—2 ; Norvegia- 
Cehoslovacia 2,5—1,5. în prima A 
grupă conduce Israel cu 7,5 
puncte (două meciuri), urmat 
de U.R.S.S. 5,5 puncte (două A 
meciuri). România 2 puncte (un “ 
singur meci), Brazilia 1 punct, 
Italia zero puncte. ®

• LA DINARD, în cadrul 
unui concurs internațional de 
natație disputat într-un bazin A 
cu apă de mare, sovieticul Ili- 
cev a cîștigat proba de 200 m 
liber cu timpul de 2’01”. Proko- A 
penko (U.R.S.S.) s-a clașat pe ™ 
primul loc la 100 m bras, fiind 
cronometrat în l,10”8/10.

• ECHIPA maghiară de fot
bal Videoton a susținut un meci 
amical în compania echipei li- 
baneze Racing Beirut. Fotba
liștii maghiari au terminat 
vingători cu scorul de 
(1—0). în cel de-al doilea 
M.T.K. Budapesta a dispus 
1—0 de echipa oaspete.

în-
2—0 A 
joc,

cu

©

TINERII DIN A PATRA GENERAȚIE
(Urmare din pag. I)

rească manșetele cînd lucrează 
ș.a.m.d. Toate acestea au avut 
un rost, au fost dictate de nece
sitate. Femeile nu și-au scurtat 
rochia pentru ca să-și arate pi
cioarele. Barba și pletele la băr
bați — și vai! — bretonul în
cep să aducă specia umană, vi
zual, foarte aproape de străbunii 
noștri, maimuțele. Văzîndu-i, în
cerc un sentiment de nespusă 
tristețe... Deoarece realizez per
fect cum dintr-un spirit de imi
tație prost înțeles, acești băie- 
țandrii s-au trădat pe ei înșiși, 
s-au demonetizat spiritual pînă 
la prețul unor copii ieftine.

— Ii socotiți duplicatele unor 
nonconformiști ?

— Nici măcar atît! Noncon- 
formiștii au protestat sincer îm
potriva unor moravuri, unor 
mentalități burgheze pe care 
le-au găsit prea strimte; și cu 
toate că nu sint de acord cu mo
dalitatea lor de protest trebuie 
să recunosc că, în occident, a- 
ceste forme protestatare au un 
substrat real — deși tineretul 
din acele țări, „protestînd” și-a 
scăpat propriile lui frîne. Dar în 
cazul nostru ce PROBLEME de

viață justifică atitudinea șleam- 
pătă și stridentă a unor tineri ?

Fiecare generație, la vremea 
ei, s-a considerat unică, deosebi
tă fundamental de cea anterioa
ră și a reflectat asupra menirii 
sale. Tinerii aceștia nu sint pri
mii care se întreabă, care se fră- 
mîntă; ai trebui să-și dea sea
ma de acest adevăr și să nu uite 
un lucru: că au acut norocul să 
se nască intr-un stat socialist, în 
condiții de trai, de studiu și cu 
posibilități de dezvoltare a per
sonalității lor — pe care nici o 
generație de dinainte de război 
nu le-a avut.

— Poale că tocmai acest fapt 
să explice la unii indiferența ati
tudinilor, o anume comoditate, 
lipsa unor pasiuni puternice și 
chiar a entuziasmului ardent, a- 
tît de propriu tinereții.

— Viața este un echilibru 
continuu între a lua și a da, un 
echilibru între drepturi și dato
rii. Celelalte generații au știut 
că noi, cei vârstnici, din cauză 
că am trăit în greutăți și rare
ori am izbutit să dobîndim ce 
ne-am dorit, ne-am străduit să 
oferim tinerilor noștri totul de-a 
gata. Și am greșit. Am greșit 
fiindcă i-am obișnuit să benefi-

cieze continuu fără să datoreze 
nimic, am greșit făcîndu-i să 
creadă că orice li se cuvine fără 
a depune nici un efort. V-ați 
întrebat vreodată de unde au 
atîția bani pe mină, copiii? Lo
calurile sînt pline de puști, la 
coafor, fetițe îmbrăcate după 
ultimul jurnal de modă își aran
jează părul, își pansează sprân
cenele ș.a.m.d. Evident, nimeni 
nu cere acum unui părinte să 
modeleze un copil supus, obiș
nuit să rostească da și nu la co
mandă. Dar mi se pare absolut 
necesar ca fiecare părinte — 
dînd dovadă de o mai mare e- 
xigență — să-și educe astfel co
pilul incit acesta să știe ce e 
respectul pentru semeni, să în
vețe să prețuiască munca, să 
aibă responsabilitatea faptelor 
sale.

— în cultivarea trăsăturilor de 
caracter, în formarea unui tînăr, 
familia deține primul rol ?

— Nu știu dacă neapărat pri
mul. Ceea ce pot afirma cu cer
titudine este că instituția școla
ră — care nu dezvoltă facultă
țile morale, intelectuale ale unui 
adolescent numai ca individ, ci 
și ca cetățean al unui popor — 
nu trebuie să înceapă să facă,

„Ciupelile44 din 
sistemul financiar al

culturii de masă

ci să desăvârșească o educație. 
Să fim bine înțeleși. Nu consi
der că familia e datoare să se 
îngrijească exclusiv de evoluția 
particulară a unui copil, iar 
școala să îl formeze ca membru 
al societății. Procesul este inse
parabil. însă, deoarece școala, 
prin structura și atributele ei, își 
asumă cu precădere să rezolve 
aspectul social al problemei, obli
gatoriu, familia va prelua sar
cini extrem de importante.

— Ați amendat familia pentru 
apariția unor atitudini care v-au 
deranjat la tineret Se poate adu
ce un reproș și unor instituții ?

— Da. Tinerețea e vîrsta ma
rilor căutări, vîrsta cutezanțelor. 
Dar uneori s-a trecut cam ușor 
peste acest adevăr. Și tineretul, 
în loc să afle totdeauna in pro
gramele și manifestările organi
zate (fie de către unele institu
ții, fie de către organizațiile 
U.T.C.) răspuns la propriile lui 
preocupări, năzuințe — acestea 
s-au plasat uneori alături de ele. 
Să recunoaștem, așadar, că nu 
am luat în considerație perma
nent dorința firească de afirmare 
a fiecărui tînăr și astăzi supor
tăm consecințele, plătind tribut 
spiritului de care vorbeam la 
început, și altele. Apoi, în școală, 
profesorul și mai ales dirigintele 
nu poate aplica o metodă gene
rală -r- oricît de bună ar fi me
toda lui — pentru toți elevii 
deopotrivă. Fiecare copil și fie
care adolescent are o personali
tate în mugur, ceea ce i se po
trivește unuia nu i se potrivește 
altuia. Disciplina, evident, e o- 
bligatorie pentru toți, dar modul 
de a o dobîndi e deosebit pentru 
fiecare. Asta trebuie să știe și 
să caute profesorul, dacă îl inte
resează meseria lui și obiectivele 
ei.

Iată de ce m-am bucurat ne
spus cînd am constatat, chiar re
cent, o profundă și deosebită 
preocupare din partea conducerii

EDIȚIE ESTIVALĂ A „SCiNTEII TINERETULUI"
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de partid și de stat pentru pro
blemele actuale ale tineretului 
nostru, cînd am citit măsurile W 
preconizate pentru redresarea si
tuațiilor nefirești. a

în aceeași ordine de idei și 
totuși în alta, afirm că nici in
stituțiile culturale ale orașului, A 
îndeosebi cinematografele și te- 
leciziunea nu răspund cum s-ar 
cuveni menirii lor. Filmele care A 
se difuzează, emisiunile T.V. cu 
pelicule pline 
nu dau hrana 
adolescenții.
asta s-ar mai 
foarte mult...

de crime și orori, 
de care au nevoie @ 
Despre problema 
putea vorbi însă

Vacanța la mare își are legile 
ei nescrise. După paragrafele 
privind soarele, apa, nisipul, ur
mează unul la fel de important: 
distracția.

O populație nomadă greu de
9 calculat, dar care ajunge adese

ori la valorile sutelor de mii (în 
sezonul estival litoralul atinge 
pe continentul european cea mai 
înaltă densitate a populației pe 
kilometrul patrat) nu mai este 
dispusă să recunoască ordinea
firească a alternanței zilelor și 
nopților. Calendarul vacanțelor 
la mare nu ține seama de răsă
ritul și apusul soarelui decît în 
măsura în care acesta trebuie să 
le asigure litoranzilor colorarea 
tegumentelor în nuanțele bron
zului statuilor antice. Zilele și 
serile încep să se confunde pe 
arca veselă a vacanței și astfel 
au apărut pe teritoriul ce se în
tinde de la Mangalia pînă la 
Mamaia barurile de noapte. In 
fond, ce este (sau ce trebuie sa 
fie) un local de noapte denumit 
după caz cabaret, dancing, bar 
sau, cum foarte plastic l-a bote
zat parizienii care le-au inventat

O privire pe plajă
Foto: V. CONST ANTI NE SC U

pe teritoriul celebrului Mont
martre — „boite de nuit“ (cutie 
de noapte ) ? Puțină băutură, 
multă muzică de dans, mult an
tren, un program artistic de
conectant, amuzant, reconfortant, 
din care nu trebuie să lipsească 
însă nici numerele tari, de sen
zație, care fac deliciile music- 
hall-ului sau arenei circurilor. 
Rîndurile ce urmează, consem
nează impresiile reporterilor 
după ce nopți de-a rîndul s-au 
perindat prin cele 12 baruri ale 
zonei marilor și veselelor vacanțe 
la mare cuprinse între Mangalia 
și Mamaia. Cititorul este poate 
tentat să-i invidieze pe reporteri 
pentru această sarcină deloc ne
plăcută, dar se va vedea pe 
parcurs că nu trebuie să se pri
pească și că uneori vraja au 
spulberat-o tocmai aceia care 
trebuia să-i întrețină focul 
sacru.

Primul lucru notabil în Eforie 
este acela că fiecare bar de 
noapte încearcă să urmeze o li
nie proprie, organizîndu-și spec
tacolul după un specific. Există 

„Barul 
„Wes- 

apoi „Cau-cau", „U- 
„Pot- 

de aur“ etc. Denumirile

„Vraja mării" devenit 
roman", un altul numit 
tem", .. __  ,
nion“, un cabaret numit 
coava . _________
sugerează deja cititorului specifi
cul de care aminteam.

Unul dintre cele mai reușite 
spetacole de bar dintre cele pe 
care le-am văzut în Eforie ni se 
pare a fi cel de la barul cu 
specific roman. Amfitrionii de 
aici, în togi și sandale romane, 
de la cei care turnau vinul în 
cupe pînă la cei care „împrăș
tiau" de pe scenă valuri de 
bună dispoziție, dovedesc ospi
talitate și gust. Spectacolul, ofe
rit de o trupă de revistă din 
Brașov, are cap și coadă, are 
Idei. Și ceea ce este esențial 
captează atenția creînd acel ine
fabil de care este nevoie ca, 
alături de Bacchus, cei care au 
călcat pragul barului să se simtă 
rit mai bine.

In legătură cu angajarea aces
tui program de bar, rit și a 
altora, ne-a răspuns la cîteva în
trebări directorul I.H.R.-ulul 
Eforie, tovarășul Constantin 
Enescu :

„O deviză după care angajăm 
programele ? Ne-am gîndit în 
primai rtnd să găsim fiecărui 
local un specific. Și deviza s-ar 
traduce prin dorința 
vizitatorilor programe

distreze, să le stîmească, la 
miezul nopții, hohote de rîs.

Pentru organizarea acestor 
spectacole noi am găsit înțele
gere la teatrele de estradă la 
care am apelat, la diferiți regi
zori și compozitori. La „Potcoa
va de aur", de pildă, ne ajută 
seară de seară atît prin melodii
le sale cît și prin prezența sa 
compozitorul Emanoil Ionescu. 
Noi le cerem artiștilor să răs
pundă unor dorințe și sugestii 
exprimate de vizitatori. în ace
lași timp, pentru cointeresarea 
lor am hotărît ca remunerarea 
să nu fie fixă, sub formă de 
salariu; aici artiștii se autoplă- 
tesc — lor le revin încasările 
de la intrare. Este un sistem pe 
care l-am experimentat anul tre
cut și după cum am constatat a 
dat roade.

Și, în sfîrșit, o altă idee 
care a stat la baza angajării 
programelor de bar este aceea 
rezultată din sugestiile turiștilor : 
„spectacolul să fie cît mai puțin 
vorbit pentru a fi mai ușor de 
înțeles".

Toate acestea sînt idei care 
au dat roade și la car© evident 
subscriem în dorința de a le 
vedea cît mai răspîndite pe lito
ral. Nu putem însă pleca din 
Eforie fără a vorbi ceva și des
pre cabaretul „Potcoava de 
aur". Tovarășul Enescu ne-a 
spus că I.H.R.-ul a plecat de la 
sugestiile vizitatorilor. Ne per
mitem și noi cîteva. Prin spe
cificul său cabaretul este un 
local intim. De aceea este foar
te bine ca programul să se des
fășoare direct în mijlocul oaspe
ților ; dar tu, „beneficiarul", 
stai înghesuit de nici nu poți 
să respiri, iar ca să te deplasezi 
spre spațiul do dans — foarte 
mic de altfel —• trebuie să sari 
peste masa vecinului sau să-1 
rogi să iasă d puțin pînă afară. 
Cît despre progam, el conține cî
teva vulgarități stridente de care 
ar trebui neapărat periat (vezi 
scena cu centura de castitate). 
Șl, în phis, nu ține seama de 
una din sugestiile principale ale 
turiștilor — aceea de a conține 
cît mai puțin text vorbit Aici 
se vorbește mult se explică în 
română, în franceză, în germa
nă... pînă cînd te întrebi dacă nu 
cumva, ai nimerit la un muzeu 
ou un ghid ultrazeloe.

do a oferi 
caro să-l

V. CONSTANTINESCU 
ATANASIE TOMA

Autoritatea activistului cultural 
nu e consolidată numai de nive
lul său intelectual, presupus, dar 
și de ținuta sa morală, de mo
delul cultural — în sens larg, 
de stilul de viață pe care-l o! eră 
oamenilor cu care vine în con
tact. Este, cred, de prisos să sub
liniez aici reala autoritate de care 
se bucură majoritatea covîrșitoa- 
re a lucrătorilor din rețeaua cul
turii de masă, ținuta lor etică 
desăvîrșită. Cu atît mai izbitoa
re apare atunci practica „ciu
pelii', rudimentara filozofie a 
căpătuielii - „dacă nu curge, 
pică" — practicată de unii acti
viști și salariați ai fostului Comi
tet regional de cultură și arta 
Dobrogea, practică depistată de 
un riguros control efectuat de 
curînd de Direcția teritorială de 
control și revizie nr. 7 din Con
stanța. După cum reiese din con
trolul efectuat asupra modului 
de folosire a fondului nescriptio 
alocat comisiei de răspîndire a 
cunoștințelor cultural-științifice 
din cadrul fostului Comitet re
gional de cultură și artă Dobro
gea, aici s-a practicat sistematic, 
în ultimii doi ani, încălcarea 
normelor financiare privind re
glementarea drepturilor bănești 
ale angajaților deplasați în inte
res de serviciu atît prin duble 
decontări (de la fostul Sfat re
gional cit și de la Comitetul re
gional pentru cultură și artă), 
sau prin decontarea unor depla 
sări neefectuate pe baza .unor 
vize formale obținute, probabil, 
prin... corespondență. Iată și cî
teva exemple: Popa Ion, condu
cător auto, primește diurnă pen
tru deplasare în comuna Bănea- 
sa, deși din foaia de parcurs re
iese că se afla în călătorie de 
agrement, la aceeași dată și cu 
același vehicul, pe itinerariul 
Bușteni—Sinaia—București; Pet- 
culescu Petre primește drept dr 
decont (de două ori), pentru o 
singură deplasare în comuna 
Grădina, deși în realitate el e- 
fectuase, în aceeași zi, curse lo
cale în Constanța etc.

Conferința, modalitate consa
crată în cultura de masă, s-a do
vedit o altă sursă, în lipsa unul 
control atît financiar cît și mo
ții, de „ciupeli" nepermise. De 
rtemplu, s-a plătii profesorilor 

Mihai M acrea și Adrian Rădu- 
lescu o sumă de bani drept in
demnizație pentru expunerea a 
patru conferințe in zilele de 7 
și 8 august 1967 la Tulcea, cu 
toate că ambii beneficiari se a- 
flau în Constanța, unde parti
cipau la mese oficiale date la 
restaurantele Continental și Ca
zino, cu ocazia vizitei unei de
legații străine. De asemenea, alte 
patru delegații din zilele de IO 
și 11 august 1967, pentru Adam
clisi și Cernavodă, nu sint reale, 
deoarece în aceeași zi ambii pro
fesori se aflau în Deltă.

„Ciupeala" din fondurile alo
cate unei nobile și precise des
tinații — cultura de masă — a 
continuat și în direcția achizițio
nării conferințelor elaborate în 
perioada 1966—1968 (ianuarie— 
februarie), pentru care s-a plătit, 
în total, suma de 26492 lei, fără 
ca în prealabil să se controleze 
dacă aceste conferințe corespund 
scopului științific urmărit sau 
dacă la urma urmei, sint măcar... 
conferințe. De menționat că din- 
tr-un număr de 215 expuneri în 
această perioadă, cu excepția a 
12 cazuri, nici una n-a avut la 
bază materialul documentar din 
cele 54 de conferințe achizițio
nate în această perioadă și pen
tru care s-au plătit 18 247 lei. 
La această situație s-a ajuns mai 
ales datorită secretarului actua
lului Comitet județean de cul
tură și artă, Dumitru Fălticeanu, 
care a aprobat plățile fără a ve
rifica dacă cei retribuiți pentru 
aceasta (Lotcă Gheorghe, Marcel 
Păruș, Dumitru Strungariu) au e- 
fectuat controlul științific al con
ferințelor respective. Așa se ex
plică de ce au fost achiziționate 
și plătite 9 conferințe în sumă 
de 2 708 lei ca fiind originale, 
deși ele prezintă texte integral 
copiate din alte materiale sau 
documente publicate anterior. Ca 
urmare a acelorași cauze, i s-a 
plătit lui Sădi Herșcovici, direc
torul școlii de artă populară din 
Constanța, suma de 2 025 lei 
printr-un stat întocmit de D. 
Fălticeanu, din nu se știe ce 
obscure motive. Pentru a justifi
ca în fața organelor de control 
aceste sume încasate ilicit, Sădi 
Herșcovici a prezentai după 

aproape 2 ani — ciornele — trei 
lucrări care nu întrunesc condi
țiile elementare pentru încasarea 
drepturilor de autor.

Evident, în fața controlului e- 
fectuat, cei cinovați și-au recu
noscut cina și s-au grăbit să re
stituie sumele încasate ilicit. Dar, 
cu aceasta pot, oare, considera 
organele locale „afacerea" decon
tărilor șt a plăților fictive, înche
iată ? Cine mai poate recupera 
cinstea celor implicați în aceste 
„ciupeli" ? Din această încer
care autoritatea ammtiților acti
viști culturali a ieșit intactă ?

V. TIMIȘANU

CasteZuLmuzeu Bran. Vedere din 
eurtea interioară

Odată cu sporirea parcului de 
mașini și tractoare mecaniza
torul a devenit figura centrali 
tn marea bătălie ce se dă pentru 
sporirea producției agricole. în 
județul Dolj, de pildă, forța 
mecanică existentă în agricul
tura cooperatistă și de stat ar 
fi putut asigura tn acest an 
condițiile recoltării păioaselor 
de pe suprafețele cultivate în 
mai puțin de zece zile bune de 
lucru, executarea arăturilor și 
a insămînțărilor în cultura du
blă într-un ritm de cel puțin 
douăzeci de mii hectare într-o 
singură zi. De la Direcția Agri
colă județeană am fost infor
mați însă că, deși recoltatul a 
început la timp, iar forțele me
canice au fost mobilizate în în
tregime și dirijate gîndit, recol
tatul s-a desfășurat într-un 
timp aproape dublu pe cîteva 
zeci de mii de hectare înregis- 
trîndu-se pierderi apreciabile 
prin scuturare. Cît privește a- 
râturile și însămînțările în cul
tură dublă, aceste lucrări nu 
s-au executat nici măcar ju- 
jumătate din suprafețele cuprin
se în scadențare : De ce ? N-au 
existat condiții optime ?

Am încercat depistarea Cauze
lor printr-o anchetă în rîndul 
tinerilor mecanizatori — cărora 
le revenea în proporție de peste 
80 la sută sarcina de a efectua 
lucrările din actuala campanie. 
„V-ați îndeplinit planul ? — a 
fost întrebarea adusă în discu
ție atît în Lunca Dunării, la 
Bechet, Dăbuleni, Măceșul și 
Cetate, pe platformele inte
rioare, la Secuiu, Segarcea, 
Gîngiova cît și în zona delu
roasă, la Brădești, Coțofeni ori 
Botoșești Paia. Răspunsurile au 
fost dintre cele mai diferite, 
prin remarcile lor, cei cuprinși 
în anchetă numind, de fapt, fac
torii ce au contribuit la reali
zarea, de către unii, a unui vo
lum de muncă superior chiar 
planificării, sau la nerealizarea, 
de către ceilalți, nici măcar a 
sarcinilor de plan. înșiși limi
tele extreme foarte largi în care 
cei trei mii și ceva de mecani
zatori ai județului Dolj și-au 
îndeplinit sarcinile de plan in
vită la meditare, la desfășurarea 
unui larg studiu din partea or
ganelor agricole, a unităților de 
mecanizare.

— Am realizat mal mult de 
două planuri, ne spune tînărul 
Marin Radu permanentizat In 
brigada tntreprinderU da meca

nizare a agriculturii dreea, ce 
deservește cooperativa agricolă 
din Secuiu. Am lucrat însă din 
plin. Tractorul și setul de ma
șini cu care lucrez au funcțio
nat fără cusur, iar șeful de bri
gadă, conducerea cooperativei 
mi-au asigurat permanent ocu
pație. Aș putea spune chiar că 
am fost preferat.

La întrebarea adresată, răs
punde și Marin Chirița, un alt 
tînăr mecanizator, numai de un 
an membru al acestei brigăzi. 
Frazele sint rostite însă cu 
capul plecat.

— Cred că am realizat jumă
tate din plan...

— Nu s-a putut mai mult ?

V-AȚI ÎNDEPLINIT PLANUL
IN ACTUALA CAMPANIE?

Cum explicați acest „jumătate 
din plan ?"

— Prin aceea că mașinile ce 
mi-au fost repartizate sint din
tre cele mai proaste. La noi este 
întronat un principiu, foarte rău 
după părerea mea : celor ce de
butează în meserie, cazul meu 
și al altor absolvenți de școală 
profesională, li se repartizează 
numai ciurucurile din brigadă, 
lucrările cele mai prost plătite. 
Se spune că noi sîntem tineri și 
nu aveam atîta nevoie de bani. 
Și pentru că mașinile sînt 
proaste iar noi nu avem atîta 
experiență, foarte mult timp îl 
pierdem cu reparațiile, tn jurul 
nostru se formează părerea că 
nu sîntem buni la nimic. De 
pildă, la recoltatul grtului am 
avut o combină adusă printre 
primele în brigadă, acum șapte 
sau opt ani, căreia în niciun fel 
nu-i mai dădeam de cap. în tot 
timpul campaniei, abia am re
coltat vreo douăzeci da hectare.

Ion Nica, șeful brigăzii de 
tractoare în care lucrează Marin 
Chiriță este un om cu multă 
experiență, în cadrul I.M.A. 
Cîrcea fiind cotat printre cei 
mai buni. I-am cerut părerea 
în problema lui Chiriță.

— Chiriță e un caz...
— Asemănător lui însă mai 

aveți încă patru „cazuri" în 
brigadă, am intervenit noi. 
Pentru că patru din cei nouă 
mecanizatori nu și-au îndepli
nit planul în actuala campanie. 
Și toți sînt tineri. Cei mai în 
vîrstă, curios, au realizat cîte 
două planuri. Știți cît ar fi cîș
tigat brigada dacă și Chiriță 
precum și ceilalți trei tineri 

mecanizatori și-ar fi îndeplinit 
planul ? — încheierea recoltă
rii griului cu ȘASE zile mai 
devreme, executarea unui vo
lum de arături cu 26 la sută 
mai mare decît cel înregistrat 
acum.

— Aveți dreptate. După mine 
Chiriță era un caz. Acum îmi 
dau seama că nu este așa. Nu 
este așa întrucît munca noastră 
a celor ce conducem brigada, 
este acel „caz" ce va trebui să 
suporte modificările.

La anchetă răspunde și tînă- 
rul mecanizator Ion Belu de la 
I.M.A. Bechet premanentizat la 
cooperativa agricolă „1 Mai" din 
Dăbuleni.

— Nu știu tn ce proporții 
mi-am îndeplinit planul. Cred 
că mai nimic nu e trecut la ru
brica mea de realizări, Aproape 
tot timpul a trebuit să repar, 
cînd tractorul, cînd plugul, cînd 
combina.

Ăm primU șl acpUeafHle ♦*- 

varișuM Petra Treanță, șeful 
brigăzii, aflat pe aproape.

— Belu, tovarășe, e cel mai 
slab mecanizator al nostru. 
Orice mașină a primit, oricît de 
bine a fost pusă la punct în cel 
mult două zile — trei zile a 
dat-o peste cap. După mine, 
pentru Belu, una din două ar 
trebui si se faci: ori să se 
școlarizeze din nou, ori să fie 
scos din unitate. Brigada noas
tră e una dintre cele mai bune 
din I.M.A. Bechet. în actuala 
campanie, cu excepția lui Ion 
Belu, n-avem nici un om sub 
plan. Deși ne-am ocupat de el, 
e imposibil să-l transformăm, 
în toată campania, mai mult de 

două treimi din timp a fluierat 
în jurul tractorului, realizînd 
abia douăzeci și șase la sută din 
plan.

Reținem discuția cu tovarășul 
Treanță pentru conducerea în
treprinderii de mecanizarea a- 
griculturii Bechet pentru comi
tetul U.T.C. întrucît tn raza de 
activitate a acestei întreprin
deri în actuala campanie mai 
mult de 60 la sută din mașinile 
agricole au solicitat lucrări de 
reparații, multe dintre ele, de
terminate de slaba pregătire 
profesională a mecanizatorilor, 
considerăm ci mecanizatorul 
Ion Belu și toți ceilalți trebuie 
analizați concret, iar tn baza 
constatărilor să se întreprindă 
măsuri concrete tn sensul 
rezolvării acestei probleme ce 
de mai mulți ani se ridică aici, 
la Bechet, ca o... problemă : 
pregătirea profesională a me- 
aanizatorilor*

Pa Ion Draga, m—awiaator pe 

ogoarele cooperativei agricole 
din Gingiova, l-am tntlnit în 
capătul unei parcele pe care o 
înconjurase cu două brazde. Stă
tea. între fumurile de țigară 
ne-a răspuns la întrebare.

— Aici, la Gîngiova sint cel 
mai tînăr din brigadă. Poate că 
și asta a determinat izolarea 
mea. Nu mi se dă de lucru de
cît ceea ce refuză ceilalți, nu 
mă pot urca pe o altă mașină 
decît pe' ce-a refuzată de ceilalți. 
Și atunci, cînd eu lucrez cu ceea 
ce este mai prost, cum să rea
lizez cît ei ? Mă mir și cum de 
am reușit realizarea, în actuala 
campanie, a celor 60 de procente. 
Am fost repartizat la arat, dar 
mai mult de patru ore din zi 
nu pot ara întrucît lipsesc fia
rele de plug ascuțite. începînd 
de anul acesta — dece așa nu 
înțeleg — pentru ascuțitul fia
relor se parcurg 30 de kilome
tri, pînă la I.M.A. Segarcea, 
pentru că între conducerea 
noastră și cei de la cooperativa 
agricolă nu există înțelegere 
privind ascuțitul fiarelor aici, la 
mai puțin de un kilometru.

Comentariul e de prisos. Și 
pentru că cu foarte mici ex
cepții toți absolvenții școlilor de 
mecanizatori din ultimii doi ani 
nu și-au realizat planul de pro
ducție în actuala campanie, fie 
pentru ci au fost repartizați să 
lucreze cu mașini mult uzate, 
fie pentru că li s-au rezervat 
cele mai proaste lucrări, sau 
din alte motive — peste 99 la 
sută subiective. Direcția agri
colă, prin serviciul sau de me
canizare trebuie să intervină 
urgent tn scopul curmării de
finitive a acestui deloc fericit 
principiu. Un singur lucru a- 
mintit e suficient pentru a con
vinge că este necesară această 
intervenție : dacă șl aceia ce nu 
și-au realizat prevederile de 
plan s-ar fi încadrat în limi- 
tele-sarcină, întreprinderile de 
mecanizare a agriculturii din 
județul Dolj ar fi putut realiza 
pînă Ia data de 15 iulie un vo
lum de lucrări cu peste 30 la 
sută mai mare decît cel înre
gistrat. Este enorm! Iată de ce, 
printr-o intervenție operativă 
și competentă, atît din partea 
Direcției agricole județene, cît 
și a comitetului județean U.T.C. 
se cere închis bușonul acestei 
conducte a risipei. E posibil I

GH. FECIORU
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Angola: eroism

celor 18 state
tineresc pe front Reluarea

și în zona eliberată
lucrărilor

Declarațiile făcute ziarului nostru 
de Simon Mabiala, membru al Comitetului 
Executiv al Uniunii Studenților Angolezi

Vorbește încet, 
de guerilă? S-ar
cafelei, îmbrăcat
nată din pînzele

aproape stins. Obișnuința luptătorului 
putea. Tînărul cu pielea de culoarea 
într-o bluză ce mi se pare confecțio- 
curcubeului, este un fiu al încercatei

cu întreruperi, adunîndu-și gîndurile. 
un zîrnbet prietenos, blind. Dintr-o

Angole. Vorbește

Zîmbește mereu;
mapă a scos o hartă a tării sale și creionul desenează 
o linie imaginară de front.

GENEVA 16. — Corespon
dentul Ager preș, Horia Li
man, transmite: Marți după- 
amiază au fost reluate la Ge
neva lucrările Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, 
în deschiderea ședinței, care a 
fost prezidată de reprezentan
tul Etiopiei, Afework Jelleke. 
s-a dat citire unui mesaj al 
secretarului general O.N.U., 
U Thant. După ce salută în
cheierea Tratatului cu privire 
la neproliferarea armei nu
cleare, U Thant relevă însem
nătatea rezoluției Adunării 
Generale a O.N.U., prin care 
se recomandă statelor nuclea
re să ducă neîntârziat tratati
ve asupra unor măsuri efi
ciente în legătură cu înceta
rea cursei înarmărilor și 
dezarmarea nucleară, precum 
și asupra unui tratat de dezar
mare generală și totală sub 
un control internațional, 
U Thant subliniază „obligația 
juridică multilaterală care re
vine părților la tratat de a 
continua eforturile lor în ve
derea dezarmării nucleare și a 
dezarmării generale și totale".

PRAGA 16 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
C.T.K. la 16 iulie a avut loc o 
ședință a Prezidiului C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia. In co
municatul dat publicității se 
spune : Prezidiul C.C. al P.C.C. 
a primit în timpul ședinței sale 
de marți scrisoarea comună a 
conducătorilor partidelor și 
guvernelor R. P. Bulgaria, 
R. P. Ungare, R. D. Germane, 
R. P. Polone și U.R.S.S. de la 
recenta lor întîlnire de la 
Varșovia.

Prezidiul P.C.C. a luat cunoș
tință de conținutul scrisorii și 
își pregătește cu mare chib
zuință răspunsul său care ur
mează a fi discutat la viitoarea 
ședință din zilele imediat ur
mătoare. Totodată, Prezidiul

C.C. al P.C.C. pregătește un 
complet de propuneri în legă
tură cu asigurarea schimbului 
de opinii cu privire la proble
mele politice actuale și la ac
țiunile de viitor ale partidelor 
din țările socialiste. în intere
sul întăririi unității mișcării 
comuniste internaționale.

Prezidiul C.C. al P.C.C. con
stată că întîlnirea reprezentan
ților celor cinci partide și țări 
frățești de la Varșovia a avut 
loc fără participarea Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia.

Prezidiul declară din nou că 
P.C.C. se situează ferm pe po
zițiile marxism-leninismului și 
că evoluția socialistă în țară 
este determinată de programul 
de acțiune și de hotărîrile ple
narei din mai a C.C. al P.C.C.

GENEVA : Aspect 
lidaritate

din 
cu

timpul unei recente manifestații de so 
lupta poporului vietnamez IN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA

încetarea bombardamentelor
condiție esențială pentru progresul

DIN CEHOSLOVACIA

II rugăm pe Simon Mabiala, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Uniunii Studenților Ango
lezi, reprezentant al tineretului 
M.P.L.A la Comitetul Interna
țional de Pregătire al Festivalu
lui, să ne vorbească despre cele 
mai recente evoluții ale situației 
militare și politice din țara sa.

— Ne aflăm într-o fază de 
vitală importanță : a consolidării 
și lărgirii pozițiilor cucerite. Con
trolăm o mare parte a teritoriu
lui angolez. Districtele din care 
inamicul a fost eliminat se 
tind pe suprafețe uriașe : 
mai districtul Moxico are 199.786 
km p. De fapt, înfruntarea cu 
arma în mînă se consumă pre
tutindeni — nicăieri pe pămîn- 
tul angolez emisarii Lisabonei 
nu se pot considera în siguranță. 
Cei 70 000 soldați din armata 
portugheză nu reușese să rea
ducă „liniștea** Ia cafe rîvnesc 
domnii colonialiști. Angola a de
venit un vast cîmp de luptă. 
Mișcarea de partizani se genera
lizează. Grupe de rezistență ac
ționează pe întregul teritoriu al 
țării și în orașe sabotajele se 
împletesc cu munca politică ile
gală. Pierderile inamicului sînt 
grele deși informațiile oficiale 
publicate la Luanda încearcă să 
le minimalizeze. în acest moment 
este deosebit de important pen
tru noi să întărim lupta armată 
și să consolidăm noile procese 
din zona eliberată. Mii și mii 
de tineri se înrolează în rîndurile 
luptătorilor pentru independen
ța Angolei. Afluxul de forțe 
proaspete ne permite să între
prindem operațiuni în sectoare 
mai largi, să mărim linia fron
turilor. Perspectivele luptei noas
tre sînt bune dar ne mai lovim 
de multe, foarte multe obstacole, 
în districtul Luanda în care se 
găsesc colosale bogății diaman- 
tifere, societățile au făcut apel 
Ia „trupe particulare**, deoarece 
nu au destulă încredere în mi
litarii portughezi. Avioane sud- 
africane, pilotate de mercenari, 
bombardează deseori zonele con
trolate de M.P.L.A. Sînt bom
bardamente sălbatice, asupra u- 
nor așezări pașnice în care se 
găsesc doar femei, copii și bă- 
trîni.

Deci, politica „triunghiu
lui alb“ Pretoria — Salisbury- 
Lisabona are consecințe militare 
și în Angola ?

— Evident. Regimurile rasiste 
din Republica Sud-Africană și 
Rhodesia sînt interesate în men
ținerea dominației portugheze în 
Angola. Sînt rațiuni politice, 
strategice și economice care le 
îndeamnă să acționeze în acest 
sens. Portugalia, după secole de 
dominație, nu se împacă 
ideea renunțării la resursele co
loniilor ei africane, Avînd o eco
nomie falimentară, ale cărei ma
ladii cronice au fost agravate de 
povara războiului colonial. Por
tugalia a deschis larg porțile An
golei pentru monopolurile stră
ine în speranța de o obține o co
tă (mai mare sau mai mică) din 
beneficiile rezultate de pe urma 
exploatării bogățiilor solului și 
subsolului nostru. Debilele com
panii portugheze cedează tere
nul puternicelor monopoluri oc
cidentale. Lisabona nu niai poate 
asigura, ca altă dată, prioritatea 
oamenilor ei de afaceri, ci se 
mulțumește doar cu cîteva pro
cente din profituri. Petrolul des
coperit în Cabinda a găsit mulți 
amatori spre a-1 acapara. . De 
altfel, se afirma că zăcămintele 
petroliere se întind pe o mare 
suprafață care cuprinde Luanda 
și întreg litoralul. Unii oameni 
de afaceri ar dori, chiar, să mute 
Luanda altundeva pentru a putea 
exploata mai lesne petrolul. Dar 
pe lîngă petrol mai sînt diaman
te. cafea, sisal și multe alte bo
gății.

Simon Mabiala ne relatează, 
în continuare, despre situația din 
regiunile eliberate.

— în aceste districte ale An
golei detașamentele portugheze 
se aventurează rar. Orice pene
trație se lovește de rezistența 
forțelor populare. Unitățile de 
avangardă intervin imediat căcî 
sistemul de alarmă funcționează

în- 
nu-

cu

cu promptitudine. Fiecare miș
care a armatei colonialiste este 
supravegheată cu atenție. Cioc
nirile sînt foarte costisitoare pen
tru portughezi și de multe ori 
ei preferă să abandoneze inten
ția de a reveni în zonele contro
late de M.P.L.A. (Mișcarea popu
lară de eliberare a Angolei). 
Problemele nu sînt, însă, doar 
de ordin militar. Aproape 100 000 
dc tineri trăiesc în aceste zone, 
Trebuie asigurată alimentația, e- 
ducația și asistența sanitară. Nu 
se pot aștepta alimente doar din 
exterior. Muncile agricole trebuie 
să se desfășoare normal, cu ma
ximum de eficacitate. Organi
zăm școli și puncte sanitare, pro
bleme dificile mai ales în condi
țiile creșterii populației din zo
nele eliberate. Viața acestei 
populații ne preocupă pe toate 
planurile atît în ceea ce priveș
te organizarea, cît și în pri
vința clarificării sarcinilor actu
ale și perspectivelor de viitor. 
Principala activitate a M.P.L.A. 
și a celorlalte organizații patri
otice — de tineret, femei, sindi
cale, se desfășoară în interiorul 
țării în rîndurile poporului nos
tru hotărît să-și consacre toate 
energiile luptei pentru libertate 
și independență națională, 
lupta noastră ne bazăm pe 
factori. Primul, cel decisiv, 
reprezintă forța poporului 
tru. hotărîrea sa de a face ___
sacrificii pentru victorie. Mora
lul luptătorilor noștri este foar
te ridicat și avem încredere în 
victorie. Al doilea factor, de o 
importanță reală, îl reprezintă 
solidaritatea internațională. O- 
pinia publica, cu deosebire ge
nerația tînără a lumii, ne acor
dă valorosul său sprijin. Colo
nialismul portughez cunoaște o 
accentuată izolare pe plan inter
național și acest fapt s-a verifi
cat în numeroase ocazii. Vorbind 
despre solidaritatea pe care ne-o 
arată prietenii noștri sinceri tre
buie să exprim recunoștința pro
fundă față de sprijinul pe care 
tineretul și poporul român îl 
acordă luptei pentru libertatea 
Angolei. Poporul român, care a 
luptat el însuși pentru a-și cu
ceri o viață liberă, înțelege sufe
rințele și năzuințele noastre. Sînt 
pentru a doua oară în România 
și pretutindeni în țara dumnea
voastră am fost înconiurat cu căl
dură și simpatie. Și de astă dală 
am avut contacte fructuoase cu 
reprezentanți ai U.T.C. și m-am 
bucurat că am putut să revăd 
frumosul București. Solidaritatea 
României socialiste ne este deo
sebit de prețioasă : ea ne întă
rește încrederea în forțele noas-1 
tre, în victoria cauzei pentru ca
re luptăm.

Ședința Camiletului

MARȚI au început la Mos
cova lucrările celei de-a 35-a 
ședințe a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. Participă re
prezentanții permanenți ai ță
rilor membre ale C.A.E.R. — 
vicepreședinți ai consiliilor de 
miniștri din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R. D. Germană, Mongo
lia, Polonia, România. Unga
ria și Uniunea Sovietică, pre
cum și șeful misiunii perma
nente a R.S.F. Iugoslavia pe 
lîngă C.A.E.R.

Republica Socialistă Româ
nia este reprezentată de tova
rășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, reprezentantul 
permanent al țării noastre în 
Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc.

HANOI 16. — Coresponden
tul Agerpres, Adrian Ionescu, 
transmite ; A 13-a ședință a con
vorbirilor oficiale dintre repre
zentanții R. D. Vietnam și S.U.A. 
are loc în preajma aniversării a- 
cordurilor de la Geneva din 1954. 
Așa cum se sublinia aici, la Ha
noi, în cercurile autorizate, aces
ta constituie un nou prilej pen
tru delegația vietnameză de a 
reafipna poziția R. D. Vietnam 
în spiritul acordurilor din 1954, 
de a cere respectarea de către 
S.U.A. a principiilor de bază ale 
documentelor care recunosc in
dependența, suveranitatea și in
tegritatea Vietnamului.

Invocarea aspectelor politice e- 
sențiale ale acordurilor din 1954, 
denotă încă o dată interesul ma
jor al R. D. Vietnam de a se 
ajunge la o soluție politică pe 
calea convorbirilor directe, în lu
mina acoidurilor de la Geneva.

în lumina aprecierilor de mai 
sus este evident că S.U.A. îm
piedică în mod deliberat evolu
ția pozitivă a convorbirilor, ur
mărind alte scopuri, cu totul 
străine naturii discuțiilor. Tn 
practică, S.U.A. încearcă să elu
deze reglementarea problemelor 
juste și urgente ridicate de po 
porul vietnamez releva n»-

cent un purtător de cuvînt nord- 
vietnamez. Aceeași oficialitate 
sublinia că delegația americană, 
ridicînd probleme ce nu au nici 
o legătură cu obiectul convorbiri
lor, urmărește dezorientarea opi
niei publice americane și mon
diale. în al doilea rînd, fără a 
abandona încercările de a ștergo 
deosebirea dintre agresor și vic
timele agresiunii, ceea ce a ca
racterizat prima parte a activi • 
tații delegației americane la Pa
ris, în prezent Statele Unite de
pun eforturi pentru a acredita 
ideea despre așa-zisa poziție ri
gidă a R. D. Vietnam, urmărind 
în acest fel să arunce asupra 
părții vietnameze responsabilita 
tea pentru prelungirea bombar
damentelor limitate și a război u 
lui purtat de S.U.A., implicit 
pentru suferințele populației — 
victimă a intervenției agresive a 
corpului expediționar american.

Poziția delegației R. D. Viet
nam lămîne fermă în spiritul in
tereselor legitime ale poporului 
vietnamez, al dreptului unei țări 
independente și suverane care nu 
Coate negocia sub amd&nțarea 

ombelor. încetarea bombarda
mentelor și a tuturor actelor de 
război este și continuă să fie o 
condiție esențială pentru progre
sul convorbirilor.

orice

• CU ocazia plecării sale defi
nitive din Elveția, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Berna. Vasile Dumitrescu, a ofe
rit marți seara un cocteil. Au 
participat Ludwig von Moos, re
prezentant al Consiliului Fede
ral, șef al Departamentului Fe
deral al Justiției și Poliției, am
basadorul Pierre Mlchelli, secre
tar general al Departamentului 
Politic Federal. Edgar Woog, se
cretar general al Partidului 
Muncii din Elveția, reprezentanți 
ai corpului diplomatic, oameni 
de știință și cultură, numeroși 
industriași și oameni de afaceri, 
ziariști. Oocteiîul s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

de „rezistență împotriva auto- 
rităților1-. La demonstrație au 
luat parte cîteva mii de agri
cultori, care au protestat îm
potriva prețurilor de achiziție 
a produselor agricole, fixate de 
guvernul Stephanopoulos Ei au 
pătruns cu tractoarele pînă în 
centrul orașului, iar în cursul 
ciocnirilor cu poliția au 
nite aproximativ 100 de 
ne de ambele părți.

fost ră- 
persoa-

de tip

ZIARUL „The Nation care a- 
pare la Dar-Es-Salaam a făcut 
cunoscut că patru state mem
bre ale Organizației Unității A- 
fricane — Tanzania, Zambia, 
Gabonul și Coasta de Fildeș 
care au recunoscut Republica 
Biafra ca stat independent, vor 
cere primirea acesteia în O.U.A. 
Cele patru țări intenționează să 
prezinte aceasta cerere la vii
toarea reuniune la nivel înalt 
a O.U.A.. programată să se des
fășoare în capitala Algeriei.

UN avion sovietic 
„11-62“ a aterizat pe aeroportul 
international Kennedy din New 
York, inaugurînd linia aeriană 
directă Moscova-New York. Din 
partea americană, noua linie va 
fi deservită de avioane ale com
paniei ..Panamerican".

Zborurile de la Moscova la 
New York se vor efectua o da
tă pe săptămînă. Avioanele vor 
face o scurtă escală la Mon
treal.

au cunoscut luni noaptea o 
nouă agravare.

Un grup de rasiști albi au 
provocat dezordine în cartierul 
locuit de negri aruncînd. din 
automobil, cu sticle în trecători. 
Grupuri de cetățeni au ripostat. 
Poliția a intervenit pentru a 
restabili ordinea, arestîndu-i pe 
provocatori.

Alte incidente au fost semna
late și la York, statul Pennsyl
vania. unde după cinci zile de 
tulburări, autoritățile au decre
tat stare de urgență, iar poliția 
și pompierii se află în stare de 
alarmă.

APROXIMATIV 100 de agri
cultori arestați la 10 iulie 1966 

prilejul unei 
fi judecați în 
fiind acuzați

la Salonic, cu 
demonstrații, vor 
luna septembrie.

VULCANUL Etna a erupt 
luni, dar specialiștii sînt de pă
rere că șuvoiul de lavă, cu toa
te că se deplasează cu o viteză 
neobișnuit de mare, nu consti
tuie un pericol pentru locuitorii 
satelor din apropierea munte
lui. De altfel în cursul erupțiilor 
din acest secol ale vulcanului 
nu s-au înregistrat victime.

INCIDENTELE rasiale din 
orașul Jackson, statul Michigan,

LA Varșovia s-au încheiat 
lucrările sesiunii Seimului 
Republicii Populare Polone. De
putății au aprobat proiectul de 
lege cu privire la drepturile și 
obligațiile lucrătorilor din con
siliile populare și au adoptat le
gea privind instituirea medali
ei „Forțele armate în slujba pa
triei".

BELGRAD 16 (Agerpres). — 
La Belgrad a avut loc o șe
dință a Comitetului pentru a- 
facerile externe și relații in
ternaționale al Vecei Federa
le a Skupștinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, în cadrul 
căreia Marko Nikezici, secre
tarul de stat pentru afacerile 
externe, a prezentat un raport 
privind evoluția situației din 
Cehoslovacia. După cum arată 
agenția Taniug, în cuvîntările 
rostite de participanții la șe
dință s-a exprimat părerea u- 
nanimă că schimbările demo
cratice din Cehoslovacia sînt o 
problemă în exclusivitate in
ternă. După părerea lor, încer
cările de a prezenta evenimen
tele din Cehoslovacia ca fiind 
menite să slăbească socialis
mul în această țară, sînt deo
sebit de dăunătoare și neînte
meiate.

Comitetul a studiat, de ase
menea, faptele care dovedesc 
încercările de a exercita pre
siuni fățișe și de amestec în 
problemele interne ale statelor 
suverane, similare cu cele e- 
xercitate în trecut asupra Iugo
slaviei, care ulterior au fost 
condamnate, încercări care 
provoacă o serioasă îngrijora
re în rîndul opiniei publice din 
Iugoslavia.

Comunitatea internațională, 
au relevat vorbitorii, așteapta 
pe bună dreptate ca țările so
cialiste să fie un exemplu de 
relații noi, libere și democra
tice între națiuni, relații ba
zate pe principiile respectării 
suveranității, egalității, nea
mestecului în problemele in
terne și ale respectului reci
proc. Unii participanți la dis
cuții au subliniat că experien
ța a dovedit că vechea politică 
a adus daune mult mai mari 
țarilor socialiste decît adversa
rilor socialismului.

Vorbitorii și-au exprimat pă
rerea unanimă că evenimente
le din Cehoslovacia nu pot fi 
considerate o problemă care 
privește in exclusivitate un 
grup de țări socialiste din Eu
ropa. „Știm din experiență că 
asemenea practici în relațiile 
dintre statele socialiste — ba
zate în esență pe pretexte ide
ologice — reprezintă în reali
tate o încălcare a normelor re
lațiilor dintre țările socialiste 
general acceptate", au decla
rat ei. Deputății și-au exprimat 
părerea că astfel de 
țări nu pot decît să 
îngrijorarea forțelor 
care depun eforturi
pentru a crea în această parte 
a lumii condiții pentru cea 
mai largă, cea mai echitabilă 
și constructivă colaborare a tu-

turor țărilor în interesul secu« 
rițății, păcii și progresului.

PRAGA 16 (Agerpres)
Agenția C.T.K. anunță 

Friedl Fuernberg și Franz West, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Austria, au făcut o 
scurtă vizită la Praga, la invitația 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Reprezentanții Partidului Co
munist din Austria au avut în
trevederi cu Jan Pilier și Oldrich 
Svestka, membri ai Prezdiului 
C.C. al P.C.C., Jozef Lenart, se
cretar al C.C. al P.C.C., și 
O. Kaderka, șeful Secției inter
naționale a C.C. al P.G.C.

Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de informații și păreri In 
probleme care se află în prezent 
în centrul atenției celor două 
partide, informează agenția.

că

și le va îndeplini în mod con 
secvent. în acest efort conștient 
el se bazează pe sprijinul larg 
al tuturor categoriilor poporu
lui și al întregului Front Na
țional, pe participarea activă 
a comuniștilor, așa cum au 
confirmat recent conferințele 
extraordinare raionale și re
gionale ale partidului. Partidul 
continuă linia politică de pre
gătire a congresului extraordi
nar. El este conștient că in 
actualul proces politic acțio
nează atît forțe conservatoare 
cît și de opoziție de dreapta 
care încearcă să abuzeze de 
procesul de democratizare îm
potriva partidului și împotriva 
socialismului.

C.C. și poporul cehoslovac 
rămîn credincioși liniei de 
strînsă prietenie și colaborare 
cu Uniunea Sovietică și cu ță
rile socialiste, solidarității cu 
mișcarea comunistă și revolu
ționară din lume, luptei pen
tru pace și împotriva imperia
lismului, așa cum a fost de 
multe ori formulat — în peri
oada de după ianuarie — în 
mod destul de clar în hotărîri
le P.C.C., în acțiunile guver
nului și ale tuturor organiza
țiilor frontului național.

Prezidiul C.C. al P.C.C. și-a 
exprimat convingerea că res
pectarea principiilor răspun
derii fiecărui partid pentru 
politica din țara proprie și în
țelegerea tovărășească reci
procă creează condițiile pen
tru dezvoltarea nestingherită a 
relațiilor dintre țările socia
liste. El a reafirmat hotărîrea 
sa de a contribui prin inițiati
ve la întărirea legăturilor de 
alianță cu statele membre ale 
Tratatului de la Varșovia, la 
dezvoltarea colaborării econo
mice în cadrul C.A.E.R., la 
progresul tuturor țărilor co
munității socialiste mondiale.

Jiri Hajek despre 
proiectul tratatului 

de prietenie româno-cehoslovac

manifes- 
provoace 

politice 
Serioase

PRAGA 16 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
C.T.K., Comisia pentru aface
rile externe și Comisia juri- ■ 
dico-constituțională ale Adu
nării Naționale a R. S. Ceho
slovace, au examinat proiec
tul Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutua
lă care urmează să fie sem
nat între R. S. Cehoslovacă și 
Republica Socialistă România.

Luind cuvtntul cu acest pri
lej, Jiri Hajek, ministrul afa
cerilor externe, a declarat că 
noul document înlocuiește 
Tratatul dintre cele două țări, 
semnat la 21 iulie 1948. Ca și 
în alte cazuri — a spus el — 
înlocuirea are loc datorită 
faptului că în domeniul rela
țiilor reciproce s-au ivit și se 
dezvoltă posibilități noi. Fe
nomene noi apar atît in do
meniul colaborării țărilor so
cialiste din Europa, cît și in 
domeniul desfășurării activi
tății Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc și al struc
turii mecanismului Tratatului 
de la Varșovia.

In timpul semnării primului 
tratat, România nu făcea parte 
din Organizația Națiunilor V- 
nite, iar acum este membră a 
acestei organizații. Trebuie să 
ținem seama și de existența 
celor două state germane, pre
cum și de problema asigurării 
securității europene. Toate 
ceste elemente și-au găsit 
reflectare în textul nou 
Tratatului, a spus Hajek.

Referindu-se la atitudinea 
unor țări socialiste, față de

problemele legate de evoluția 
internă din Cehoslovacia, mi
nistrul afacerilor externe al 
R.S.C., a dat o înaltă aprecie
re atitudinii României, carac- 
terizind-o drept un element de 
stabilizare, de bunăvoință, pe 
baza internaționalismului so
cialist, a respectării prin
cipiilor suveranității și nea
mestecului . In încheierea 
expunerii sale, Jiri Hajek a 
declarat că, după cum se pre
vede, Tratatul de prietenie 
româno-cehoslovac va fi sem
nat intr-un termen cit mai a- 
pr opiat.

In cuvtntul său, deputata 
H. Sekaninova Ciakrtova a 
apreciat in mod deosebit po
ziția României față de eveni
mentele din Cehoslovacia, po
ziție care s-a manifestat ți in 
timpul tratativelor privind 
proiectul de tratat, precum și 
cu alte prilejuri.

a- 
o 

al

Corespondentul Agerpres, Eu
gen Ionescu, transmite: Marți, 
Jozef Lenart, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, a primit 
delegația P.C.R. condusă de 
Gheorghe Petrescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secrețar al 
Comitetului județean Dolj al 
P.C.R., care se află în Cehoslova
cia într-o vizită de experiență.

Jozef Lenart a informat pe 
oaspeții români despre evoluția 
politică din Cehoslovacia și des
pre pregătirile in vederea celui 
de-al XIV-lea Congres extraordi
nar al P.C. din Cehoslovacia, care 
va avea loc. în septembrie anul 
acesta.

EUGENIU OBREA
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275 milioane

TIME rela- 
un membru 

congres-

Un incident semni
ficativ s-a produs în 
Comisia pentru afa
ceri externe a Congre
sului S.U.A. în timpul 
discuției privind acor
darea unei noi cote 
din „ajutorul econo
mic extraordinar** pen
tru Vietnamul de sud, 
însumind 
dolari.

Revista 
tează că
al comisiei, 
menul Wayne Hays din 
Ohio, a atras 
Administrației 
fantului ca „o 
substanțială a ajutoru
lui în dolari trimis Ia 
Saigon, este pur și 
simplu furată**. Hays 
a citat — scrie revista 
— numeroase cazuri de 
funcționari americani 
din capitala sud-viet- 
nameză ale căror so
ții „virează în fiecare 
lună în conturi perso
nale la bănci din Sta
tele Unite sume mer
ging pînă la 15.000 de 
dolari**. Asemenea 
conturi grase care răsar 
peste noapte — a spus 
congresmenul de O- 
hio — nu pot fi expli
cate decît „prin ope
rațiuni ilegale cu fon
durile ajutorului ame
rican**.

atenția 
asupra 

parte

La replica secretaru
lui de stat Dean Rusk, 
care a declarat că 
„Administrația nu știe 
nimic despre asemenea 
iregularități flagrante4* 
s-a ridicat iritat con- 
gresmenul Clement 
Zablocki din Wiscon
sin. El a ținut să dez
văluie că ambasada . 
Statelor Unite la Sai-

rețeaua vastă a funcți
onarilor americani, fie 
de către autoritățile 
sud-vietnameze 
temui e in 
fel conceput, 
profită numai cei care 
au oricum o poziție 
economică solidă. Ori
cine trăiește cîteva zi
le la Saigon, a remar
cat congresmenul de

Sis- 
așa 

Incit

canismul ajutorului e- 
conomic pentru Viet
nam (de sud-n.n.) nu 
este un mecanism per
fect. Dimpotrivă, are 
probabil multe defec
te “.

TIME se întreabă 
dacă observația lui Beli 
poate fi considerată o 
încercare de „calmare 
a criticii** sau, mai de
grabă, „o 
involuntară 
schimbarea unui

DEFECȚIUNI
STRUCTURALE
gon este „perfect la 
curent** cu ceea ce co
legul său din Ohio de
numea elegant „opera
țiuni ilegale** în ma
nipularea ajutorului a- 
merican.

„In timpul vizitei 
mele la Saigon, în ia
nuarie — a declarat 
Zablocki — mai mulți 
membri ai ambasadei 
noastre ml-au relatat 
că o foarte mare parte 
a fondurilor pentru a- 
jutorul economic este 
delapidată fie de către

Wisconsin, „își dă 
repede seama că li
derii sud-vietnamezi 
înoată în dolari pînă-n

Ca să calmeze spiri
tele — administratorul 
Agenției guvernamen
tale pentru ajutor e- 
conomic, Beli, a inter
venit în dezbateri cu 
următoarea replică: 
„S-ar putea ca lucru
rile să stea aproximativ 
așa cum susține d-1 
Hays. Să nu scăpăm 
Insă din vedere că me-

pledoarie 
pentru 

ase
menea mecanism plin 

’al 
ajutorului economic a- 
merican pentru Sai- 
gon“.

în fapt, și Beli în 
observația sa, și revista 
americană în comenta
riul său cu vădite nu
anțe de ironie, ocolesc 
datele esențiale ale 
problemei. „Mecanis
mul ajutorului econo
mic american pentru 
Saigon** este construit 
exact așa cum e „con- 
struită** întreaga politi
că a Washingtonului in 
Vietnamul de sud : ca 
un mecanism de spriji
nire a unui regim ma
rionetă corupt, antipo
pular. E vorba, așadar, 
de un mecanism cu 
defecțiuni structurale, 
„de la naștere**.

de defecte ca cel

E. R.

La invitația secretariatului 
național al tineretului din Ita
lia, o delegație din Republi
ca Socialistă România, con
dusă de conf. univ. dr. Ovi- 
diu Badina, consilier al mi
nistrului pentru problemele 
tineretului, a făcut o vizită de 
opt zile în Italia.

Delegația s-a întîlnit cu 
membri ai conducerii secre
tariatului național al tinere
tului, cu specialiști și experți 
italieni din Roma și din alte 
localități, purtînd discuții a- 
suvra unor aspecte ale formă
rii tineretului și studierii și 
cercetării științifice a proble
melor tineretului. Discuțiile 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de sinceritate și cordia
litate, deschizînd perspective 
de colaborare în domeniul 
cercetării științifice a proble
melor tineretului.

în timpul vizitei 
delegația romană a 
mită la președinția
lui de Miniștri de către Luigt 
Michele Galli, subsecretar de 
stat al președinției, cu care a 
avut un util schimb de pă
reri. Delegația, împreuna cu 
ambasadorul României la Ro
ma, Cornel Burtică, 
primită, 
nisterul 
unde a
Giorgio 
stat.

în Italia, 
fost pri- 
Consiliu

a fost 
de asemenea, la Mi- 
Afacerilor Externe, 
avut convorbiri cu 

Oliva, subsecretar de
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