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SALA DE LECTURĂ

CU CE BILANȚ VEȚI ÎNCHEIA ACEST

SUPORTUL
REALIZĂRILOR
9 Ritmicitatea — 

factor determinant 
în folosirea rațio
nală a timpului 
de lucru

9 Prin operații cen
tralizate : scurtarea 
ciclului de repa
rații și răspundere 
unitară

9 Furnizori brașo
veni — insensibili 
la apelurile benefi
ciarului

Spicuim, la Uzina ploieșteană 
de utilaj chimic, eîteva date —• 
oglinda fidelă a eforturilor de
puse în cele 11 luni ale acestui 
an — din agenda de lucru a 
tovarășului Gheorghe Dumitra- 
che, inginerul-șef al întreprin
derii : producția marfă vîndută 
și încasată — 105,6* /o, beneficii 
peste plan — 5 705 000 lei; pro
ductivitatea muncii 105,6*Io, eco
nomii peste plan — 3 66'2 000 lei

— Analizînd după cifrele de 
mai sus —■ ne spune tovarășul 

Jnginer șef — putem afirma cu 
deplină certitudine că planul de 
producție, la toți indicatorii, va 
fi realizat cu mult înainte de fi
nele anului.

Așadar, un bilanț pozitiv.
— Ceea ce mi se pare inte

resant. continuă tovarășul Gheor
ghe Dumitrache, este faptul că, 
pe întreaga perioadă care s-a 
scurs pînă în prezent, comite
tul de direcție al uzinei a cău
tat să asigure, în condițiile unei 
producții diversificate, eterogene, 
o ritmicitate corespunzătoare — 
factorul esențial în folosirea ra
țională și deplină a fondului dc 
timp, în utilizarea la întreaga lor 
capacitate a mașinilor și instala
țiilor.

— Utilizarea rațională a ma
șinilor și agregatelor din secțiile 
principale ale întreprinderii, ne 
spune economistul Nicodim Pal- 
tanea, adjunctul șefului servi-

PETRU G. BRATU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Actul unirii Transilvaniei 
țara și al făuririi statului na
țional unitar român, săvîrșit 
la 1 decembrie 1918, prin în
semnătatea lui deosebită pen
tru ființa și destinul poporului 
nostru, izbutise să polarizeze 
conștiințele oamenilor și să 
entuziasmeze pături largi ale 
populației. Dar entuziasmul a- 
cesta n-a putut abate atenția 
de la marile probleme soci
ale care agitau viața țării. 
«Nesocotind interesele poporu
lui, clasele stăpînitoare — 
arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Expunerea la șe
dința jubiliară a Marii Adu
nări Naționale consacrată săr
bătoririi semicentenarului uni-

rii Transilvaniei cu România — 
nu numai că nu au trecut la 
„înfăptuirea desăvîrșită a unui 
regim curat democratic pe 
toate terenurile vieții politice"
— așa cum se cerea în rezo
luția de la Alba lulia — dar, 
pe măsură ce și-au consolidat 
pozițiile, au restrîns libertățile 
democratice constituționale, au 
trecut la reprimarea sîngeroa- 
să a luptei clasei muncitoare
— așa cum s-a întîmplat Ia 
mai puțin de două săptămîni 
după Unire, la 13 Decembrie 
1918“.

Evenimentele din 13 Decem
brie 1918 — de Ia a căror des
fășurare se împlinesc astăzi 
cinci decenii — au rămas în-

ECHITATEA- 
principiu de bază

în stabilirea 
impozitelor

scrise în istoria mișcării mun
citorești din patria noastră ca 
un moment de apogeu al avîn- 9 
tului revoluționar care cuprin
sese masele largi de oameni ai — 
muncii in perioada care a ur- ® 
mat primului război mondial. 
Dezamăgit de faptul că cercu- 
iile conducătoare ale țării re- 9 
fuzau să-și țină promisiunile 
solemne făcute în tranșeele de A 
la Mărăști, Mărășești și Oituz, w 
îngrijorat de prăpastia din ce 
în ce mai adîncă ce se căsca 
vertiginos între salarii și pre
țuri ca urmare a consecințelor 
războiului și a unei inechita
bile distribuiri a bunurilor 
recuperate, umilit de menți
nerea stării de asediu chiar și 
în condițiile în care se înche
iase armistițiul cu Puterile 
Centrale și trupele germane 
se retrăseseră în afara granițe
lor țării și însuflețit de ideile 
și victoria spectaculoasă a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, poporul român, 
prin cei mai înaintați fii ai 
săi, își desfășura forțele, pre- 
gătindu-se în vederea unei 
lupte menite să schimbe 
decisiv cursul istoriei sale de 
veacuri, și care, în această A 
primă etapă a ei, clarificîn- ” 
du-și treptat obiectivele, va 
culmina în anul 1921, la 8 mai, 9

MIHAI PELIN

COMPOZITORILOR

SI MUZICOLOGILOR
Muzicieni din întreaga țară 

s-au întrunit miercuri dimi
neața în sala mică a Palatu
lui Republicii pentru a lua 
parte la lucrările Adunării ge
nerale a compozitorilor și mu
zicologilor.

For suprem al creatorilor, 
cercetătorilor și criticilor din 
acest domeniu al culturii ro
mânești, Adunarea își propu
ne să dezbată problemele mu
zicii noastre în perioada care 
a trecut de la ultima Confe
rință pe țară a Uniunii Com
pozitorilor și să definească 
perspectivele dezvoltării eb, în 
strînsa și indisolubila ei legă
tură cu realitatea socialistă, cu 
cerințele spirituale ale omului 
nou reliefînd, contribuția pe 
care muzicienii o aduc alături 
de întregul nostru popor, sub 
conducerea partidului, la ope
ra de edificare a României 
noi.

în întîmpinarea Adunării 
generale a compozitorilor în 
paginile presei, în emisiunile 
de radio și televiziune, în ce
nacluri, au fost dezbătute tră
săturile fundamentale ale mu
zicii românești contemporane, 
mesaful ei umanist, patriotic, 
raportul dintre caracterul na-

țional și cel universal, aborda-, 
rea unei diversități de stiluri 
și procedee înnoitoare, relația 
dintre compozitor, interpret și 
public, precum și unele pro. 
bleme ale vieții Uniunii Com
pozitorilor.

La consfătuire iau parte, de. 
asemenea, ca invitați repre
zentanți ai unor instituții cens 
trale și organizații obștești, 
oameni de cultură ji artă.

Adunarea generală a fost 
deschisă de Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii Compozi
torilor.

In continuare a fost adop
tată următoarea ordine de zii. 
Darea de seamă a Comitetu
lui de conducere al Uniunii 
Compozitorilor; Raportul Co
misiei de revizie; Proiectul 
de statut al Uniunii; Alegerea 
comitetului de conducere al 
Uniunii și a Comisiei de re
vizie.

Participanții la Adunarea 
generală au adus un pios o- 
magiu compozitorilor fi mu
zicologilor decedați în perioa
da care a trecut de la ultima 
Conferință pe țară a Uniunii.

(Continuare în pag. a IV-a)
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DAREA DE SEAMĂ A COMITETULUI DE 
CONDUCERE AL UNIUNII COMPOZI
TORILOR prezentată de ION DUMI

TRESCU, președintele Uniunii
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Dirijarea ști
ințifică a cul
turii de masă
(interviul nostru)

Silvia Baltag — studentă la 
facultatea de industrie ușoară 
a Institutului politehnic din 
Iași surprinsă de obiectivul 
fotografic la o oră de practică 

în laborator
Foto: C. CONSTANTIN

Drumuri in masivele păduroase

Șantierele Ministerului Eco
nomiei Forestiere din județul 
Maramureș au terminat con
strucția drumurilor din masi
vele păduroase Firiza, Valea 
Seinei, Asuaj și Bartoșa.

Crearea acestor trasee are 
drept scop creșterea gradului 
de mecanizare în parchetele fo
restiere, realizarea unor legă
turi lesnicioase între localitățile 
de munte, precum și dezvolta
rea turismului.

pe veniturile 
provenite din 

activități agricole

Din Bălcești-OIte- 
țu, județul Vîlcea, 
mi se trimite o în- 
mănunchiere de tex
te și poezii.

Aș fi trecut cu u- 
șurință peste pagi
nile dactilografiate 
dacă nu m-ar fi fra- 
pat bogăția de 
materiale. Un stu- 
diu-folleton despre 
Blaga, considerații 
despre poezia lnl 
Cesare Pavese, Tas
so tn recenzia unul 
elev, alături de Bog
dan Amaro. Fizica, 
Matematica șl Isto-

TREPTE
EUGEN BARBU

ria lz loo de cinste, 
total scris ca pros
pețime, ca o acu
ratețe ce-mi amin
tește de pupitrele 
doldora de manu
scrise de altă dată 
Și chiar de revistele

personale scrise 
cerneală violet în li
ceu și ilustrate ne
milos de subsemna
tul. Este un efort 
aici, mi-am spus, 
care trebuie consem
nat cu atît maî mult

CU

cu cit animatorul co
lectivului de entu
ziaști, un elev din 
clasa a Xl-a D, 
pe nume Mihai 
Gaiță, trădează și 
un poet ce poate fi 
luat sub privirile 
celor ce se ocupă cu 
Poșta Redacției. 
Iată cîteva selecți- 
uni: Uneori șocul
de singurătate mă-n- 
gheață 
rostit 
borte

/ știindu-1 
labirintic în 
de cîrtită /

în aceste zile, în cooperati
vele agricole de producție de 
pe întreg cuprinsul patriei noas
tre, au loc dezbateri cu privire 
la proiectul de lege privind im
punerea veniturilor realizate din 
activități agricole.

Proiectul de lege înaintat Bi
roului Marii Adunări Naționale 
și supus discuției publice cu ma
sele de țărani cooperatori consti
tuie o transpunere în viață a Ho- 
tărîrilor Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român din iunie a.c. care a sta
bilit ca impozitele și taxele să 
devină un instrument mai activ 
în promovarea principiilor de

în
(Continuare 
pag. a Il-a)

IANCU COSTACHE 
director adjunct 

în Ministerul Finanțelor

(Continuare în pag. a IV-a)

• ANCHETA

(Continuare în pag. a 111-a)
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VACANTA
DE IARNĂ

M. VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a III-a)

...Așadar, ne pregătim pen
tru ediția 1968 a vacanței de 
iarnă I Fie că este prima va
canță din viața de șco
lar sau ultima — cum ,e 
în cazul candidaților la ba
calaureat — ea este aștep
tată cu aceeași imensă bucu
rie de toți elevii. Pentru că 
vacanța de iarnă are un far
mec pe care nu-l egalează, 
nici una din „suratele" ei. 
Mai întîi, decorul: care va
canță se poate „lăuda" cu 
munți de zăpadă, promițind 
la rîndul lor vesele focuri cu 
săniuțe, dansuri elegante pe 
gheață și zboruri pe schi P

NOASTRA
DESPRE BĂIEȚI - 

BĂIEȚII DESPRE FETE"

FAȚA IN

FATA CU

Apoi, vin sărbătorile, prece- 
dînd și qnunțînd noul an. 
există elev să nu aștepte co
lindele, plugușorul, petrece
rile de revelion, carnavalurile? 
Urmează teatrele și sălile de 
concert aflate în plin sezon 
care-i invită pe elevi cu afi
șele lor multicolore, lăcașurile 
expozițiilor și muzeelor, bi
bliotecile și cluburile deschi
se generos, cu programe îm
bietoare și adecvate benefi
ciarilor vacanței de iarnă. în 
acest cadru bogat dilema ele
vilor nu poate fi „ce vom 
face ?", ci „cum să partici
păm la tot ce ni se oferă, la

ce tentații să rezistăm și în 
favoarea căreia?", Dar și a- 
cestei dileme i se poate găsi 
cheia de rezolvare.

Un program întocmit cu 
chibzuială de comitetele 
U.T.C., sprijinite de cadrele 
didactice încă din aceste zile 
cînd vacanța abia se anunță, 
este primul pas spre folosi
rea deplină a celor aproape 
trei săptămîni care compun 
întîia vacanță a anului școlar. 
Răspunzînd comandamentului
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Un singur glas... (Corul de copii al școlii generale nr. 197 din Capitali)

DIRIJAREA:

ȘTIINȚIFICA A
V

CUI TURTI DE MASA

TELEV1ZIIHE
JOI 12 DECEMBRIE 196S

PROGRAMUL I

Recent s-a desfășurat în Capitală simpozionul 
„Cercetarea științifică și aefiunea cultural-edu- 
cativă pentru adulțC. Un capitol important a 
fost rezervat, în. cadrul acestui simpozion, func- 
ționalității culturii de masă, adaptării formelor 
activității cultural-educative la nevoile și cerin
țele diferitelor grupuri de consumatori. Implicit,

tineretul reclamă o seamă de modalități speci
fice. In legătură cu acest aspect, redacția noas
tră a adresat unor participant la Simpozion ci- 
teca întrebări, vizînd necesitatea conceperii ac
tivității practice la o astfel de scară de dife
rențiere.

11,M — Curs de limba ger
mană (reluarea lec
ției de miercuri).

1139 — TV. pentru specia
liștii din agricultură

12.15 — TV. pentru specia
liști.
Ciclul „Medicină* — 
Flebitele (reluare). 

1740 — Telex TV.
1745 — Pentru elevi, Con- 

la chimie 
XII-a).
limba rusă 
36-a). 
pionierilor, 

un

Domnul PAUL LENGRAND, 
țelul Diviziei pentru educa- 
£ia adulților din Secretariatul 
INESCO :

„CERCETAREA ȘTIINȚIFICA A 
CULTURII DE MASA TREBUIE 
SA DEA DOVADA DE REA- Conf. imhr. dr. GEORGE VAJ- 

DEANU, directorul Institutului 
de stiinte pedagogice :

„RAȚIUNEA CERCETĂRII i E- 
FICIENȚA PRACTICA-.

■— Domnule Lengrand, care 
este părerea do. asupra impor
tanței și necesității acțiunilor 
cultural-educative, atît pentru a- 
dulți, cit și pentru tineri ?

reușita acțiunii pe care ați în
treprins-o. Am putut să-mi dau 
seama că educarea adulților și 
tineretului ocupă un rol deosebit 
în țara dv.

sultații 
(clasa a

15,95 — Curs de 
(lecția a

1«4« — Studioul
„O invitație și 
răspuns*.

19,H — Telejurnalul de sea
ră.

— Buletinul meteorolo
19.45 — Medicul vă sfătuiește 
2«.M — Roman foileton For

syte Saga- (VII).
29,59 — ..Mens sana in cor- 

pore sano- — emisiu
ne concurs cu teme
le : „Invenții și ino
vatori-. .Cele șapte 
minuni ale lumii an
tice-.

2145 — Lira — emisiune de 
versuri.

22»t9 — Trepte spre viitor, 
rotundă-.
romanțe 

Barbu și 
Cocriș, a- 
de o for- 

de

..Șoseaua
22.29 — Seară de 

cu : Mia 
Constantin 
companiați 
mație condusă 
Marcel Ionescu.

22,45 — Telejurnalul de 
noapte.

PROGRAMUL II

— Procesul cultural-educativ 
are o dublă importanță, una so
cială și una profund umană : îd 
centrul său se află atît omul, ca 
individ — omul care are cu
riozități și pune întrebări lumii 
— cît și producătorul, consuma
torul, tatăl de familie,..

— Vorbiți-ne, vă rugăm, des
pre Institutul de științe pedagogi
ce la lucrările Simpozionului.

— Fără îndoială, un imperativ 
cu implicații atît de importante 
necesită o îndrumare făcută în 
cel mai înalt spirit științific. Vor* 
biți-ne, vă rugăm, despre cerce
tarea științifică în această direc
ție și despre rolul pe care-l exer
cită UNESCO.

— Cercetarea științifică, sub 
semnul căreia a stat și Simpozio
nul de la București, răspunde 
preocupărilor UNESCO în aceas
tă disciplină. Una din direcțiile 
sale principale ar fi, în primul rind, 
o dorință de realism : prin apli
carea metodelor științifice, fapte
le sînt stabilite în autenticitatea 
lor. Dincolo de principii necesa
re, dar nu totdeauna eficiente, 
trebuie să știm care sînt — de o 
manieră concretă și ținînd seama 
de diferitele particularități — ne
cesitățile culturale ale oamenilor, 
motivațiile culturale ale acestor 
necesități, obstacolele în efortul 
de instruire și progres spiritual. 
In această direcție, secretariatul 
specializat al UNESCO caută să 
realizeze o colaborare între orga
nismele specializate din diferite 
țări.

— Mai multi cercetători ai In
stitutului nostru, au tinut comu
nicări în cadru! simpozionului. 
Sectorul pentru educația adulfi- 
lor din cadrul Institutului nos
tru s-a constituit anul trecut, re- 
prezenb'nd si prima formație de 
Specialiști de Ia noi din țară. El 
și-a găsit, in cadrul acțiunilor pe 
care le preconizează Simpozionul, 
o justificare și o eficiență prac
tică mai mare. La început sec
torul și-a asat activitatea pe 
două direcții de cercetare : una 
oarecum teoretică — „Educația 
adulților ; obiect, principii și me
tode" — și una specifică, vizînd 
probleme ale tineretului: „Prema
tura tineretului pentru viața de 
familie".

— Ce ne puteți spune desvre 
rezultatele Simpozionului ?

Simpozionul a fost, după păre
rea mea, un succes, dec a rece el 
deschide etapa unei coordonări 
instituționalizate a tuturor cerce
tărilor științifice. Ceea ce a lip
sit pină acum a fort coonionaxea. 
Cercetarea științifică își află ast
fel rațiunea : eficiența practică. 
Ea devine o cercetare operațio
nală, operind asupra realități

— Cum apreciați desfășurarea 
Simpozionului de la București ?

ION MORARU, viccpresedi»- 
te al Comitetului de Stat pew- 
tru Cultura si Arta :

„CULTURA DE MASA IN 
SPRIJINUL FORMARII PERSO
NALITĂȚII TÎNAR’JLUr.

— A dat rezultate foarte pozi
tive. Ședințele la care am parti
cipat au fost elocvente pentru

— Simpozionul, organizat de 
Comitetul de Stat pentru Cultură

TEATRE
Opera Română : DON CARLOS — ora 19,30 ; Teatrul de 

operetă : SINGE V1ENEZ — ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia) HKIDELBERCUL Dl AL- 
TADATA — ora 19.30 ; (sala Studio) : ORAȘUL NOSTRU — 
ora 19,39 ; Teatrul de Comedie: OPINIA PUBLICA — ora 
20 ; Teatrul Mic : OFIȚERUL RECRUTCR — ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu) i 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 20 ; (sala Studio) : KEAN — 
ora 20 : Teatrul „C I. Noltara" (sala Magheru): ECHILIBRU 
FRAGIL — ora 19.30 ; (sala Studio) : ClND LUNA E ALBAS
TRA — ora 20 ; Teatrul Giiilești: VISUL UNEI NOPȚI DE 
IARNA — ora 19,3(1; Teatrul „Barbu Delavrancea" : CINE 
L-A UCIS PE CAROL AL VI-LEA ? — ora 20 ; Teatrul „Ion 
Creangă":’ NĂZDRĂVĂNIILE LUI PACALA - ora 15,30: 
Teatru! Țăndărică (sala din Calea Victoriei): ȘORICELUL ȘI 
PĂPUȘĂ — ora 17 ; (sala din str. Academiei): A FUGIT UN 
TREN—ora 17; -

ți Artă și Institutul de științe pe- 
dagogice. în colaborare cu Con- V 
siliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor și cu Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, constituie — ne-a de
clarat interlocutorul nostru — un 
început de drum, atît pentru cer
cetarea multi disci plin ară în do
meniul educației adulților, cît și 
pentru valorificarea acestor cerce
tări. Este primul simpozion de 
acest gen organizat la noi în 
țară.

t

— Deci, e mai puțin un bilanț 
fi mai mult o evaluare a posibi
lităților ; cum s-au manifestat ele 
in cadrul Simpozionului ? Ce 
perspective se deschid ?

MJI — Telex TV.
28,05 — Concertul orchestrei 

simfonice a Radiote- 
leviziuniL Dirijor 
Constantin Bugeanu. 
Solist Daniil Șafran 
(UJI.S.S.).

20,50 — Desene animate : A- 
venturile lui Filopat 
și Patafil —

21,00 — O samă de cuvinte 
I. L. Caragiale: Schi
te (ID-

21,30 — Film artistic ..Moar
tea după cortină4* — 
producție a studiou
rilor cehoslovace.

Un demon neliniștit răvășește 
continuu universul interior al 
poetului, iscînd furtuni de o nea
semuită măreție. Abordate brusc 
și abandonate, apoi, într-o apa
rent haotică dezlănțuire, elemen
tele se recompun în vertigii 
transfiguratoare, care le conver
tește Jn magma incandescenta. 
Din aceasta se va modela „cu- 
vîntul" sau, mai bine zis, „cu- 
vîntul" poetului va modela ma
teria în vers. Căci, Nichita Stă- 
nescu este EL doar în confrun
tarea cu natura dezlănțuită, pe 
care, însă, are vocația de a o do
mina și după ce a provocat-o. 
De altfel, în perimetrul străluci
tor al poeziei românești contem
porane, destinul acestui poet mi 
se pare, el însuși, un superlativ. 
Artist de mare vocație și origina
litate, Nichita Stănescu oferă, 
prin creația sa, un spectacol li
ric fascinant, puternic timbrat de 
„sonul** propriu, inimitat și in- 
confundabil. Nichita Stănescu 
este, de-acum, un reper esențial, 
fără de care orientarea în poezia 
actuală este deficitară. El nu 
mai reprezintă cutare modă poe
tică, ci poezia ; nu se mai află 
în stadiul de poet raportabil, 
căci a devenit el însuși un punct 
de referință. Cu atît mai striden
te apar unele inadvertențe criti
ce cu care mai e, încă, gratulat. 
Cea mai recentă — într-un ma
nual de liceu : „Nichita Stănes
cu este cel mai caracteristic suc
cesor a! lui Nicolae Labiș". Ni
chita Stănescu — succesor al lui 
Labiș ? Prin ce ? Prin idealul 
Juptei cu inerția", mi se va re
plica. Dar ce mare artist nu-și 
revendică acest ideal ?

Un alt clișeu care parazitează 
în umbra acestui adversar al 
locurilor comune, vrea să indice 
un concept mai larg și să vizeze 
o întreagă generație : „poezia 
tinără". Termenul capătă, ade
sea, o extensie inadmisibilă. El 
însumează, în concepția unora, și 
versurile lui Nichita Stănescu și 
încercările imature semnate, să 
zicem, Mihai Bărbulescu. Dacă 
prin „tinerețe" în poezie înțele
gem „valoare", să-l omitem, deo
camdată, pe M. Bărbulescu. Iar 
dacă înțelegem o anumită vîrsta, 
să-1 omitem, deocamdată, pe Ni
chita Stănescu. La anii lui, Emi- 
nescu pusese, practic, punct 
creației sale nemuritoare. în de
finitiv, cîți „bătrîni" nu i-ar sem
na cel puțin cinci din cele opt 
cărți apărute pînă acum ?

Ultima dintre ele „LAUS 
PTOLEMAEI**, reprezintă și un 
ultim argument. Argument de 
deplină maturitate artistică, de 
remarcabilă valoare, pe care isto
ria literară îl va consemna, desi
gur, alături de „O viziune a sen
timentelor*, „Dreptul la timp*, 
„11 elegii* și „Oul și sfera".

Tn „LAUS PTOLEMAEI" 
impresia de ariditate, de descăr- 
nare lirică este efemeră. Ea se 
estompează pînă la totală anu
lare în pagini de intensă, pură 
poezie. Neoplatonismul este un 
pretext numai, iar profilul mare
lui învățat din Pelusiu (Ptole- 
mais) are valoare de simbol. Poe
tul contemporan și ilustrul său 
înaintaș sînt uniți de un destin 
fratern. Ei locuiesc pe o „terasă 
de pierdere" de unde profesează 
un nobil și extrem de uman 
(respectiv, poetic) neadevăr: 
„Mă aflam pe o terasă de pier-

dere / în timpul nopții sub luna 
acoperind jumătate / din cer. / 
Dacă nu s-ar fi văzut oarecari 
constelații / noaptea cerul ar fi 
fost un omoplat / roșu. / Linia 
mării. / Un tun trăgînd / împo
triva nu știu cărei năvăliri bar
bare. / Și cartea mea care nu a- 
păruse încă / și consolarea mea 
de a fi coautor / al marelui Pto- 
lemeu“. Din arsenalul celei de a 
doua școli alexandrine este pre
luată ideea posibilității de cu
noaștere a absolutului prin con
templare. Ptolemeu opune „sta
rea contemplării** stării „crizei de 
timp** : Ptolemeu mi-a zis : / — 
Două sînt felurile firii de a fi : /

Halo-ul liric permanentizează și 
adîncește progresiv perspectiva, 
în versuri expurgate de orice alu
viuni, în versuri distilînd numai 
esențe.

Ciclul următor pare un pam
flet „împotriva mării*. Ăl area 
este reductibilă la cerc, la sferă 
— univers meschin, ideal de me
diocritate, expresie grăitoare a 
limitării. Apa este violent exclu
să dintre elementele generatoare 
de orizonturi existențiale rectili
nii : „Aerburg, Terburg, Foc- 
burg i forturi și clești, / pentru 
îndreptat orizontul curb / idei 
ale orizontului drept. / Voi l-ați 
născut pe „a fi". / Voi l-ați năs-

— Evaluînd realist potențialul A 
științific întrunit de simpozion și 
nivelul lucrărilor, se poate face a- 
precierea că există premize pen- £ 
tru deschiderea unei noi etape : 
organizarea cercetării interdisci- 
plinare coordonate, preocupată de 
fundamentarea științifică și de 
respectarea educației. Sînt con
vins că cercetătorii din institute 
șau de la catedre așteaptă un ca
dru organizatoric corespunzător, 
deci un plan de cercetare coordo
nat. care să stea la baza unor co
menzi, dotări și colaborări bine 
defufite.

FINALA BIENALEI!
I. L. CARAGIALE"

•
 Din nou, două zile „pline" 
care ne-au oferit cîteva întîl- 
niri agreabile : o scurtă piesă 
de Thornton Wilder jucată de 
A Casa de cultură din Cîmpina 
eu grijă pentru detaliul de at
mosferă ; un grup de interpreți

•
 talentați și sensibili în Privește 
înapoi cu minie de John Osbor
ne (Palatul Culturii din Cluj,

•
 în limba maghiară): un impre
sionant recital de balade popu
lare maghiare în interpretarea 
formației de la Căminul cultu
ri ral Bicalat, județul Cluj ; un 
Creangă vese’.. colorat, jucat 
cu imensă plăcere (Stan Pățitu 

A — formația Spitalului nr. 1 din 
laji). Dar rwtnrt*l«* vria,
xim

•
 zile
ttri

DESTINUL
TEATRELOR
POPULARE

ma
donă 
fost.

a protagoniștilor, a celor mas
culini în special.

Teatrele populare, instituții 
create relativ recent, ca un fel 
de corolar al amatorismului tea
tral, iși demonstrează în chipul 
acesta viabilitatea, dincolo de 
imperfecțiunile organizatorice 
care le frinează încă dezvolta
rea firească. Căci statutul lor 
de funcționare este deocamdată 
incert; in unele locuri, ele 
tind să se apropie de ritmul de 
existentă al teatrelor profesio
niste : ?n altele, nu «nt decît 
niște obișnuite formații dile
tante. care pulsează mai viu 
doar in preajma concursurilor. 
Am rinoscut teatre populare 
absolut paradoxale, care se 
bucuraseră de o atenție mult 
mai susținută înainte de a se 
înființa, decit după. La Călărași,

BECKET (ambele acrii)
Patria (orele 18: 1330; 17; 
10».

PROFESIONIȘTII
Republica (orele 8; 10.15; 12.30; 
14.45: 17: 19.15; 2130). Festival 
(orele 830: 11: 13.30; 16: 1S30: 
21).

MADE IN ITALY
Luceafărul (orele 9: 11,15;
13.30 , 15.45 : 18.15 : 20.45).

TANDREȚE
Capitol (orele 9,15: 1136; 13.45; 
16; 18,30; 26.45).

VFRA CRUZ
Grivița (orele 9;
16; 18,15; 20.30).

’OLUMNA (ambele
București (orele
16.30 ; 20) ; Melodia (orele 8.45; 
11,30; 14,30; 17,30; 20.30); Mo
dern (orele 9.30; 13,30; 17.30; 
20,30).

ORAȘUL MAGIC
Victoria (orele 9,30; 11,30;
13.45; 15,45; 18,15; 20,45).

NOAPTEA

11.15: 1330;

serii)
8,45 ; 12.15 ;

Central (orele «30: 11: 1330; 
16; 1130; 21).

ÎNȚELEPTUL de 
TELE BLESTEMAT

Lumina (orele 8.45—1630 în 
continuare; 18.45; 20.45), Mo
șilor (orele 15.30: 1«: 20.30).

UN DOLAR GĂURIT

HUN-

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII
Feroviar (orele 9.30 — 16,15 în 
continuare; 18.45; 21); Excelsior 
(orele 8,30 ; 10,45 : 13 ; 15,15 ; 
17.45; "
11.15;
Tomis
continuare: 18: 20.15).

O.OU . . *•> , ,
20). Gloria (orele 9; 
13,30; 16; 18,15: 2030),

(orele 9.30-1530 în

K

Doina (orele 1130: 13.45; 16; 
18.15; 20.30).

PRINȚESA
Union (orele 15,30; 18; 20,30),
Buzești (orele 14; 16: 18; 20). 

ȚARA DE SUB ARIPILE PES
CĂRUȘULUI : ------------ —
RULU1 ; IN
LOR ; DAN 
VÎRFURI

Timpuri Noi (orele 9—21 în 
continuare).

FLORILE GE- 
TARA INCAȘI- 

NAZDRAVAN:

HOMBRE
Bucegi (orele 9; 11,15; 13.30;
16; 18,Iff;------  * * ** '*
rele 10; 15,30; 18; «.k.
(orele 9—15.45 în continuare; 
18; 20,15).

DUELUL LUNG
Unirea (orele 15; ____ , ,

VEȘNICUL ÎNTÎRZIAT
Lira (orele 15.30: 20).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

20,30), Giulești (o- 
“ 20,30), Arta

17,45; 20,30).

sfeșnic. / Mă gîndeso îa tot cff 
arde / cum e sunetul în coar
de, / ... / Frunză albă de pom lin / 
cuget iarăși la Motin / și la a- 
devărul sferic / plămădit din în
tuneric / în care nsși an / r 
un cioban / cu-p tuiXnă de 
dusă în zăvoi / și alți doi 
bani / mult mai ortom^ni 
apus de soare / ce-au vrut 
omoare..."

Ideea trecerii estex reluată în 
poemul „împotriva cuvintelor*, 
aici, .însă, tragismul nu aparține 
Vieții, ci limbajului. Tristețea cu
vintelor rezultă, pentru Nichita 
Stănescu, din condiția lor de u- 
nivers închis, suficient sieși. Ele 
Î)ot substitui lumea, dar numai 
a timpul trecut: „Iubito, tu / 

viața mea despre care / nu pot 
striga / decît lucruri ale trecutu
lui — / viața împodobită cu su
nete / care îndată ce sînt / au și 
fost..." Căci, perimetrul lingvis
tic este o galaxie de compromis, 
„jumătate Timp — jumătate lu
cruri", Elementele sale n-au o 
realitate autonomă, independentă, 
ci una de relație. Existînd doar 
sub stratul de lucruri, cuvântul 
e vulnerabil în afară ; în contac
tul necruțător cu timpul, el ex
plodează dureros, explodează jal
nic. într-un domeniu al relativu
lui deficitul temporal se eviden
țiază doar prin confruntarea di
ferențelor de viteză dintre trăiro 
și limbaj : „Vai, înțelesul este 
mai iute decît timpul înțelesu
lui. / Și nici nu există înțeles ci 
numai / înțelegere. / / Vai, înțe
lesul prea iute pentru trupul nos
tru, vorbind / o altă limbă..." („A 
inventa o floare").

O veritabilă sărbătoare a cu
vintelor eliberate parcă din chin
gile sintagmelor obișnuite, a cu
vintelor fericite de ele însele, de 
dansul lor guvernat de propria 
fantezie, o oferă acest extraordi
nar blestem, întors în descîntec : 
„Fir-ați pomilor să fiți / foarte 
albi și zugrăviți / pe fulgul de 
peana smulsă / din norii cu fața 
cursă / Ah, să cadă peste mine / 
frigu-n boaba de ciorchine, / cum 
decade dusă-n vin / via vie, în« 
declin, / căci mai bine-ar fi 
mor / decît să îmi fie dor / și 
mai bine-ar fi să pier / decît să 
îmi fie fier / vorba ridicată-n 
cer / vorba cea cu trup de aer 1 
litera cu rîs de vaer..." („Cînteo 
de scos apa din urechi").

Se pare că nici un mare pnpt 
n-a renunțat vreodată la un sîm- 
bure de don-quijotism. în aen(ît 
sens, Cavalerul Tristei Figuri îl 
precede cu mult pe Cervantes. 
Dar îl și continuă peste timp. 
Nichita Stănescu n-a întîhit, 
încă, morile de vînt, dar și le 
imaginează. „Certarea lui Eu
clid" derivă dintr-un fals citat 
din opera marelui geometru î 
„Nici un lucru nu poate să ocu
pe același spațiu în același timp 
cu un alt lucru". Rigoarea și 
intransigența nu conduc întot
deauna la adevăr, în orice caz, 
nu la adevărul poetic, integrator. 
Pledoaria poetului va căuta să 
impună o imagine mai complexă 
a lumii. A unei lumi mai com
plexe, a „lumii simultane".

Iar versurile care o susțin se 
derulează, în continuare, în ace
eași strălucire și după aceeaș^a; 
leasă alchimie, ale cărei legi îi 
sînt numai poetului cunoscute.

fusa 
oi /

să-J

CRONICA LITERARA

NICHITA

STĂNESCU

LAUS
PTOLEMAEI

starea belșugului de timp la 
îndemînă, / adică starea contem
plării, / și starea lipsei de timp, 
adică 1 starea crizei**. Poetul 
nuanțează aserțiunile, dîndu-le 
o funcționalitate strict poetică. 
Ptolemeu fusese o fire „în criză 
de timp", care a încercat să mă
soare cu bunul simț, nevăzutul 
El a avut orgoliul de a concepe 
pămîntul drept centru al univer
sului, abolind, astfel, tristețea 
provocată de firile raționale, care 
ne umiliseră planeta cu un rol 
subaltern. Tocmai aici, în reabi
litarea Terrei, deci a Omului, a 
tot ceea ce are tangență cu el, 
descifrează „coautorul" contem
poran măreția figurii fascinante, 
ireale parcă a autorului „Alma- 
gestei**. Ulterior, poetul operea
ză o redistribuire a accentelor. 
Căci, convertind „noționalul" în 
„poetic**, artistul oferă o replică 
de extrem rafinament estetic la 
„aspectul pietros" al versurilor 
anterioare: „Cade peste mine 
umbra / mării pururi fără umbră 

foarte lungă, friguroasă / cînd 
peste vertebre-mi umblă. / Las un 
ochi răcit în lună / și o mînă țin 
afară / din mormîntul de cuvin
te / care veșnic mă-mpresoară / / 
O, am fost un om frumos / și 
subțire, foarte palid. / Trup avui 
de chiparos / și miros de crin 
noptatic. / ... / Și din treaz de
vin netreaz / și adorm în somn, 
într-una, / ca fîntîna sub gălea
tă / sfărîmînd în sine luna".

cut pe „a nu fi". / Pămîntul, ae
rul, focul da I / Apa, nu 1**

„Aleph la puterea Aleph* ai 
putea fi poema imposibilului. 
Pe undeva — a imposibilei des
cifrări. Amestec de sugestii ca
balistice și de ritual magic din 
care, fără „inițiere**, n-ai cum ieși 
la lumină: „Aleph la puterea 
Aleph / nu e cu putință !“ „A- 
vertismentul are severitatea sen
tinței dantești, dar și fascinația 
aceleia. Un dramatic apel la ve
ghe lansează poetul în „Cosmo
gonia, sau cîntec de leagăn*. 
Somnul — metaforă anticipativă 
a morții, se cere străjuit de spi
ritele „stărilor de suflet" și amî- 
nat pînă la năruirea în sine a 
ființei. „Axios, Axios* este poemul 
valorii obținute prin risipire, prin 
îndepărtarea insului de sine, liber 
de propria inimă, dar apt să se 
muleze pe orice obiect, „în spe
ranța desfrînată că / acela i-ar fi 
inimă, / într-o altă ordine, mor
tală, a firii..." Lamento-ul pro
vocat de această continuă „de
plasare spre roșu" se țese din- 
tr-un fir modern — de „expu
neri" — și altul folcloric — de 
„pastorale**. Cu o respirație lar
gă, simfonică, poemul străbate 
spații și timpuri disparate, mi
turi și filozofii, pentru a sfîrși, 
mioritic, în moarte; „Frunză 
verde de pom ars / mă gîndeso 
la Anahars / mă gîndesc la fo
cul veșnic / care stă în cer ca-n NICOLAE BALTAG

Scenă din „Domnișoara Nastasia"
nele mecanice

bunăoară, se organizase o agi
tație intensă pină la aprobarea 
înființării teatrului, i se pre
gătise o excelentă sală de spec
tacole, fonduri și condiții de lu
cru. Dar odată înființat, tea
trul popular a și încetat să 
existe : cel mult o premieră pe 
an. de stagiune permanentă 
nici vorbă, de o prezență efec
tivă in viața spirituală a orașu
lui nici atit... De cele mai mul
te ori, nu în lipsa de posibili
tăți sau de pasiune a artiștilor 
amatori trebuie căutată origi
nea unor asemenea situații, ci 
în dezinteresul forurilor cul
turale locale, care își închipuie 
că. odată născut, teatrul poou- 
lar poate merge de la sine, fără 
un impuls permanent. Nici opi
nia teatrală n-a primit așa cum 
se cuvenea noile teatre, cărora 
le era necesară. în această pe-

Drumul Sării (orele 15.30; 19). 
TARZAN, OMUL MAIMUȚA ; 
FIUL LUI TARZAN

Ferentari (orele 15,30; 19). 
TOTUL PENTRU RÎS

Cotroceni (orele 15,30; 20,30). 
JUDOKA. AGENT SECRET

Flamura (orele 9; 11,15: 13,30;

16; 18,15; 20.30). Floreasca (o- 
rele 9; 11,15; 13,45; 16; ........
20,30), Aurora (orele 9;
13,30; 15,45; 18; 20.30).

FETE ÎN UNIFORMA
Volga (orele 9—13,30 în 
tinuare; 16; 18,15; 20,30), 
rița (orele 9,30; 11,30;

SAMURAIUL
înfrățirea (orele 15,15;

18,15;
11.15;

con- 
Mio- 
13,30;

17,45;

prezentată de artiștii de la Uzi-
— Plopeni

Foto : C. ABĂRBIERIȚEI

rioadă de început, nu bătaia 
protectoare pe umăr, ci analiza 
atentă și lucidă a succeselor și 
neîmplinirilor lor.

Un statut mai exact, care să 
delimiteze cu precizie coor
donatele acestei zone aflate în
tre amatorism și profesionism; 
un sprijin substantial și — mai 
cu seamă — continuu din par
tea organelor culturale centrale 
si județene ; o atenție mai sus
ținută și mai amicală din partea 
criticii — 
damentale 
se acum 
tinerelor
Spectacole 
lele trecute în finală atestă că 
teatrele populare merită aceste 
eforturi.

iată eforturile fun- 
care se cer întreorin- 
pentru consolidarea 

instituții teatrale, 
ca acelea văzute zi-

SEBASTIAN COSTIN

TREPTE
(XJrmare 

din pag. I)

VALEA ALBINELOR ora 20),
Popular (orele 15.30; 20,30).

FIUL LUI TARZAN
Munca (orele 1530; 20).

SUFLETE TARI (ambele serii)
Flacăra (orele 15.30: 19).

VIVA MARIA
Vitan (orele 15,30, 18; 20.30). 

TREI COPII MINUNE
Rahova (orele 1530: 18: 20,30). 

ȘAPTE OAMENI DE AUR
Progresul (orele 15,30;
(la orele 18 - FRAGII
BATIGI).

HEROINA
Pacea (orele 15.30; 18; 

CĂUTĂTORII DE AUR 
ARKANSAS

Crîngași (orele 14,30:
1830; 20.30).

MARIANNA. AGENTUL I
Cosmos (orele 15.30: 18:

SUPER AUTOMATUL
Viitorul (orgie 15,30;
(la orele 18 -x
L-A UCIS
WALANCE).
16; 18,15; 20.30).

20,30). 
SAL-

20.15).
DIN

16,30;
0555
20.15).

2030)
OMUL CARE 

PE LIBERTY

unde mizeria negru
lui devenind tangi
bilă / risipește ine
le în aer la hota
rul / cuvintelor eu 
nevăzutul. Strig pe 
nume / lacrimile ne
adevărate ale prie
tenilor / în care
măștile sfîșietoare 
topesc / dangăte
surde, vorbesc și cu 
cuvintele 
lucruri 
omenești 
I-a).

Iată și ceva din 
Elegia a II-a, a ace
luiași :

Știu că pămîntul 
abia mai poate un- 
dui / păcatele tîrî- 
toarelor cu obosea- 
la-i rotundă. / în- 
gîndurat cerul își 
scutură emoția / pe 
lumina care înnop- 
tează-n crisalidă 7 
cu pielea zornăind 
la gîndul negru 
că-n miezul nopții 
va cînta un corb / 
cît un dezastru sim
fonia lui. / Doar 
șerpii dulci legați cu 
mări la ochi / neagă 
pămîntul și-1 
din ghiată...

Există aici 
doare și un 
lism la fel de subli
me și cred că sem- 
nalînd aceste pagini 
proaspete ca rouă 
revistele de specia
litate nu fac un rău 
serviciu literaturii 
în general.

îmi pare de 
îndreptățit să 
că în tot mai 
școli apar reviste ale 
elevilor. Textele pri
mite promit apariția 
în viitor a unei re
viste școlare de 
succes.

Creațiile 
din Oltețu 
promisiune 
mai nobilă

/ singure 
cu pîlpîiri 

(Elegia

iubesc

o can- 
teribi-

aceea 
aflu 

multe

elevilor
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a

(Urmare din pag. I) 

cîr.d va lua ființă Partidul 
Comunist din România — 
prima organizație consecvent 
revoluționară a proletariatu
lui din patria noastră, condu
cătorul ferm șl clarvăzător al 
luptei maselor pentru o viață 
nouă.

Profund justificată revolta 
muncitorimii bucureștene că
reia i s-au solidarizat cercurile 
muncitorești din toate marile 
centre industriale ale țării — 
va izbucni, în ziua de 13 De
cembrie 1918 într-un mod im
presionant. Această zi îndepăr
tată de iarnă se constituie în- 
tr-unul din momentele prelu
diului marilor bătălii de clasă 
prin care țara s-a îndreptat — 
sub conducerea Partidului Co
munist din România — spre 
făgașul unei orînduiri echita
bile, în care exploatarea omu
lui de către om se vrea doar 
o realitate a memoriei. în a- 
celași timp, această zi se con
stituie într-un prilej de adu
cere aminte și de cinstire a 
memoriei celor înarmați doar 
cu dreptatea lor, a celor al că
ror sînge aprins a fost menit 
să înflăcăreze, o dată pentru 
totdeauna o pagină din cele 
nenumărate ale istoriei zbu
ciumate a poporului nostru.

Semne care 
prevestesc furtuna

< "
„In 1918—1919 erau între- 

prinderi în care se muncea 
intre 12 pină la 16 ore pe zi. 
Iar în fabricile de sticlă lucrau 
in aceleași condițiuni pînă 
chiar și copii între 6—12 anî“, 
notează, în numărul său din 30 
septembrie 1920, ziarul „Șocia- 
lismul“ — organ al Partidului 
Socialist dtn România — re- 
memorînd, după 2 ani, împre
jurările în care își desfășura 
activitatea clasa muncitoare 
in perioada la care ne referim. 
Salariile crescuseră de 300 de 
ori, iar prețurile se ridicaseră 
într-un ritm cu mult mai im
punător, de 824 de ori, în timp 
ce profiturile capitaliștilor a- 
tingeau între 160-—190 la sută 
din investiții.

După încheierea armistițiu
lui și după retragerea trupelor 
germane în afara granițelor 
țării, guvernul continua să 
mențină starea de asediu, și 
acesta era unul dintre sem
nele cele mai sigure ale inca
pacității sale de a rezolva pro
blemele economice și sociale 

>țjute ale populației. Situația 
e~a de natură să impulsioneze 
reorganizarea mișcării munci
torești pe baze ideologice și 
practice noi, mai ample, pen
tru a se crea premisele satis
facerii revendicărilor oameni
lor muncii pe calea luptelor de 
clasă. Această necesitate se 
impunea cu atît mai mult cu 
cit „starea de asediu care o- 
prește întrunirile publice și a- 
menință cu judecata sumară 
pe oricare cetățean contrave
nient, constituie o piedică e- 
sențială a unei lupte electorale 
cu puteri egale pentru toate 
curentele și mai ales pentru 
democrația cinstită" („Social- 
democrația" din 25 noiembrie 
1918).

Ne aflăm, de altfel, într-o 
perioadă de clarificare a con
științei de clasă a oamenilor 
muncii, într-o perioadă în care 
mișcarea muncitorească își 
fixează obiectivele imediate 
printr-o analiză din ce în ce 
mai lucidă a contextului soci
al al activității ei. „Să aștep
tăm liniștiți înfăptuirea tuturor 
postulatelor cuprinse în rezo
luția de Ia Alba Iulia ? — se 
întreabă reprezentanții munci
torilor, în paginile „Adevăru
lui" din 9 decembrie 1918. 
Dezrobirea noastră națională 
e pe cale de a se înfăptui și 
nimeni n-o mai va putea îm
piedica, insă noi avem să ne 
dezrobim și pe cale socială, 
voim ca și clasa muncitoare să 
ajungă la bunăstare și să aibă 
parte de aceleași drepturi e- 
gale cu toți cetățenii țării". 
Sînt mărturii pe care ziarele 
timpului le consemnează din 
ce în ce mai frecvent, cuprinse 
și ele de febra evenimentelor 
pe care le oglindeau și la care 
unele dintre ele au participat 
în mod direct, prin articolele 
lor incendiare și prin atitudi
nea lor inflexibilă față de au
torități.

Valul de greve care se de- 
clanșează ca urmare a stării 
de spirit revoluționare ce se 
instaurase în țară sub influența 
Revoluției din Octombrie și ca 
o consecință a degringoladei e- 
conomice care a urmat războ
iului se împletește strîns cu 
campania de organizare a 
muncitorilor în sindicate de 
ramură. în martie 1918 avuse
se loc o grevă a muncitorilor 
din Iași, în aprilie intră 
în grevă lucrătorii din ate
lierele militare, la Cîmpina, în 
aceeași perioadă sînt arestați 
71 de muncitori care-și reven
dicau drepturile, iar spre sfîr- 
șitul anului mișcările revendi
cative își mută centrul de am
ploare la București, unde pes
te 3 000 de muncitori ceferiști 
hotărăsc, la 7 noiembrie 1918, 
reînființarea sindicatelor lor. 
Tot în vederea reconstituirii 
sindicatelor lor se întrunesc 
metalurgiștii bucureșteni, tipo
grafii, lucrătorii de la Regie 
etc. Dincolo de aceste cereri, 

se conturau și revendicări cu 
un pronunțat caracter politic. 
„Sediul sindicatelor din capi
tală — scria ziarul „Socialis
mul" din 6 decembrie 1918 — 
este aproape zilnic asaltat de 
muncitorimea din fabrici, ate
liere și birouri. O puternică 
mișcare pentru îmbunătățirea 
soartei materiale s-a pornit din 
toate straturile de muncitori". 
Era mișcarea care. își va atin
ge apogeul la 13 Decembrie 
1918.

La 1 decembrie, în timp ce 
familia regală se întorcea din 
refugiul impus de război la 
București, 6 000 de muncitori 
ceferiști declară grevă și, pă
răsind atelierele în care lu
crau, manifestează pe străzile 
Capitalei. Peste două zile, la 3 
decembrie, intră în grevă alți 
5000 de muncitori și muncitoa
re de la Regie și tipografii de 
la atelierele „Sfetea“ și „Mi
nerva", iar peste alte două 
zile, la 5 decembrie, exemplul 
acestora este urmat de tîmpla- 
rii Capitalei și, în primul rînd, 
al acelora de la fabrica „Le- 
ssel“.

Un rol deosebit în cadrul a- 
cestor acțiuni l-a jucat tine
retul din rîndurile muncitori
mii bucureștene. Aflate în plin 
proces de restructurare, orga

IMPRESIONANTĂ 
afirmare 
A ADEVĂRULUI

PROLETAR
Sacrificiul muncitorilor care 

au căzut pradă gloanțelor 
unui regim iriman nu S-a 
consumat zadarnic. Gestul lor 
*-a înscris pentru totdeauna

nizațiile tinerilor muncitori se 
afirmau cu deosebire în Bucu
rești unde «s-au reluat ședin
țele săptămînaie și se țin con
ferințe instructive, iar comi
tetul depune o deosebită acti
vitate pentru a putea scoate 
din nou cît de curind „Foaia 
tînărului»" după cum aflăm 
dintr-o informație cu privire 
la reorganizarea mișcării de 
tineret apărută în ziarul „So- 
cialismul" din 29 noiembrie 
1918. Astfel, pe parcursul eve
nimentelor care se vor preci
pita, mișcarea muncitorească 
va beneficia din plin de abne
gația și devotamentul acelei 
generații care va purta pe u- 
merii ei greul luptelor viitoare, 
de la Lupeni și Grivița.

Socialiștii români, afirmînd 
că „eliberarea noastră poate 
și trebuie să fie numai opera 
noastră proprie", se află în 
primele rînduri ale luptei, prin 
organizațiile partidului lor 
conduse de I. C. Frimu, Ilie 
Popovici, Gheorghe Cristescu, 
G. Popovici, D. Popp, A- 
lexandru Dobrogeanu-Gherea, 
Gheorghe Niculescu-Mizil 
Pândele Becheanu, Leonte Fi- 
lipescu, Constantin Ivănuș și 
alții. Lozincile zilelor fixează 
principalele revendicări ale 
muncitorilor: înființarea și 
recunoașterea consiliilor mun
citorești care să apere și 
să promoveze interesele pro
letariatului, demilitarizarea 
întreprinderilor și libertatea 
de organizare în sindica
te, mărirea salariilor pen
tru acordarea lor cu prețu
rile din ce în ce mai exorbi
tante, ziua de muncă de 8 ore, 
desființarea stării de asediu și 
a cenzurii. Apariția, în acest 
context de frămîntări sociale, 
a proiectului de program al 
Partidului Socialist din Ro

mânia („Declarația de princi
pii") dă un nou și puternic im
puls luptei maselor. înscriind, 
printre obiectivele sale, nece
sitatea cuceririi „prin orice 
mijloace a puterii politice din 
mîinile burgheziei române și 
întronarea dictaturii proletare 
în vederea realizării idealului 
comunist", Partidul Socialist 
din România își dovedea, în
tr-un moment de răscruce, 
maturitatea și clarviziunea po
litică.

Documentul apare la 9 de
cembrie 1918, în ziarul „So
cialismul", a cărui interdicție 
este ridicată în aceeași zi, ca 
urmare a presiunii exercitate 
asupra guvernului de către ac
țiunile revoluționare ale mun
citorilor din întreprinderile 
bucureștene. în ziua de 10 de
cembrie se întrunesc la sediul 
sindicatelor din strada Sf. Io
nică delegațiile lucrătorilor din 
fabricile „Wolf", „Vulcan", 
„Lemaître", „Homstein", „Chi- 
riac", „Haug" etc, cu instruc
țiuni din partea muncitorilor 
pe care îi reprezintă pentru a 
întocmi un memoriu care să 
includă cele mai stringente re- 

7n imagine: evenimentul de la 13 decembrie 1918 comentat grafic de .V. Tonitza

vendîcâri ale muncitorimii 
bucureștene. Greva deciar.șată 
la începutul lunii decembrie 
1918 de tipografii de la atelie
rele „Sfetea" și. apoi, de cei de 
la atelierele „Minerva“ conti
nua și se semnalează acțiuni 
de pregătire a unei greve ge
nerale în ramura industriei 
tipografice și a unei greve ge
nerale de solidaritate a lucră
torilor din celelalte ramuri ale 
industriei bucureștene. iar gu
vernul — reprezentant „des
toinic" al patronatului — can
tonează la Băneasa regimentul 
de gardă 9 Vînători.

Manifestațiile de stradă 
continuă, fără să slăbească în 
intensitate. „Se manifestă 
zdravăn — consemnează, in 
ale sale „Note Politice" Mar
ghiloman, referindu-se la at
mosfera zilei de 12 decembrie 
1918. Am întîlnit la amiază pe 
Calea Victoriei o manifesta
ție cu placarde și drapele ro
șii". „Zadarnic se îngrozesc 
stăpînitorii de comunismul 
care trăiește și crește văzînd 
cu ochii — notează în paginile 
sale, din aceeași zi, ziarul „So
cialismul", martor de o înaltă 
probitate al evenimentelor. El 
numai că nu-i un pericol pen
tru progres, ci este condiția 
fără de care acesta ar înceta. 
El vine să descătușeze societa
tea omenească de haina care o 
sugrumă".

Alarmat de amploarea ma
nifestațiilor, în noaptea de 12 
spre 13 decembrie 1918, gu
vernul masează trupe înar
mate cu mitraliere în piața 
Teatrului Național și în apro
pierea imediată a sediului sin
dicatelor din strada Sf. Ionică. 
Era noaptea în care metrono
mul nevăzut al istorieie apro
pia, cu fiecare bătaie a lui, o 

amiază a crimei, o amiază în 
care o minoritate îndestulată a 
ignorat faptul că „necesitățile 
istoriei sînt mai puterfiice" 
decît armele ei.„

în focul luptei

Sindicatul tipografilor hotă
râse, pentru ziua de 13 decem
brie 1918, declanșarea unei 
greve generale. Dimineața, din 
toate colțurile Capitalei, mun
citorii greviști Si cei care so
lidarizează cu ei sfidind co
loanele de militari care — 
conduse de generalul Mărgi
neam — blocau strada Cîm- 
pineanu, se adună tn fața se
diului Partidului Socialist din 
România. Marșul lor imperios, 
devenind O impresionanta 
mărturie a spiritului revolu
ționar al proletariatului ro
mân, continuă pe Calea Vic
toriei pină la Ministerul In
dustriei. -Pe poarta mare a 
intrării er» Înfipt un imens 
steag roșa — tort-—; in in-

semnările sale, un demnitar al 
timpului. Pe ușa de intrare in 
minister era fixată o placardă 
de cîțiva metri lungime, tot 
de pinză roșie, pe care sta 
scris cu litere de o palmă : 
„Trăiască republica socia
listă"!». In aerul pur al acele: 
dimineți de iarnă se întretaie 
lozincile care reflectă reven
dicările cele mai acute ale 
clasei muncitoare: „Vrem
piine!“, „Jos starea de ase
diu !“, ..Jos cenzura ”, „Tră
iască libertatea

întrucît discutarea reven
dicărilor muncitorilor — în 
spiritul tendinței de tergi
versare care domină acțiu
nile guvernului — este 
amînată pentru după-amiază, 
se hotărăște organizarea unei 
noi manifestații. Ascultînd 
chemarea primului val de 
manifestanți, lucrătorii de la 
fabricile „Vulcan", „Lemaître-*, 
„Wolf", de la Arsenal și de la 
Regie părăsesc lucrul și se 
îndreaptă în prelungi coloane 
spre sediul clubului socialist, 
scandindu-și revendicările. îi 
întîmpină, însă, armata ma
sată pe strada Cîmpineanu și 
cad victimă gloanțelor peste 
100 de muncitori, printre care 
se numără Iosif Săndulescu, 
30 de ani, cazangiu, Costică 
Iviceanu, 18 ani, tîmplar, Ion 
Tomescu, 36 ani, lăcătuș, Ion 
Spătaru, 17 ani, lucrător, Tane 
Prafcet, 38 de ani, strungar în 
fier, Costică Dumitrescu, 16 
ani, lucrător, Eugeniu Stoe- 
nescu, 18 ani, lucrător, loan 
Georgescu, 58 de ani, lucră
tor, Florică M. Ionescu, 14 ani, 
ucenic... Generații de munci
tori și-au înfrățit sîngele pen
tru triumful ideilor clasei lor 
și, în lupta în care s-au sacri
ficat, tinerii au fost în primele 
rînduri...

,,Străzile Bucureștiului au 
fost stropite cu singe munci
toresc și acoperite cu cada
vrele tovarășilor noștri“, de
mască un manifest al vremii 
crima săvîrșită de regimul 
burghezo-moșieresc la 13 de
cembrie 1918. Dar calvarul 
celor in fruntea cărora, prin
tre alții, se afla și I. C. Frimu 
— pe care N. D Cocea îl 
descrie ca fiind „nalt, cu sta
tura puternică, cu trăsăturile 
feței săpate adine, viguroase 
și expresive" — s-a prelungit și 
în zilele următoare. Cele 
cîteva sute de răniți și 
cei peste 500 de arestați 
vor suporta și în zilele 
următoare consecințele ges
tului ireparabil al autori
tăților. Conștiințele traumati
zate de moartea tovarășilor 
lor vor trebui să facă față, în 
plus, durerilor rănilor lor, în 
ceea ce îi privește pe răniți, 
șl schingiuirilor Ia care îi va 
supune poliția, în ceea ce îi 
privește pe cei arestați. Dintre 
aceștia din urmă, L C. Frimu 
va muri scurt timp, cu sănă
tatea zdruncinată de trata
mentul inuman Ia care a fost 
supus. Portretul lui, așa cum 
l-a fixat tușul pictorului Iser 
în „Facla* din 1911, va rămine 
pentru totdeauna în memoria 
generațiilor viitoare.

A urmat devastarea sediului 
sindicatelor din strada Sf 
Ionică și a sediului Partidului 
SociaHct rfrn România, SUSpesi- 
darea ziarului «Socialismul* și 
transportarea morțilcr. în 
dube închise spre cimitirul 
Pătrunjel. A urmat, apoi, un 
proces asemănător tuturor a- 
celor procese tărora le-au fă
cut față comuniștii de mai 
t-mi a. î-ărtmtree stări: de ase
diu și tot cortegiul de priva
țiuni și terori în urma căruia 
clasa muncitoare din România. 
iimperindu-și din penet de ve
dere ideologic coordonatele 
activității viitoare, va trece, 
la 8 mai 1921. la înființarea 
Partidului Comunist din Ro- 
măria 

direcția impusă de legile dez
voltării sociale, a condus po
porul român spre orînduirea 
socialistă. Curajul generațiilor 
care au înfruntat gloanțele la 
13 Decembrie 1918 a hrănit, 
cu exemplul lui înălțător, cu
rajul greviștilor care au în
fruntat cu piepturile lor baio
netele, în februarie 1933, în 
incinta uzinelor Grivița, cu
rajul luptătorilor antifasciști 
din timpul celui de al doilea 
război mondial, curajul mili- 
tanților care au declanșat și 
săvîrșit insurecția armată de 
la 23 August 1944. Toate a- 
ceste acte de curaj și de ab
negație pentru cauza celor 
asupriți, înscriindu-se în car
tea de aur a izbînzilor po
porului nostru, constituie un 
îndemn și un exemplu pentru 
generațiile de astăzi, pentru 
constructorii societății socia
liste, deplin eliberați de ex
ploatare și conștienți de re
cunoștința pe care o datorează 
înaintașilor. „Toate transfor
mările sociale și marile în
făptuiri realizate în țara noas
tră — sublinia tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu — sînt rezul
tatul luptei de veacuri a ma
selor muncitoare, a celor mai 
luminați ginditori, revoluțio
nari și patrioți ai țării, sînt 
rodul eforturilor întregului 
popor român. Și, în ziua de 
13 Decembrie 1918, poporul 
român s-a oferit istoriei prin 
unii dintre cei mai devotați fii 
ai săi.

Clădirea nouă a casei de cultură din orașul Oțelul Roșu,
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dului organizarea producției, 
este influențată, în bună parte, 
fi de modul cum acestea sînt în
treținute fi reparate. Și aici tre
buie, după părerea mea, să ne 
oprim puțin asupra reorganiză
ri: compartimentului de repara
ții din uzină. Fină de curind, 
de pildă, reparațiile utilajelor, 
indrierent doeâ ele erau electri
ce ori mecanice, se efectuau de 
către o singuri secție, secția de 
reparații mecanice, subordonată 
concc^-.iter:t celor două servicii: 
mecanic șef și energetic șef. Nu-i 
greu de stabilit că într-o ostiei 
de compartimentare nu aveam 
create premisele unei responsa
bilități unice. De aceea, am tre
cut la restructurarea acricitâții 
de reparații 'capitale fi medii) 
prin înființarea serviciului me- 
ccno-energetic, căruia îi sînt sub
ordonate două sectoare .speciali
zate în reparații electrice și me
canice.

Menționăm că în afara aspec
telor relevate mai sus, prin cen
tralizarea activității de reparații 
se înlătură fi situațiile cînd, din 
cauza unor momente „critice", 
ori a gituirilor în fluxul tehno- 
logic, o serie de mașini și uti
laje nu intrau la timp în repa
rații, prelungindu-și nejustificaț 
perioada de funcționare — fapt 
cu consecințe ulterioare negative 
în întreaga desfășurare a proce
sului de producție.

Am arătat mai la început că 
una din „pîrghiile" care au fost 
acționate cu deplină eficacitate 
în ultimul timp la uzina pioieș- 
teană, o constituie aprovizionarea 
rațională cu materii și materiale 
a întreprinderii și a fiecărui loc 
de muncă din secții și ateliere. 
Pentru aceasta, însă, se impunea 
îmbunătățirea activității în trans
porturile uzinale. In condițiile 
menținerii dependenței mijloa
celor mecanice (electrocare, trac
toare, electrostivuitoare etc), di
rect de secțiile productive nu 
se putea asigura încărcarea uni

(Urmare din pag. I)

nr. 1 al oricărui program — 
preferințele elevilor — se pot 
găsi acele activități care să 
răspundă cît mai complet aș
teptărilor lor. Cîteva ecouri 
din școli ne permit să gru
păm preferințele cu un nu
mitor comun și să dăm cîteva 
sugestii organizatorilor.

Mari amatori de sport și 
turism, elevii așteaptă zilele 
vacanței pentru excursii și 
drumeții, doresc sa plece în 
tabere, să se întreacă în ca
drul unor concursuri sportive 
specifice sezonului rece. O 
primă ofertă le-o face Comi
tetul Central al U.T.C., care-i 
invită la concursul de săniu
țe dotat cu „Săniuța de ar
gint", a cărui etapă pe școa
lă se va desfășura chiar în 
zilele vacanței. Firește, vor fi 
mulți concurenți, dar un sin
gur concurs și numai de să
niuțe nu va reuși să satisfacă 
pe toți amatorii sporturilor 
de iarnă. Deci, fiecare iniția
tivă locală îndreptată spre 
antrenarea elevilor chiar pe 
patinoare (chiar amenajate 
ad-hoc în curtea școlii ori în 
alte locuri potrivite), pîrtii de 
schi, în drumeții și excursii 
este bine venită. Firește, la 
acest capitol urmează să în
scriem și excursiile documen
tare sau de studii, cum și le 
intitulează elevii, fiindcă, la 
urma urmelor, tot de turism 
țin, chiar dacă participanții 
și-au propus obiective fixe 
de cercetat, ori urmează să 
adune material pentru ne
voile cercului în care acti
vează. Pentru că, după pro
gramul de lucru, elevii nu-și 
vor refuza plimbări prin îm
prejurimile localităților în 
care se deplasează, nici jocu
rile sportive amicale cu cole
gii localnici ori chiar o as
censiune pentru a cunoaște 
cum arată munții și cabanele 
iarna.

Socotind că elevii au drep
tate să-și petreacă și această 
vacanță mai mult în aer liber 
dăm însă curs și unor prefe
rințe privind modul în care 
pot fi folosite după-amiezile 
și serile. „în cei trei ani de 
cînd sînt licean — ne scrie 
un elev din Cluj — mă „do
pez" în vacanța de iarnă cu 
spectacolele la care nu ajung 
în timpul școlii. Seară de sea

ră sînt la teatru, la cinema 
sau la concert... Așa reușesc 
ca în al doilea trimestru să-mi 
văd de treburi liniștit, să nu 
mai fiu „terorizat" de ideea 
că nu sînt la curent pe acest 
plan...".

E un punct de vedere. Așa 
sau altfel, elevii populează în 
săptămînile vacanței sălile de 
spectacole, de cele mai multe 
ori în grupuri mari, pe clase, 
pe școli. Sensibile la acest fe
nomen, numeroase teatre își 
adaptează repertoriul cerințe
lor acestui public pretențios 
și sever, le facilitează procu
rarea biletelor, programează 
spectacole anume pentru ei 
— matinee poetice, dramati
zări — servind, într-un fel, 
chiar programa școlară. Am

formă, echilibrată a tuturor a- 
cestor mijloace, nu se permitea 
o folosire rațională a lor, precum 
și a timpului de lucru al mun
citorilor respectivi. Plecind, deci, 
de la aceste neajunsuri, de cît- 
va timp s-a trecut la dirijarea și 
exploatarea centralizată a. activi
tății de transport în intreprin- •* 
dere, fapt care permite nu nu
mai încărcarea corespunzătoare 
a fiecărui mijloc de transport 
mecanic, folosirea mai judicioa
să a timpului productiv de că
tre manipulanți, ci, prin subor
donarea tuturor muncitorilor — 
transportatori — direct serviciu
lui de transport din uzinal s-au 
creat premisele unei disciplinări 
în producție, asigurării centrali
zate a renartizării mijloacelor de 
transport.

★
La secția principală a uzinei

— cazangeria — unde aproape 
jumătate din lucrători sînt tineri, 
stăm de vorbă cu tovarășul in
giner Paul Hendrich, adjunctul 
șefului secției.

— Niciodată n-am putut scăpa 
din vedere faptul că produsele 
noastre, într-o proporție aprecia
bilă, se exportă. Deși aproape ju
mătate din efectivul lucrătorilor 
secției sînt tineri, ne putem 
mîndri cu rezultatele lor (n.n. — 
merită să evidențiem pe cîțiva 
dintre aceștia : Mihai Dorneanu, 
Constantin Bunescu, Filip lones- 
cu, Viorel Racolfea, Mihai San
du ș.a.). Problema care ne fră- 
mîiita de mai mult timp o con
stituia asigurarea unui control 
eficient asupra calității muncii 
prestate de fiecare dintre lucră
tori, mai ales tineri, jn funcție 
de care să se aplice cadrul unei 
cointeresări materiale echitabile. 
Pentru că, execuția unor suduri
— aici, operațiile cele mai im
portante — corespunzătoare, gra
dului de tehnicitate impus' — 
este realizabilă doar prin controlul 
nedistructiv roentgenometric. Ce 
am întreprins ? De vreo patru 
luni încoace, am trecut la ur
mărirea diferențiată a lucrărilor 
executate de fiecare muncitor în

parte, astfelînrit^ în prezent, 
sîntem în posesia unui „filni" al 
calității sudurilor efectuate. Cet 
ce execută lucrări de bună cali
tate, conform noului regulament 
de premiere elaborat de comite
tul de direcție, sînt premiați di- 

. rect 'prop.Qriioual.Z-. cu scăderea 
proeentulttp'‘-de - remanieri. (Pînă 
la aplicarea acestui sistem de 
cointeresare materială, nu se pu
tea asigura un control riguros al 
calității lucrărilor, piesele făcînd 
de multe ori, „calea-ntoarsă" de 
la controlul roentgenometric, 
ceea ce ducea, invariabil, la pre
lungirea ciclului de fabricație cu 
circa 10°lo, „umflarea" prețului 
de cost și, bineînțeles, la o ca
litate necorespunzătoare în exe--.. 
cuție). Ce s-a observat în de
cursul a numai patru luni ? Că 
procentul remanierilor se înscriem 
într-o curbă în continuă descreș** 
tere (august — 29%, septem-‘: 
brie — 15%, octombrie — 
10,2%, noiembrie 9%), în paraleb 
cii'creșterea numărului de lucră* 
tori care execută suduri de înal
tă calitate.

★
Reținem din ^discuțiile cu to

varășul -ingiuer-șef Dumitrache 
că uzina este pregătită pentru 
a lua un demaraj bun în anijl 
care se apropie în acest sens, 
serviciile din ugjnă— ne spu
nea dînsul — se preocupă eu 
toată seriozitatea .pentru asigu
rarea continuității' producției 
chiar din' prima»zi a-lui.’69.

Țoațe bune ®^'n-ar fi niște 
greutăți pe care nr le produc, 
de .lihăi .Jnutt.. 'timp, furnizorii 
brașoveni Uziiîft"2,Hidromeca-
nioa‘ț în restanță cu poturi de 
întoarcere, „pentru cuptoare, Fa
brica de șurub art ricare nu ne-a 
livrat 40 000 piulițe M-22) și U- 
zina 2 — întîrzie cu livra
rea a 520 de seturi de supape și 
regulatoare necesare în trimestriiî1 
I al anului yjitOr, Să se fi epui
zat toate mijloacele * de discipli
nare a furnizorilor insensibili ? 
Nu înclinăm Să credem acest 
lucru.

saluta> și în această vacanță 
asemenea inițiative. De un 
număr apreciabil de ani, în
treprinderea care se ocupă cu 
difuzarea filmului răspunde 
interesului pentru cinemato
graf al celor care se află pe 
băncile școlii, organizînd în 
zilele vacanței de iarnă festi
valuri ale filmului pentru e- 
levi. Deținem informația că 
și în acest an tradiția își va 
urma firul. Am recomanda, 
totuși, să se țină seama că 
elevii nu se privează de vi
zionări cinematografice nici 
în timpul școlii, ceea ce în
seamnă ca nu se vor grăbi 
să revadă filme, ci vor aș
tepta de la festivalul destinat 
lor întîlnirea cu premiere de 
valoare.

--------------  ©
Dacă pînă acum ne-am re

ferit la preferințe cu o zonă 
de mare- întindere, nu înseam
nă că am epuizat modalită
țile de petrecere foarte a- 
greabilă .a .zilelor de vacanță 
chiar dacă gig .corespund u- 
nor. grupe mai miei ele elevi. 
Sînt dlev.i., oare . ..rm. petreeîn- 
du-și vacanța în Săt, la pă
rinți ori bunici — găsesc in
finite satisfacții în completa
rea colecției folclorice pe care 
o dețin.alții își petrec o 
bună parte din. zilele de re
paus în tovărășia cărților ci
tind, frecveniînd anticariatele 
librăriile, bibliotecile; pe 
mulți elevi îi vom întîlni în 
cluburile școlare structurate 
începînd cu cîteva vacanțe 
anterioare după preferințe — 
sportive, de dflps, pentru ac
tivități practice, de turism 
etc. — unde își dezvoltă ori 
își pun în valoare calități de 
organizatori, se întîlnesc cu 
colegi animați de aceleași pa
siuni, beneficiază de sfaturi 
competente din partea profe- t 
sorilor, pot folosi aparatura și 
echipamentul necesar.

Școala rămîne, firește, prin
cipalul cadru pentru desfășu
rarea activităților de vacanță. 
Sintem informați că în scoli 
se pregătesc simpozioane, se
rate literare închinate aniver
sării republicii, se scot ediții 
speciale ale revistelor elevi
lor consacrate acestui eveni
ment. Din inițiativa unor or
ganizații U.T.C. elevii își pre
gătesc carnavaluri și reuniuni 
pentru Anul Nou, Nttțneroase 
formații de teatru, precum ți 
alte echipe artistice ale ele
vilor se pregătesc pentru con
fruntarea cu publicul — cole
gii fi părinții — în cadrul u- 
nor frumoase serbări școlare.

Toate acestea, precum și 
alte manifestări de mai mică ' 
ori mai mare amploare, pot 
da ctdoare și. farmec fiecă
rei zile de vacanță, cu condi- ' 
ția să. fie cunoscute din timp,
.e °rSanizate- ht. „răspun- . 

zători". de cantitatea de far
mec și inedit pe care o vor 
imprima vacanței sînt înșiși 
elevii, autori ai fiecărei ac- « 
țiuni și beneficiari ai ei. Cu 
convingerea că vor folosi bine « 
și, mai ales tinerește, zilele de 
repaus meritate care-i așteap
tă, urăm tuturor elevilor o ' 
vacanță de neuitat.
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a construc
torii de locuința 
din întreaga țara 
au avut un schimb 
de experiență in o- 
rașul Bacău. In cele 
9 referate prezen
tate s-a subliniat 
necesitatea creării 
unei baze de con
strucții care să cu
prindă si procese 
de semipreparare, 
prefabricate, tehno
logii moderne de 
muncă. Cu acest 
prilej s-au eviden
țiat avantajele nou
lui sistem construc
tiv aplicat pentru 
prima oară în tară, 
la Bacău, „Blocuri 
de locuințe cu dia
fragme de beton 
armat turnate mo
nolit in cofraje 
spațiale". Evitin- 
du-se zidăria de 
cărămidă, se pot 
obține locuințe la 
un preț de cost re
dus.

HORI A GANB
• MUZEUL JU

DEȚEAN din Deva 
găzduiește o inte
resanta expoziție 
de pictură, grafică 
si sculptură a ti
nerelor " fălftîte da 
la Liceul.....,.Dece-
bal“. Elevul. Eugen 
Pescaru, expune 
„Soarele". „Doina*. 
„Mihai Viteazul" St 

* „Cele trei grații". 
Dan Virgil este pre
zent cu „Coriatida*, 
„Dor* si .-Marna*.

SURCEA 
ȘCHIOPOAIE

• IN ZONA TU
RISTICĂ ..Tisas". dm 
apropierea stațiunii 
Tusnad. a fost cap
tat un mare izvor de 
ape minerale me- 
zotermale. Potrivit 
schitelor de sistema
tizare a acestei sta
țiuni. aici se j a con
strui un complex sa
natoria! eu o capaci
tate de 150# locuri.

CONSFĂTUIRE CU PtOFESOtll DE RZICĂ 

DIN LICEELE DE CULTURĂ GENERALĂ

.•or ca «fcarpr* dfaa «aarf frabr

br wMmr ânrtr ia iairt «ctMU. îa

b «bbb^ Jr Larrfawrrwf, jh

<*

Aplauze pentru

studenții ieșeni

rcT

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A COMPOZITORILOR Șl MUZICOLOGILOR

DAREA DE SEAMĂ
A COMITETULUI DE CONDUCERE AL UNIUNII COMPOZITORILOR

prezentată de ION DUMITRESCU, președintele Uniunii

Experimentări 
de transplantare 

a plăminilor
Un colecție de medici 

specuilifti ți cadre unner- 
sitare din Tg. Mure*. am- 
diu de dr. Ciixcr Zetta*, 
întreprinde cercetări <i ex
perimentări care cizeazd I 
încercarea de transplantare 
a plăminilor! în prima eta
pă s-au realizat 30 de in
tervenții chirurgicale pe a- 
nimale, care au dus la în
sușirea ți perfecționarea 
tehnicii auto ți homotran- 
splantelor, la găsirea unor 
metode de premedicație, 
anestezie, reanimare ți tra
tament post-operatoriu.

I. VULCAN

i\ LIBRĂRII
AL .îafnurW » arse W* ILL. F9 p, hi 10)
IJUAN NEACS_ JtaW E L. M5 b. hi 125. 
CONSTANT» STCC1U : .Mill 4» ta-c" c. U 229 o. 

le» 3-75
STEFAN POPESOJ .Puitata" € T m p. 1b «
NiCCLAE PBHJPCEAN- A—r* Nerv..; (E L &" p, 

lei 4751
CARLO CASSOLA : .Victn* E L U, *5C p. tai 12J.

Ultimele două emi
siuni filatelice ale 
anului 1968, abor
dează tematici din
tre cele mai intere
sante pentru colec
ționari. Este vorba 
de emisiunea „Fa
una din rezervație 
naturală", ce va a- 
vea 8 valori și seria 
„Costume naționa
le", formată din 6 
valori.

Continuînd preo
cuparea de a oglindi 
în filatelie fauna pe 
cit de variată pe 
atît de interesantă 
a României, Direc
ția Generală a Poș

NOUTĂȚI FILATELICE

telor a dedicat fau
nei din rezervația 
naturală o bogată 
emisiune.

Cele mai repre
zentative exempla
re ale acestei faune, 
protejată și ocroti
ta prin legile statu
lui nostru, ca : le
băda, cataliga, căli
farul. egreta — pă

sări ce trăiesc în 
Deltă — dropia și 
vulturul de munte, 
capra neagră și zim
brul, animale odini
oară larg răspindi- 
te în lanțul nostru 
carpatic, vor ilus
tra valorile : 0,10 ;
0,20 ; 0.40 ; 0.55; 0.60; 
1,20; 1,35 și 1,60 lei.

Tiparul tiefdruck 
(heliogravură).

raiiiTi .Cmti- 
me »a|i—alr-. prima 
dintr-B serie ee va 
eoatiopa și ia anul 
viilor, va ilB'îra 3 
costume de bărbați 
și 3 de femei, din
tre cele mai repre
zentative din jnde- 
țele Neant Brașov 
și Hunedoara.

Mărcile vor fi ti
părite pe tipar off
set in policromie și 
vor avea înscrise va
lori 5,40, 55 bani și 
1.60 și 2.40 let for
mat 27 / 48mm., dan
telate.

M>—marcant ttt viata 
a țarii Adu-

-area C<r_ere!a a Compozi- 
teritar M Muricologilw din 

.» — se arată la înce
pi dini <te seamă — se 
feOMpr* 1* condițiile »vin- 
-alia pBtriouc a! poporului 

care. sub conducerea 
par.liului. dMâvîreețte nobila 
operă de construire a socia- 
’^Dei nirind larg drumul spre 
raJjriflcarea potențialului con
structiv al maselor m toate 
jcmer.nle de activitate, C<xi- 
gresul al IX-!ea al partidului 
a apreciat realizările și a sub
liniat perspectivele ■ creației 
artistice, rolul important al a- 
cesteia in acțiunea de conti
nuă ridicare spirituală a oa
menilor din țara noastră. For
ța conducătoare în întreaga 
viată a patriei noastre socia
liste. Partidul Comunist Ro- 
tr.ăn. acordă o grijă deosebită 
Înfloririi culturii și artei, afir
mări nestinjenite a tuturor 
talentelor. .. ,. _

Prin creația și atitudinea 
lor, prin prezența lor in a<- 
•uă'.itate, compozitorii ți mu
zicologii îți afirmă adeziunea 
ia programul de dezvoltare și 
perfecționare a vieții sociale, 
la întreaga politică a parti
dului. . , ,

I- repetate rinduri, tovară- 
«u! Nicolae Ceausescu a subli
niat însușirea deosebită a mu
zicii de a exprima bogăția spi
rituală a poporului român, de 
a transmite in mod direct me
sajul nos ni de prietenie și 
pace tuturor popoarelor. In 
virtutea acestui adevăr, com- 
pczt’orli militează pentru dez
voltarea prieteniei și colabo
rării intre toate țările socia- 
•.■ste, intre toate popoarele lu
mii. creația muzicală roma
nească fiind din ce in ce mai 
prezentă in contextul artistic 
-sonaial. Compozitorii români 
■uesider* ca o Înaltă îndato
rire continuarea marilor tra- 
diț'i ale muzicii naționale ți 
universale. îmbogățirea aces
tora eu noi valori care să răs
pundă exigențelor vremii 
noastre.

Patriotismul a generat și 
generează in muzica romă- 
-ească pagini luminoase, de o 
mare forță emoțională meni
te să insufle maselor dragos
tea și mindria pentru marile 
figuri si momente ale istoriei 
naționale ți să cultive în su
fletul tineretului eroismul 
muncii constructive, iubirea 
de tară. Responsabilitatea pa
triotică a compozitorului se 
reflectă in Înțelegerea misiu
nii sale de exponent al cultu
rii naționale, in profunzimea 
tratării temelor istorice și de 
actualitate. în conștiința rolu
lui său militant pentru culti
varea dragostei nețărmurite 
fată de România socialistă.

Este caracteristică activității 
de creație desfășurate în pa
tria noastră faptul că. nutrind 
aspirații comune și bucurîn- 
du-se de aceleași condiții de 
dezvoltare a talentului lor, 
compozitorii ți muzicologii 
-maghiari germani și de alte 
naționalități conlocuitoare, îm
preună cu compozitorii ro
mâni. iși aduc întreaga lor 
contribuție la înflorirea artei 
și culturii patriei noastre so
cialiste. O grijă deosebită este 
acordată sprijinirii tinerelor 
talente.

In continuare, darea de 
seamă s-a oprit asupra dez
voltării diferitelor genuri ale 
muzicii noastre subliniind fap
tul că în ultimii ani creația 
simfonică romanească s-a 
îmbogățit cu lucrări va
loroase. Alături de mae
ștri cu îndelungată expe
riență și activitate in dome
niul muzicii simfonice și in
strumentale. noi generații de 
compozitori și-au adus în a- 
cest răstimp contribuția la îm
bogățirea acestor genuri.

O anumită atitudine lirică 
și meditativă, un dramatism 
impregnat de un puternic su
flu poetic, un anumit ethos 
ce pătrunde substanța sonoră, 
expresivitatea melosului plă
mădit cu esențe și ecourile 
improvizației de doină și ba
ladă, vanitatea ritmurilor, or
ganizările modale complexe, 
predilecția pentru asocieri 
timbrale vii, reprezintă unele 
din atributele muzicii simfo
nice românești.

Cele aproape 50 de simfonii 
noi marchează un spor bine
venit în procesul de înflorire

și diversificare stilistică a mu
zicii românești contemporane, 
îmbogățind în chip creator da
tele tradiționale, atît în pri
vința conținutului, structurii 
și limbajului, compozitorii 
noștri au reușit adesea să 
înnoiască problematica spe
cifică genului, integrînd me
sajul și expresia muzicii lor 
in sfera culturii, proprie po
porului nostru.

Genul concertant a cunos
cut în acest timp o dezvoltare 
îmbucurătoare. Investigînd 
noi posibilități de tehnică in
strumentală, multe din aces
te lucrări și-au cîștigat o bi
nemeritată apreciere peste 
hotare printr-o seamă de pre
mii internaționale.

Trecînd la alte forme simfo
nice, darea de seamă constată 
o varietate care merge de la 
divertismente pînă la medita
ții simfonice, incluzînd lu
crări cu conținut programa
tic care s-au impuș prin ori
ginalitatea structurii mate
rialului sonor și sugestivita
tea imaginilor muzicale. Un 
număr de lucrări simfonice 
aparținînd diverselor genuri 
au fost dedicate unor eveni
mente importante din istoria 
națională și din viața politică 
a patriei noastre.

In darea de seamă se arată 
în continuare că muzica pro
gramatică ar fi putut ocupa 
un loc mai important în preo
cupările compozitorilor. Ma
rile teme oferite de istoria și 
cultura românească își pot 
găsi oglindiri și împliniri pe 
măsura cerințelor epocii ac
tuale. compozitorul trebuind 
să se situeze la înălțimea te
mei, să găsească echivalențe
le sonore corespunzătoare 
conținutului. Ar trebui, de a- 
semenea, acordată mai multă 
înțelegere unor genuri pe ne
drept neglijate cum ar fi rap- 

tsodia, suita de dansuri, suita 
simfonică programatica, di
vertismentul — in accepțiuni 
contemporane — genuri cu 
profunde semnificații sociale 
și artistice, imperios necesare 
unei efervescente culturi mu
zicale. Această necesitate se 
resimte cu atît mai mult, cu 
cît multe dintre orchestrele 
simfonice din țară solicită 
creații pe măsura posibilități
lor proprii, precum și pe mă
sura nivelului de înțelegere al 
publicului respectiv.

Intr-o serie de lucrări sim
fonice, compozitorii au de
monstrat posibilitatea prelu
crării creatoare a folclorului 
în forma ce îmbină materia
lul autentic cu date structu
rale modeme. In altele au 
lărgit limitele prospectărilor 
în domeniul ritmurilor și mo
durilor, investigînd, totodată, 
noi principii de structurare, 
în același timp creația mu
zicală a continuat linia
structurării variaționale a
materialului, a manifestat in
geniozitate în găsirea unor
nuanțe inedite timbrale și a 
realizat o întrepătrundere a 
genului simfonic cu sfera mu
zicii de cameră.

Nu toate strădaniile însă 
sînt încununate de aceleași re
zultate. Uneori se constată o 
înțelegere îngustă a rolului 
inovațiilor prin preluarea me
canică a unor procedee de ul
timă oră, fapt care prejudi
ciază definirii propriei perso
nalități. Alte ori, folosirea ne
creatoare a unor soluții ate
nuează sau anihilează efortul 
necesar propriilor investigații.

Domeniul vocal-simfonic, 
gen important în ansamblul 
creației muzicale din Româ
nia, prezintă realizări valo
roase, bazate pe bogata tra
diție națională și universală, 
pe folosirea de noi mijloace 
creatoare. Se observă o mai 
mare varietate de preocupări, 
un mai larg orizont din punct 
de vedere al conținutului de 
idei și al mijloacelor tehnice. 
Oratoriul, cantata, suita vo- 
cal-simfonică, poemul, balada, 
ciclul de lieduri cu orchestră, 
au fost reprezentate cu lucrări 
variate ca tematică și ca mo
dalități de întruchipare artis
tică. Raportul a enumerat — 
în continuare — mai multe lu
crări vocal-simfonice cu con
ținut social-patriotic, inspi
rate din tradițiile poporului 
nostru, din trecutul său de

luptă sau din aspectele vieții 
sale noi. lucrări cu un 
carater omagial. Ele se carac
terizează prin explorarea fol
clorului, prin ancorarea în mu
zica de masă, prin structurarea 
nouă a limbajului muzical.

In mod regretabil — se arată 
în darea de seamă — unele 
instituții muzicale adoptă linia 
comodității in executarea unor 
creații de mare suflu și am
ploare fapt care nu este de 
natură a încuraja pe compozi
tori să abordeze asemenea lu
crări. Alte lucrări valoroase 
sînt omise din programe in 
mod nejustificat.

Cu toate că pentru promo
varea muzicii de operă și balet, 
nu au fost găsite formele cele 
mai adecvate și eficiente, com
pozitorii noștri au dat la iveală 
noi lucrări a căror valoare a 
fost subliniată de darea de 
seamă. Orizontul tematic al o- 
perelor noi îmbrățișează o 
gamă variată de preocupări, 
înfățișînd momente ale istoriei 
patriei, personalități ale cultu
rii universale, aflînd echiva
lențe muzicale unor cunoscute 
pagini literare. In muzica de 
balet se observă același feno
men al decalajului dintre crea
ție și momentul transpunerii 
scenice.

Raportul subliniază necesita
tea sporirii eforturilor pentru 
a încuraja creația de operă și 
balet, și îndeosebi, acele lucrări 
valoroase inspirate din trecutul 
glorios al poporului, din viața 
de astăzi a patriei.

In domeniul muzicii pentru 
ansambluri camerale, folosin- 
du-se cu inventivitate și măie
strie componistică virtualită- 
țile tehnice și coloristice ale 
diferitelor ansambluri, au fost 
create o seamă de lucrări de 
cert interes artistic, bine pri
mite de public. Diversitatea as
pectelor stilistice, profilarea u- 
nor viziuni și modalități perso
nale, atestă mersul înainte și 
în acest domeniu.

Tn bogata creație de lieduri 
din ultimii ani se evidențiază 
preocupări noi pentru valo
rificarea resurselor genului.

Gen cu tradiții deosebit de 
valoroase în creația națională, 
reprezentat prin valori de înal
tă ținută artistică și educativ- 
patriotică, muzica corală și de 
mase cunoaște o dezvoltare 
continuă. Importantele eveni
mente, sărbătoriri ale unor 
momente hotărîtoare din isto
ria poporului român au avut 
ecou în rîndul compozitorilor, 
stimulînd apariția unor lucrări 
corale, dintre care o parte au 
fost bine primite în masele 
largi de iubitori ai genului. 
Muzica populară a continuat 
să ofere, în acest domeniu, 
compozitorilor un cîmp larg 
deschis de investigație. Un 
fapt deosebit de caracteristic 
pentru perioada la care se re
feră raportul este dezvoltarea 
muzicii corale cu caracter con
certant. Demnă de relevat este 
strădania multor compozitori 
pentru dezvoltarea muzicii 
destinate copiilor și tineretu
lui. In special repertoriul șco
lar, lăsat multă vreme la pe
riferia preocupărilor, s-a bucu
rat în acești ani de o atenție 
sporită.

Darea de seamă a arătat că 
față de alte genuri, cîntecul 
patriotic se află în urmă, mai 
ales din pricina situației ne
satisfăcătoare care se menține 
în viața muzicală corală și a 
lipsei de interes a unor com
pozitori față de acest gen.

în zilele noastre, cînd între
gul popor simte puternic do
rința de a-și exprima, în mod 
unanim, sentimentele și voința 
de a lupta pînă la victoria de
plină a cauzei socialismului, 
creația în domeniul cîntecului 
patriotic este chemată să răs
pundă cu și mai multă forță 
menirii sale. Pentru a putea 
deveni într-adevăr „vocea“ e- 
pocii noastre, cîntecul de masă 
actual trebuie să depășească 
anumite limite convenționale. 
A scrie cîntece simple, mobi
lizatoare, este o datorie de o- 
noare a tuturor compozitorilor 
și, în primul rînd, a genera
țiilor tinere, născute și crescute 
în ambianța social-contempo- 
rană, atît de efervescentă.

Darea de seamă semnalează, 
de asemenea, scăderea intere
sului pentru cor într-o serie 
de regiuni, altă dată mîndre 
de tradiția lor corală. Corul 
școlar, ansamblurile instru
mentale de copii, sînt destul 
de rare. Reînființarea unor a- 
sociații corale consacrate în 
istoria muzicii românești, des
tinate amatorilor și susținute 
cu mijloace eficiente — ar a-

duce muzicii românești actuale 
mari servicii.

în activitatea compozitorilor 
din domeniul creației de fan
fară se remarcă o preocupare 
din ce în ce mai accentuată 
pentru calitatea inspirației me
lodice, pentru îmbogățirea mij
loacelor de expresie proprii ge
nului, pentru valorificarea în 
spirit nou a cîntecului și jo
cului popular, pentru realiza
rea unui frumos colorit or
chestral. Muzica pentru fan
fară dispune de multe posibi
lități care, exploatate cu talent 
și măiestrie de cît mai mulți 
compozitori, ar contribui la 
lărgirea interesului publicului 
larg și la crearea unui cîmp 
interesant de experimentare.

Trecînd la creația de muzică 
ușoară, darea de seamă rele
vă cristalizarea unui stil pro
priu. bazat pe exuberanța jo
cului popular, dar și pe nostal
gia cîntecului liric, elemente 
care au generat un repertoriu 
bogat de cîntece, romanțe, me
lodii de dans.

In perioada de la preceden
ta Conferință pe țară, muzica 
ușoară a obținut noi succese și 
s-a afirmat pe plan internațio
nal, fiind prețuită cu căldură 
atît de juriile concursurilor, cît 
și de marele public. Cu toate 
acestea, se constată însă că nu 
a fost întreprinsă nici o ac
țiune temeinică de cunoaștere 
și apropiere a elementelor do
tate în domeniul creației de 
muzică ușoară, care ar putea fi 
activizate în diferite centre 
culturale ale țării. în ultimul 
an nu s-au impus în mod deo
sebit decît un număr restrîns 
de melodii românești. Aceasta 
se explică prin neglijarea u- 
nora dintre principalele cerin
țe ale genului : bogăția și sem
nificația lirico-dramatică a te
mei și originalitatea materialu
lui melodic. Au fost preluate 
de cele mai multe ori proce
dee convenționale din care au 
rezultat cîntece lipsite de per
sonalitate. în goana după 
„șlagăr" cu orice preț, unii 
compozitori simplifică refre
nele pînă într-atît, îneît aces
tea apar lipsite de orice sub
stanță melodică. Sărăcirea 
ideilor literare, rutina care 
dăinue încă, în munca autori
lor de texte, accentuează defi
ciențele existente în creația 
de muzică ușoară.

în ultimii ani s-a făcut sim
țită necesitatea prezenței în 
contextul muzicii noastre u- 
șoare a cîntecului de rezo
nanță socială, patriotică, preo
cupare care ar trebui să fie 
dezvoltată și ridicată pe înalte 
trepte de măiestrie artistică. 
Sînt prea puține cîntece in
spirate din contemporaneitate, 
care să capteze atenția inter- 
preților și a publicului larg. 
Cei mai de seamă compozitori 
români de muzică ușoară au 
obținut succese cu lucrări în 
care au valorificat creator vir
tuțile lirice și resursele rit
mice ale melosului nostru 
popular. Muzicii ușoare îi re
vine o importantă funcție e- 
ducativă pentru cultivarea 
gustului muzical al maselor și, 
în primul rînd, al tineretului. 
Acest gen constituie o treaptă 
de inițiere, de stimulare a in
teresului pentru formele com
plexe ale muzicii. Măsuri cum 
sînt organizarea periodică a 
două festivaluri anuale, tipă
rirea unor culegeri de melodii 
de muzică ușoară din creația 
compozitorilor noștri, înființa
rea cursurilor de perfecționare 
profesională a interpreților, 
înființarea studioului Televi
ziunii destinat promovării ti
nerilor cîntăreți sînt menite 
să determine o creștere cali
tativă a acestui gen.

Apreciind realizările obți
nute în ultimii ani în dome
niul operetei, darea de seamă 
observă totuși rămînerea în 
urmă a genului. Teatrele mu
zicale ar trebui să contribuie

mai activ la finalizarea pro
cesului complex al creației de 
operetă.

Activitatea în domeniul mu
zicologiei a marcat în perioa
da de la Conferința trecută, 
un ritm dinamic. Au fost lăr
gite. considerabil preocupările 
și domeniile de cercetare, a 
crescut nivelul tematic al stu
diilor, lucrărilor, au fost ob
ținute însemnate realizări. 
Astăzi muzicologii au devenit 
factori de răspundere în fron
tul culturii noastre muzicale.

După ce amintește o sene 
de lucrări ale genului, darea 
de seamă constată, totodată, 
că față de lucrările cu carac
ter istoric și folcloristic numă
rul lucrărilor teoretice este 
mai restrîns. Sarcina de căpe
tenie a muzicologiei este exa
minarea in lumina principii
lor esteticii marxist-leniniste 
a creației muzicale contempo
rane.

Mai sînt însă multe momen^ 
te și figuri din trecutul mu^ 
zicii noastre care sc cuvin 
a fi studiate. Trebuie să se 
stimuleze, să se orienteze cu 
mai multa eficiență preocupă
rile muzicologiei românești 
pentru elaborarea lucrărilor 
de sinteză asupra trecutului 
muzical național, spre realiza
rea unui vechi și important 
deziderat, opusul fundamental 
al istoriei muzicii românești.

în ultimii ani, datorită creș
terii nivelului ei profesional, 
critica muzicală s-a afirmat 
în viața noastră artistică prin- 
tr-o prezență activă, militan
tă. Eforturile ei trebuie con
centrate spre sinteză, spre ge
neralizări, spre formularea u- 
nor judecăți de valoare în 
spiritul ideologiei marxist-le
niniste, spre determinarea 
unei mișcări de idei in viața 
muzicală a țării.

în ceea ce privește îmbogă- 
țirea structurii învățământului 
muzical de toate gradele ra
portul arată că preconizează 
unificarea sistemului de învă- 
țămînt muzical de la cel ele
mentar pînă la cel superior.

După ce se referă la ac«- 
tatea revistei „Muzica’ și a 
Editurii Muzicale, a secțiilor 
și cenaclelor de creație ale 
Uniunii Compozitorilor, la re
lațiile ei de colaborare cu in
stituții similare din alte țări, 
Darea de seamă arată în în
cheiere :

Dezbătînd cu principialitate 
aspectele dezvoltării muzicii 
noastre contemporane, lucră
rile Adunării Generale a Com
pozitorilor și Muzicologilor vor 
da un nou impuls acestui do
meniu al culturii noastre so
cialiste. Prezența noilor gene
rații de compozitori și muzi
cologi, succesele obținute în 
diferite genuri de creație, ex
periența dobîndită, adîncirea 
continuă a contactului cu via
ța, cu cerințele spirituale ale 
societății, străduințele tuturor 
membrilor Uniunii Compozi
torilor de a participa cu ta
lentul și puterea lor creatoare 
la afirmarea muzicii româ
nești, perfecționarea neînceta
tă a metodelor de dezbatere și 
rezolvare colectivă a proble
melor importante stau cheză
șie pentru izbînzi viitoare, 
pentru noi realizări, pentru 
înflorirea mai departe a mu
zicii noastre.'

în momentul cînd poporul 
nostru, sub conducerea Parti
dului, ridică România Socia
listă pe trepte neatinse pînă 
acum în istoria sa, întîmpi- 
nînd împlinirea primului pă
trar de veac de la eliberare, 
în condițiile în care, prin con
stituirea . Frontului Unității 
Socialiste, se întărește și mai 
mult unitatea moral-politică 
a poporului, Adunarea Gene
rală a Compozitorilor și Muzi
cologilor deschide o nouă e- 
tapă în dezvoltarea culturii și 
artei noastre muzicale, pe 
care o dorim rodnică și înflo
ritoare.

(Urmare din pag. I)

Compozitorul Ion Dumitres
cu a prezentat Darea de sea
mă a Comitetului de condu
cere al Uniunii, dirijorul și 
compozitorul Dumitru Botez 
— Raportul Comisiei de revi
zie, iar compozitorul Constan
tin Palade — Proiectul de 
statut al Uniunii.

în cursul după-amiezii au 
început dezbaterile la primele 
trei puncte ale ordinii de zi, 
în cadrul cărora au luat 
cuvîntul acad. Mihai Jo- 
ra, Sigismud Toduță, Wil
helm Berger, Nicolae Kir- 
culescu, Gheorghe Cioba

nii, George Pascu, Pascal 
Bentoiu, Dumitru Premia, 
Mițu Iancu, George Deriețea- 
nu, Liviu Comes, Alexandru 
Hrisanide, Erwm Junger, Leib 
Nachman, Petre Brîncuț, Nor
bert Petri, Nicolae Buicliu.

Adunarea Generală a fost 
salutată de Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură ți Artă, 
ți acad. Stefan Bălan, minis
trul invățămîntului.

Lucrările Adunării generale 
a compozitorilor ți muzicolo
gilor continuă.

(Agerpres)
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Miercuri la amiază, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Janos Fazekaș, a primit pe pre
ședintele Comitetului guverna
mental pentru problemele turis
mului din Republica Socialistă 
Cehoslovacă, Jindrich Uher, care 
ne vizitează țara.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte Nicolae Bozdog, președin
tele Oficiului Național de Turism.

★
Miercuri după-amiază a pă

răsit Capitala delegația Comi
tetului guvernamental pentru 
problemele turistice din Re
publica Socialistă Cehoslovacă, 
condusă de Jindrich Uher, pre
ședintele Comitetului, care a 
făcut o vizită în țara noas
tră.

al Organizației Pionierilor, 
condusă de Elena Poparad, 
vicepreședinte al Consiliului.

Delegația va participa la 
sărbătorirea celei de-a XX-a 
aniversări a Organizației de 
pionieri „Ernșt Thălmann44 din 
R.D. Germană și la întîlnirea 
Prezidiumului Comitetului in
ternațional al mișcărilor de 
copii și adolescenți de pe lîngă 
F.M.T.D., care se va desfășura 
în a doua jumătate a lunii 
decembrie.

Miercuri dimineața a pă
răsit Capitala, plecînd la Mos
cova, Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, în
soțit de consilieri și experțf.

Ministrul român va purta 
tratative privind stabilirea 
schimburilor de mărfuri între 
Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Sovietică pe 
anul 1969.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți Dumi
tru Bejan, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, alți membri ai conduce
rii ministerului, precum și 
I.S. Ilin, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București.

în cadrul unei festivități care 
a avut loc miercuri la rectora
tul Universității „Babe -Bo
lyai4* din Cluj, Ambasada 
S.U.A. la București a donat 
Bibliotecii centrale universitare 
din localitate 200 de cărți de 
literatură, în limba engleză. 
Cu acest prilej, au luat cuvîn- 
tul Harry Barnes, consilier al 
Ambasadei S.U.A. la Bucu
rești, și prof. dr. docent Ște
fan Pascu, membru corespon
dent al Academiei, rectorul 
Universității clujene.

Cu prilejul turneului în 
țara noastră a Ansamblului 
de dramă al Teatrului Națio
nal din Praga, Comitetul de 
SW pentru Cultură și Artă 
a oferit miercuri 
un cocteil la 
Athenee Palace.

Au participat 
Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, cu soția, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al In
stitutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
directori, regizori și actori ai 
teatrelor bucureștene.

Au fost prezenți Karel 
Kurka, ambasadorul R.S. Ce
hoslovace la București, și 
membri ai ambasadei.

O delegație a Consiliului 
Național al Femeilor, formată 
din Tamara Dobrin, membră 
a Comitetului Executiv al 
C.N.F., prorector al Univer
sității din București, și Eca- 
terina Mihăilescu-Rusu, re- 
dactor-șef adjunct al revis
tei „Femeia*, a plecat la Bel
grad pentru a participa la 
seminarul internațional „Fe
meia în societatea contempo
rană*4, organizat de către Con
ferința pentru activitățile 
sociaie ale femeilor din 
R.S.F. Iugoslavia.

i

I
I
I
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Se poate spune câ ancheta noastră are 
două titluri : FETELE DESPRE BĂIEȚI, 
BĂIEȚII DESPRE FETE sau BĂIEȚII DES
PRE FETE, FETELE DESPRE BĂIEȚI. Am re
curs la această formulă pentru a dovedi, 
de la bun început, cititorilor, maxima o- 
biectivitate cu care vom înregistra răs
punsurile lor. Cu cît vom primi mai multe 
chestionare completate, cu atît vor fi con
cluziile trase mai apropiate de adevăr, 
mai exacte. Așadar, pentru a pune apoi 
la dispoziția acelora care doresc să aibă 
un punct de vedere cît mai realist asu
pra problemelor care vă frămîntă, un re
zultat întemeiat pe o cuprindere vastă,

în „C. C. E." la baschet masculin,

Dinamo Spartak Brno 100-85

Partener valoros — 
spectacol pe măsură

Baschetbaliștii de Ia Dinamo 
au realizat aseară o victorie de 
prestigiu în fața campioanei Ce
hoslovaciei Spartak Bmo : 100— 
85 (49—46). Meciul, disputat în 
cadrul celui de-al doilea tur al 
competiției valorilor continen
tale, C.C.E., ne-a prilejuit pe 
lîngă satisfacția prețioasei victo
rii și o reîntîlnire cu baschetul 
de calitate. Spunînd aceasta, ne 
gîndim atît la jocul ambițios, 
cu o mare risipă de energie 
practicat de formația noastră,

la amiază 
restaurantul

Pompiliu

Miercuri seara a sosit în Ca
pitală Ghideon Rafael, director 
general în Ministerul Afaceri
lor Externe al Israelului, care 
la invitația primului adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, George Macovescu, va 
face o vizită în țara noastră.

Miercuri la amiază a ple
cat în R.D. Germană o dele
gație a Consiliului Național

IERI — UNA DINTRE CELE 
MAI RECI ZILE, PENTRU 

LUNA DECEMBRIE, DIN 
ULTIMII ANI

Miercuri a fost una din
tre cele mai reci zile înre- 
gișAțite pentru luna decem
brie în tara noastră în ulti
mii ani — comunică meteo
rologul de serviciu Niculae 
Bușlega, din cadrul serviciu
lui de prevedere a timpului 
al Institutului meteorologic 
din București.

La Joseni și Topllța ter
mometrele au marcat minus 
19 grade, la Brașov —15 
grade, iar la Iași —14 grade. 
Pentru orașul București, 
temperatura înregistrată —12 
grade este considerată re
cord, fiind cea mai joasă 
din anul 1929 și Ia numai 
două grade de minusul ab
solut al lunii decembrie 
pentru această parte a ță
rii.

Potrivit aprecierilor meteo
rologilor, gerul se va men
ține și în următoarele zile.

„ZIUA
TIPOGRAFILOR44
Ca semn de deosebită prețu

ire a oamenilor muncii din u- 
nitățile tipografice, cu prilejul 
aniversării luptelor muncito
rilor tipografi din anul 1918, 
printr-o Hotărîre a Consiliu
lui de Miniștri a fost institu
ită „Ziua tipografilor din Re
publica Socialistă România". 
Această zi va fi sărbătorită în 
fiecare an, de toate unitățile 
tipografice din țară, în prima 
duminică după 13 decembrie.

Cu prilejul aniversării a 50 
de ani de la luptele muncito
rești din 13 decembrie 1918, 
în sala clubului „Poligrafia" 
din Cluj s-a deschis o expozi
ție documentară. Sînt prezen
tate documente diverse, impri
mate, ziare care ilustrează 
munca și lupta tipografilor 
pentru triumful ideilor înain
tate, pentru libertate 
drepturi sociale.

în județul Bacău s-au des
fășurat cu același prilej o se
rie de manifestări cultural-ar- 
tistice. în comunele Blăgești. 
Brătila, Racova și " 
au avut loe simpozioane 
tema 
telor 
viața

Și

Răcăciuni 
cu 

„Semnificația evenimen- 
din decembrie 1918 în 
social-politică a țării".

(Agerpres)
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chitate socială în sfera venitu
rilor iar pîrghia impozitelor și 
taxelor să contribuie mai sub
stanțial la perfecționarea siste
mului de retribuție.

Măsurile luate de partid și de 
stat pentru dezvoltarea și perfec-? 
ționarea bazei tehnico-materiale 
a agriculturii, îndeosebi pe linia 
mecanizării și chimizării, au con
dus în anii care s-au scurs după 
încheierea procesului de coope
rativizare a agriculturii la creș
terea continuă a puterii econo
mice a cooperativelor agricole de 
producție și la o puternică di
versificare a veniturilor obținute 
de aceste unități. Pentru a ilus
tra eforturile materiale pe care 
statul nostru le-a făcut și le face 
în dezvoltarea mereu ascendentă 
a agriculturii ca ramură de bază 
a economiei naționale, este su
ficient să amintim că în prezent 
pe ogoarele patriei. noastre lu
crează peste 90 000 tractoare și 
cca. 4 700 combine; că an de 
an se alocă tot mai multe canti
tăți de îngrășăminte chimice des
tinate sporirii producției agricole 
la hectar. Hotărîrea luată anul 
acesta de conducerea de partid 
și de stat ca suprafețele irigate 
să crească în perioada anilor 
1968—1975 la 3 milioane de 
hectare, acțiune care, potrivit 
unor calcule preliminare, necesită 
investiții de multe miliarde 
Iei, vine să întregească tabloul 
uriașelor eforturi materiale pe 
care statul nostru le face pentru 
dezvoltarea agriculturii.

în condițiile creșterii și diver
sificării veniturilor realizate de 
cooperativele agricole de produc
ție și de gospodăriile țărănești, 
principiile actualei legi referitoa
re la modul de stabilire a im
pozitului pe veniturile realizate 
din activități agricole, bazate pe 
aplicarea unui impozit fix la 
hectar indiferent de volumul ve
niturilor obținute au devenit ne
corespunzătoare, conducînd 
stabilirea unor impozite inechi
tabile. Și într-adevăr, este inechi
tabil ca pentru hectarul de vie

sau teren irigat să se plătească 
același impozit ca și pentru hec
tarul de pășune sau cultură de 
cîmp, cunoscut fiind că venitu
rile realizate de pe asemenea su
prafețe sînt cu mult diferențiate. 
Datorită acestei modalități de 
percepere a impozitului s-a ajuns 
la situația că în prezent coope
rativele suportă un impozit re
gresiv, în sensul ca sarcina fi
nanciară la 100 lei de venit este 
cu atît mai mică cu cît coope
rativa este mai bogată. Astfel 
cooperativa agricolă de producție 
„Lupeni“ din comuna Ion Roată 
-— județul Ilfov — care reparti
zează anual cooperatorilor veni
turi de peste 7 milioane lei, plă
tește un impozit care reprezintă 
cca. 5,9 la sută din aceste ve-

la

pe o investigație pe mii și mii de subiecți, 
este necesar să pierdeți cîteva minute 
complelînd chestionarul, decupîndu-l din 
ziar și introducîndu-l în plic (timbrat cu 
35 bani pentru București și 55 bani pen
tru provincie). Răspunsul dv. se va însu^ 
ma în totalul răspunsurilor venite de pre
tutindeni, din țară. în cazul în care doriți 
să răspundeți mai amplu, mai ales că 
unele întrebări se și pretează la asta 
(vezi Nr. 5 din chestionar), puteți anexa 
chestionarului o filă separată. Aveți 
grijă să precizați pe plic : pentru ancheta 
„Fetele despre băieți, băieții despre fete"
(sau invers, cum preferofi) I Am lăsat în

FETELE
- --. • v •; * z-.*’ ■ 4$ •’

- . n a ir-rn BĂIEȚII

chestionar un spațiu anume în care să 
treceți numele și prenumele, dar lucrul 
acesta nu este obligatoriu, dacă doriți să 
vă păstrați anonimatul. Este însă absolut 
necesar să completați corect chestionarul 
(fetele sau băieții), să treceți profesia 
(sau clasa), data nașterii (cel puțin anul), 
localitatea în care locuiți, profesia părin
ților și, separat, vîrstă lor.

Așteptăm, cît mai curînd, răspunsul 
vostru. După totalizarea și compararea 
părerilor exprimate, vom reveni cu con
cluzii adecvate. Nu vă interesează să a- 
flați cum gîndesc cei de-o vîrstă cu voi, 
în asemenea probleme importante ?

DESPRE BĂIEȚI

DESPRE FETE

PENTRU FETE PENTRU BĂIEȚI

• Cu prilejul concursului in
ternațional demonstrativ de te
nis desfășurat la Artemisa, o 
localitate situată la 59 km de 
Havana, jucătorii români au ob
ținut cîteva victorii aplaudate. 
Popovici l-a învins cu 6—1, 
6—1 pe Costa, Sântei a cîști- 
gat cu 6—0, 6—0 ’ " “
Bosch l-a învins 
pe Camaroti.
• Intr-un meci _

pentru preliminariile campio
natului mondial de fotbal des
fășurat la Nicosia, echipa Sco
ției a învins cu 5—0 (5—0) e- 
chipa Ciprului.

tur, contînd

La Atena, în cadrul aceleiași 
competiții, echipa Greciei a în
trecut cu 4—2 (2—1) echipa 
Portugaliei.
• Autoritățile” portugheze au 

anuntat că renunță la organiza
rea Jocurilor mondiale univer
sitare de vară ce urmau să 
aibă loc între 29 august și 7 
septembrie 1969 la Lisabona.

Comitetul național portughez 
al sportului universitar a a- 
doptat o rezoluție prin care cere 
revizuirea acestei hotărîri care 
aduce prejudicii morale și ma
teriale tineretului sportiv por
tughez.

cît și la replica promptă, une
ori uimitoare prin calm, simpli
tate și clarviziune a oaspeților. 
Căci, elevii renumitului h an 
Mrazek nu și-au dezmințit cu 
nimic faima de finaliști ai edi
ției trecutq a Cupei, cînd au fost 
învinși doar de Real Madrid, 
cîștigătoarea trofeului, ca și pe 
aceea de a fi cîștigat campio
natul cehoslovac de 14 ori. Ei 
au demonstrat aceasta prin teh
nică individuală — îndeosebi 
prin jocul pivoților, prin arun
cările de Ia semidistanță din un
ghiuri dificile și, cum spuneam, 
prin simplitate. Așa cum este și 
firesc „cinciul" dinamovist va 
încerca o comportare la același 
înalt nivel în meciul retur. Con
diționat, desigur, de eliminarea 
unor carențe care ni s-au părut 
mai evidente : stilul de joc „coș 
cu orice preț** care generează, 
inevitabil, greșeli în momentele 
cheie și îmbunătățirea contra
atacului. Se știe, baschetul mo
dem o cere, acolo unde talia nu 
constituie un atu — cazul echi
pei noastre — potențialul tehnic 
individual și colectiv al jucăto
rilor trebuie să tindă spre li
mite maxime. Resurse și posibi
lități există. Albu (29 de punc
te), Radu Diaconescu (24) ca și 
Novak, Visner, Cernea pot avea 
asemenea pretenții. Mai ales în 
fața unor Bobrovsky, Pistelak și 
Konvicka, care practică un bas
chet complet în cadrul unui 
team dintre cele mai bine su
date văzute la Floreasca în ul
timii ani. Scorul, care la un mo
ment dat indica o diferență de 
18 puncte în favoarea dinamo- 
viștilor a fost cum se spune, 
muncit. îndeosebi în cea de-a 
doua repriză, cînd disputa a cres
cut în intensitate și cînd, în 
urma unor contraatacuri cu exac
titate de metronom ale oaspeți
lor, terenul amenința să fie pier
dut. Dar finalul, care ne-a apar
ținut, s-a oprit la „suta** cerută, 
cu insistență, de public. Cu gîn- 
dul la partida retur, din 6 ianua
rie, în vederea căreia dinamo- 
viștii încep un program special 
de pregătire, am dori ca pre
țioasa victorie de ieri să fie du
blată și de calificare. Oricum, 
cele șapte coșuri și jumătate cu 
care pornim în partida revanșă 
de la Bmo, trebuie să cou^ti tuie 
doar un stimulent și nu să ne 
îmbete.

VIOREL RABA

1. Cu cine preferi sâ te împrietenești : cu o 
fatâ sau cu un bâiat?

1. Cu cine preferi sâ te împrietenești s cu o 
fată sau cu un băiat ?

2. După tine, ce calitâți i se cer unui prieten 
bun (unei prietene bune) ?

2. După tine, ce calitâți i se cer unui prieten 
bun (unei prietene bune) ?

3. Ce defecte crezi că au băieții ? 3. Ce defecte crezi câ au fetele ?
• •••••••••♦
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4. Crezi în superioritatea băieților? Din ce 
punct de vedere : putere, rezistențâ fizicâ, in- 
teligențâ, curaj etc. ?

4. Crezi în superioritatea băieților ? Din ce 
punct de vedere : putere, rezistență fizicâ, in
teligență, curaj etc. ?

5. Te-a bătut vreodată (împins, lovit, tras de 
păr etc.) un bâiat ? Și de ce ? Povestește pe 
scurt întîmplarea.

5. Ai bătut vreodată (împins, lovit etc.) o 
fată ? Și de ce ? Povestește pe scurt întîmpla 
rea.

6. Ai frați, surori? Ciți ți de ce vîrstă? 6. Ai frați, surori? Ciți ți de ce vîrstă?

7. Cu care dintre ei te împaci mai bine ? Și 
de co?

7. Cu care dinlro ei te împaci mai bine? Și 
de ce ?

8. Dintre părinți. pe care-l socotești mai prie
tenos față de tine : mama, fata ? Căruia dintre 
ei i-ai încredința un secret grav, important? 
Și de ce lui și nu celuilalt ?

8. Dintre părinți, pe care-l socotești măi prie 
tenps față de fine : mama, tata? Căruia dintre 
ei i-ai încredința un secret grav, important ? 
Și de ce lui și nu celuilalt ?

9 Cu care dintre părinți ai vrea să semeni 
la maturitate? Și de ce vrei să semeni cu unul 
și nu vrei să semeni cu celălalt?

9. Cu care dintre părinți ai vrea să semeț, 
la maturitate ? Și de ce vrei să semeni cu unu’ 
și nu vrei să semeni cu celălalt?

10. La ce vîrstă crezi câ apare, pentru prima 
daiâ, dragostea ?

10. La ce vîrstă crezi câ apare, pentru primo 
data, dragostea ?

11. Sînt fetele mai serioase, la aceeași vîrstâ 
cu băieții, decit ei?

• ••••••••• ••

11. Sînt băieții mai serioși, la aceeași vîrstc 
cu fetele, decit ele ?

operativelor sarcina fiscală pe 
care o suportă cooperatorii, fie
care umiind să plătească un im
pozit in raport cu veniturile pe 
care le realizează.

In prezent, potrivit legislației 
în vigoare, impozitul se plătește 
direct de către cooperativă, sar
cina financiară se suportă, însă, 
indirect tot de către membrii 
cooperatori deoarece cu sumele 
plătite se diminuează fondurile 
din care se plătesc zileie-muncă. 
In această situație insă impozitul 
este suportat în mod proporțio
nal de către, toți cooperatorii in
diferent de volumul venituri'or 
anuale pe care le obțin. De 
exemplu dacă o cooperativă plă
tește un impozit care constituie 
10 la sută din veniturile sale.

aceea a elasticității 
în prezent, datorită 

__impozitul era așezat 
pe suprafața de teren, volumul 
datoriilor fiscale ale cooperati
velor agricole de producție nu 
ținea seama de eventualele pier
deri pe care cooperativele agri
cole de producție le puteau a- 
vea din cauza calamităților na
turii sau a altor cauze în stare 
să diminueze veniturile acestora. 
Prin așezarea impozitului pe ve
nit, sarcina fiscală va putea fi 
redusă atunci cînd veniturile se 
micșorează din cauza calamită
ților sau altor cauze, cu conse
cințe asupra veniturilor, respec
tiv, vor putea crește cînd veni
turile se măresc.

dtori este 
impozitului, 
faptului că

nituri în timp ce cooperativa a- 
gricolă de producție „Livadia** 
din comuna Baru — județul Hu
nedoara — care repartizează a- 
nual cooperatorilor venituri în 
jur de 700 mii lei, plătește un 
impozit care reprezintă peste 19 
la sută din aceste venituri.

Avînd în vedere aceste nea
junsuri, proiectul de lege inițiat 
schimbă fundamental principiile 
de impozitare a veniturilor rea
lizate din activități agricole con- 
sacrînd sistemul impunerii fiecă- 

“rui membru cooperator pentru 
veniturile realizate în cadrul co
operativei agricole de producție.

înlocuirea sistemului de impu
nere bazat pe un impozit fix la 
hectar printr-un sistem bazat pe 
impunerea individuală si progre
sivă a veniturilor realizate de fie
care cooperator traduce în fapt 
două deziderate de echitate în 
domeniul impozitului •• diferenția
ză sarcina fiscală de la o coope
rativă la alta în funcție de pu
terea economică a fiecărei uni
tăți ; diferențiază în cadrul co-

ITATEA
toți cooperatorii, indiferent de 
veniturile obținute, suportă indi
rect un impozit in proporție de 
10 la sută.

Potrivit proiectului noii legi, 
în viitor fiecare cooperator va 
suporta o sarcină fiscală diferită 
ca mărime în funcție de volu
mul veniturilor anuale obținute. 
Cotele de impozit oscilează ast
fel între 6,50 la sută pentru ve
niturile de pînă la 1500 lei a- 
nual și ajung pînă la maximum 
16 la sută pentru veniturile care 
denășesc 10 000 lei anual.

în fond, înțelegînd just sensul 
proiectului de lege, nu este 
vorba de introducerea unei noi 
sarcini financiare pentru țărăni
mea cooperatistă ci de reparti
zarea mai judicioasă, mai echi
tabilă, în conformitate cu prin
cipiile eticii socialiste, a sarci
nii financiare existente, care în 
prezent este plătită de 
operative.

O altă caracteristică a proiec
tului de lege supus *
publice cu masa de țărani mun-

către co

discuției

Oglindind grija statului nos
tru pentru asigurarea condițiilor 
corespunzătoare de existență a 
țăranilor cooperatori proiectul 
de lege prevede scutirea de im
pozit a pensiilor și ajutoarelor 
plătite cooperatorilor potrivit 
prevederilor statutului cooperati
velor agricole de producție res
pectiv de cel al Casei de Pensii 
a membrilor cooperatori. De ase
menea, sînt scutiți de impozit 
cooperatorii care au obținut ve
nituri anuale de pînă la 1000 
lei dacă au prestat minimum de 
zile-muncă prevăzut de aduna
rea generală a cooperativei agri
cole de producție.

în ce privește sistemul de im
punere a veniturilor din activi
tăți agricole realizate de gospo
dăriile cooperatorilor, de gos
podăriile producătorilor agricoli 
individuali și de cele aparținînd 
altor persoane fizice sau juridi
ce, proiectul de lege prevede 
menținerea în general a actua
lelor principii de impunere, po
trivit cărora impozitul este sta-

bilit prin 
progresive 
veniturilor 
gospodărie 
impozabile 
gricole sînt determinate pe baza 
unor norme de venit (venituri 
medii) stabilite în mod diferen
țiat pe zone de fertilitate a te
renurilor și de productivitate a 
animalelor, pe feluri de culturi 
și specii de animale.

Proiectul de lege aduce însă 
unele îmbunătățiri sistemului de 
impunere a acestor venituri, 
îmbunătățiri care în esență au, 
de asemenea, menirea unei așe
zări mai echitabile pe contri
buabili, a sarcinii fiscale.

Astfel, se prevede posibilitatea 
ca pentru gospodăriile țărănești 
care obțin venituri însemnate 
din exploatarea intensivă a te
renurilor sau din creșterea unui 
număr mare de animale, să se 
stabilească un impozit în raport 
cu veniturile realizate. Cotele de 
impozit au fost reașezate, aces
tea oscilînd între 7 la sută pen
tru veniturile anuale de pînă la 
800 lei și 40 la sută pentru ve
niturile anuale de peste 5 000 lei.

Proiectul de lege prevede po
sibilitatea reașezării actualelor 
norme de venit pe baza cărora 
se determină veniturile impoza
bile pe gospodării agricole în 
sensul apropierii acestora de 
veniturile reale pe care țărăni
mea le obține din diverse surse 
de venit.

Normele cuprinse în proiectul 
de lege alcătuiesc un instru
ment activ în promovarea prin
cipiilor de echitate socială în 
sfera veniturilor, creînd cadrul 
reflectării contribuției diferenția
te a țărănimii, alături de între
gul nostru popor, la dezvoltarea 
economiei naționale Ia progra
mul continuu, multilateral al 
țării. Dezbaterea proiectului de 
lege cu masele de țărani mun
citori constituie încă o dovadă a 
profundului democratism de 
care se călăuzește partidul nos
tru în conducerea destinelor pa
triei.

aplicarea unor cote 
de impozit asupra 
realizate de fiecare 
agricolă. Veniturile 

ale gospodăriilor a-

12. Timiditatea ține oare de sex sau de ce 
anume ?

12. Timiditatea ține oare de sex sau de ce 
anume ?

13. Dar sensibilitatea?

14. Ai încercat vreodată, dorind să intri în 
vorbă cu un băiat, sentimentul că poți să pari 
ridicolă ? Sau ce anume te-a împiedicat să dai 
curs dorinței inițiale ?

15. La ce vîrstă crezi că trebuie să se căsă
torească fala și la care băiatul ?

16. Tn raport cu evoluția tehnico-științificâ o 
omenirii, cine crezi că-i mai dotat — în per
spectivă — sâ urmeze căile dezvoltării socie
tății ? Fata ? Băiatul ?

17. Socotești câ exista și profesiuni nepotri
vite pentru fete, ca și profesiuni nepotrivite 
pentru băieți ? De ce ?

18. Cînd te distrezi, în general, mai bine: în 
companie unui băiat sau în compania unei fete ? 
Și de ce ?

13. Dar sensibilitatea?
- * b

14. Ai încercat vreodată, dorind sâ intri în 
vorbă cu o fată, sentimentul câ poți sâ pari 
ridicol ? Sau ce anume te-a împiedicat sâ dai 
curs dorinței inițiale ?

15. La ce vîrstă crezi câ trebuie sâ se căsă
torească băiatul și la care fata ?

16. Tn raport cu evoluția tehnico-științificâ o 
omenirii, cine crezi câ-i mai dotat — în per 
spectivă — sâ urmeze câile dezvoltării socie- 
tații ? Fala ? Băiatul ?

• •••••••••• «

17. Socotești câ există și profesiuni nepotri
vite pentru băieți, ca și profesiuni nepotri
vite pentru fete ? De ce ?

••’••••I»?!»*»

18. Cînd te distrezi, în general, mai bine : in 
compania unei fefe sau în compania unui băiat ? 
Și de ce ?



JAPONIA. — Demonstrație 

împotriva bazelor americane

SUCCESUL
ARTIȘTILOR

ROMÂNI
LA BUDAPESTA

Dezbaterile de la O.N.U
COMITETUL POLITIC A ADOPTAT

TREI PROIECTE DE REZOLUȚIE

Vizita lui Corneliu Mănescu 
in R. 0. Germană

ÎN PORTUGALIA
AppQximșSv ~ 90 la. sbtâ 

din studenții farjkăr.kr 
de litere, medicină, științe 
economice, arte frumoase 
și medicină veterinară din 
Lisabona au făcut 
act de prezență, dar au re
fuzat să frecventeze cursu
rile în cadrul celor două 
„zile de doliu" declarare in 
semn de protest împotriva 
închiderii de către autori
tățile portugheze a Inst?. i- 
tului tehnic superior. In 
toate inștitutele de învăță- 
mînt superior, studenții au 
organizat dezbateri asupra 
problemelor învățământu
lui. Un. mare număr de 
profesori nu s-au prezentat 
■la cursuri, expri’mîndu-și 
în felul acesta solidaritatea 
cu studenții.

BERLIN 11. — Coresponden
tul Agerpres, Șt Deju, transmi
te : In cea de-a doua zi a vizitei 
sale oficiale in Republica Demo
crată Germană, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialis
te România, Corneliu Mănescu, 
însoțit de adjunctul ministrului 
afacerilor externe al R.D.G.. Os
kar Fischer, ambasadorul R.D.G. 
în România, Evvald Moldt, și de 
persoane din conducerea Ministe- 
jului de Externe al R.D.G., pre
cum și de ambasadorul țării noa- 

*stre în R.D.G„ Nicolae Ghenea, 
a vizitat poarta Brandenburg, a- 
flată la granița cu Berlinul occi
dental.

La poarta Brandenburg oaspe
ții români au fost întimpinati de 
adjunctul Comandamentului mili
tar al garnizoanei Berlin. După 
ce oaspeții au ascultat explicații
le, ministrul de externe român a 
semnat în cartea de onoare.

In continuarea vizitării capita
lei RJD.G., ministrul afacerilor 
externe al României s-a oprit la 
marele șantier de construcții din 
centrul Berlinului — Alexaader- 
platz.

Oaspetele român a primit ex
plicații în legătură cu lucrările ca
re se execută în vederea soluțio
nării problemei circulației în cen
trul orașului. A fost vizitat apoi

0 nouă expediție

șantierul noului hotel „Stadt Ber
lin", care, cu cele 36 de etaje ale 
sale va fi cea mai înaltă clădire 
din R.D.G.

Ministrul de externe al țării 
noastre a vizitat, de asemenea, 
șantierul complexelor de locuințe 
din centrul Berlinului.

La primăria orașului, ministrul 
român a fost întimpinat de pri
marul general al capitalei R.D.G., 
Herbert Fechner.

Corneliu Mănescu a semnat în 
cartea de aur a primăriei, urînd 
succes populației R.D.G. în mun
ca și lupta sa pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare ale pri
mului stat socialist al oamenilor 
muncii germani, pentru dezvolta
rea și înflorirea patriei lor socia
liste.

In după-amiaza zilei de 11 de
cembrie la sediul ministerului a- 
facerilor externe al R.D.G. au 
continuat convorbirile oficiale 
dintre ministrul de externe al Re
publicii Socialiste România și 
Otto Winzer, ministrul de exter
ne al R_ D. Germane.

în seara zilei de 11 decem
brie, ministrul afacerilor ex
terne al României a oferit un 
dineu în cinstea gazdelor. La 
masa, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească, 
au lua: parte ministrul de exter
ne al R.DG., Otto Winzer. loc
țiitorul ministrului de externe 
al R.D.G., Oskar Fischer, am
basadorul R.D.G. la București, 
Ewald Moldt, funcționari din 
Ministerul Afacerilor Externe.

BUDAPESTA 11 — Co
respondentul Agerpres, 
Al. Pintea, transmite : An
samblul de Balet al Operei 
române din București a 
prezentat marți seara in 
sala Operei Ungare de 
Stat din Budapesta, spec
tacolul inaugural al tur
neului pe care ti între
prinde in R. P. Ungară. 
Baletul ,.Lacul lebedelor'1, 
prezentat de artiștii ro
mâni, s-a bucurat de un 
deosebit succes. Spectatorii 
bu da pe st ani și-au exprimat 
sentimentele de caldă sim
patie și inaltă prețuire pen
tru măiestria artistică a 
balerinilor români, care au 
fost aplaudați minute in 
șir.

La spectacol au asistat 
Puja Frigyes, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor 
externe, Lugasi Jeno, ad
junct al ministrului cultu
rii, Ovari Miklos și Gye- 
nes Andras, șefi de sec
ție la CC. al P.M.S.U., De
meter Sandor, vicepreșe
dinte al Institutului ungar 
de relații culturale cu stră
inătatea, și alte persoane 
oficiale.

NEW YORK 11. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Ione- 
scu, transmite : După mai bine 
de o lună de dezbateri intense 
pe marginea problemelor dezar
mării, participanții la lucrările 
Comitetului politic al Adună
rii Generale a O.N.U., au adop
tat — în ședința de marți 
seara — primele trei proiecte 
de rezoluție din multitudinea 
de documente supuse spre exa
minarea și aprobarea Comite
tului.

Astfel, a fost adoptat cu 109 
voturi pentru, niciunul împo
trivă și patru abțineri (vot ne
nominal) — proiectul de rezo
luție prezentat de Brazilia, 
Bulgaria, Birmania, Etiopia, 
India, Mexic, Nigeria, Româ
nia, Suedia și R.A.U. în legă
tură cu „problema dezarmării 
generale și totale".

In preambulul său, acest do
cument atrage atenția asupra 
„pericolului pe care îl consti
tuie pentru pace cursa înarmă
rilor și, în special, a înarmă
rilor nucleare", subliniază „ne
cesitatea imperativă de a se 
depune noi eforturi în vederea 
realizării unui acord asupra 
dezarmării generale și totale 
sub un control internațional 
efectiv", „ia notă cu satisfac
ție de acordul realizat între 
guvernele U.R.S.S. și S.U.A. 
privind începerea de convor
biri bilaterale în problema li-

sis- 
la 

nu- 
sis-

NOI INCIDENTE
1N ORIENTUL APROPIAT
Un purtător de cuvint iorda

nian a anuntat că o escadrilă 
de avioane israeliene a zburat 
deasupra regiunii Mafrac. din 
nordul țării. împotriva acesteia 
a intrat în acțiune artileria an
tiaeriană — transmit agențiile 
de presă. Un purtător de cuvint 
al forțelor armate irakiene sta
ționate în Iordania a anunțat, 
de asemenea, că a fost doborit 
un avion israel: an. care împreu
nă cu alte trei avioane violase 
spațiul aerian, efectuind o mi
siune de recunoaștere asupra 
părții de nord a țări*. Totoda
tă, in mai multe puncte ale li
niei de încetare a focului din
tre Iordania și Israel au avut 
loc schimburi de focuri. Anun- 
țînd aceste incidente, purtătorul 

- de cuvint din Tel Aviv afirmă 
că patrulele israeliene au des
chis focul ca răspuns la tirul de 
arme automate și antitanc pro
venit de pe teritoriul iordanian. 
La Amman, acest incident a 
fost prezentat ca un act de ri-

postă la acțiunea militarilor is- 
raelieni.

Un comunicat dat publicității 
la Tel Aviv face cunoscut că 
între avioane israeliene și egip
tene a avut loc o scurtă luptă 
aeriană la sud de Sharm el 
Seik, în sudul Sinaiului .

Ziarul „Maghyar Nemzet*, or
gan al Frontului Popular Patrio
tic din Ungaria, publică un co
mentariu cu privire la evoluția 
crizei din Orientul Mijlociu în 
care scrie că ,în prezent, pro
blema cheie a situației este dacă 
părțile direct interesate — Isra
elul și țările arabe — se vor a- 
rata dispuse să aplice în practică 
hotărîrile Consiliului de Securitate 
cu privire la o reglementare poli
tică. Puni nd această întrebare, 
continuă ziarul, ne mulțumim de 
cele mai multe ori cu un răspuns 
simplist, afirmînd că atitudinea 
Israelului este pe deplin negativă, 
în timp ce atitudinea arabilor 
este pozitivă fără echivoc.

mitării și reducerii atît a 
temelor de transportare 
țintă a armelor strategice, 
cleare ofensive, cît și a 
temelor defensive împotriva
rachetelor balistice", și „ia
notă de memorandumul gu
vernului sovietic" privind în
făptuirea unor măsuri urgente 
de dezarmare generală și to
tală.

In paragrafele sale operați
onale proiectul de rezoluție 
cere Conferinței celor 18 state 
pentru dezarmare de la Ge
neva să depună noi eforturi 
pentru înregistrarea unui pro
gres substanțial în elaborarea 
unui acord de dezarmare ge
nerală și totală.

In aceeași ședință a fost a- 
doptat — ou 112 voturi pen
tru, niciunul împotrivă și o 
abținere — un proiect de rezo
luție, elaborat de 21 de state, 
prin care se avertizează împo
triva pericolului folosirii ar
melor chimice și bacteriolo
gice și se cere secretarului ge
neral să întocmească un ra
port privind consecințele posi
bile ale eventualei folosiri a 
acestor arme. Cel de-al treilea 
proiect de rezoluție adoptat — 
elaborat de cele opt state ne
angajate participante la lucră
rile Comitetului de la Geneva 
— cere tuturor țărilor care nu 
au făcut încă acest lucru să 
adere fără întîrziere la Tra
tatul de interzicere a experi
ențelor nucleare în cele trei 
medii, cere statelor nucleare 
să înceteze experiențele în 
toate mediile și solicită Comi
tetului „celor 18" să înceapă 
neîntîrziat elaborarea unui 
tratat de interzicere a experi
ențelor nucleare subterane. A- 
cest document a întrunit 108 
voturi pentru, niciunul împo
trivă, și șase abțineri.

în următoarele zile 
puse la vot celelalte
mente prezentate în. proble
mele dezarmării.

După cum a anunțat preșe
dintele Comitetului politic, 
Piero Vinci, delegația sovie
tică l-a informat că nu va in
sista asupra supunerii la vot a 
proiectului său de rezoluție în 
legătură cu memorandumul 
guvernului U.R.S.S., 
considerare faptul 
cursul dezbaterilor 
din comitet a fost 
importanța acestui 
și că proiectul de 
privind „Problema 
generale și totale" prevede tri
miterea proceselor verbale ale 
acestor dezbateri Comitetului 
de la Geneva.

vor fi 
docu-

luînd în 
că în 

generale 
subliniată 
document 
rezoluție 

dezarmării

„Kon Tiki“
Patru mexicani vor 

încerca, în martie, 
anul viitor, să stră
bată oceanul Pacific, 
din EcuadQr pînă în 
Australia,-într-® plu--
tă coîtsltrtiită după 
modelul folosit de 
vechi triburi de in
dieni, în cadrul a 
ceea ce -se-anunță- a 
fi cea mai lungă că
lătorie cu’ pluta din 
timpurile moderne. 
In cursul expediției, 
care va avea un tra
seu în lungime de 
8 500 mile nautice 
(13 600 kilometri) și 
va dura aproximativ 
opt luni, cei patru 
navigatori se vor 
hrăni, în principal, 
cu pește și apă 'să
rată de mare.

de sud. din Peru pî- 
nă Ia un atol din a- 
propiere de Tahiti.

Expediția mexica
nă va folosi o repli
că exactă a unei 
plute din lemn de a- 
mazon. întrebuințată 
in urmă cu mii de 
ani de membrii ve
chiului trib ecuado- 
rian Huancavileas 
pentru a migra și a

Pentru trei dintre

face comerț. In a- 
ceastă călătorie cei 
patru navigatori vor 
lua. cu ei numai 150 
litri de apă proaspă
tă. eiteva lădițe cu 
alimente, precum și... 
două pisici și doi pa
pagali. „De data a- 
ceasta nu vom mai 
lua cu noi păsări $i 
iepuri, deoarece în

pâ ce au stat ei le
va luni in mare 
trunchiurile s-au îm
bibat de apă și pluta 
s-a scufundat. Am 
fost fericiți că am 
putut fi salvați. De 
data aceasta vom 
tăia arborii pe lună 
plină, in timpul se
zonului ploilor, cu 
trei săptămini înain
tea startului. Pe 
timp de lună plină 
seva arborilor devi
ne mai abundentă și 
închide toți porii. A- 
ceasta îi împiedică 
să se mai îmbibe cu 
apă-.

Pluta care va avea 
o lungime de 9 me
tri și o lățime de 4 
metri, va fi confec
ționată din trei trun-
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navigatori aeeasta 
va fi a doua încer
care de a ajunge din 
Ecuadoi: pînă în o- 
rașul australian Syd
ney. Prima lor expe
diție, cunoscută sub 
denumirea de ..Paci
fica Expedicion" a 
eșuat în ianuarie 1967 
cînd pluta cu care 
călătoriseră timp de

• Patru mexicani 
înfruntă apele

® Lecțiile unui eșec

patru luni s-a scu
fundat. Ei au pu
tut fi totuși salvați 
de un cargobot vest- 
german.

Trio-ul este alcă
tuit din profesorii de 
limbă spaniolă Vital 
Alsar Ramirez, în 
vîrsta de 35 de ani, și 
Manuel Camino (33 
de ani), împreună cu 
directorul unui ho
tel, născut în Fran
ța, Marc Modena, de 
42 de ani. Al patru
lea membru va fi 
un medic mexican 
care dorește ca nu
mele său să nu fie, 
deocamdată, dezvă
luit. Călătoria lor a- 
mintește pe aceea a 
faimoasei expediții 
„Kon Tiki" condusă 
în 1947 de norvegia
nul Thor Heyerdahl. 
Folosind q plută din 
lemn de balsa a că
rei construcție S-a 
bazat pe o serie de 
vechi desene peru- 
viene, Heyerdahl și 
ceilalți cinci tovarăși 
ai săi au parcurs 
8 000 kilometri în 101 
zile, prin Pacificul

.călătoria noastră pre
cedentă ne-am legat 
atît de mult de aces
te animale îneît nu 
ne-a venit să le min- 
căm. Ele au băut 
mult din apa noas
tră și au consumat 
o parte a hranei 
noastre" — a decla
rat conducătorul ex
pediției Alsar Rami
rez. „Intenționăm să 
pescuim cu cîrlige 
moderne, să mîncăm 
alge de mare și să 
bem mici cantități de 
apă de mare în fie
care zi, pentru a o- 
bișnui organismul 
nostru •*- a adăugat 
el. Sperăm să strîn- 
gem apă proaspătă 
și de pe urma ploi
lor".

După eșecul din 
1966—1967, membrii 
expediției s-au pre
gătit cu meticulozi
tate timp de alți doi 
ani. „Data trecută — 
a declarat Ramirez 
— am tăiat copacii 
din care am confec
ționat pluta noastră 
prea devreme în jun
gla ecuadoriană. Du-

chiuri, legate cu ace
leași fibre ca cele 
folosite de indienii 
Huancavileas. Ea va 
avea o formă triun
ghiulară și va dispu
ne în centru de o 
cabină. Pentru men
ținerea echilibrului 
vor fi folosiți un nu
măr de stabilizatori 
din lemn, prinși in 
părțile laterale.

„Dacă vom vedea 
pămîntul nu vom a- 
costa — a spus Ra
mirez — deoarece 
scopul nostru este 
de a demonstra că 
omul, avînd la dis
poziție foarte puține 
din cele necesare, 
poate să trăiască o 
lungă perioadă de 
timp pe mare, că în 
prezent mareă nu 
mai este un ucigaș 
și că oamenii din an
tichitate, folosind a- 
ceeași plută simplă, 
au putut migra în 
triburi întregi din E- 
ouador pînă în insu
lele Polineziei, Asia 
și chiar în Aus
tralia".

I. R.

Candidatul nr. 3 păstrează tăcerea. 
Ziariștii sînt opriți la poarta reședinței 
sale. Ex-guvernatorul Alabamei n-a fost 
niciodată în relații cordiale cu oamenii 
condeiului dar, în prezent, dușmănia pe 
care o poartă presei este necruțătoare. 
O poiiță mai veche sosită la scadență 
sau, pur și simplu, un truc de politician 
aflat, indecis, la o încrucișare de dru
muri ? Multi cred că tăcerea lui Wallace 
trebuie pusă pe seama incertitudinii 
sale.

Fostul boxer profesionist plasat în 
cursa prezidențială n-a sperat nici un 
momer.l ca în 1968 să pătrundă la Casa 
Albă. A solicitat voturi, cît mai multe 
voturi, în speranța că va deveni arbitrul 
unei bătălii electorale strînse. S-a adre
sat mai ales dezmoșteniților soartei din 
societatea americană cîntînd cu dezin
voltură toate ariile perimate ale dema
gogiei. Nu se temea de ridicol și nici nu 
căuta originalitatea. Discursurile sale 
evitau efortul intelectual. Candidatul nr. 
3 simplifica problemele, apela la violența 
de limbaj, acționa, deseori, într-un spirit 
care ne amintea eroii lui Caragiale și pe 
care Art Buchwald l-a biciuit neiertător. 
Dar „apostolul dreptății", care afirma cu 
mîndrie că n-are decît o avere de 60.000 
dolari și că este un candidat „indepen
dent", cheltuia milioane într-o campanie 
fără perspective imediate. Brutalitatea 
lozincilor sale nu-i putea deschide porți
le Casei Albe, iar fondurile necesitate de 
lupta pentru voturi nu aparțin unor fi
lantropi. S-a pomenit despre niște „regi 
ai petrolului" și ai altor regate industriale

care cu o dărnicie suspectă l-au finanțat 
pe Wallace. Pentru aceștia, candidatura 
lui Wallace însemna un avertisment adre
sat forțelor politice tradiționale. Magna
ții sudului doresc să se facă auziți...

Furtuna electorală a trecut și acum Wa
llace tace. O muțenie care contrastează 
cu pălăvrăgeala obișnuită a ex-guverna- 
torului din Alabama. Partidul „indepen
dent", pe care Wallace l-a creat în ajunul 
alegerilor, va supraviețui ? Este întreba-

TACEREA 
LUI WALLACE
rea la care caută răspuns și care explică 
tăcerile. Pe scena americană este loc 
pentru încă un partid ? „Sistemul nostru 
comportă două partide și este un lucru 
excepțional apariția unui ai treilea. Sînt 
înclinat să cred că al treilea partid, care 
a apărut anul acesta, va avea soarta ce
lor din trecut". Afirmațiile aparțin lui Ri
chard Nixon. Wallace ar dori să infirme 
acesle profeții. El vrea să mizeze pe ne
mulțumirile care nu s-au atenuat, pe cei 
dezamăgiți de un sistem ce nu oferă al-

bbbsssse
fernative reale. El vrea să se adreseze 
mai ales albului dezorientat de tensiu
nea rasială, alarmat de fenomenele eco
nomice negative, lipsit de speranțe în fața 
viitorului. El vrea să dea asaltul decisiv 
în 1972 și să pregătească minuțios acest 
asalt în următorii patru ani.

Wallace nu are, însă, în acest moment 
certitudinea că va dispune de resursele 
necesare pentru a prelungi existența 
partidului său. Ceea ce a fost o coaliție 
electorală a rasiștilor din sud va putea 
da naștere unui partid eficace, stabil ? 
Sau Wallace va împărtăși soarta lui Gol
dwater? COMBAT afirmă că amicii po
litici și simpatizantă lui Wallace încearcă 
să împiedice dezagregarea partidului 
„independent". Simplele dorințe nu sînt, 
totuși, suficiente pentru ca o grupare po
litică să rămînă sub reflectoarele actua
lității. Sînt necesare multe lucruri iar ba
nii sînt în fruntea listei. Regii petrolului 
vor fi, iarăși, galantoni ?

Candidatul nr. 3 își poate permite, de
ocamdată, să tacă. Are dreptul la odih
nă. Are dreptul la un război cu presa. 
Are dreptul la săptămîni de meditație. 
Dar sosește clipa cînd tăcerea înseamnă 
îngroparea în nisipurile uitării. Wallace 
a acumulat destulă experiență pentru a 
nu ști aceasta și are prea multe ambiții 
pentru a dezarma. Reporterii alungați de 
la reședința din Montgomery nu disperă. 
Ei au înțeles regulile jocului așteptînd cu 
o răbdare profesională bine dresată cea
sul cînd Wallace va vorbi...

EUGENIU OBREA

AGENȚIA France Presse 
apreciază, cu referire la mesa
jele adresate marți generalului 
de Gaulle de Lyndon Johnson 
și Richard Nixon, că este pentru 
prima oară în istoria relațiilor 
diplomatice franco-americane 
cînd un ambasador al Statelor 
Unite ■ remite în același- timp 
președintelui Republicii Fran
ceze două mesaje : imul din 
partea președintelui al cărui 
mandat este pe cale să expire, 
celălalt din partea președintelui 
ales, care nu și-a preluat încă 
funcția. Aceste două mesaje nu 
au fost remise în cursul- unei 
audiențe, ci la-un dejun la care 
ambasadorul Sargent Shriver 
a fost invitatul președintelui 
de Gaulle.

Nici la ambasada Statelor 
Unite, nici la Palatul Elysee nu

s c u
s-au putut obține precizări în 
legătură cu -conținutul celor 
două mesaje, dar probabil că 
atit Nixon cît și Johnson au 
fost inspirați în mesajele lor 
de actuala reînnoire a raportu
rilor franco-americane.

INUNDAȚII CATASTROFALE 
ÎN IRAN

IN CAPITALA iraniană încep 
să sosească informații tot mai 
amănunțite despre ravagiile 
produse de inundațiile catastro
fale din provincia Fars, relatea
ză corespondentul agenției 
France Presse. Pînă în prezent 
se apreciază că numărul victi
melor depășește o sută. Se pare 
că cel mai puternic a fost afec

tat orașul Lar, abia refăcut 
după ce fusese distrus aproape 
în întregime în timpul puterni
cului cutremur de pămînt din 
1960. Orașul este traversat de 
un rîu, care, în urma unor ploi 
de o violentă neobișnuită în a- 
ceste regiuni, s-a revărsat, inun- 
dînd peste 200 de case. Victi
mele, surprinse în timpul som
nului, n-au mai avut posibilita
tea să părăsească locuințele.
\ Străzile orașului sînt acoperite 
acum cu un strat de pietre și 
mil, a cărui grosime depășește 
treizeci de centimetri.

COMITETUL suedez pentru 
Vietnam a confirmat că între 
13 și 15 decembrie, la Stock
holm va avea loc o conferință 
internațională consacrată Viet
namului la care vor participa

150 de delegați din partea dife
ritelor mișcări pacifiste și de 
ajutorare a poporului vietnamez. 
Conferința, a cărei convocare 
fusese anunțată în urmă cu o 
lună, este o continuare a con
ferinței de la Stockholm asupra 
Vietnamului desfășurată în 
luna iulie 1967.

La lucrări vor participa și 
delegații din partea R.D. Viet
nam și Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de 
sud.

ȘEDINȚA LA PANMUNJON
LA PANMUNJON a avut loc 

o nouă ședință a Comisiei mili
tare de armistițiu în Coreea — 
anunță agenția Centrală Tele
grafică Coreeană.

Reprezentantul părții coreene 
a protestat pe lingă partea a- 
mericană împotriva acțiunilor 
provocatoare desfășurate în ul
timul timp împotriva R. P. D. 
Coreene.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA: București. Plata „Scînteii- TeL 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se

Centrele universitare sud-coreene cunosc în ultimele sâptâ- 
mîni o atmosferă de încordare. Tensiunea permanentă care 
opune studențimea politicii antipopulare a autorităților de la 
Seul a luat forme explozive ca urmare a unui val de arestări în 
rîndul liderilor organizațiilor studențești.

La începutul lunii noiembrie, în cadrul unei reuniuni a con
ducătorilor Ligii studenjiîor din toate centrele universitare sud- 
coreene s-a hotărît inițierea unor demonstrații de stradă pen
tru a se obține anularea „suplimentărilor de taxe universitare", 
suplimentări care variază după facultăți, între 50 și 100 la 
sută. într-o scrisoare adresată Ministerului Instrucțiunii, parti
cipanții la reuniune avertizau că în cazul cînd nu va fi satisfă
cută revendicarea studenților „se va recurge la greva generală 
cu ocuparea universităților". Răspunsul autorităților a fost re
presiunea. 25 din cei 30 de semnatari ai scrisorii (printre care 
președintele Ligii studenților de la cea mai mare universitate 
sud-coreeană, Youse, Pak Son Ci) au fost arestați și li s-a in
tentat un proces sub învinuirea de „incitare la tulburarea ordi- 
nei publice". Ei riscă, în cel mai bun caz, cîte șase luni de tem
niță.

Concepută, evident, ca o acțiune de intimidare a studen- 
țimii, reprimarea liderilor universitari are un efect direct con
trar celui scontat de autorități. Un nou și puternic val de ma
nifestații și acțiuni studențești se semnalează în aproape toate 
centrele și instituțiile de învățămînt. 1.800 de studenți din Seul 
s-au întrunit într-un miting cerînd imediata eliberare a colegi
lor lor arestați, încetarea represiunilor împotriva studențimii 
și a amestecului poliției în facultăți. Rupînd cordoanele poliției, 
înfruntînd bastoanele de cauciuc și grenadele cu gaze lacri
mogene, ei au demonstrat trei ore pe străzile capitalei c&jind 
anularea sporurilor de taxe. La universitatea din Pusan 
desfășurat, de asemenea, mai multe mitinguri de protest, care 
au culminat, la 3 decembrie, cu declanșarea unei greve în 
sprijinul eliberării conducătorilor arestați și anulării sporurilor 
de taxe.

Autoritățile perseverează în aplicarea unor măsuri repre
sive. într-o declarație din 5 decembrie a Ministerului Instruc
țiunii se proferează amenințarea „închiderii preventive a Uni
versităților Yonse și Korea, două dintre cele mai importante 
instituții de învățămînt superior din țară ; s-a anunțat, totoda
tă, că „se studiază" aplicarea sancțiunii cu „exmatricularea și 
pierderea anului universitar" pentru orice participant la grevă 
studențească. Prima reacție a fost un nou val de demonstrații 
în ziua de 6 decembrie, la care au participat peste 5000 de 
studenți din toate centrele universitare. în același timp, la Pu
san, studenții au hotărît să continue greva care a intrat în a 
două săptămînă.

Corespondentul ziarului „NEUE ZURCHER ZEITUNG" la 
Seul scrie că în capitala sud-coreeană se așteaptă, o recrudes
cență a frămîntărilor studențești. „Personalități din Ministerul 
Instrucțiunii — semnalează ziarul elvețian — se tem ca ame
nințările și forța să nu agraveze situația".

P. NICOARA

SĂRBĂTOAREA KENYEI

Vedere din Nairobi, capitala Kenyei

La 12 decembrie, poporul din Kenya aniversează un moment 
memorabil al istoriei sale: cinci ani de la proclamarea independen
ței țării.

Perioada scurtă care s-a scurs de la dohîndirea independenței 
a fost marcată de succese pe calea dezvoltării economice, sociale 
și culturale a acestui stat african. Au fost adoptate o serie de pla
nuri menite a duce la intensificarea randamentului în agricultură, 
la constituirea primelor unități industriale. In domeniul agriculturii 
a sporit producția de cafea, principalul articol de export al țării, 
iar producția de grtu și porumb a cunoscut o creștere de 50 la 
sută comparativ cu anul 1963.

Cu toate acestea, în fața tânărului stat independent, se mai 
află numeroase probleme nerezolvate, dificultăți pentru depășirea 
cărora poporul kenyan depune în prezent eforturi. Printre acestea, 
se mimată lipsa acută de pămînt. Uriașe latifundii continuă să 
aparțină unor coloni, în timp ce mii de țărani africani sînt lipsiți 
cu totul de acest mijloc de producție. Incercînd să pună capăt 
acestei stări de lucruri, guvernul de la Nairobi, continuă politica 
sa de răscumpărare treptată a terenurilor aparținînd fermierilor 
albi, pentru a fi ulterior repartizate țăranilor africani,

Politica externă a Kenyei independente se bazează — potrivit 
unor declarații făcute de autoritățile de la Nairobi — pe principiile 
neutralității. în Organizația Națiunilor Unite, ca și în alte foruri 
internaționale reprezentanții acestei țări se pronunță împotriva 
cursei înarmărilor, pentru pace, pentru eliminarea definitivă a co
lonialismului pe continentul negru. In dorința unei mai bune cu
noașteri reciproce și a dezvoltării colaborării, în vara acestui an, 
guvernele Republicii Socialiste România și Republicii Kenya au 
hotărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă.

GUVERNUL bolivian se 
pronunță pentru extinde
rea relațiilor economice și 
comerciale cu țările socia
liste. Citind o declarație a 
președintelui Republicii Bo
livia, ziarul argentinian 
„Clarin" scrie că acesta și-a 
exprimat speranța să obțină 
din partea țărilor socialiste 
credite pentru finanțarea 
industriei petroliere boli- 
viene. Rene Barrientos s-a 
pronunțat pentru creșterea 
rolului statului în dezvolta
rea economiei.

Președintele bolivian a 
subliniat că corporațiile cre
ditoare internaționale care 
acordă în prezent asistență 
Boliviei nu oferă posibilități 
„capacității noastre finan
ciare", în timp ce corpora
țiile occidentale, îndeosebi 
cele din Statele Unite, vin 
cu pretenții din ce în ce 
mai mari.

O DECLARAȚIE oficială dată 
publicității la Acera informează 
că Adunarea Constituțională 
a Ghanei se va întruni în pri
ma ședință în luna ianuarie 
1969. Sarcina adunării este de 
a examina și de a aproba noua 
constituție în virtutea căreia 
pînă la 30 septembrie 1969, în 
Ghana va fi instaurat un gu
vern civil. Pînă la această dată 
autoritățile intenționează să 
organizeze alegeri generale în 
Adunarea Națională.

IMPORTANTE forțe guver
namentale tailandeze se află 
angajate în prezent într-o ope
rațiune de amploare lansată 
împotriva unor poziții întărite 
ale partizanilor într-o zonă si
tuată la aproximativ 500 km 
nord de Bangkok, anunță agen
ția Associated Press. Iau parte 
unități de blindate, bombardie
re de vînătoare de tipul T 2$ 
și elicoptere, Nu au fost dale 
publicității pînă în prezent nici 
un fel de informații privind re
zultatele acțiunii sau pierderile 
suferite de cele două părți.
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