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DE OTEL ALE 9
Ziua ceferiștilor, sărbătorită în fie

care an în amintirea eroicelor lupte 
muncitorești din ianuarie-februarie 
1933, găsește anul acesta pe lucrătorii 
căilor ferate în pragul unor eveni
mente deosebite, cu profunde semnifi
cații în viața economică, politică și 
socială a tării. împreună cu toți cei
lalți oameni ai muncii din fabrici, 
uzine, mine, din agricultură, lucrăto
rii drumului de fier desfășoară o 
avîntată întrecere pentru a întîmpina, 
prin realizări remarcabile, aniversa
rea împlinirii unui sfert de veac de 
la eliberarea patriei si Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român. 
Anul 1969 înseamnă, totodată, pentru 

' ceferiști și anul Centenarului Căilor 
Ferate Române, prilej de trecere în 
revistă a drumului parcurs de trans
portul nostru feroviar de la începu
turile sale jși de evidențiere a stadiu
lui său actual de dezvoltare.

De-a lungul anilor construcției so
cialiste, partidul și statul nostru au 
acordat o deosebită atenție întăririi 
și lărgirii bazei tehnice-materiale a 
căilor ferate — sector deosebit de 
important al economiei naționale și 
al deservirii sociale. Ceea ce este 
caracteristic etapei actualului cinci
nal la calea ferată este continuarea 
în ritm susținut a acțiunii de dez
voltare și modernizare a transportu
rilor feroviare, începută în anii an
teriori, pentru a face față creșterii 
dimensiunilor economiei naționale. 
Se Înfăptuiește cu succes programul 
amplu și complex de reutilare teh
nică a transportului feroviar, pre
văzut de Directivele Congresului al 
IX-lca al Partidului Comunist Ro
mân. în acest scop, numai în.ultimii 
trei ani au fost investite peste 9 mi
liarde lei. stima totală a fondurilor 
alocate căii ferate în actualul cin
cinal ridieîndu-se la peste 17 miliar
de. lei. Chiar și numai simpla enun
țare a acestor cifre' oferă o ima
gine concludentă a eforturilor pe care 
le face statul nostru pentru a asigura 
economiei naționale. în plin avînt, un 
transport pe calea ferată cu toate 
atributele tehnicii moderne, care să 
funcționeze cu precizie de ceasor
nic.

Este de remarcat că un loc Impor
tant în acest cuprinzător program 
de reutilare tehnică a transporturilor 
noastre feroviare îl constituie înlocui
rea tracțiunii cu abur, perimată si 
costisitoare, prin tracțiunea Diesel și 
electrică, mult superioară din toate 
punctele de vedere. în anul 1959. pe 
căile noastre ferate circula o singură 
locomotivă Diesel-electricS. în pre
zent. numărul lor trece de 500. astfel 
că. anul trecut, 68 la sută din volumul 
total al transporturilor de mărfuri și 
călători a fost efectuat cu locomotive 
Diesel șî electrice. Numai în perioada 
1966—1968 au intrat în parc 298 loco
motive Diesel cu transmisie electrică

Florian DÂNĂLACHE
ministrul căilor ferate

și hidraulică și 24 locomotive elec
trice. Se prevede ca, la sfîrșitul cin
cinalului, noile sisteme de remorcare, 
Diesel și electric, să asigure circa 80 
la sută din traficul de călători și 
marfă, ceea ce va situa țara noastră 
printre țările cu tracțiune din cea 
mai .modernă.

Sărbătorirea „Zilei ceferiștilor" din 
acest an este marcată de un deosebit 
eveniment în dezvoltarea și moderni
zarea căilor ferate din țara noastră : 
terminarea șî inaugurarea dării în 
exploatare, în cursul zilei de ieri, a 
primei magistrale electrificate Bucu
rești-Brașov. Lucrare de vaste pro
porții, electrificarea magistralei 
București-Brașov reprezintă prima 
secție din planul general de electrifi
care a căilor noastre ferate, a cărui 
aplicare va continua cu amenajarea 
electrică a altor magistrale. Dintre a- 
cestea se remarcă linia Craiova-Ca- 
ransebeș-Cîlnic-Reșita. aflată acum 
în execuție, linia Filiași-Petroșeni- 
Slmeria. care este în curs de proiec-

tare, și liniile Adjud-Ciceu-Deda șî 
Ciceu-Brașov, la ale căror studii se 
lucrează.

Programul de electrificare a căi
lor ferate a început cu secția de 
cale ferată București—Brașov, întru- 
eît aceasta are traficul cel mai in
tens din toată rețeaua noastră fero
viară ; densitatea traficului acestei 
secții este de circa 4 ori mai mare 
decît media întregii rețele. Construi
rea acestei prime magistrale electri
ficate, în lungime de 167 de km, a 
necesitat sistematizarea a 24 de sta
ții și triaje, centralizarea electro- 
dinamică a 1 023 macaze, înzestrarea 
a 166 km de cale cu bloc automat 
de linie, construcția a 3 substații de 
tracțiune cu toate instalațiile aferen
te, precum și construcția și amena
jarea a 23 de clădiri. Concomitent, au 
fost realizate și alte lucrări menite 
să contribuie la dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a căilor ferate.

Construirea și darea în exploatare 
a liniei electrificate București—Bra
șov constituie o importantă realizare 
a proiectanților și constructorilor fe
roviari din tara noastră. Pe baza ex
perienței acumulate la noi cu pri
mele instalații și datorită urmăririi 
permanente a realizărilor obținute în

ELECTORALE
Tovarășul CHIVU STOICA, mem

bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.. candidat în circumscripția 
electorală nr. 1 Ploiești-sud pentru 
alegerile de deputați în Marea Adu
nare Națională, a participat la adu
narea salariatilor de la rafinăria. 
Brazi. Aici numeroși vorbitori au re
levat eforturile pe care le face co
lectivul uneia din cele mai moderne 
rafinării din țara noastră pentru îm
bunătățirea necontenită a calității 
produselor petroliere, pentru valori
ficarea cît mai înaltă a țițeiului.

Un mare număr de cetățeni 
troliști, chimiști, feroviari de 
poul C.F.R. triaj și Complexul 
și numeroși alți cetățeni din 
circumscripției electorale în __
candidează tovarășul Chivu Stoica — 
s-au întîlnit în sala de festivități a 
rafinăriei Ploiești cu candidatul lor 
în alegerile de la 2 martie.

Tot la Ploiești, tovarășul Chivu 
Stoica a participat la adunarea ge
nerală a salariatilor de la Uzina de 
utilaj petrolier „1 Mai". în cadrul 
căreia s-au dezbătut rezultatele acti
vității economice Pe anul 1968 si sar
cinile pe anul în curs și s-a întîlnit 
în comuna Brazi cu constructori de

— pe- 
la de- 
C.F.R. 
cadrul

care

(Continuare în pas. a V-a)

Ieri, din Gara de Nord a plecat primul tren electric înscris oficial în graficul de circulație al căilor ferate. 
(Citiți în pagina a V-a informația referitoare la inaugurarea magistralei feroviare electrificate București-Brașov).

Foto : M. Andreescu

Ceferiștii
Ziua lor'. Azi. 16 februarie.
Le-a fost dat acestor oameni 

privilegiul de a făuri un nou cu- 
vînt în limba noastră. Singurul 
cuvint românesc care, pornind 
de la niște inițiale, a devenit un 
termen cunoscut 
tă.suflarea tării, 
bularul curent,

om — 
fe care 
' și abia mai tîrziu îi 
i sensul și originea. E 
t care definește nu o 

— binecunoscută, nu 
rofesie — din ce în 
nplexă și mai respon- 
tmpla operă de con- 
cialistă, ci mișcarea, 
iul în arterele vitale

și rostit de toa- 
intrînd în voca- 
de fiece zi. al 
ceferist. E un 

copiii îl învață

Le-a fost dat ceferiștilor să 
«e numere printre pionierii Ro
mâniei moderne. Se împlinește 
în acest an un secol de cînd. 
pe linia București-Giurgiu, a 
pornit la drum prima locomoti
vă. Nu știu, nu cred să se mai 
păstreze pe undeva numele pri
mului mecanic, al primului im
piegat de mișcare, al primului 
acar. Cine a ridicat, primul, fa
nionul roșu 7 Cine a dat. pri
mul, „cale liberă" ? Era un gest 
simbolic care dădea „cale libe
ră" intrării României în circui
tul civilizației și progresului. Un 
progres lent, desigur. împotmo
lit. adesea, de-a lungul a trei 
sferturi de veac. în retrograda 
mentalitate moșierească, în no
durile de interese ale unui po
liticianism sforăitor. în plasa 
deasă a unor afaceri veroase. în 
inerentele contradicții ale capi
talismului. Si totuși, alături de 
minerii care tăiau cărbunele sub 
munți : alături de metalureistii 
Reșitei care, aproximativ în a- 
ceeași perioadă, au început să 
construiască primele locomotive 
românești : alături de inginerii si 
cărturarii luminați, ceferiștii au 
devenit pionieri ai României mo
derne. Ei au fost primii care au 
stăpînit forța aburului, primii 
care au urnit din loc angrena
jele greoaie ale tării înapoiata

din acea vreme. Si devenind 
din ce în ce mai multi, și-au 
dat seama că stăpînesc o forță 
cu mult mai uriașă, că ei înșiși 
— compact detașament al cla
sei muncitoare — reprezintă, 
împreună cu petroliștii, cu mi
nerii, metalurgiștii, cu mii si 
mii de al ti muncitori, o miș
care, o putere capabilă, sub 
conducerea comuniștilor, să îm
pingă pe alt făgaș, să schimbe 
pe altă linie. înseși destinele a- 
cestei țări. Și astfel, le-a fost dat 
ceferiștilor să-și cîștige dreptul 
la o zi a lor — ca șî minerii, ca 
șî tipografii — sub faldurile 
steagurilor roșii, într-o diminea
ță sîngeroasă. Sîngele vărsat de 
ei în acea ?i de februarie ‘33 a 
transformat „Grivița", ca și Va
lea Prahovei, ca și Valea Jiului, 
ca și alte puternice centre mun
citorești, într-un avanpost al 
luptei pentru dreptate și liber
tate socială; sirena „Griviței" a 
răsunat departe — semnal de a- 
Iarmă îmootriva fascismului 
care amenința Europa. 16 fe
bruarie a fost ziua în care ce
feriștii, alături de întreaga clasă 
muncitoare a României, au 
trat în conștiința poporului 
revoluționari neînfricați, 
luptători neobosit! pentru 
nele și progresul patriei, 
faimă cîștigată prin 
prin sacrificii, o faimă consoli
dată apoi, prin eforturi și abne
gație. în primii ani de după răz
boi, anii grei ai reconstrucției.

...Uneori, noaptea, cînd accele
ratul intră grăbit în triajul Gă
rii de Nord, cînd rotile alunecă 
sacadat peste ace, privesc prin 
fereastra deschisă constelația de 
stele roșii, si verzi, și oortocalii 
în care nătrundem ca într-o 
lume misterioasă cu semne cu
noscute doar inițiatilor. cu un 
alfabet de lumini întrerupte sî 
schimbătoare 
vară. Ș! nu 
întîmplat să

Paul

in- 
ca 
ca 

bi-
Ci 

sînge.

ca si cerul de 
o dată mi s-a 
văd. în închi-

DIACONESCU
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PREZENTAREA SCRISORILOR 
DE ACREDITARE DE CĂTRE

AMBASADORUL CEYLONULUI

utilaj chimic din Ploiești si țărani 
cooperatori din comună.

Luînd cuvîntul la adunări, tovară
șul Chivu Stoica a trecut în revistă 
principalele realizări dobîndite de 
poporul nostru în construcția socia
listă și a subliniat forța mobiliza
toare a . ideilor cuprinse în Manifes
tul Frontului Unității Socialiste, im
portanta politică a acestui document.

*
Tovarășul ILIE VERDEȚ, membru 

al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, candidat al Frontului Uni
tății Socialiste pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare Națională 
în circumscripția electorală nr. 2 
Hunedoara-nord, a participat la a- 
dunările generale ale salariatilor de 
la Combinatul siderurgic din Hune
doara și întreprinderea de construc
ții siderurgice.

Participanții la aceste adunări au 
dezbătut cele mai importante pro
bleme privind dezvoltarea și moder
nizarea capacităților de producție ale 
combinatului din Hunedoara și au 
făcut numeroase propuneri pentru 
creșterea producției de metal, pen
tru ridicarea la un nivel superior a 
activității de organizare a produc
ției și a muncii. Au fost făcute, tot
odată, propuneri pentru extinderea 
colaborării cu institutele centrale de 
‘cercetări, pentru soluționarea mal 

operativă a problemelor legate de in
troducerea și aplicarea celor mai a- 
vansate tehnologii de elaborare și 
prelucrare a metalului.

Luînd cuvîntul în cadrul acestor 
adunări, tovarășul Ilie Verdet a sub
liniat preocuparea permanentă a 
partidului și statului pentru perfec
ționarea metodelor de conducere șî 
planificare a economiei țării. Aceste 
adunări — a arătat vorbitorul — 
constituie o formă de participare 
reală și efectivă a întregului colec
tiv la conducerea întreprinderilor.

★
Tovarășul CONSTANTIN DRA

GAN, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, s-a 
întîlnit cu alegătorii din circum
scripția electorală nr. 1 Tg. Jiu unde 
candidează pentru alegerile în Ma
rea Adunare Națională. Candidatul 
a participat la adunări care au 
avut loc Ia Fabrica de confecții. 
Complexul de materiale de construc- 
ții-Bîrsesti. la Consiliul municipal, 
liceul „Tudor Vladimirescu". în sa
tul Iași, la spitalul orășenesc și în 
sala de festivități „23 August" din 
Tg. Jiu. Participanții la adunări, re- 
ferindu-se Ia succesele obținute în 
ultimii ani în circumscripția lor elec
torală, au făcut propuneri pentru 
realizarea, în continuare, a unor con
strucții impuse de dezvoltarea mu
nicipiului.

Tovarășul Constantin Drăgan a 
arătat în cuvîntul său necesitatea de 
a se studia împreună cu organele 
de resort posibilitatea înfăptuirii pro
punerilor făcute, asigurîndu-i pe ale
gători de tot sprijinul în această di
recție.

Acum, la începutul unui an de in
tens patos creator, de febrilă și în
noitoare angajare a întregului po
por în îndeplinirea și depășirea mă
rețelor obiective consacrate propă
șirii neîncetate a României socialis
te. în anul jubiliar al unui sfert 
de veac de la eliberarea patriei, în 
anul celui de-al X-lea Congres al 
Partidului, Plenara Consiliului 
U.A.S.R. vă transmite, cu unani
mă și profundă emoție, sentimen
tele de deosebită stimă si respect 
ale întregii studențimi române, dra
gostea ce o nutrim cu ardoare pen
tru conducerea partidului, pentru 
dumneavoastră personal, iubite to
varășe Ceaușescu — expresie desă- 
vîrșită a idealurilor patriotice care 
ne animă ca părtași ai marelui a- 
vînt constructiv ce străbate azi în
treaga tară, a dăruirii inimilor noas
tre tinere partidului, poporului, pa
triei.

Aflati fiind, o dată numai cu 
tara, la numai cîteva zile înainte 
de actul major, de o deosebită sem
nificație politică — alegerile de la 
2 martie — noi. toți studenții pa
triei, parte integrantă a tinerei ge
nerații a socialismului victorios, 
ne vom exprima și cu acest 
prilej opțiunea fundamentală pen
tru politica partidului, pentru vi
itorul luminos, deschis cu a- 
tîta clarviziune în fața noastră de 
către partidul comunist — forța 
conducătoare a întregii societăți.

Bilanțul cu care partidul. Frontul 
Unității Socialiste se prezintă în a- 
legeri înmănunchează toate marile 
cuceriri ale luptei si devoțiunii pen
tru socialism a poporului, materia
lizate în ridicarea noilor cetăți in
dustriale pe tot cuprinsul tării. în 
rodul bogat al ogoarelor socialiste, 
în dezvoltarea fără precedent a în
tregii noastre economii, în eferves
centa culturii, a stiintel si artei ro
mânești. în, creșterea și formarea 
noastră, a celor mai tinere generații 
de militanți activi ai aplicării po
liticii partidului, pentru înălțarea si 
propășirea națiunii socialiste.

Vedem, totodată, cu legitimă satis
facție, concretizate în înfăptuirile 
poporului nostru, condițiile minuna
te de studiu și viață pe care condu
cerea partidului și statului, cu grija 
și solicitudinea de atîtea ori dove
dite, ni le-au creat în anii construc
ției noii noastre orînduiri.

în Directivele Comitetului Central 
al P.C.R. și în Legea învățămîntului, 
tineretul nostru studențesc a văzut o 
nouă expresie a grijii neprecupețite 
a partidului și statului nostru pentru 
propășirea școlii românești; în con

formitate cu necesitățile societăți! 
noastre, cu imperativele revoluției 
tehnico-științifice contemporane. Re
centa Conferință națională a cadre
lor didactice — amplă și fructuoasă 
dezbatere privind dezvoltarea și per
fecționarea învățămîntului — a relie
fat pregnant sarcinile pe care parti
dul — prin cuvîntul secretarului său 
general — le pune și .în fața noas
tră, a studenților, pentru a ne în
țelege cît mai profund menirea, ro
lul adine social al pregătirii noastre 
ca viitori specialiști în deplin acord 
cu cerințele actuale și de perspecti
vă ale economiei, științei și culturi! 
noastre naționale, devotați trup șî 
suflet cauzei socialismului și co
munismului.

Conștienți de răspunderea ce ne 
revine prin atribuțiile acordata 
Uniunii Tineretului Comunist și A- 
sociațiilor Studenților de a participa 
activ la conducerea vieții universita
re, simțim încrederea unei învestiri 
cu consecințe profunde pentru pre
zența întregii studențimi la activita
tea politică și socială a țării, o sa
tisfacție deosebită, pentru care nu 
vom pregeta să muncim, să învățăm 
cu și mai multă sîrguință, cu și mai 
mult temei.

Cei douăzeci șî cinci de ani de li
bertate și multilaterală înflorire a 
patriei sînt anii noștri. Le aparți
nem cu întreaga noastră ființă, șt 
— prin ei— aparținem Partidului Co
munist Român. Adeziunea noastră 
la politica partidului este, deci, fi
rească ; ea se conjugă cu mîndria 
patriotică de a avea în partidul co
muniștilor forța conducătoare a 
destinelor României, militantul cel 
mai activ al edificării orînduirii 
noastre socialiste, promotorul celor 
mai avansate idei în gîndirea si 
practica soci ■ ■■,■
perfecționării 
al afirmării ■■ : -.ii;
umane, a p 
învățăturii 
umanismului

Integrată ori 
tre istorice d< 
cial. politica e 
statului are în 
plin conștient, , 
tetea principii!! •
zate pe respecta « ■.■i -.

PLENARA 
UNIUNII , 

stui 
DIN 1
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★
JANOS FAZEKAS,

al
Vicepreședintele Consiliului do 

Stat, Emil Bodnaraș, a primit sîm- 
bătă, 15 februarie, pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Ceylonului în Republica Socia-

listă România, dr. M. V. P. Peiris, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare. (Cuvîntările rostite —

Tovarășul
membru al Comitetului Executiv 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, candidat în cir
cumscripția electorală nr. 1 Miercu
rea Ciuc pentru alegerile în Marea

DIMINEA1
GRÎULUI

în pag. a V-a). (Continuare în pag. a H-a)

ARTA - produs 
al imaginației poetice
opinii

sau al tentației de a șoca ?
Luna, văzută îndeaproa

pe de cosmonauți, apare ca 
un astru urît, parcă ciupit 
de vărsat. Nu mai e luna 
poeților, muzicienilor și a 
pictorilor, mereu fermecă
toare de pe pămînt. cu 
fabuloasele-i daruri șî re
verberații, ce au inspirat 
pe Beethoven, Eminescu 
sau pe pictorul.. Fetrașcu. 
Luna este altfel pentru 
știință și tehnologie și alt
fel pentru artă. E toarte 
important să fie cunoscută 
și explorată științific — 
ceea ce nu înseamnă că 
vraja ei va înceta să func
ționeze pentru artiștii de 
pe pămînt. pentru visători 
și pentru îndrăgostiți.

Faptul că zbori peste 
nori în turboreactoare și ai 
priveliști cu albe si bul
bucate întinderi, semănînd 
cu munții acoperit! cu ză
pezi. nu înseamnă că, o dată 
coborît pe pămînt, nu te

Petru COMARNESCU

bucură florile, construcții
le, forfota umană. Aș zice 
că le prețuiești și mai 
mult, oricît te-au fascinat 
priveliștile supraterestre.

Spunem acestea ca un 
contraargument fată de a- 
ceia care susțin că știinta, 
mașina, tehnologia anean- 
tizează arta, profețind deci 
nu numai transformarea, ci 
însăși dispariția ei. în opi
niile unor artiști și critici 
— mai ales occidentali — 
s-a infiltrat ideea că sta
tuile și monumentele figu
rative nu-și mai au rostul, 
că însăși Pictura de șeva
let își încheie existenta, că 
uriașele blocuri ale anului 
2000 nu vor mai suporta

împodobiri artistice (mo
zaicuri. fresce. reliefuri). 
Paradoxal, aceiași artiști 
susțin însă, arta obiectuală, 
formele abstracte ale sculp
turii și picturii, proorocind 
că, în locul statuilor se vor 
așeza doar stîlpi și cuburi, 
iar pe pereții exteriori si 
interiori ai clădirilor vor 
apărea doar simple pete 
de culoare, uneori nici a- 
cestea, ci doar căptușeli de 
metal, lemn, materiale 
plastice, fără nici un motiv 
decorativ

Am rostit cuvîntul a- 
neantizare și nu întîmplă- 
tor. Pentru unii artiști, o- 
biectele înseși sînt astfel 
cohstruite ca să nu dureze,

ci să se fărîmițeze și dis
trugă sub pașii și mîinile 
vizitatorilor, avînd 
soarta clăbucilor de 
a spumelor mării, a 
nelor cu care se 
cei mici. Se organizează 
expoziții cu obiecte din 
material plastic, ce cresc ca 
o cocă și pe care apoi ex
pozantul le taie, le împarte 
spectatorilor sau le dă 
foc. Se promovează ne
așteptate vernisaje-specta- 
col, în care totul ține de 
întîmplare, așa-numitele 
„happenings", un fel de 
joacă, între farsă și sur
priză.

Să mai vorbim de unele 
aspecte ale așa-numitei 
pop-arte ? Artă care în
castrează obiecte uzuale în 
tablouri sau aduce obiecte 
asamblate sub formă de 
sculpturi ? Unii teoreti-

deci 
săpun, 
baloa- 
joacă

Mă îndreptam către 
Topolovătul Mare — co
mună bănățeană cu oa
recare celebritate do- 
bîndită în ultimul timn 
— îndemnat de o mono
grafie inedită, alcătuită 
de medicul Iuliu Pora 
care, de 30 de ani. pro
fesează în aceste locuri. 
Se spune, printre alteia, 
în această monografie : 
„Case vechi, insalubre, 
cu cubaj insuficient, cu 
ferestre mici șî lumino
zitate slabă : pămîntul 
de pe jos generează 
în permanență praful, 
drnmnrile sînt desfun
date. Ritmul de dezvol
tare a localităților a 
fost lent. Rareori s-a 
construit o casă mai a- 
rătoasă, iar pentru folo
sul populației s-a făcut 
extrem de puțin" (evi
dent, este vorba de pei
sajul rural care l-a în- 
tîmpinat cu 30 de ani în 
urmă De medic).

Tn compartimentul 
cursei care Dleacă dimi
neața din Timișoara că
tre Orșova aveam să fiu 
martor al unei convor
biri. O femeie s-a adre
sat vecinului, om în 
vîrstă :

— Știi mai multe.

Cum crezi că-i mai bine 
să scrii : „l-a văzut" 
sau „l-o văzut" ?

— Da’ de ce mă în
trebi ?

— Am eu o nedume
rire...

— Păi, eu cred că e 
bine și-așa, și-așa I

Femeia nu părea nici

Reportaj de
Nicoîae DRAGOȘ

convinsa, nici mulțumi
tă de răspuns

— După gramatică e 
mai bine „l-a văzut". 
Da’ se poate și l-o vă
zut, că pe la noi aproa
pe toată lumea așa zice! 
Da’ de ce mă-ntrebi ?

— Copilului la școală 
i-a dat să povestească o 
întîmplare. Și unde a 
scris „l-a văzut" profe
sorul i-a îndreptat cu 
creion roșu. De asta...

— Nu vă supărati, 
cum era scris la. îm
preună sau despărțit cu 
liniută ? a intervenit un 
tînăr din comparti
ment.

răspu ■ . ■ .
siguri '"'.'11 
diase 
băiatv

Si 
într-( ■ .
gram

De 
ceasti 
naiă
SO va ; *, tu ta ti td itllieia 
preocupată de scrierea 
corectă a lui „l-a" o. 
coborît la Topolovătul 
Mare.

Cînd am ajuns Ia To- 
polovăț, peste sat nin
gea cu fulgi mari, do
moli, ezitînd între văz
duh și pămînt. Nu de
parte de gară se află 
sediul cooperativei a- 
grlcole din Topolovă- 
țul Mare. întreb da 
președinte, de Ion Josu, 
care de zece ani, de la 
vîrsta de 25 de ani, 
se află în fruntea coo
perativei. „Nu, tovară
șul Josu nu e in comu
nă. Are o ședință la Ti
mișoara. Dar vine, ne
apărat Pînă atunci—"

(Confinuare 
în pag. a H-a)

(Continuare în pag. a IV-a)

T e I e g rame
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 

Ion Gheorghe Maurer, a trimis o telegramă de felicitare primului minis
tru al Ceylonului, Dudley Senanayake, cu ocazia celei de-a 21-a aniver
sări a zilei independenței Ceylonului.

Primul ministru ceylonez, Dudley Senanayake, în răspunsul său, a 
mulțumit în numele guvernului și poporului ceylonez și al său personal 
pentru felicitările primite.
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Pe întreg cuprinsul țârii

ENTUZIASTE
ÎNTRUNIRI
ELECTORALE

| Să fie riguros aplicate j
normele

de protecție a apelor!
(Urmare din pag. I)

cuAdunare Națională, s-a întîlnit 
salariații fabricii de confecții din 
Miercurea Ciuc și cu salariații uzi
nei de fier din Vlăhița. De aseme
nea, a participat la o ședință de lu
cru, la care au luat parte lucrători 
din întreprinderile industriei locale 
și ale cooperației meșteșugărești. în 
comunele Vărșag și Zetea s-a întîl
nit cu locuitorii acestor așezări. To
varășul Janos Fazekas a mai vizi
tat liceul din Miercurea Ciuc, unde 
a avut o întîlnire cu cadrele di
dactice, muzeul orășenesc și spitalul 
din localitate.

în cadrul adunărilor, numeroși 
vorbitori au relevat că alegerile de 
la 2 martie sînt întîmpinate de oa
menii muncii români și maghiari sub 
semnul unor importante realizări în 
producție.

Tovarășul Janos Fazekas a subli
niat că numeroasele propuneri făcute 
de alegători vor sta în centrul a- 
tenției organelor centrale și locale 
ale administrației de stat și a che
mat pe toți locuitorii județului ca, 
prin activitatea lor creatoare, 
materializeze bogatul program 
Frontului Unității Socialiste menit 
să transforme tot mai mult Româ
nia într-o țară modernă, înflori
toare.

de Congresul al IX-lea și de Confe
rința națională a partidului, județul 
Mureș va cunoaște și pe viitor satis
facția neîntreruptei 
riale și spirituale.

★
PETRE

supleant al 
al C.C. al P.C.R.. ministrul 
candidat în alegerile de 

pentru Marea Adunare 
electo- 

a participat la

înfloriri mate-

BLAJOVICI,
Comitetului

să
al

Tova rășul 
membru 
Executiv 
muncii, 
deputat! 
Națională în circumscripția 
rală nr. 1 Oradea, 
adunarea salariaților Uzinei de alu
mină. în cadrul căreia s-a făcut un 
bilanț al succeselor înregistrate în 
anul 1968 și s-au stabilit sarcini pen
tru îndeplinirea planului pe acest an. 
Tovarășul Petre Blajovici a partici
pat. de asemenea, la o ședință de 
lucru a ceferiștilor din Complexul 
Oradea. Cei prezenți s-au referit în 
cuvîntul lor și la unele activități 
edilitar-gospodărești. în cadrul adu
nărilor a luat cuvîntul tovarășul 
Petre Blajovici. Vorbitorul s-a re
ferit. între altele, la unele probleme 
de interes cetățenesc si a arătat că 
acestea urmează a fi rezolvate trep- 

de către organele locale, care vin 
întîmpinarea cerințelor locuitori- 
orașului. Tot la Oradea, tovară- 
Petre Blajovici a vizitat o serie 

școli și a avut o întîlnire cu ca-
★

Tovarășul GHEORGHE RADU
LESCU, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
candidat în circumscripția electo
rală nr. 1 Alexandria, a participat 
la adunarea generală a cooperativei 
agricole de producție „24 Ianuarie" 
din comuna Țigănești, județul Te
leorman.

Cooperatorii au analizat activita
tea desfășurată în ultimul an și pla
nul pe 1969. făcînd propuneri menite 
să asigure continua dezvoltare a 
producției agricole vegetale si ani
male.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu a 
vizitat apoi Spitalul unificat. Liceul 
„Al. I. Cuza" și a avut o întîlnire cu 
intelectualii din orașul Alexandria, 

întîlnirilor, tova- 
Rădulescu a sub- 

depuse de partidul 
pentru dezvoltarea

Cu prilejul 
rășul Gheorghe 
liniat eforturile 
și statul nostru , 
agriculturii socialiste, rolul pe care 
îl are agricultura cooperatistă în an
samblul economiei noastre naționale. 
Vorbitorul a relevat, de asemenea, 
preocuparea pentru îmbogățirea con
tinuă a activității cultural-educative 
și sociale.

*
Tovarășul VASILE VÎLCU, mem

bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, candidat în circumscripția 
electorală nr. 6 Murfatlar pentru ale
gerile de deputați în Marea Adunare 
Națională, a participat la adunarea 
generală a membrilor cooperativei a- 
gricole de producție din comuna To- 
praisar. Tovarășul Vasile Vîlcu s-a 
întîlnit, de asemenea, cu cooperatorii 
din comuna Cumpăna, cu cercetă
torii Stațiunii experimentale Valul 
lui Traian și Stațiunii experimentale 
viticole Murfatlar și a vizitat între
prinderea agricolă de stat și fabrica 
de cretă din Murfatlar.

în cadrul adunărilor și întîlnirilor, 
tovarășul Vasile Vîlcu a recoman
dat să se folosească cît mai judicios 
pămîntul, să fie antrenați toți mem
brii cooperativelor în toate cam
paniile agricole, să se păstreze cu 
grijă și să se sporească averea ob
ștească. El a subliniat efortul statu
lui pentru amenajarea unor mari 
complexe de irigații, cum este și sis
temul Carasu, și a arătat că cercetă
torilor le revine sarcina să studieze 
cu atenție și să aplice cele mai adec
vate tehnologii ale culturii plante
lor în condiții de irigare.

★
Tovarășul ȘTEFAN VOITEC, 

membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, candidat al Fron
tului Unității Socialiste în circum
scripția electorală nr. 1 „Electro- 
putere“-Craiova, pentru alegerile în 
Marea Adunare Națională, s-a întîl
nit cu numeroși cetățeni din aceas
tă circumscripție electorală, precum 
și cu țărani cooperatori din comu
nele Pîrșani. Robănești, Lăcrița. 
Cîmpeni, Pielești și Ghercești.

Participanții la adunări au vorbit 
cu mîndrie ddspre realizările obți
nute în anii actualei legislaturi. Ei 
au arătat că în acest timp la Craiova 
au fost date în funcțiune numeroase 
obiective industriale și social-cultu- 
rale. a fost creată Universitatea, a 
început construcția Teatrului natio
nal și a unul spital cu 1 000 de pa
turi.

Luînd cuvîntul la aceste adunări, 
tovarășul Stefan Voitec a înfățișat 
un tablou cuprinzător al succeselor 
obținute în toate domeniile de ac
tivitate de către poporul nostru sub 
conducerea clarvăzătoare a parti
dului.

tat 
în 
lor 
șui

■ de ....
drele didactice din localitate. De a- 
semenea. a participat la adunarea 
generală a cooperativei agricole de 
producție din Episcopia Bihorului.

★
Tovarășul EMIL DRAGANESCU, 

membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
candidat în circumscripția electorală 
nr. 3 Bicaz pentru alegerile de de- 
putați în Marea Adunare Națională, 
s-a întîlnit cu salariații fabricii de 
ciment, ai întreprinderii forestiere 
din Tarcău, precum și cu locuitorii 
comunelor Pîngărați și Viișoara. în 
cadrul întîlnirilor au fost dezbătute 
probleme de larg interes cetățenesc. 
Vorbitorii au făcut numeroase pro
puneri privind dezvoltarea econo
mică și social-culturală a județului, 
ținînd seama de bogatele resurse lo
cale existente.

Subliniind interesul viu acordat de 
cetățeni perspectivelor de viitor ale 
acestor locuri, tovarășul Emil Dră- 
gănescu a arătat că propunerile fă
cute pentru dezvoltarea continuă a 
județului și localităților sale trebuie 
soluționate cît mai judicios, în func
ție de posibilitățile economiei națio
nale și de cele locale, cu participa
rea activă a maselor largi de oameni 
ai muncii.

★
MIHAI GERE, membru
Comitetului Executiv,

Tovarășul 
supleant al 
secretar al C.C. al P.C.R.. președin
tele Comitetului pentru problemele 
administrației locale, candidat în 
circumscripția electorală nr. 1 Sf. 
Gheorghe, pentru alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Națională, 
s-a întîlnit cu alegătorii din comuna 
Ilieni. Tovarășul Mihai Gere a avut, 
de asemenea, întîlniri cu cetățenii 
din comunele Chichiș. Reci. Boros- 
neul Mare. Ozun și a participat la 
adunarea generală a cooperatorilor 
din comuna Moacșa.

în cadrul întîlnirilor. tovarășul 
Mihai Gere a vorbit pe larg despre 
realizările obținute de poporul nos
tru în primii trei ani ai planului 
cincinal, subliniind că această peri
oadă a fost deosebit de rodnică pen
tru tînărul județ Covasna. unde 
muncesc înfrățiți oameni ai muncii 
români, maghiari, germani.

★
Tovarășul VASILE PATILInEȚ, 

secretar al C.C. al P.C.R., candidat 
al Frontului Unității Socialiste în 
circumscripția electorală nr. 2 Sibiu-

centru pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională, a par
ticipat la adunarea salariaților de la 
uzina „Independența", în cadrul că
reia a fost dezbătut bilanțul activită
ții economice și financiare pe anul 
1968 și sarcinile de plan pe anul 1969. 
Numeroși vorbitori au făcut propu
neri judicioase privind intensificarea 
acțiunii de valorificare a rezervelor 
interne, organizarea științifică a 
producției, pregătirea tinerelor cadre 
și alte probleme legate de creșterea 
producției și sporirea eficienței eco
nomice.

în cadrul altor adunări de lucru, 
tovarășul Vasile Patilineț s-a întîl
nit cu colectivele întreprinderilor 
„Automecanica" și „Steaua roșie", cu 
militari din garnizoana Sibiu, și a 
participat la adunarea generală a 
cooperatorilor din comuna Poplaca.

Luînd cuvîntul în cadrul acestor 
adunări, tovarășul Vasile Patilineț 
s-a referit pe larg la acțiunile ini
țiate de partid pentru adîncirea con
tinuă a democratismului orînduirii 
noastre de stat, pentru participarea 
tot mai largă a oamenilor muncii la 
rezolvarea problemelor complexe ale 
vieții noastre sociale.

★

în întreaga tară continuă substan
țialul dialog cetățenesc dintre can
didate Frontului Unității Socialiste 
și alegătorii ,lor. Se dezbat amplu 
problemele dezvoltării economice și 
social-culturale ale fiecărui județ si 
oraș, ale fiecărei comune.

La adunarea generală a C.A.P. din 
comuna Corbu de Jos. județul Con
stanta. a luat parte tov. Petre Io- 
nescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Constanta al P.C.R.. pre
ședintele consiliului popular jude
țean. candidat în circumscripția elec
torală nr. 11 Cogealac pentru alege
rile de deputați în Marea Adunare 
Națională. Dezbaterile au scos în evi
dentă rezultatele bune obținute în
deosebi Ia cultura griului, în legu
micultura și viticultură. Participan- 
ții au făcut propuneri privind îmbu
nătățirea muncii în timpul campa
niilor agricole, precum și rezolvarea 
unor probleme social-gospodăresti 
ale comunei.

Clubul Uzinei de sîrmă și produse 
din sîrmă din Buzău a găzduit o în
tîlnire între alegători și maistrul 
Stan Cazan, candidat în circumscrip
ția electorală nr. 1 Buzău sud-vest 
pentru alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională. Vorbind 
despre circumscripția lor. cetățenii 
au arătat că această parte a orașului 
a devenit o înfloritoare zonă indus
trială. în același timp s-au ridicat 
numeroase blocuri de locuințe, au 
fost deschise noi complexe comer
ciale. s-au dat în folosință noi spații 
școlare și sanitare. O serie de par
ticipant au formulat propuneri pri
vind efectuarea unor lucrări menite 
să înfrumusețeze orașul, angajîn- 
du-se, totodată, să participe, prin 
muncă patriotică, la înfăptuirea lor.

în sala clubului întreprinderii de 
construcții-montaj nr. 4 din Capitală 
a avut loc sîmbătă după-amiază în- 
tîlnirea dintre alegători și artistul 
poporului Costache Antoniu, pre
ședintele Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și mu
zicale. candidat pentru alegerile în 
Marea Adunare Națională în 
cumscripția electorală nr. 13 — 
stantin Brîncoveanu. Cu acest 
lej între candidat și alegători a 
loc o pasionată dezbatere 
sarcinile ce urmează să le îndepli
nească împreună în viitor. Nume
roși participant! au făcut propuneri 
menite să ducă la îmbunătățirea de
servirii populației. în domeniul edi- 
litar-gospodăresc- și cel cultural. A- 
legătorii s-au angajat să sprijine pe 
candidat în ducerea la îndeplinire a 
activității sale pe tărîm obștesc.

în preajma ultimului viscol, la pe
piniera piscicolă Strachina, din zona 
bălților Ialomiței, au pierit mai 
multe tone de puiet de crap, pro- 
vocînd importante pagube bănești. 
Cauza nu a fost viscolul, ci apa Ia- 
lomiței folosită pentru primenirea 
iazurilor și impurificată de naftena- 
ții și fenolii deversați în amonte de 
întreprinderi petroliere și petrochi
mice în afluentul Prahova.

La Ministerul Industriei Alimen
tare sînt considerați răspunzători cei 
de la Inspecția de stat a apelor „că 
n-ar fi exigenți, nu controlează, nu 
iau măsuri, apar după consumarea 
faptului". După părerea Inspecției de 
stat a apelor răspunderea o poartă 
unitățile industriei alimentare, fiindcă 
fiecare beneficiar are obligația să 
verifice calitatea apei, să vegheze ca 
ea să fie corespunzătoare folosinței 
și să deverseze pe cea uzată într-o 
stare care să nu stînjenească folo
sirea el de către următorul consu
mator din aval. Cu un aparat de circa 
200 de oameni pe țară, cu multiple 
sarcini privind verificarea calității și 
protecția apelor, — ni se spune aici 
— nu se poate asigura un control 
la fiecare gură de canal deversor...

Nu este scopul acestor rînduri de 
a stabili răspunderile, deși cineva 
va trebui să o facă. Intîmplarea de 
mai sus are însă darul de a atrage 
atenția asupra daunelor de pe urma 
impurificării apelor.

„Apa înseamnă viață — subliniază 
inspectorul, general al apelor, in
ginerul Nicolae Glimbovschi. Fără 
apă nu se poate dezvolta nici o acti
vitate.

în ultimii ani, ca urmare a mă
surilor luate, (unele fixate prin acte 
normative de mare importanță — ca 
de pildă, Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri 311 din 1963, care conține 
programul construirii unor stații de 
epurare la toate obiectivele econo
mice importante mai vechi și înzes
trarea cu asemenea stații a tuturor 
obiectivelor noi, sau hotărîrile cu 
privire la folosirea judicioasă a unor 
cursuri de apă, cum sînt Argeșul, 
Jiul. Oltul, Bistrița) — am reușit să 
încetinim ritmul impurificării. A- 
ceasta a necesitat și necesită un efort 
material substanțial din partea sta
tului, cheltuieli 
lei anual".

de 200—300 milioane

— Apreciați 
nute corespund

că rezultatele obți- 
efortulul tăcut ?

O O ® B Q ® E
(Urmare din pag. I)

cir- 
Con- 
pri- 

.. avut 
privind

(Agerpres)
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★
Tovarășul IOSIF BANC, membru 

supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, candidat al Fron
tului Unității Socialiste în circum
scripția electorală nr. 1 Tg. Mureș 
pentru alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională, a participat 
la adunarea generală a salariaților 
de la IPROFIL „23 August" și a avut 
întîlniri cu cadre de conducere din 
întreprinderile din Tg. Mureș.

Tovarășul Iosif Banc a luat parte, 
de asemenea, la adunarea generală a 
țăranilor cooperatori din comuna 
Acățari, s-a întîlnit cu alegătorii din 
comuna Sîngiorgiu și a avut o con
sfătuire cu președinți și ingineri din 
cooperativele agricole de producție, 
cu cercetători ai Stațiunii experi- 
mentale din Tg. Mureș și cu condu
cătorii întreprinderilor de prelucrare 
și valorificare a produselor agricole.

în cadrul adunărilor și întîlnirilor, 
tovarășul Iosif Banc a subliniat că, 
prin munca entuziastă a oamenilor 
muncii români, maghiari, germani 
în Îndeplinirea directivelor stabilite

Pînă atunci, străbat satul de la un 
capăt la altul, mă abat pe ulițele 
lăturalnice și constat că parcă numai 
pentru comparație a fost păstrată 
ici-colo cîte o căsuță mai puțin 
arătoasă, că altfel în curțile 
bine îngrijite se înalță case noi, cu
rate, care, după dimensiuni, au 
„autoritatea" de a înlătura nemulțu
mirea de altădată a medicului privi
toare la „cubajul insuficient". Mă 
opresc la magazinul universal recent 
construit, în centrul satului. (în 
„prăvăliile de altădată", vă amin
tiți ?, se vindea zahăr cu buca
ta). La parterul magazinului se vînd 
televizoare, frigidere, aparate de ra
dio etc., iar sus, la etaj, este sectorul 
confecțiilor. în anul trecut, cele 6 u- 
nități ale cooperației de consum din 
comună, în fapt 6 „micro-magazine 
universale" noi, au vîndut popu
lației mărfuri în valoare de pes
te treisprezece milioane lei. Pes
te drum de magazinul universal, 
se înaltă, la roșu, construcția unei 
școli generale care va avea 8 săli de 
clasă, laborator, bibliotecă, construc
ție care. — ne asigură primarul co
munei, Giuchici Dionisie, — va fi 
terminată în cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei. Pri
marul comunei îmi solicită aten
ția asupra unor cifre care re
prezintă realizările de pînă acum. 
Așează în frunte școlile. Si se ex
plică : „Ele trebuie numite întîi pen
tru că sînt condiția de bază a 
viitorului" (Nu pot evita o asociație, 
între această afirmație vag senten
țioasă și „grijile" femeii întîlnite în 
tren). Comuna, cu 4 400 de 
are 2 școli de 8 ani, 4 școli 
precum și o școală de 4 ani 
sîrbă în satul Cralovăț. Cei 
beneficiază de îndrumările 
cadre didactice.

în „inventarul social" 
munei ar urma, după 
pe care o propune 
dispensarul uman, cu cei doi medici 
și 7 cadre cu pregătire medie. Apoi, 
cele 944 aparate de radio. 273 televi
zoare. cele 6 turisme („Oamenii au 
început să-și cumpere mașini mici.

Chiar din satul meu, din Topolovățul 
Mic sînt trei țărani cooperatori pro
prietari de turisme. Și tot la mine-n 
sat din 60 case numai două nu sînt 
schimbate, atît, îmi spune Giuchici 
Dionisie, adăugind : Numai 
încoace s-au construit în 
noastră 208 case noi și au 
novate alte 316"). Urmează, 
și alte înfăptuiri, pe care 
are îndreptățirea să le spună : 6 că
mine culturale cu 3 aparate de pro
iecție. biblioteca comunală și biblio
tecile de la căminele culturale dotate 
cu peste 11.000 de volume (cifră 
care-mi amintește, prlntr-un joc in
voluntar al memoriei, că echivalează 
numărul țăranilor uciși în 1907 de

din 1965, 
comuna 
fost re- 
desigur, 
un edil

locuitori, 
de 4 ani. 
în limba 
425 elevi 
a 24 de

co-al 
ordinea 

primarul.

— „Au fost obținute, desigur, suc
cese. Procesul de impurificare a fost 
mult stăvilit. Față de 600 stații în 
1963, dispunem acum de aproape 1 400 
de stații de epurare, alte 110 obiec
tive mai mari de acest fel sînt în 
curs de execuție. Se aplică mai in
sistent în unele industrii metode de 
recuperare a unor materii prime, se 
acordă o oarecare importanță teh
nologiilor care folosesc cantități mai 
reduse de apă. Dar cu toate succesele 
obținute, rezultatele nu ne pot satis
face încă. în multe cazuri 
lucrărilor este tărăgănată 
inadmisibil întîrziată ; nu 
dat practica decalajelor 
tre intrarea în funcțiune 
obiective industriale și cea a stații
lor de epurare. Multe stații nu fac 
fată cerințelor și dezvoltării rapide 
a unor întreprinderi, iar cele exis
tente sînt foarte frecvent exploatate 
în mod necorespunzător. Rezultatele 
nu sînt încă 
terial făcut 
necesităților

Iată cum 
ridicate unii factori nemijlocit res
ponsabili :

— De purificarea apelor 
care curgea asemenea unui 
smoală, datorită poluării lui 
ril și praf de cărbune de la . 
rațiile exploatărilor carbonifere — 
ne explică ing. Ion Grou, de la direc
ția tehnică a Ministerului Minelor 
— depindea în mare măsură dezvol
tarea economică a celei mai mari 
părți a Olteniei, crearea și buna 
funcționare a platformei industriale 
de la Craiova. Se punea problema

eliminării impurităților chimice to
xice și a suspensiilor. ,Ca urmare a 
cercetărilor comune realizate de spe
cialiști de la combinatul carbonifer 
Valea Jiului și de la I.S.C.H. s-au 
găsit reactivi noi netoxici, s-au în
locuit cei folosiți pînă atunci și s-au 
realizat instalații puternice de filtre- 
prese la Lupeni și Petrila.

Dacă în cazul Jiului, rezultatele 
sînt vizibile și pentru un- nespecia- 
list, hotărîrea cu privire la folosirea 
judicioasă a acestui curs de apă 
fiind în cea mai mare parte respec
tată (cel puțin pe porțiunea aflată 
între izvoare și pînă la Craiova 
unde îl impurifică peste măsură com
binatul chimic de aici), traducerea în 
viață a altor hotărîri este mult în
tîrziată. Astfel, cursul Oltului con
tinuă să fie impurificat de Fabrica 
de hîrtie și celuloză de la Zărnești, 
de întreprinderile chimice de Ia 
Făgăraș și Victoria, de zona indus
trială a Sibiului, în principal deci, 
de industria chimică. De pe acum tă
răgănarea soluționării acestei pro
bleme începe să se repercuteze chiar 
asupra industriei chimice, creînd 
greutăți combinatului chimic în con
strucție la Rm. Vîlcea.

Privit prin prisma realităților, 
optimismul inginerului Vasile Dumi
trescu, șeful serviciului ape rezi
duale de la Ministerul Industriei 
Chimice, care ne asigura în convor
birea avută că „toate măsurile s-au 
luat, toate lucrările restante sînt a- 
tacate, 80 la sută din prevederile 
programului stabilit în 1963 
realizate, pînă în 1970 vor 
lizate toate obiectivele, 
cele de la întreprinderile noi, 
cesită 
ții și 
voacă 
lizare 
către 
deplin justificat, 
construcțiilor industriei chimice, a- 
cestui sector cu o dezvoltare cu ade
vărat explozivă, nu a fost, după da
tele realității, dublată de aceeași a- 
tenție pentru folosirea judicioasă a 
apelor. Apele reziduale datorate 
combinatului de 
mice de la 
purificarea 
Mureșului, 
Ia oprirea 
bilă a orașului 
și la dificultăți în buna funcționare 
a instalațiilor de pregătire a apei 
de la termocentrala Luduș. Combi
natul chimico-metalurgic de la Copșa 
Mică provoacă greutăți asemănătoare _

necesare de epurare la întreprinderi 
importante cum sînt Fabrica de anti
biotice Iași, Combinatul chimic Bor- 
zești, Fabrica de hîrtie Bușteni etc.

— Este încă o realitate că de pe 
urma impurificării apelor dificul
tățile le întîmpină de cele mai 
multe ori nu întreprinderea care 
determină poluarea apelor, ci unită
țile din aval — spunea ing. Gh. Ma
nea de la Ministerul Industriei Ali
mentare. Faptul că investiția pentru 
epurarea apelor nu se reflectă ime
diat avantajos__  ______  în asemenea indica
tori principali cum sînt prețul 

producției globale 
și încasată duce

de 
și 
la 
a- 
în

cost. valoarea 
marfa vîndută 
subestimarea pe diferite trepte a 
cestei probleme, la necorelări 
realizarea programelor de stăvilire 
a proceselor de poluare. Așa, de pil
dă. în ramura noastră programul de 
dotare stabilit în 1963 cu termen 
pînă în 1970 este realizat pînă acum 
în proporție de nici 50 la sută.

— Cum s-a putut ajunge la a- 
semenea situație ? De ce se impie
tează cu atîta ușurință 
losirii apelor. utilizării 
male 7

asupra fo- 
lor nor-

vorba de

efectuarea 
și în mod 
s-a lichi- 
mari în- 
a noilor

pe măsura efortului ma
de stat, nici pe măsura 
dezvoltării economiei", 
văd diferitele aspecte

Jiului, 
rîu de 

cu ste- 
prepa-

tem că pentru cei care la anul se 
vor așeza în băncile noi. ale noii 
școli singura replică, de acceptat, va 
fi : „Imposibil I Asta a fost cu mult 
mai mult timp în urmă !“ Și după 
cum arată satul de azi. ar avea și 
dreptate. împărtășesc aceste gînduri 
medicului emerit Iuliu Pora. autorul 
monografiei nepublicate nicăieri, al
cătuită „ca să se știe de unde am 
pornit și unde vrem să ajungem". Si 
mă aprobă.

— Cel ce abia se naște azi va 
înțelege greu realitățile altor vre
muri. Mie, care am venit în sat acum 
treizeci de ani, la sfîrșitul facultății; 
și i-am cunoscut evoluția, nu-mi 

cîteodată

au fost 
fi rea- 
inclusiv 
care ne- 
investi-peste 600 milioane lei 

că principala dificultate o pro- 
doar termenele mari de rea- 
a utilajelor pentru stații de 

M.I.C.M." nu este, credem, pe 
Atenția acordată

reziduale 
îngrășăminte chi- 

Tîrgu Mureș duc la im- 
uneori atît de intensă a 
încît frecvent se ajunge 
alimentării cu apă pota- 

Tîrnăveni, precum

— Acolo unde este 
neglijente în exploatarea .insta
lațiilor existente — arată inspec
torul general adjunct al apelor, ing. 
Constantin Rădescu — aplicăm 
amenzi. în anul care a trecut, orga
nele noastre teritoriale au încheiat 
peste 600 de acte de contravenție. 
Dar sistemul este ineficient. Cea mai 
mare amendă este de 1 000 de lei. 
Deseori instanțele de judecată le re
duceau. Cînd se aplică cele minime, 
de o sută sau o sută cincizeci de lei. 
plata pe loc a jumătății acestor 
sume este mai mult o sancțiune sim
bolică. Se află în curs de pregă
tire Legea apelor, un document 
exigent care fixează răspunderi pri
vind folosirea, protecția șt economi
sirea apelor, nedegradarea albiilor 
etc.

Investigația noastră. șî-a propus să 
scoată la iveală o bună ,parte din 
cauzele care fac ca eforturile de 
frînare a poluării- apelor să nu dea 
întreaga eficientă scontată, cu scopul 
de a 
să ia

Nu 
trage 
probleme, asupra importantei soluțio
nării lor pentru economia națională 
— și este timpul să se treacă la

FAPTUL']

divers;
„ 1 

Niciodată
nu-i tîrziu .

Prietene de nedespărțit. Pa- I 
raschiva Pătrașcu și Steliana i 
Matei, ambele asistente medi- I 
cale la Spitalul din Plopenj.,;! 
(Prahova) au hotărît să colabo
reze strîns într-o activitate in
terzisă de lege. Procurîndu-și. 
pe cînd lucra la secția de gi
necologie a spitalului mentio- J 
nat. o trusă cu instrumentarul 
necesar. Pătrașcu Paraschiva a I 
început să efectueze, din de- . 
cembrie 1967, întreruperi de I 
sarcină. Pentru aceasta, buna 1 
ei prietenă i-a pus la dispozi
ție locuința sa. care (a se re- J 
tine !) se afla chiar sub... fe- I 
restrele miliției locale (sediul I 
acesteia se află la o azvîrli- ■ 
tură de băt) și a purces în a-i | 
recruta „clientela". împărțind j 
cîștigul pe din două. Rodnica 
lor „colaborare" a durat mai | 
bine de un an. A fost între- I 
ruptă de curînd. cînd miliția • 
a reușit să le surprindă în i 
flagrant delict. Organele în I 
drept au tinut seama de prie- J 
tenia ce le lega și Ie-a trimis , 
tot împreună să-și tină de urît. 
Au ce vorbi 1

în dilemă

determina organele interesate 
măsurile corespunzătoare, 
este prima dată cînd presa a- 
atentia asupra unor asemenea

capacitatea insuficientă, vicii de con- niu' 
ceptie sau inexistența unor trepte

în aceste zile la Poiana Brașov
(Foto : Gh. Vințilă)

Al. PLĂIEȘU

tate în 
oadă în 
o nouă 
Ea nu 
nici în 
tematici. Dar ea respiră, se simte 
în aerul de azi al satului, în bucu
riile și în grijile de azi ale satului.

„Grijile de azi ale satului" ? Poate 
că pronunțînd acest cuvînt medicul 
Iuliu Pora se gîndea și la preocupa
rea oamenilor de aici de a spori 
producțiile agricole (la grîu în 1965 
se obțineau 2 043 kg la ha, iar în 
1968 s-au obținut 2 715 kg., la porumb 
recolta a crescut de la 3 445 la 5 064). 
la măsurile pentru creșterea valorii 
zilei muncă (în prezent valoarea zi-

solul satului. A fost o perî- 
urma căreia omul a dobîndit 
calitate, o nouă dimensiune, 
poate fi numită, măsurată 
termeni medicali, nici ma

Dimineața griului corec-

ne-am

burghezo-moșierime pentru îndrăz
neala de a fi dorit o viață demnă, 
omenească și. în același timp, cifra 
participanților la sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări 
cînd s-a 
rie: „în
a învins 
sate".) Mai 
crea un micro-complex de deservire 
a populației, căruia i se va afecta 
o clădire nouă, că se vor construi 
două băi populare („la fiecare casă 
nouă acum se stabilește din schiță 
și o cameră pentru baie", mi se 
snune). Si prin mulțimea cifrelor, 
răsare pe neprevăzute una care, a- 
parent. nu face corp comun cu cele
lalte : „în acest an, se vor planta 
1 000 bucăți de trandafiri dc-a lungul 
șoselei. Știți, pentru estetică" în ce 
eră, cînd s-a putut scrie despre 
Topolovăț : „case vechi, insalubre, 
cu cubaj insuficient, cu ferestre mici 
și luminozitate slabă" ? Acum 30 de 
ani, răspundo martorul ocular. Mă

Naționale 
decretat pentru isto-

România socialismul 
definitiv la orașe și 
rețin că urmează a se

crul a fost posibil. Pentru că prea 
am pornit de departe...

— Care este momentul cel mai de 
seamă din cariera dumneavoastră ? 
îl întrebăm pe medicul Iuliu Pora.

— în anul 1955. cînd s-a con
struit dispensarul în care discu
tăm acum. El a permis să 
sporim calitatea asistenței medicale 
și autoritatea medicinei.

— Care credeți, întrebăm, a fi mo
mentul crucial al satului ?

— El are o durată relativ mai 
mare în timp. Din 1952, cînd s-a con
stituit cooperativa agricolă, pînă în 
'58, cînd Topolovățul a fost complet 
cooperativizat.

A fost o perioadă de confruntări, 
nu simple, o perioadă în care cuvin
tele urmau să fie dovedite.de fapte, 
a fost o perioadă de clari
ficare a conștiințelor. A fost 
o perioadă cînd satul trăia prin tpate 
fibrele sale, cînd noul trăia sau lupta 
să trăiască cu toate fibrele împlîn-

lei muncă este de 40 lei), la spori
rea averii obștești — de peste 10 
milioane în prezent. Poate se gîn
dea și la noile griji ale lui Ion 
Gherghina și nevestei sale Solomie, 
cărora le-am fost oaspeți într-o di
mineață de iarnă și care ne-au 
spus :

— Noi nu ni-s cu nimic supărați 
azi că noi ni-s toți aici Ia colectivă. 
Nouă ne convine la toți aici.

— Eu nu pot să mă plîng că nu 
am. Am, că muncesc !

— Ce ați făcut cu cîștigul de anul 
trecut ? am întrebat. Știu că ati avut 
715 zile muncă.

— Alții or avut mai multe mi s-a 
răspuns.

— Sînt multe și 715.
— La anu’ o să avem mai multe. 
Apoi :
— Nu ne-am luat mai nimic.
— „Mai nimic 1“ Cum. mai ni

mic ?
— Păi, am însurat fecioru și a 

trebuit să-i cumpărăm mobilă. Am

luat, nu știu dacă o știți, mobilă 
„Cristina", că ne-o plăcut. Am dat 
vreo 11 600 Iei pe ea. I-am dat și 
televizor.

Privesc prin casă : mobilă nouă, 
aparat de radio. Observ bufetul mo
dern, împodobit cu vaze de porțelan, 
de sticlă :

— Văd că v-ați cumpărat un bufet 
nou.

— Da’ păi. nu-i nou, tovarășe. Are 
trei ani. (Oamenii încep să aibă un 
alt sentiment al timpului).

La ieșire observ în prispa casei o 
bicicletă.

— Ea băiatului ? întreb.
— Mă mai slujesc și eu de ea, 

îmi răspunde Ion Gherghina. Bă
iatul și-a luat motocicletă. îi mai cu 

, viteză.
în sfîrșit, încep să deslușesc noul 

sens al expresiei „mai nimic", mă 
conving că. în viziunea de azi a 
oamenilor, îi trebuie aduse — dacă 
vrem să o înțelegem exact — 
turi structurale.

Cu Ion Josu. președintele,
întîlnit foarte greu. „A venit de la 
ședință, da-1 pe la I.M.A. să discute 
pentru campanie". (E vorba de cam
pania de primăvară, iar sediul în
treprinderii pentru mecanizarea agri
culturii este în Topolovăț. Puterea 
ei : 281 tractoare, 181 semănători, 160 
combine.

Cînd l-am găsit. în sfîrșit, am a- 
flat că trecuse puțin și pe la cîmp 
să vadă grîul : sînt 600 ha. însămîn- 
tate.

— Grîul e sub zăpadă. Acum e 
dimineața lui. Se prezintă bine I ne-a 
spus Ion Josu. neverosimil de tînăr 
pentru cîte cuvinte de laudă îi sînt 
destinate. Acel „se prezintă bine" 
a fost rostit cu siguranță, simplu. 
Mi s-a părut sau era de deslușit și 
o undă de duioșie în glasul lui ?

în drum spre gară, am consem
nat fără să dau prea mare însemnă
tate, faptul că „începînd de azi ru
lează un nou film la cămin" precum 
și un anunț potrivit căruia „Robot"- 
Recaș (Recaș e o comună din a- 
propierea Topolovătului) repară te
levizoare. radio, frigidere, motorete". 
Spun, fără să dau prea mare impor
tanță, deși...

Un cetățean din Orăstioara 
de Sus (Hunedoara) ne întrea
bă dacă e normal procedeul fo
losit la cooperativa „Filimon 
Sîrbu". Vasile Faur a cumpă
rat 1 200 bucăți țiple. I s-a pro
mis că va putea lua și coame 
atunci cînd acestea vor sosi de 
la furnizor. Dar iată că atunci 
cînd au sosit a fost pusă o 
condiție : pentru 300 de țigle 
coame trebuie să dai un kilo
gram de puf. Acum omul nu 
Știe ce să facă: Sau îsi aco
peră casa și își golește perna, 
sau rămîne fără acoperiș, dar 
cu capul pe pernă. Noi ce să. 
spunem 7

în loc de... 
soluție

în satul Zărnești — comuna 
Mălureni (Argeș) inginerul a- 
gronom Tatiana Zaporojan. de 
la cooperativa agricolă de pro
ducție. face serviciul cînd si 
cum vrea. Mai precis. în fie
care zi. vine numai cîte 2—3 
ore pe la sediul cooperativei. 
Apoi își vede de ale sale in
terese. Se zice că acest aspect 
este cunoscut și de direcția a- 
gricolă județeană, care tot stu
diază ce măsuri ar fi necesa
re. Poate se găsește totuși o 
soluție că se apropie primă
vara si... cooperatorii ies la 
cîmp. Oricum cine a sădit a- 
semenea practici trebuie să 
facă prașila la vreme. Altfel... 
cresc buruieni.

Cine ațîță 
focul ?

Scriam deunăzi despre slaba 
aprovizionare cu chibrituri in 
debite. Situația s-a ameliorat. 
Dar să nu zicem hop... Au în
ceput necazuri pentru posesorii 
de brichete. Brichete se găsese, 
benzină de asemenea. Si „fiti- 
le“ se găsesc. O.C.C. Tutunul 
din Capitală nu aprovizionează 
chioșcurile cu pietrele necesa
re. Am vrut să ne convingem. 
Constatările duc la concluzia că 
mai repede găsești pietre de 
moară. Răbdare avem. tutun 
găsim. Să apelăm la cremene t

Mărinimie 
cu cîntec

în calitate de secretară dac
tilografă la secția de gospodă
rie locativă a Consiliului popu
lar municipal Brașov. Păunica 
Raicu venea în contact direct 
cu cetățeni veniti să-și rezol
ve felurite probleme. Profitînd 
de funcție (și de încadrarea 
ce-i era acordată de mai marii 
ei) își făcuse un obicei. Dădea 
o_ mină de „ajutor", stăruind pe 
lîngă șefii ei pentru schimburi 
de locuințe, intrări în spațiu, 
etc. Ei, nu chiar dezinteresat 
făcea aceste servicii. Pretindea 
bani, păsări, vin. ouă. Tocmai 
cînd se „îndestula" cu 1 000 de 
lei de la Georgeta Vulcan, că
reia îi perfectase niște acte, a 
călcat cu stîngul. Toată afa
cerea a ieșit pe dos. Adică 
Păunica va sta un an si cinci 
luni în altă parte. Și... pe 
drept.

De n-ar 
(mai) ține

Cooperativa ..Unirea" din 
Satu-Mare se află în impas. Ni
meni. dar absolut nimeni nu 
rîvnește la produsele ei. Cică 
n-ar corespunde calitativ. Că în 
loc să răsucească dumnealor, 
meșterii, frînghii (că frîngh’l 
fac !) asa cum trebuie, din 
cînepă _de calitate, le-au făcut 
din rămășițe cu adaosuri de 
bumbac. Astfel. în magazii s-au 
adunat trei tone si jumătate de 
funie care au adus la ananghie 
conducerea cooperativei. Dar să 
nu vorbim de funie... cînd nu e 
cazul. Nu tine !

Rubrică redactată de

I

i

Stefan ZIDARITÂ 
Gheorghe DAVID 

c<» snri-inul corespondenților 
„Scînteii"

dovedite.de
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Construcții noi de locuințe LA BAIA MARE...

LA BUCUREȘTI

„O mare extindere a căpătat construcția de locuințe In primii 
trei ani ai actualului cincinal s-au construit din fondurile statului 
peste 155 000 de apartamente, în care s-au muțat^.mai mult de jumă
tate milion de persoane. In aceeași perioadă locuitorii satelor și-au 
clădit 160 000 de case noi“.„în următorii doi ani și în viitorul plan cincinal se va acorda o atenție sporită creșterii fondului de locuințe. în 1969 și 1970 statul va 
construi cu 50 la sută mai multe locuințe față de prevederile din cinci
nal ; în 1969 vor fi date în folosință 90 000 de apartamente. Se va extinde sistemul construcțiilor de locuințe din fondurile populației cu sprijinul material al statului; numai în acest an se vor construi la orașe 25 000 de locuințe proprietate personală1*.

(Din Manifestul Frontului ^Unității Socialiste)

Construcția de locuințe face parte dintre acele 
domenii ale producției materiale în care crijci 
partidului și statului nostru pentru creșterea conti
nuă a bunăstării oamenilor muncii se manifestă cu 
o deosebită pregnanță. Parte integrantă a proce
sului general de urbanizare socialistă și expresie 
elocventă a ridicării economice a țării, dezvol
tarea construcției de locuințe oglindește caracterul 
profund realist al unei înțelepte politici în al cărei 
focar se află în mod nemijlocit omul, aspirațiile 
sale îndreptățite către un trai fericit și îmbelșugat, 
fn fapt, locuința constituie un atribut nelipsit al 
civilizației, un element definitoriu al societății.

în ultimii zece ani au fost construite din fondu
rile statului, ale organizațiilor centrale și coopera
tiste peste 433 000 de apartamente, însumînd o 
suprafață construită de aproape 30 milioane m.p. 
Prevederile Congresului al IX-lea al P.C.R. ca între 
1966—1970 să se construiască 300 000 aparta
mente vor fi, după cum atestă dinamica de dez
voltare a acestui sector, îndeplinite și depășite.

Reglementarea pe o bază nouă a gospodăririi 
fondului locativ, impulsul imprimat prin posibili
tatea oferită cetățenilor de a-și construi locuințe 
proprietate personală cu sprijinul statului constituie 
factori cu o contribuție considerabilă la mersul 
înainte al acestui sector al vieții civice. Referin- 
du-ne tot la ultimii zece ani vom constata că, în 
orașele și satele țării, și-au făcut apariția peste 
827 500 de case individuale. Amintim că în acest 
an se prevede construirea la oreșe a aproxi
mativ 25 000 de apartamente, în condiții de credit 
sau cu plata integrală la vînzare. în fine, un ele
ment hotărîtor îl constituie hotărîrea plenarei din 
19 iunie 1968 a C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea 
și diversificarea construcției de locuințe. Trecerea 
la diferențierea pe grade de confort a apartamen
telor a creat condițiile unui spectaculos salt : în 
acest an se vor construi aproape 90 000 de aparta
mente, în loc de 62 000, cîte erau planificate inițial, 
iar pentru anul 1970 se tinde să se construiască 
110 000—120 000 de apartamente, ceea ce repre
zintă o creștere de la simplu la dublu în mai puțin 
de doi ani.

Să mai notăm faptul că cifra locuințelor cons
truite în întreaga țară între 1951—1968 depășește 
1 850 000. Practic, se poate afirma că, în ultimele 
două decenii, aproape o treime din populația țării 
s-a mutat în locuințe noi. Este o constatare de care 
ne convingem mereu, străbătînd drumurile patriei 
printre arătoasele case ale sătenilor, ori cutreierînd 
noile ansambluri urbane, cu nume de pe acum 
consacrate : Titan, Tomis, Tătărași, Țiglina și atîtea 
altele.

Arh. Gh. SĂSARMAN

LA TÎRGU-MURES

LA PIATRA NEAMȚ... ca pretutindeni în orașele țării

PROGRAMUL CU CARE FRONTUL UNI

TĂȚII SOCIALISTE SE PREZINTĂ ÎN

FAȚA ALEGĂTORILOR ARE CA ȚEL SU-
9

PREM ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR

DE TRAI MATERIALE ȘI SPIRITUALE

ALE POPORULUI, FĂURIREA BUNĂ

STĂRII SALE. TOT CEEA CE ÎNFĂPTUIM

AZI, TOT CE NE PROPUNEM PENTRU

VIITOR ESTE DESTINAT OMULUI, FERI

CIRII LUI.

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!

VOTÎND CANDIDAȚI! FRONTU
LUI UNITĂȚII SOCIALISTE, VO
TAȚI PENTRU SATISFACEREA 
TOT MAI DEPLINĂ A CERINȚELOR 
MATERIALE Șl CULTURALE ALE 
OAMENILOR MUNCII, PENTRU 
0 VIAȚĂ TOT MAI BUNĂ Șl ÎM
BELȘUGATĂ !

(Din Manifestul
Frontului Unității Socialiste)
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CONTEMPORAN

Sanda MÂNU

pe forța 
în pofida 
secolului 

tehniciză- 
fiecare

rămîne o artă 
artă care e le- 
structura intimă 
umane. Singur

Adevărul 
cel bine, cel 
cunoscut mie, 

egalitate se a- 
în fața a ceea

(sub- 
aicl culmile 

dramaturgiei u- 
șl dramaturgia

PE CARTEA DE VIZITĂ

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (sala Ateneului) : Concert 
de muzică populară românească 
dat de orchestra „Barbu Lăutaru" 
— 20. Dirijor : Ionel Budlșteanu.

A ACTORULUI

Silvian I0S1FESCU

note de lector

Programul I

emisiunii

1T.00

dife- 
! în 
uite- 
făcut

UNION — 
GIULEȘTI 
13.45 ; 16 ; 
POPOARE

a vedea mai 
„contempora-

de literatură veche"

(ambele serii) s CRINGAȘI — 15,30; 19, VIITORUL — 
15,30 ; 19 • Expresul colonelului von Ryan : GRIVITA
— 9 ; 11,15 i 
11,15 ; 13,30 ;
BUCEGI — 9 
GLORIA - 9
11,15 13,30 ; 15,45 ;
naro : UNIREA —
UNIREA — 15,30 ®
CARA — 15,30 ; 18
Ziua în care vin
• Becket : MIORIȚA — 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 19,45 « Prințesa : 
POPULAR — 18 ; 20,30 • Răscoala : POPULAR — 15,30
• Samuraiul : MUNCA — 18 ; 20 • Balul de sîmbătă seara: 
MUNCA — 16 • Aventurile Iul Tom Sawyer ; Moartea 
lui Joe indianul : MOȘILOR — 15,30 ; 19, DRUMUL SĂRII
— 15,30 ; 19 « Viva Maria : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15
• Profesioniștii s FLOREASCA — 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30
• întoarcerea vrăjitorului : RAHOVA — 15 ; 17 • Tarzan, 
omul-malmuță ; Fiul lui Tarzan ; RAHOVA — 19 a Made 
in Italy s PROGRESUL — 18 ; 20,15 « Telegrame : PRO
GRESUL — 15,30 * Urletul lupilor : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20.
• Neînțelesul : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30 • Planeta 
maimuțelor : COTROCENI — 15 ; 17,30 • Nikolai Bauman: 
COTROCENI — 20 ® Vera Cruz : PACEA — 15,30 ; 
18 ; 20,30.

de artâ „Ion Jalea" de la Constanfa
Foto : Agerpres

13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30. « Astă seară mă distrez : 
; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 • Feldmareșala: 
j 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ; TOMIS — 9 ;

18,15 ; 20,30 ® Operațiunea San Gen- 
18 ; 20,30 • Mica romanță de vară : 
împușcături sub spînzurătoare : FLA-
• Aventura : FLACARA — 20,30 • 
peștii S VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,15,

Disputele privind compe
tiția artelor vizuale devin 
din ce în ce mai aprinse. 
După ce teatrul fusese de
cretat învins de către ci
nematograf. iată că acum 
pare a fi rîndul acestuia să 
plece capul în fața tele
viziunii. Nu-mi propun să 
discut aici justețea sau in- 
justețea acestor afirmații.

Teatrul 
perenă, o 
gată de 
a ființei 
teatrul permite spectato
rului său contactul nemij
locit cu viața, o viață con
cretă, palpabilă aproape: 
el înseamnă întîlnirea săr
bătorească a oamenilor cu 
epoca lor, prin intermediul 
artei.

în aparentele limite ale 
actului teatral stă de fapt 
și puterea sa; imposibili
tatea fixării pe hîrtie sau 
celuloid îi conferă drep
tul și mîndria de a se baza 
în exclusivitate 
umană, refuzînd. 
caracteristicii 
nostru, răsfățul 
rii. Considerînd 
reprezentanție ca un uni
cat și nu ca pe o repetare, 
mai mult sau mai puțin fi
delă, de vorbe și mișcări, 
se pune întrebarea: care 
este factorul principal în 
stare să asigure perma
nența demnității teatrale 1 
Bineînțeles, actorul.

în contextul dramatic 
oferit, inspirat de regizor, 
actorul rămîne în ultimă 
instanță singurul stăpîn al 
artei scenice. Nicăieri nu-și 
poate dobîndi el indepen
dența de creație mai bine 
decît pe scenă, care-i dă 
posibilitatea să-și desfă
șoare aptitudinile psihofi- 
zice cu deplină conștientă, 
în film el poate fi oricînd 
înlocuit cu un neprofesio- 
nist, sau poate fi folosit 
doar la nivel cortical, re- 
fuzîndu-i-se uneori pînă șl 
cunoașterea integrală a sce
nariului. Teatrul rămîne 
deci adevărata Casă a ac
torului. omul care se adre
sează semenilor săi vor- 
bindu-le, despre ei, în mod 
nemijlocit. Comunicarea 
directă, cu imperfecțiunile 
și sublimul ei, este cea 
care definește arta teatra
lă. explicîndu-1 viabilita
tea.

Acceptînd ldeea durabi
lității artei teatrale, condi
ționată de existenta acto
rului, nu pot să nu recu
nosc caracterul efemer al 
acestuia. Creația sa este o 
mărturie a epocii, supusă 
unei duble subiectivități • 
a exprimării și a aprecie
rii. Fericit și nefericit a- 
cela care nu poate aspira 
la glorie decît în viată 
fiind. Posteritatea îl va cu
noaște indirect, prin măr
turia cronicii sau ecourile

faimeî dobîndite. (în ce mă 
privește, refuz folosirea 
benzii magnetice sau a pe
liculei pentru fixarea spec
tacolului de teatru în alt 
scop decît cel riguros do
cumentar. Ar fi o impie
tate pentru contemporanii 
lui Sarah Bernhard ca ido
lul lor să fie expus surî- 
3ului ironic, dar ușor de 
înțeles, al contemporanilor 
lui Peter O’Toole).

Ca o concluzie firească 
apare deci importanța ce 
trebuie să-i fie acordată 
interpretului. Pledînd în 
continuare în favoarea 
prestigiului său. încerc să 
desprind treapta care-î 
permite trecerea de la con-

diția de artist-interpret la 
cea de artist-creator.

Considerînd actul sce
nic ca un act posesiv, în 
sensul stăpînirii atît a mij
loacelor de exprimare, cît 
și a ideii de exprimat, pro
numele posesiv, al meu, 
devine, implicit, un obligo : 
arta mea, piesa mea, jocul 
meu, pentru exprimarea a- 
devărului meu. 
meu fiind 
foarte bine 
semnele de 
șează firesc 
ce ar trebui să numesc 
dramaturgia mea. adică 
dramaturgia țării mele.

Oricît de ispititoare, de 
complexe, oricît de actuale 
ar fi ideile dramaturgului 
care exprimă o altă reali
tate geografică, și nu nu
mai geografică, oricît de 
ridicat ar fi nivelul artis
tic al operei sale, jocul ac
torului într-un asemenea 
context va păstra, indife
rent de calitatea interpre
tării, — care poate atinge 
și culmile desăvîrșirii —.

8,30 — Ora exactă ; Cum va fi 
vremea 7 Gimnastica de 
dimineață.

8,40 — Pentru copil și școlari: „La 
șase pași de o excursie- — 
cmlsiune-concurs. Partici
pă echipele reprezentative 
ale școlilor din județele 
Neamț șl Olt; Filmul 
rial : Meteor XL-5 
„Sfera hipnotică".

10,00 — Ora satului.
11.30 — TV. pentru specialiștii

agricultură.
12,00 — De strajă patriei : Agendă 

electorală ; Cale liberă — 
film despre feroviari ; 
Program artistic.

12.30 — Publicitate.
12.45 — Concert simfonic. In pro

gram : Concertul nr. 4 pen
tru plan și orchestră de 
Beethoven. Solist: Radu 
Lupu.

13.30 — închiderea
dimineață.

14.30 — Duminică sportivă. In cu
prins : Rezumatul meciu
lui de fotbal Anglia-Româ- 
nia. înregistrare pe tele- 
recording ; Rezumatul fil
mat al finalelor turneului 
olimpic de box; Filmul 
documentar „Olimpicii ro
mâni la Înălțime".
Magazin duminical. In cu
prins : Invitatul emisiunii: 
Tltus Popovicl ; Sceneta 
„Prieteni buni" de Luigi 
Pirandello, în Interpreta
rea actorilor Mircea An- 
gelescu șl Sandu Sticlaru ; 
Fetele de la Săliște — re
portaj filmat; Sonata pen
tru clarinet șl pian de 
Saint-Saâns — Interpre
tează Dumitru Cernălanu 
și Maria Fotlno ; Rubrica 
de știință ; Turism ; Se
rialul „Zoo" de Fr. Rosslf ; 
Un miniaturist din Mara
mureș — reportaj filmat; 
Trio de muzicuțe „Garo- 
fița" ; Moment coregrafic. 

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,15 — Orchestra de muzică popu

lară „Miorița" a Filarmo
nicii de Stat „Gh. Dima" 
din Brașov.

10.45 — „Tele-fantezle la Constan
ța- — film muzical.

20.30 — „Muzică albă" — concert
de estradă. (Program pri
mit prin Intervlziune).

21,05 — Film cu trei stele : „Pic
nic" — cu William Holden, 
Kim Novak și Rosalind 
Russel. Premieră pe țară. 

23,00 — Selecțlunl din concertul 
de închidere a Festivalu
lui de muzică ușoară de 
la San Remo.

23,20 — Telejurnalul de noapte.
23.30 — închiderea emisiunii pro

gramului I.

Programul n

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,15 — Seară de teatru : „Corup

ție la Palatul de justiție" 
de Ugo Betti. In distribu
ție : George Constantin. 
Gh. Dlnlcă, Silviu Stăn- 
culescu, Mircea Anghe- 
lescu. Dimitrle Dunea, Nl- 
colae Moțoc, Sorin Bala- 
ban, Mihai Heroveanu, 
Valeria Seciu, MIhaela 
Murgu, Constantin Dalacu.

20,45 — Muzică de balet de Mihail 
Jora. Interpretează Or
chestra simfonică a Radio- 
televiziunll. Dirijor : Lu
dovic Baci.

21,05 — închiderea emisiunii pro
gramului II.
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ar păstra, repet, un carac
ter epigonic. Intre două 
reușite de egală valoare, 
obținute de un actor mare 
într-o piesă de Anouilh, 
de pildă, și una de Sebas
tian. cea care va rămîne 
atunci cînd decorurile vor 
fi fost de mult aruncate la 
coș, este, fără îndoială, 
creația din piesa româ
nească. Cronicarii își pot 
disputa superlativele atunci 
cînd se referă la Ion Fin
teșteanu în Grigore Bucșan 
din „Ultima oră" sau Ta
tăl din „Euridice". Pentru 
public Ion Finteșteanu se 
va confunda întotdeauna cu 
cel care a întruchipat per
sonajul lui Mihail Sebas-

tian. Secretul nu se află 
în capriciile disponibilită
ții talentului, ci în faptul 
că Ion Finteșteanu l-a cu
noscut pe Bucșan cum nu-i 
va mai fi dat nimănui să-l 
cunoască : i-a fost contem
poran.

Beligan, interpretul unui 
vast repertoriu, va putea 
fi caracterizat într-un vii
tor dicționar sumar al tea
trului românesc, ca artis
tul ce l-a creat pe Cer
chez din „Ziariștii" și pe 
Hlestakov din „Revizorul". 
Valoarea sa, cuprinsă între 
cei doi poli determinați ai 
artei scenice, eroul mo
dern (primul intelectual 
comunist) și eroul clasic, 
nu va mai avea nevoie de 
alte dimensiuni spre a fi 
definită. Beligan l-a cunos
cut pe Cerchez și a avut 
un punct de vedere con
temporan pentru a-1 inter
preta pe Hlestakov.

Adevărul și contempora
neitatea sînt cheile spre 
creație în arta interpreta
tivă. Dacă aportul perso-

vizitînd muzeul

(Urmare din pag. I)

cieni ai pop-artei (arta 
populară, în sensul valori
ficării obiectelor de uz co
mun, cotidian) susțin că 
sensibilitatea nu mai are 
ce căuta în artă, că lumea 
ar avea nevoie de obiecte 
desensibilizate. Se merge 
voit către urîțire, banali
zare, vulgarizare, cînd se 
pictează șiruri de sticle 
de Coca-Cola sau de bere, 
cît mai monoton și neatră
gător.

Aici există un paradox, 
în timp ce în produsele in
dustriale se caută o înfru
musețare, îmbinîndu-se 
funcționalismul cu esteti
cul, spre a le face mai a- 
trăgătoare, iar arta amba
lajului, a reclamelor și vi
trinelor cunoaște o reală 
estetizare, pictorii; sculpto
rii, autorii de obiecte fe
lurit asamblate — adepți ai 
pop-artei — fac în „ope
rele" lor mai urîte, mai ba
nale, mai triviale produsele 
de uz cotidian.

Nevoia de a „șoca" a- 
junge uneori la soluții cu 
totul detestabile sau cara
ghioase. Am văzut la unele 
expoziții din Occident 
dulapuri de sticlă umplute 
pînă la refuz cu termome
tre sau cu robinete. Sub 
numele de „sculptură inte
rioară" se expunea o ladă 
din cele mai urîte seînduri, 
în care intrînd vedeai doar 
siluetele grosolan traforate 
ale unui bărbat și unei fe
mei. Pentru a-țl sugera apa 
mării, la o altă expoziție, 
denumită a „noilor tehnici" 
am văzut cîte trei cutii mari 
de lemn așezate în unghi și 
umplute cu apă felurit co
lorată. La un „salon în aer 
liber" se prezenta din ma-

nai la întruchiparea cole
gului de generație poate fi 
ușor de înțeles, în teatrul 
clasic se simte nevoia unei 
precizări. Purtător al idei
lor universal valabile, re
pertoriul clasic prilejuiește 
afirmarea fiecărui inter
pret. conform adevărului 
determinat de existenta 
sa social-istorică. în afara 
diferențelor de tratare 
strict estetice dintre Ham- 
letul lui Laurence Olivier 
șl cel al lui Smoktunovski, 
amîndouă realizările sînt 
pentru mine deopotrivă de 
edificatoare. Nu mă inte
resează atmosfera daneză 
sau engleză, temperamen
tul nordic al eroilor, cl

modalitatea în care ideile 
lui Shakespeare erau trans
mise compatriotilor acto
rului sovietic. Reeditarea 
strictă și exclusivă a at
mosferei într-o piesă cla
sică, transformă un act de 
cultură într-o demonstrație 
cu siguranță agreabilă, dar 
la fel de „educativă" ca 
orice piesă bulevardieră.

Repertoriul este cartea 
de vizită a actorului, em
blema artei sale. Din pă
cate. tocmai la acest ca
pitol. care îi poate repre
zenta și fixa cel mai bine 
în memoria contemporani
lor. numeroși actori, chiar 
din cei ajunși la deplină 
maturitate creatoare, dis
pun de un palmares sărac. 
Și, trebuie s-o spunem, nu 
din vina lor. Sfera de des
fășurare a vocației acto
ricești depinde pe de-a-n- 
tregul de repertoriu. Or, 
dacă privim afișele pe un 
șir de ani ale multora din 
teatrele noastre, cons
tatăm cît de puține prile
juri au avut interpreții reș

terial plastic 
mațele scoase, 
motocicletă.

Nu aș vrea să se creadă, 
însă, că aceasta este în în
tregime „situația" artei și 
non-artei în rîndurile avan- 
gardei din multe țări. Chiar 
unii dintre promotorii pop- 
artei trec uneori la viziuni 
mai caracteristice și mai 
poetice, înfățișînd — cu 
ajutorul serigrafiei sau al
tor procedee — imagini 
din viața cotidiană, văzută 
în vrednicia și frumusețea 
ei. Aceasta se cheamă a- 
cum „noua figurație", opu
să abstracțiilor. La Robert 
Rauschenberg vedem acum 
imagini simultaneiste, cu 
construcțiile, podurile, stră
zile civilizației, cu forfota 
umană, cu splendorile na
turii. Richard Antohi, folo
sind imagini din ziare și 
reviste supraimprimate și 
fin colorate, demască ade
sea răul din lume, dramele 
și tragediile. Arta obiecte
lor cunoaște uneori o înno
bilare, de pildă, construind 
porți sau fațade cu remi
niscențe ale diferitelor sti
luri arhitecturale, inovînd 
forme și ritmuri, rechemînd 
ceea ce memoria unui om 
cult și iubitor al valorilor a 
păstrat în adîncul ei, cum 
procedează Horia Damian, 
însăși arta cinetică aduce 
obiecte care gloiifică mași
na, umanizînd-o și ferind-o 
de trecerea în monstruos 
sau într-o fabulație voit 
urîtă și desensibilizată. Di
namismul culorilor capătă 
uneori fascinante aspecte, 
ca și efectele optice, ce 
prezintă, sub sticle felurit 
modulate, aspectele dina
mice ale orașelor cu con
strucțiile și activitatea lor. 
Chiar cînd se folosesc mij
loace mecanice, se simte

un om cu 
strivit de o

pectivl de a se întîlnl cu 
marile roluri clasice, și mai 
ales cu figura atît de com
plexă a omului contempo
ran, omul realităților noas
tre. Autorii dramatici au 
în continuare cuvîntul în 
acest domeniu. Pentru că o 
politică îngustă de reperto
riu, cu predilecții mioape 
pentru facil, e în dezavan
tajul publicului, dar și al 
trupei: oricît s-ar strădui 
să înnobileze textul prin 
propriul lor talent, actorii 
vor rămîne în marginea 
marilor partituri menite să 
le definească personalitatea. 
Se spune că orice actor vi
sează să joace cîndva Ham
let. La noi. probabil că 
majoritatea actorilor vi
sează să-1 joace pe Rica 
Venturiano sau pe Andrei 
Pietraru, Vidra sau Irina 
din „Citadela sfărîmată". 
Nimic mai firesc. De ce 
ar visa să joace încă și 
încă un amorez de farsă 
comercială, căruia publicul 
îndată după ce a părăsit 
sala de spectacole. îi uită 
și numele, și identitatea ?

Ce bine ar fi dacă veș
nic amintitul (pînă la go
lirea de semnificație) loc 
comun „cantitatea e în 
dauna calității" și-ar do
bîndi din nou dreptul la 
sensul său primar, nealte
rat : nu interesează cît 
joci, interesează ce joci. 
Și referindu-ne la acest 
ce, în ciuda faptului că 
dramaturgia românească 
contemporană nu este în
totdeauna. de la prima a- 
pariție, abundent solicitată 
de public, să ne amintim 
că statistica longevității 
spectacolelor a încununat 
întotdeauna creația națio
nală. Și nu numai în Fran
ța lui Mollăre sau în An
glia lui Shakespeare. Ace
lași lucru e valabil pentru 
România lui Caragiale. Se 
știe că cel mai mare număr 
de spectacole l-a înregis
trat piesa lui Victor Ion 
Popa „Tache, Ianke și Ca- 
dîr".

Aducînâ un omagiu lui 
Jules Cazaban. care va ră
mîne în istoria teatrului ca 
fiind creatorul lui Ianke și 
al lui Sir Toby din „A 
12-a noapte", așteptînd ma
rele rol clasic adăugat pal
maresului bogat în roluri 
contemporane naționale al 
lui George Constantin (pen
tru a nu aminti decît per
sonajul Sinești din „Jocul 
Ielelor" de Camil Petre
scu), aș îndrăzni să afirm, 
în încheiere, că o carieră 
actoricească de elită se de
finește între două coordo
nate : Shakespeare 
înțelegînd 
moștenirii 
niversale) 
națională.

VAS1LE FLORESCU: „Conceptul

* • Opera Română : Travlata — 11 ; 
Chopinlana ; Nastasia — 19,30.

• Teatrul de Operetă : Contesa 
Maritza — 10,30 ; My fair lady — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : O femele 
cu bani — 10 ; Heldelbergul de 
altădată — 15 ; Enigma Otillei — 
19,30 ; (sala Studio) : Părinții te
ribili — 10 ; Travesti — 15 ; Orașul 
nostru — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Nepotul lui Rameau — 
10,30 ; D-ale Carnavalului — 15 ; 
Victimele datoriei — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahla) : Melodie varșo- 
vlană — 10,30 ; Photo Finish 
Tandrețe șl abjecție — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala Ma- 
gheru) : O casă onorabilă — 10 ; 
Frumoasă duminică de septem
brie — 15,30 ; Lovitura — 19,30 ; 
(la Sala Palatului) : Vljelio în 
crengile de sassafras — 10,30 ; 
(sala Studio) : Scaunele — 10,30 ; 
Cînd luna e albastră — 16 ; 
zlunl flamande — 20.

• Teatrul Mic : Tango — 10 ; 
țerul recrutor — 20.

• Teatrul Gluleștl: Meșterul 
nole — 10 ; 19,30.

• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Doamna de Ia Maxim — 20.

• Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 10 ; Regele 
Cerb — 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat: Oro
logiul din Praga — 11 ; Manghe- 
rlada — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Aventurile 
Plum-Plum — 11 ; (sala din 
Academiei) : Punguța cu doi bani 
— 11.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase
— 19,30 ; (sala din Calea Victo
riei nr. 174) : Varietăți pe portativ
— 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Selec- 
țiunl ’68 — 20.
• Circul de stat : Rapsodia acro
batică — 10 ; 16 : 19,30.

Scrierile reușite oferă — nu răs
punsuri definitive, lucru foarte difi
cil în problemele culturii — ci ar
gumente masive. In dezbaterile con
temporane, ele se opun generaliză
rilor pripite, paradoxurilor azvîrlite 
adesea cu inteligență și talent, dar 
din fuga condeiului.

O carte apărută acum cîteva luni 
constituie o surpriză îmbucurătoare. 
Este și un astfel de răspuns implicit 
dat elegantelor stilistice care pun ne
glijent în paranteză istoria și eru
diția. Conceptul de literatură veche 
de Vasile Florescu este o cercetare 
originală, de o seriozitate exemplară, 
cu o arie de preocupări mai vastă, 
interesînd probleme culturale cu re
zonanțe mai largi decît ar lăsa-o să 
se presupună modestia titlului.

Cartea urmă
rește istoria unui 
concept și prin
ea, istoria unei
atitudini față de 
cultura trecută. 
Oprindu-se din
tre cei trei ter
meni corelați, 
clasic-vechi-modern, asupra celui 
mai puțin omologat estetic, mai 
imprecis, autorul subliniază această 
imprecizie. Termenul de literatură 
„veche" oscilează între constatarea 
cronologică și judecata de valoare, 
apreciativă sau depreciativă, între 
sensul de prețios sau de „învechit". 
In concluziile cărții se observă că 
„cel puțin astăzi, termenul de litera
tură veche este vag, iar noțiunea 
respectivă nu poate fi definită în 
mod riguros, așa cum sînt definite 
corelatele sale, literatura clasică și 
literatura modernă". Cartea ne con
vinge însă de realitatea și de im
portanta problemei. Atitudinea față 
de literatura veche este urmărită în 
cîteva principale perioade din isto
ria culturii: etapa grecească, cea 
romană, Evul mediu, modernismul 
antichizant. O ultimă etapă aduce 
istoria conceptului pînă în zilele 
noastre.

Istoria unui concept devine astfel, 
ca într-un negativ fotografic, istoria 
relației dintre conservarea valorilor 
și inovație. Devenind o modalitate 
de a aborda cu ajutorul unui concept 
intermediar relația dintre tradiție și 
inovație, cartea capătă o adresă mai 
largă, depășește aria restrînsă a teh
nicității și specialității.

Atitudinea autorului este aceea a 
unui iubitor sagace de cultură. Car
tea respiră dragoste pentru cărțile 
vechi, multă atenție față de primele 
verigi din istoria unei idei. Pune în 
valoare texte puțin cunoscute și do 
foarte mare interes, cum sînt consi-

derațlile iul Bernard de Chartres 
despre capacitatea de 
departe pe care o dă 
nilor" cunoașterea înaintașilor. Așe
zați pe umărul acestora, „contempo
ranii" pot scruta un orizont mal 
vast. Metafora a fost reluată ulte
rior sub forme diferite. Interesul 
pentru istoria unei idei, pentru ca
petele necunoscute ale firelor, pre
domină chiar cîteodată în Conceptul 
de literatură veche asupra a ceea e 
au adus nou reluările, întrupările 
mai recente ale unui vechi enunț 
schițat. Autorul constată că „teoria 
climatului, a momentului, a specifi
cului național, metoda comparativă" 
etc. au fost aplicate intens de către 
cei vechi și ecoul lor este perfect 
identificabil în aparatura teoretică a 

lui Quintilian , 
fără să se opreas
că asupra < 
rentelor care 
momente 
rioare au 
din astfel de idei 
descoperiri efecti- 
Stael, de pildă.

lucrării e tot atît

• RIo Bravo (ambele serii) : PATRIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 
20, BUCUREȘTI — 9 ; 12,15 1 16,30 ; 20. ® Un om pentru 
eternitate : CENTRAL — 9,15 ; 11,45 ; 14,15. * Cuțitul în 
apă : CENTRAL — 16,45 : 19 ; 21. • Bună ziua, contesă : 
REPUBLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 t 18,45 ; 21,15. • Pen
siune pentru holtei : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 1 
18,30 ; 20,45. « Gervalse: CINEMATECA — 14,30 ; 16.30.
• Acest pămînt este al meu : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,30 ;
13.45 : 16 î 20,45. « Marele șarpe : FESTIVAL — 9 ;

; 18,30 ; 20,45, FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ț 
EXCELSIOR - 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ; 17,15 ;

19,45, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 i 20,45, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 : 16,15 : 18,30 ; 20,45. * Un delict 
aproape perfect : DACIA — 8,30—16,30 tn continuare î
18.45 ; 20,45, VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.30 * 
Căderea Imperiului Roman (ambele serii) : LUMINA — 
9,30—16 în continuare ; 19,30 • Concertul animalelor ; Des
pre plțlgol ; Nu va mal fi război ; Istețul șl fill săi : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare. • Ce noapte, băieți! 
DOINA — 11,30 ; 13,45 1 16 î 18,30 ; 20,45. • Program pentru 
copil : DOINA — 9 : 10. • Clovni pe pereți : 
15 ; 16,45 ; 18,30 ; 20,15 • Primăvara pe Oder :
— 15,30 Î 18 ; 20,30, AURORA — 9,15 ; 11,30 ;
18,15 ; 20,30. « Hombre : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE
— 15,15 ; 17,45 ; 20 • Pantoful cenușăresel : BUZEȘTI — 
15,30; 18, ARTA — 9—15,45 în continuare; 18 ; 20,15.
• Răzbunarea haiducilor : BUZEȘTI — 20,30 • Columna

uneori gîndul șl sufletul 
artistului.

Sperăm că aspectele de 
. urîțire, banalizare voită, 

dezumanizare a artei vor 
descrește și mai mult. Sînt 
semne bune în această pri
vință, deși nu se poate 
vorbi încă de dispariția 
tendințelor de șoc grosolan 
și despiritualizat.

de la ele. își poate îmbo
găți vizualitatea. dinamica, 
adevărurile, cu condiția ca 
să nu piardă sensibilitatea, 
sentimentul, spiritualitatea, 
să nu-si piardă sufletul pe 
care artistul autentic îl 
pune în tot ceea ce creea
ză. Exemplul cu luna l-am 
dat înadins pentru a arăta 
că stiinta poate schimba u-

că. fizică, biologie, dar 
dîndu-le sensul uman, vă- 
zîndu-le ca mijloace și nu 
ca scopuri 
sul nostru.

Cei care 
inta nu se 
senzaționalul 
lor. ci adîncesc rostul uma
nist al acestor descoperiri. 
Cui îi sînt dragi obiectele.

în arta si etho-

cunosc bine ști- 
lasă înșelați de 

descoperiri-

poetice sau al tentației de a șoca?
■

Am semnalat aceste fe
nomene contradictorii, spre 
a arăta falsele soluții, ră
tăcirile ce duc de la artă 
la non-artă, dar și faptul 
că unele experimente, la 
început confuze, derutante, 
șocante se pot reabilita, 
dacă artistul nu-și uită me
nirea și nu păcătuiește prin 
dogmatism, absurd, farsă, 
scandal.

Trebuie, cred, să înțele
gem modernitatea într-un 
spirit mai larg, mai dina
mic. mai legat de îmbogă
țire a imaginației, datorită 
științei, tehnologiei, desco
peririlor variate, de la ci
bernetică la biologie si de 
la zborul interplanetar la 
mașinile de calcul electro
nice. Arta se poate inspira

nele date și perspective, 
cum a făcut-o mereu de-a 
lungul secolelor, iar astăzi 
o face mai rapid și mai 
tulburător. Dar perspecti
vele artei nu se pot iden
tifica total cu acelea ale 
științei, chiar dacă si arta 
este o formă de cunoaștere. 
Spre deosebire de știință, 
arta lucrează cu o imagi
nație poetică, sensibilizea
ză si transfigurează, aduce 
idei și sentimente umanis
te. Putem reda luna în 
pictură sau grafică si cu 
ochii unui astronaut, dar 
si cu sentimentele astro
nautului cînd se înapoiază 
pe pămînt și iubește fru
musețea și valorile exis
tentei pămîntene. Putem să 
ne inspirăm de la mecani-

trebuie să le vadă în func
ția lor socială sau civiliza- 
torie. neuitînd că obiectele 
sînt pentru om si nu omul 
se cuvine să devină sclavul 
obiectelor.

Arta noastră populară 
înfrumusețează pînă și cele 
mai uzuale obiecte casnice. 
Iar nici un obiect nu e lip
sit de sensuri umane, cl 
poartă pecetea simtămin- 
telor omenești. Am acasă 
o tavă de lemn din preaj
ma Pădurenilor. o tavă pe 
care țăranii așează mămă
liga. iar la capătul ei ro
tund pun botul de brînză. 
Așezată pe perete are for
ma simplificată, cu contu
ruri voit modulate, a unui 
bust de femeie. Lingurile 
prozaice ca funcție au a-

desea forme splendid pro
portionate si crestături de
corative, iar căucele sînt 
cioplite parcă de sculptori 
moderni. Nu mai stăruim 
asupra mobilierului țără
nesc. perfect ca propor
ții. învederînd frumuse
țea lemnului, nelăcuindu-1, 
ci păstrîndu-i caracterul 
structural uneori împodo- 
bindu-1 cu sobre motive 
decorative. Si aceasta este 
artă obiectuală dar la care 
s-a pus suflet și inteligen
tă. îmbinîndu-se funcționa
lul cu esteticul. Vechile 
forme ale artei populare — 
de la acelea ale arhitec
turii în lemn la covoare, 
ceramică, broderii, mobi
lier. obiecte uzuale, instru
mente muzicale — au și 
sensuri estetice, iar stîlpii 
puși în diferite locuri a- 
mintesc ceva — un fapt 
petrecut acolo, nefiind lu
cruri făcute fără rost spi
ritual. La fel și 
sau uneltele au în 
rea socialistă un 
manist. o menire, 
jesc îmbunătățirii _____
lor de trai, fericirii omului. 
Nu trebuie să le vedem de- 
sensibilizate și nici ca mon
ștri, dușmani ai omului.

Modernitatea este nece
sară si în știință, și în artă, 
dar dacă stiinta renunță la 
ceea ce s-a învechit, arta 
se înnoiește adesea din tra
dițiile vii. din imaginația 
folclorică. din structurile 
stilistice pentru că frumu
sețea autentică nu se înve
chește niciodată. Avem 
nevoie și de înnoiri stilis
tice care corespund 
contemporane, 
noastre actuale.

Nu cred că nu 
nevoie de statui 
de artă narativă, de 
tură de șevalet, de fresce

mașinile 
orîndui- 
sens u- 
ele slu- 
conditii-

vietii 
idealurilor

mai avem 
figurative.

pic-

*

*

.1

ve, la doamna de
Totuși, spiritul 

de opus fetișizării cărților și ideilor 
vechi, atitudinii denumite antiqua- 
riste, după o formulă a lui Cicero 
ca și relativizării valorilor care 
duce la fetișismul modernist. Nu 
avem de-a face cu o opțiune pentru 
incolora cale de mijloc. Este echili
brul pe care o structură clasică îl 
află între constatarea unei evidente 
istoricități a valorilor și a unei tot 
atît de evidente durabilități. Fiecare 
epocă a prețuit selectiv creațiile an
terioare. Paralel cu modificările care 
au făcut să se schimbe atitudinea 
față de cartea veche, să se parcurgă 
în amîndouă sensurile drumul de la 
venerație la oboseală și depreciere, 
există și consensul asupra unor va
lori, consens stabilit cu fluctuații, 
dar stabilit pînă \ la urmă, există 
mecanismul care transformă vechiul 
în clasic.

Am vorbit de răspunsurile pe care 
le poate da, implicit, o cercetare in
teligentă și serioasă cum este aceea 
pe care o discutăm. Un răspuns se 
adresează ciudatei ecuații stabilite 
de cîteva ori în presa noastră între 
erudiție și pedanterie sau sterilitate. 
Să nu confundăm aceste precipitate 
și prea sigure de sine afirmații cu 
respingerea simplei aglomerări de 
fapte, a arhivisticii mioape. „Psal- 
modierea faptelor începe — scrie 
Iorga într-un text mereu actual — 
fără culoare, fără căldură, fără gra
dație ; notele vin în text și textul în 
note; nimic organic, nici un plan, 
nici o perspectivă ; nici un senti
ment. Te asfixiezi în această teri
bilă operă capitală. Și cînd autorul 
nu te miluiește cu o tablă alfabeti
că, opera nu poate fi nici un reper
toriu comod măcar". („Generalități 
cu privire la studiile istorice").

Faptul că frazele acestea au fost 
scrise de Iorga, la care erudiția s-a 
echilibrat cu spiritul de sinteză, 
arată cît de simplistă este amintita 
ecuație. O infirmă și Conceptul de 
literatură veche. Este una dintre 
cărțile de cea mal autentică și mai 
onestă erudiție din cîte s-au scris 
în ultimii ani la noi, cu pornire de 
la texte uneori dificil accesibile, cu 
informație critică vastă și Ia zi.

Istorie a faptelor de literatură, în 
aceeași măsură și istorie a ideilor 
literare (cele două aspecte fiind inse
parabile în disciplinele umaniste), 
această carte răspunde și tendințelor 
antiistoriste intensificate în ultimele 
decenii.

Conceptul de literatură veche e o 
carte gîndită istoric sub toate un
ghiurile, nu numai în modul de sis
tematizare. Faptele literare și ideile 
despre literatură sînt raportate la un 
anumit moment și la contextul de 
condiționări istorico-sociale pe care 
acest moment îl implică. O posibilă 
reluare a textului ar putea evita 
decalajele care mai persistă. Dar 
această cercetare despre istoria unui 
concept e semnificativă pentru efica
citatea unei metode aplicate în 
spirit marxist, ținîndu-se seama de 
complexitatea și de interacțiunea 
faptelor.

Ar mai fi de adăugat ceva. Auto
rul este, după cum știm, profesor 
la un liceu din București. Ofe- 
rindu-ne o cercetare care ar cinsti 
pe oricare dintre universitarii noștri, 
autorul Conceptului de literatură ve
che reînnoadă o tradiție de preț.

și mozaicuri care să dea 
notă specifică arhitecturii 
noastre. Dimpotrivă, o cul
tură mare și bogată. în 
continuă dezvoltare cum 
este cultura noastră socia
listă. se cuvine a nu renun
ța la nimic din ceea ce i-a 
fost și îi este caracteristic, 
din ce aparține structurii 
ei spirituale. Dragostea de 
culoare și decorativitate 
este o constantă în arta 
noastră, ca și lirismul ce 
străbate în mai toate crea
țiile. Putem intelectualiza 
lirismul, dar fără a-i pier
de virtuțile umanizante. 
Putem stiliza, geometri- 
za, dar în sensul uma
nist al culturii noastre, re
fuzînd formele golite de 
sentiment și sensibilitate. 
Brâncuși. pînă și în for- 
mele-i de rachetă sau ae
rodinamice ale păsărilor 
sale, s-a gîndit la sufletul 
omului, 
natură. 
Luchian 
florilor 
mente, 
ranțele sale, iar în 
le moarte ale lui Pallady, 
Petrașcu. Ciucurencu o- 
biectele creează o atmos
feră spirituală, constituie 
poeme lirice sau muzicale. 
Pietrele și lemnul capătă 
la sculptori ca G. Apostu, 
Gh. lliescu-Călinești. Ovi- 
diu Maitec. C. 
aspecte de mit. 
rează legende, 
ceririle științei 
pot crea viziuni 
treeîndu-se în artă sensu
rile înalte ale virtuților și 
eroismului dovedit de con
structori. muncitori, tehno
logi, de diferitii cercetă
tori.

Narațiunea, în forme 
mai sintetice, mai subtile 
cunoaște la noi o înflorire

la legătura 
cosmos.

a atribuit 
propriile 

suferințele

între 
vietăti. 
pînă si 

senti- 
Si spe- 
naturl-

I. Popovicl 
transfigu- 

Și din cu- 
actuale se 

de mit.

— si aceasta de la maeștrii 
Ghiață. Bunescu. Catargi, 
Ciucurencu, Baba, la mai 
tinerii Brăduț Covaliu. Oc- 
tav Grigorescu. Ion Pacea, 
Georgeta Năpăruș. Lucia 
loan sau și la mai tinerii 
loan Gh. Vrâneanțu și D. 
Gavrilean. Cu figurile star 
tuare stăm mai puțin say 
tisfăcător în vremea din. 
urmă, dacă ne referim Ia 
artiștii tineri, deși Paul 
Vasilescu. Peter Balogh, 
Gabriela Manole-Adoc, Iu- 
lia Oniță, Mircea Stefănes- 
cu. Ioana Kasargian le 
cultivă într-o anumită mă
sură. ca si R. Ladea și Ion 
Vlasiu din generația ma
tură. în sculptura figura
tivă. cu elevat caracter is
toric se simte, totuși, ade
sea o deficientă de măies
trie fată de ceea ce au 
creat Paciurea. Anghel, 
Medrea. Jalea. Han.

Modernitatea își are des
chise imense posibilități, 
infinite modalități de ex
presie, de construcție, de 
figurare, dar ea nu trebuie 
să tiranizeze prin unilate
ralitate. absurd, despiritua- 
lizare. desensibilizare, ci. 
dimpotrivă, să aducă în 
toate spiritualitatea patriei 
socialiste, să răspundă a- 
vîntului și virtuților po
porului. dinamismului vie
ții contemporane. Aneanti- 
zării mai sus amintite, va
loroșii noștri artiști din di
ferite generații îi Pot răs
punde cu strălucire în nu
mele umanismului, care 
cere mereu diferențiere, 
înnoire, inventivitate, dar 
cu sensuri majore, cu me
saje specifice realității 
contemporane, totodată na
ționale si universale. Și cei 
mai multi dintre artiștii 
noștri dau asemenea răs
punsuri.
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PREZENTAREA SCRISORILOR
DE ACREDITARE DE CĂTRE 

AMBASADORUL CEYLONULUI
Cuvîntările rostite

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul Ceylonului a 
transmis guvernului și poporului 
român salutări călduroase și urări 
din partea guvernului și poporului 
ceylonez. Ambasadorul Ceylonului 
a relevat faptul că între guver
nele și popoarele celor două țări 
s-au realizat, în ultimii ani, o coo
perare mai strînsă și o dezvoltare 
ascendență a relațiilor economice 
și comerciale și. a adăugat: „Noi, 
în Ceylon, am urmărit cu interes 
progresul realizat de guvernul și 
poporul României în domeniile 
dezvoltării economice și bunăstă
rii s<>eiale. în ultimii ani am re- 
mr 'at eforturile dv, îndreptate 
spre1 construirea unei societăți co
respunzătoare geniului poporului 
dv. Vă dorim deplin succes în vii
tor".

Relevînd eforturile țării sale în 
realizarea independenței economice 
și în vederea promovării colaboră
rii internaționale, ambasadorul cey
lonez a declarat, în încheierea cu- 
vîntării sale, că va depune toată 
străduința pentru a contribui la 
dezvoltarea în continuare a legă
turilor de prietenie și de coope
rare româno-ceyloneze în avanta
jul reciproc.

Exprimînd mulțumiri pentru a- 
precierile calde făcute la adresa 
Republicii Socialiste România, cît 
și pentru salutările și urările pri
mite, vicepreședintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a adresat, la rîndul său, din 
partea Consiliului de Stat, a gu
vernului și poporului român, urări 
de prosperitate și progres guver
nului și poporului ceylonez.

în continuare a subliniat că re
lațiile de prietenie și colaborare

Primire la Comitetul Central 
ai Partidului Comunist Român

Tovarășul Virgil Trofin, mem
bra al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar-al 
C.C. al P.C.R., a primit sîmbătă di
mineața delegația Direcției politice 
generale a Armatei populare ce
hoslovace, condusă de generalul- 
locotenent inginer Frantisek Be
drich, locțiitor al ministrului Apă
rării Naționale al Republicii Socia
liste Cehoslovace și șef al Direc
ției politice generale, care se află 
într-o vizită la Consiliul politic 
superior al Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România.

La primirea care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prieteneas-

DOUA DECENII DE EA
Sîmbătă s-a sărbătorit în Capitală 

împlinirea a două decenii de la în
ființarea Institutului pentru proiec
tarea uzinelor și instalațiilor meta
lurgice — IPROMET, prima unitate 
de proiectări industriale creată în 
țara noastră după 23 August 1944.

La adunarea care a avut loc în 
sala mică a Palatului, au luat parte 
tovarășii Dumitru Popa, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., Gheorghe Gaston Marin, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale 
care colaborează cu IPROMET, aca
demicieni, alți oameni de știință.

Luînd cuvîntul, ing. Ion Prisăcaru, 
directorul institutului, s-a referit la 
principalele realizări ale colectivului 
de proiectanti și cercetători de la 
IPROMET, subliniind totodată spri
jinul pe care conducerea de partid 
și de stat îl acordă dezvoltării aces
tei activități în tara noastră.

în cadrul adunării au rostit cu
vinte de salut tovarășii Dumitru 
Popa, Ion Marinescu, ministrul in
dustriei metalurgice, Nicolae Murgu-

C r o n i ca
SEMNAREA CONVENȚIEI 

DE COLABORARE 
ÎNTRE RADIOTELEVIZIUNEA 

pnviSvA
ȘI RADIOTELEVIZIUNEA 

SOVIETICĂ
Sîmbătă la amiază a avut loc lă 

București semnarea convenției de co
laborare între Radioteleviziunea ro
mână și Radioteleviziunea sovietică. 
Documentul a fost semnat de Valeriu 
Pop, președintele Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune din tara 
noastră, și de Nikolai Nikolaevici 
Mesiatev, președintele Comitetului de

vremea
Timpul probabil pentru zi

lele de 17, 18 și 19 februarie. In 
țară : vremea se menține umedă 
și relativ călduroasă, mai ales 
la începutul intervalului. Cerul 
va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații mai ales sub formă 
de burniță și ploaie la început, 
apoi sub formă de lapoviță și 
ninsoare. Vîntul va sufla potri
vit. cu intensificări la sfîrșitul 
intervalului în jumătatea de est 
a tării, unde, local, zăpada va fi 
viscolită. Temperatura staționa
ră la început, apoi în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 10 și zero grade, iar 
maximele‘între minus 3 și plus 
5 grade. în București : vremea 
se menține umedă și relativ căl
duroasă. mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipi
tații mai ales sub formă de bur
niță și ploaie la început, apoi 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va 
sufla potrivit cu unele intensifi
cări la sfîrșitul intervalului din 
sectorul estic. Temperatura sta
ționară la început apoi în scă
dere ușoară. 

dintre România și Ceylon au înre
gistrat în ultimii ani un curs as
cendent.

Evidențiind faptul că Republica 
Socialistă România, angajată în 
marea operă de edificare a unei 
societăți noi, superioare, este fun
damental interesată în asigurarea 
unor condiții de pace și cooperare 
în întreaga lume, vicepreședintele 
Consiliului de Stat a arătat, tot
odată, că în relațiile sale externe 
România pornește de la respecta
rea ființei naționale a popoarelor 
și a dreptului inalienabil de a ho
tărî de sine stătător asupra desti
nelor lor, de la principiile suvera
nității și independenței naționale, 
egalității, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc.

în încheiere, relevînd bunele 
perspective de dezvoltare a colabo
rării dintre România și Ceylon, vi
cepreședintele Consiliului de Stat 
a urat deplin succes ambasadoru
lui ceylonez în îndeplinirea misiu
nii sale și l-a asigurat de tot spri
jinul guvernului român, cît și al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și al președin
telui său.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, vicepreședintele Consi
liului de Stat, Emil Bodnaraș, a 
avut o convorbire cordială cu am
basadorul Ceylonului, dr. M. V. P. 
Peiris.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

Ambasadorul Ceylonului a fost 
însoțit de membri ai ambasadei.

(Agerpres)

că, au participat general-locote- 
nent Ion Coman, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, secreta
rul Consiliului politic superior. A 
fost prezent Karel Kurka, ambasa
dorul Cehoslovaciei în România.

★
în cursul vizitei în țara noastră, 

delegația militară cehoslovacă a 
făcut schimb de păreri la Consi
liul politic superior, a vizitat Aca
demia militară, unități militare și 
instituții social-culturale din Ca
pitală.

In după-amiaza zilei de sîmbătă, 
delegația militară cehoslovacă a 
plecat spre patrie. (Agerpres)

ÎNFIINȚAREA IPROMET
leț, președintele Consiliului național 
al cercetării științifice, Ladislau 
Adler, vicepreședinte al Comitetului 
de stat pentru construcții, arhitec
tură și sistematizare, academicienii 
Grigore Moisil și Aurel Beleș, Peisa 
Wechsler, directorul Institutului de 
proiectări pentru laminoare, și Ște
fan Rădvan, director general-adjunct 
al întreprinderii de construcții side- 
rurgice-Galati.

într-o atmosferă entuziastă, colec
tivul Institutului pentru proiectarea 
uzinelor și instalațiilor metalurgice 
a adoptat textul unei scrisori adre
sate Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, în care 
își exprimă recunoștința fierbinte 
pentru grija manifestată față de 
activitatea proiectantilor, pentru con
dițiile asigurate de partid și de stat 
muncii de concepție. Totodată, lu
crătorii Institutului se angajează 
să-și aducă întreaga contribuție la 
realizarea importantelor sarcini cs 
le-au fost trasate privind dezvolta
rea siderurgiei românești, ridicarea 
prestigiului ei internațional.

(Agerpres)

zilei
Stat pentru Radiodifuziune și Tele
viziune din U.R.S.S. La festivitate au 
fost prezenti funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, pre
cum și A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

★
Sîmbătă seara a plecat la Berlin 

o delegație a Consiliului Superior al 
Agriculturii, care va duce tratative și 
va semna protocolul privind colabo
rarea științifică și tehnică în perioada 
1971—1975 între Consiliul Superior al 
Agriculturii și Consiliul Agriculturii 
și Industriei Alimentare al Republi
cii Democrate Germane.

(Agerpres)

SPORT
CAMPIONATUL MONDIAL DE 
BOB

Campionatul mondial de bob re
zervat echipajelor de două persoane 
a început ieri la Lake Placid 
(S.U.A.). După primele două manșe 
conduce echipajul S.U.A. (G. Shef
field - H. Siler) 2’16"14/100, urmat de 
România (Panțuru - Focșeneanu) 2’ 
16”73/100, Elveția I — 2’17”44/100, 
Italia II — 2’17”60/100 etc.

CONCURS INTERNATIONAL 
DE ATLETISM

în noua sală de sport din Parcul 
„23 August" din Capitală a început 
ieri concursul internațional de atle
tism pe teren acoperit, pentru „Cupa 
de cristal". Concurent!! români s-au 
remarcat în prima zi de întreceri 
prin două performante de valoare: 
Carol Corbu a obținut 13,37 m la 
triplu salt, record personal si cel mai 
bun rezultat mondial al sezonului, 
iar Ion Șerban a cîștigat proba de 
săritură în înălțime cu 2.14 m. Atleta 
sovietică Tatiana Bîcikova s-a situat 
pe primul loc la săritura în lungime 
cu 6,22 m.

TOVARĂSUtUI NIC01AE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)

pendentei și suveranității naționale, 
a egalității depline între națiuni și 
popoare, neamestecului în treburile 
interne ale altor state, pe stimă și 
respect reciproc. Atașamentul nos
tru la politica externă a P.C.R. are 
deplin temei în slujirea cu consec
ventă de către partidul și statul nos
tru a intereselor fundamentale ale 
tării, ale întregului sistem socialist, 
prin promovarea relațiilor de priete
nie cu toate țările socialiste, a cola
borării multilaterale cu toate țările 
lumii în interesul păcii, al instaurării 
unui climat de destindere si înțe
legere între popoare.

încrederea, atenția deosebită cu 
care partidul înconjoară tînăra ge
nerație. răspunderile de o importanță 
covîrșitoare pentru viitorul patriei 
care îi sînt atribuite, trezesc în con
știința noastră, a studentimii. dorința 
nestrămutată de a ne activiza toate 
resursele și energiile pentru a da 
acțiunii organizațiilor U.T.C. și aso
ciațiilor o eficientă sporită în spriji
nirea procesului de învătămînt, o 
prezență dinamică în realitatea uni
versitară. pentru desfășurarea unei 
munci mai intense în scopul însușirii 
științei și culturii înaintate, pentru 
formarea noastră ca specialiști de 
înaltă competentă, cu o largă cul
tură umanistă, o solidă formație filo
zofică marxistă, militanti activi pen
tru socialism și comunism.

PLENARA CONSILIULUI

UNIUNII ASOCIAȚIILOR
STUDENȚILOR DIN ROMÂNIA

In ziua de 15 februarie 1969 a 
avut loc Plenara Consiliului Uni
unii Asociațiilor Studenților din 
România.

La lucrările Plenarei au luat 
parte tovarășii: Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Iliescu, membru 
al Comitetului Central al P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretu
lui, Ion Tec/reanu, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, prof, 
univ. Miron Constantinescu, ad
junct al ministrului învățămîntu
lui. La Plenară au participat ca in
vitați cadre ale Uniunii Tineretu
lui Comunist și ale Asociațiilor stu
denților din centrele universitare.

Pe baza referatului prezentat de 
Mircea Angelescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., președintele Consiliului 
U.A.S.R., Plenara a dezbătut activi
tatea desfășurată de organizațiile 
U.T.C. și asociațiile studenților în 
primul semestru al acestui an uni
versitar și sarcinile ce le revin în 
semestrul următor.

Consiliul a luat în discuție, în lu
mina Directivelor Comitetului Cen
tral al P.C.R. cu privire la dezvol
tarea învățămîntului, contribuția 
organizațiilor U.T.C. și asociațiilor 
studenților la perfecționarea proce
sului instructiv educativ în școala 
noastră superioară, creșterea res
ponsabilității studenților față de

(Urmare din pag. I)

țările cu rețele dezvoltate de trac
țiune electrică s-a reușit ca la con
strucția acestei linii să se amelioreze 
în mai multe rînduri soluțiile adop
tate inițial. Se poate afirma cu cer
titudine că întreaga lucrare a fost 
concepută și realizată la nivelul ce
lor mai moderne și eficiente insta
lații similare existente pe plan mon
dial.

Trecerea la electrificarea căilor 
ferate este o etapă calitativ nouă în 
modernizarea transporturilor ferovia
re din fara noastră, prezentând 
avantaje atît sub aspect tehnic, cît 
și sub raport economic. Deși nece
sită un supliment important de 
cheltuieli de primă investiție, față 
de tracțiunea Diesel, calculele teh- 
nico-economice elaborate confirmă 
că tracțiunea electrică permite, în 
final, realizarea de economii la chel
tuielile anuale de exploatare. în ca
zul liniei București—Brașov, de 
exemplu, cheltuielile de investiții 
suplimentare cerute de tracțiunea 
electrică, inclusiv cele pentru insta
lațiile conexe, pot fi recuperate în 
mai puțin de 10 ani, din econo
miile la cheltuielile de exploatare.

Transportul feroviar electrificat 
prezintă avantaje importante față de 
tracțiunea Diesel și sub raport ener
getic. în timp ce tracțiunea Diesel 
consumă motorină — un combustibil 
relativ superior, foarte mult cerut 
de agricultură, navigație, transpor
turi rutiere etc., precum și la export 
— tracțiunea electrică folosește ener
gie electrică produsă din cărbune in
ferior în termocentrale mari, cu pa
rametri superiori, sau în hidrocen
trale. La actualul trafio electric se 
economisesc anual circa 40 000 tone 
motorină.

Paralel cu creșterea eficienței eco
nomice, tracțiunea electrică deter
mină și o îmbunătățire substanțială 
a tuturor Indicatorilor de exploatare. 
Astfel, timpii de mers se reduc con
siderabil chiar în comparație cu cei 
realizați prin tracțiunea Diesel, atin- 
gîndu-se viteze tehnice și comercia
le cu mult sporite. La trenurile de 
călători rapide, de exemplu, există 
posibilitatea ca timpul de mers între 
București și Brașov să se reducă 
de la 3 ore la 2 ore, cu perspectiva 
de a se ajunge chiar sub 2 ore. în 
general, reducerea timpilor de mers 
și creșterea vitezelor tehnice și co
merciale ce se pot obține prin trac
țiunea electrică este de 30—40 la sută 
în comparație cu tracțiunea Diesel 
și de 50—70 la sută față de tracțiu
nea cu abur. Desigur. îmbunătăți
rea acestor indicatori atrage după 
sine creșterea rulajului vagoanelor, 
reducerea timpului de transport a

Adoptînd hotărîrea de a convoca 
în primăvara acestui an Conferința 
a Vil-a a U.A.S.R., ne angajăm să 
întîmpinăm acest eveniment impor
tant în viata organizației, a studen
timii noastre prin rezultate tot mai 
bune în activitatea profesională și 
obștească, în munca politico-educati- 
vă. astfel îneît Conferința să con
stituie o mărturie elocventă a înaltei 
responsabilități sociale a studenților, 
a maturității cu care înțeleg să se 
pregătească pe băncile facultăților 
pentru a răspunde exigentelor ac
tuale ale economiei, științei si cultu
rii noastre socialiste.

Cuvintele părintești, de caldă și 
generoasă afecțiune, îndemnurile în- 
sufletitoare pe care nu o dată ni 
le-ati adresat, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. au un viu răsunet în ini
ma și conștiința noastră, constituie 
o chemare la responsabilitate fată 
de viitorul tării, fată de condițiile 
materiale, intelectuale și morale în 
care ne realizăm ca specialiști, ca 
cetățeni de nădejde ai patriei. Vă în
credințăm că prin întreaga noastră 
muncă pusă în slujba progresului 
multilateral al patriei, vom răspunde 
activității pilduitoare prin care Par
tidul Comunist Român își îndepli
nește cu abnegație și hotărîre rolul 
său istoric de conducător al destine
lor poporului, chezășie a prezentului 
și viitorului luminos al națiunii ro
mâne.

îndeplinirea îndatoririlor lor pro
fesionale.

Au luat cuvîntul, în cadrul dez
baterilor, tovarășii Ion Deleanu, 
Emilian Stancu, Florin Miclea, Ni
colae Niculescu, Gheorghe Paisie, 
director general în ministerul învă
țămîntului, Constantin Boștină, 
Gheorghe Crețu, Traian Ion Ștefă- 
nescu, Nicolae Bujdoiu, Pali Kikeli, 
Ecaterina Ailincăi, Florin Popa, 
prof. univ. Miron Constantinescu, 
adjunct al ministrului învățămîn
tului, Ion Iliescu prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului.

In încheierea dezbaterilor plena
rei a vorbit tovarășul Virgil Trofin.

Plenara a stabilit măsuri referi
toare la îmbunătățirea muncii po
litice a organizațiilor U.T.C. și A- 
sociațiilor studenților, sporirea a- 
portului lor în antrenarea stu
denților la activitățile profesionale, 
politico-educative. cultural-artis- 
tice și obștești, participarea activă 
la înfăptuirea prevederilor Directi
velor C.C. al P.C.R. privind dez
voltarea învățămîntului și Legii în
vățămîntului.

Plenara a hotărît convocarea 
conferinței U.A.S.R. în cursul lunii 
aprilie a.c., stabilind măsurile po- 
litico-organizatorice în vederea pre
gătirii ei.

într-o atmosferă entuziastă, par- 
ticipanții la plenară au adoptat tex
tul unei telegrame adresate Comi
tetului Central al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

mărfurilor, sporirea condițiilor de 
confort a călătorilor.

Se poate, deci, afirma că mo
dernizarea căilor ferate, prin ex
tinderea tracțiunii Diesel si electrică, 
constituie și determină o veritabilă 
revoluție tehnică în transportul nos
tru feroviar. Aceasta ne permite să 
realizăm una din sarcinile importan
te ce ne-au fost trasate de conduce
rea partidului cu prilejul Consfătui
rii activului de bază al lucrătorilor 
de la calea ferată : creșterea viteze
lor de circulație, domeniu în care, 
la noi. se făcea simțită o acută ră- 
mînere în urmă. în momentul de 

PE MAGISTRALELE DE OȚEL
fată avem trenuri care, pe anumite 
porțiuni, circulă cu viteza de 
120 km/h. Numărul acestora va spori, 
iar. în curînd. pe calea ferată elec
trificată București-Brașov. de pildă, 
vor circula trenuri de călători cu vi
teza de 140 km/h. în traficul de 
marfă, viteza de circulație ce ne-o 
propunem pentru trenurile directe, 
realizată de Pe acum pe o serie de 
linii magistrale, mai ales la trenuri 
din traficul international, este de 
80 km/h.

Creșterea vitezelor de circulație 
și a tonajelor trenurilor de călători 
și marfă. asigurate de noile mij
loace de remorcare. impun transfor
mări. am putea spune structurale, 
în ce privește starea căii, parcul de 
vagoane, metodele de conducere și 
dirijare a circulației. Si în aceste 
direcții se depun eforturi susținute. 
Din indicația conducerii partidului, 
s-a trecut astfel la intensificarea lu
crărilor de dublări de linii. conco
mitent cu lucrările de refactie a 
căii ; totodată, s-a extins linia con
tinuă, fără joante, sudată în tron
soane de zeci de kilometri. In ce 
privește parcul de vagoane, el este 
continuu înnoit cu vehicule cu per
formante tehnice superioare, apte 
pentru tonaje si viteze mari Toate 
vagoanele livrate în prezent căilor 
noastre ferate pot fi folosite la o 
gamă variată de mărfuri, iar cele de 
călători se remarcă prin condițiile
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Adunarea festivă din Capitală
în sala de festivități a Palatu

lui C.F.R. a avut loc, sîmbătă 
după-amiază, o adunare consacrată 
celei de-a 36-a aniversări a lupte
lor ceferiștilor și petroliștilor din 
ianuarie—februarie 1933. La adu
nare au participat tovarășii Flo
rian Dănălache, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul căilor ferate, Dumitru 
Joița, secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., Ale
xandru Grecu, președintele Uniu
nii Sindicatelor din transporturi și 
telecomunicații, numeroși partici- 
panți la luptele revoluționare de 
acum 36 de ani, activiști de partid, 
de stat și ai organizațiilor obștești, 
lucrători din unitățile căilor fe
rate și din alte instituții din Capi
tală.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Gheorghe Borș, președin
tele Consiliului municipal Bucu
rești al sindicatelor. -Luînd apoi 
cuvîntul, Marin Măroiu, adjunct al 
ministrului căilor ferate, a subli
niat importanța evenimentelor din 
ianuarie—februarie 1933. Vorbito
rul s-a referit, de asemenea, Ia 
succesele obținute de ceferiști în 
anii construcției socialiste, la con
tribuția ce trebuie să și-o aducă 
la înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid în acest an hotărîtor al cin
cinalului.

în încheiere a fost prezentat un 
program artistic, susținut de for
mațiile reunite de amatori ale unor 
întreprinderi și instituții din Ca
pitală.

★
Cu prilejul eroicelor lupte ale 

ceferiștilor și petroliștilor din ia

Inaugurarea liniei ferate
electrificate București-Brașov

București, 15 februarie, ora 9,50. 
Acesta a fost momentul inaugurării 
oficiale a magistralei feroviare elec
trice care leagă Capitala cu orașul 
Brașov. Pe peronul Gării de Nord, 
de-a lungul liniei nr. 3, s-au întîlnit 
autorii acestei lucrări — sute de con
structori. ingineri, proiectanti, cerce
tători în domeniul materialului ru
lant. Alături de ei, la festivitatea 
inaugurală au luat parte tovarășii 
Florian Dănălache, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul căilor ferate, Dumitru 
Popa, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul general 
al Capitalei, membri ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
reprezentanți ai unor organizații de 
masă și obștești.

Șeful șantierului,- ing. Nicolae Mi
hai, a raportat ministrului căilor fe
rate încheierea lucrărilor la acest 
important obiectiv al transporturilor 
noastre feroviare.

în numele Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personal, al Con
siliului de Miniștri și al conducerii 
ministerului, tovarășul Florian Dă
nălache a felicitat călduros pe mun
citorii, tehnicienii, inginerii și pro- 
iectanții care au conceput și realizat 
această linie electrificată, precum și 
organele locale de partid, de tineret 
și sindicale, care au avut o contribu
ție însemnată la înfăptuirea acestei 
lucrări.

Amintind că acest eveniment în

superioare de confort asigurate pa
sagerilor.

Tot în cadrul acțiunii de moderni
zare a transportului feroviar, un loc 
important îl ocupă ' automatizarea 
principalelor procese ale exploatării, 
îndeosebi în sectorul circulației, 
prin introducerea unor instalații de 
înaltă tehnicitate care, o dată cu o 
creștere considerabilă a capacității 
de circulație, să asigure un înalt grad 
de siguranță în transport. în primii 
trei ani ai actualului cincinal au 
fost centralizate electrodinamic 1 677 
macaze ; în același interval de timp 
s-a realizat blocul automat de linie 
pe o lungime de 372 km. După con

ducerea centralizată, prin teleco
mandă, a circulației în stațiile 
din complexul Brașov, pentru prima 
oară a fost realizată, anul trecut, o 
asemenea instalație pe o secție mai 
mare de circulație: Orșova-Caran- 
sebeș.

Deosebit de importante pentru si
guranța în transport, mai ales în 
condițiile circulației cu viteze mari, 
sînt instalațiile de control a vigi
lentei mecanicului cu dispozitiv de 
oprire automată a trenului în cazul 
nerespectării indicațiilor semnalelor, 
instalații cunoscute în general sub 
numele de ..autostop". încă în cursul 
acestui an vor fi montate asemenea 
instalații Pe 350 de locomotive si 
2 000 km de cale, vizîndu-se în pri
mul rînd liniile magistrale, cu mare 
intensitate a traficului. O mare con
tribuție în realizarea unei exploatări 
cît mai raționale va aduce centrul 
electronic de calcul, care va intra 
în funcțiune în cursul acestui an.

Eforturile materiale și financiare 
mari făcute de statul nostru pentru 
dezvoltarea si reutilarea tehnică a 
căilor ferate au asigurat condiții 
pentru realizarea sarcinilor de trans
port. care în anii actualului cinci
nal au sporit continuu, pe măsura 
dezvoltării în ritm susținut a econo
miei naționale. Lucrătorii de la calea 
ferată si-au adus contribuția la ma
rile realizări obținute pînă acum d« 

nuarie — februarie 1933, în nu
meroase orașe din țară, printre care 
Craiova, Ploiești, Cluj, Iași, Timi
șoara și Galați, s-au organizat a- 
dunări festive.

★
In semn de omagiu adus memo

riei eroilor ceferiști căzuti în ma
rile bătălii de clasă ale proletaria
tului nostru din ianuarie-februarie 
1933, delegații din partea Uniunii 
sindicatelor din transporturi si te
lecomunicații. Ministerului Căilor 
Ferate, uzinelor „Grivita Roșie", Di
recției regionale C.F.R. București șl 
sindicatului salariatilor depoului 
C.F.R. Bucuresti-călători au depus 
sîmbătă dimineața coroane de flori 
la plăcile memoriale de la uzine
le „Grivita Roșie" și din fata Pa
latului C.F.R.

Pentru activitatea rodnică desfă
șurată în procesul de producție. Mi
nisterul Căilor Ferate si Uniunea 
sindicatelor din transporturi și te
lecomunicații au acordat insigna 
„Pentru merit ceferist", unui nu
măr de 350 de feroviari din în
treaga tară. între care mecanici de 
locomotive, fochiști. acari. mane- 
vranți, impiegați de mișcare, șefi 
de stații și depouri, lăcătuși de re
vizie. proiectanti si constructori din 
acest sector. Lucrătorilor din acest 
sector le-a fost conferită și insigna 
„Fruntaș în întrecerea socialistă".

In cadrul manifestărilor prilejuite 
de împlinirea a 36 de ani de la eroi
cele lupte ale ceferiștilor și petro
liștilor din ianuarie—februarie 1933, 
la Teatrul de stat din Galați a avut 
loc conferința „Luptele ceferiștilor 
și petroliștilor — eveniment de sea
mă în istoria clasei muncitoare din 
România". A vorbit George Chiriță, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal de partid Galați, primarul muni
cipiului. (Agerpres)

semnat în activitatea căilor noastre 
ferate are Ioc în ajunul celei de-a 
36-a aniversări a eroicelor lupte ale 
ceferiștilor din 1933, vorbitorul a spus 
în continuare : Realizarea pentru 
prima dată în țara noastră a unei 
lucrări de o asemenea complexitate 
și dificultate tehnică a constituit 
pentru proiectanti, constructori și 
personalul de exploatare un serios 
examen de maturitate pe care aceștia 
l-au trecut cu succes.

Ministrul căilor ferate a arătat 
apoi că în fața ceferiștilor stau 
sarcini importante și în acest an. 
Va trebui intensificat ritmul de exe
cuție a lucrărilor și respectate cu 
strictețe termenele de încheiere a 
unor obiective ca, de pildă, electri
ficarea liniei Craiova-Caransebeș, 
dublările de linii pe rutele Bucu- 
rești-Constanța, București-Craiova, 
Teiuș-Copșa Mică, Chitila-Golești, 
Făurei-Barboși și altele.

După tradiționala tăiere a panglicii 
inaugurale, de către ministrul căilor 
ferate, sutele de participant! prezenți 
la acest eveniment au urat „drum 
bun" primului tren electric înscris 
oficial în graficul de circulație al 
Căilor Ferate Române.

★
Cu prilejul inaugurării liniei elec

trificate București-Brașov, condu
cerea ministerului a oferit în saloa
nele Palatului Căilor Ferate Române 
un cocteil la care au luat parte nu
meroși constructori ai acestei lucrări.

(Agerpres)

poporul nostru în înfăptuirea amplu
lui program de dezvoltare multilate
rală a tării stabilit de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. în primii trei ani 
ai cincinalului, ritmul de creștere a 
parcursului mărfurilor a fost de 8— 
11,5 la sută, iar la parcursul călăto
rilor a variat între 2.3 și 8.3 la sută, 
în comparație cu 1965, volumul trans
porturilor de mărfuri a fost în 1968 
cu 31,4 Ia sută mai mare, Iar cel do 
călători cu 19,3 la sută. Este de re
marcat că o parte apreciabilă a a- 
cestor sporuri a fost obținută pe 
seama utilizări! mai rationale a mij
loacelor de transport. Indicatori teh- 
nico-economici de bază ai transpor- 

tulul feroviar au fost an de an îm
bunătățiți ca, de pildă. încărcătura 
statică a vagonului de marfă, greu
tatea medie brută a trenului de 
marfă etc. Realizări importante s-au 
obtinut în creșterea productivității 
muncii și în reducerea prețului de 
cost al transporturilor.

în anul 1969 — cel de-al patrulea 
an al cincinalului — în fața lucră
torilor de la calea ferată stau sar
cini deosebit de importante. Se pre
vede astfel o creștere a volumului 
de transport, fată de realizările anu
lui trecut, cu 5 la sută în traficul de 
marfă și cu 2 la sută în traficul de 
călători. Fondurile de investiții pen
tru acțiuni de sistematizare, moder
nizare și reutilare tehnică vor fi cu 
24 la sută mai mari. în acest an, ca
lea ferată va fi dotată cu 148 loco
motive Diesel, 25 locomotive elec
trice, 10 400 vagoane de marfă în 
echivalent pe două osii și 260 vagoa
ne de călători. Vor continua lucră
rile de electrificare a liniei Craiova 
Caransebeș, dîndu-se în exploatare 
136 km. Un număr de stații, printre 
care Tg. Jiu, Golești. Coșlariu și al
tele, vor fi centralizate electrodina
mic ; se va continua dublarea linii
lor pe secțiile București — Craiova, 
Chitila—Golești, Făurei—Bărboși,
Pantelimon—Fetești, începîndu-se tot
odată dublări pe secțiile Copșa 
Mică—Teiuș—Dej și Fetești—Cerna
vodă.

îndeplinirea acestor importante 
sarcini, ridicarea activității de trans
port feroviar la nivelul cerințelor șl
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puire, harta întregii țări punc
tată de această puzderie de ste
le, ca o imensă mașinărie de cea
sornic cu mii și mii de rubine. Iar 
bătaia roților pe șine să-mi pară 
tic-tacul exact și precis prin 
care ceferiștii măsoară timpul, 
clipă după clipă, ceas după ceas, 
24 de ore din 24 de ore. săptă- 
mînă după săptămînă, an după 
an, fără oprire, fără răgaz. Pen
tru că nu există clipă din zi sau 
din noapte, din zi de lucru sau 
de sărbătoare, în care un tren, 
zece, o sută, să nu alunece pe 
arterele tării, argintii sub lună, 
învăpăiate sub soare, troienite 
sub viscol.

Astfel, le este dat ceferiștilor 
să măsoare orele lot mai dense 
ale patriei, ritmul constant și e- 
chilibrat al construcției socia
liste. Sute și mii de trenuri asi
gură hrana de minereu a furna
lelor, hrana de grîne a orașelor, 
sute și mii de trenuri duc otelul 
spre laminoare și uzine, duc ți
țeiul spre combinate petrochimi
ce și lemnul spre fabrici de mo
bilă, și ciment spre șantierele de 
construcții. Nimic n-ar fi posibil 
fără această perpetuă mișcare. 
Nici turneele teatrelor, nici va
canțele pe litoral. întreaga via
ță atît de complexă și multilate
rală a României contemporane 
freamătă clipă de clipă, în ne
obosita întrecere cu timpul, pe 
magistralele de otel care brăz
dează tara, de-a lungul și de-a 
latul.

Cu o rigurozitate de cronome
tru, acest sistem circulator mar
chează fluxul și refluxul munci
torilor în uzine, respirația largă 
a marilor orașe, pulsul imenselor 
combinate și șantiere. Trenurile 
în plină viteză par niște săgeți 
rotindu-se pe imensul cadran al 
tării, măsurînd ore și minute, 
continuu. Iar dincolo de acesț 
cadran se află creierul care con
duce cu luciditate vastul și com
plicatul angrenaj, care urmăreș
te cu ochi de Ciclop neadormit 
toată această mișcare, febrilă 
dar exactă. E un creier denumit, 
în termeni de specialitate, auto
matizarea proceselor de exploa
tare, adică, centralizări electro- 
dinamice, blocuri automate de 
linie, dispecerat. Pentru că ase
meni întregii industrii, transpor
tul pe calea ferată a intrat în 
anii socialismului sub zodia teh
nicii moderne, a automatizării și 
a electronicii, iar ceferiștii au 
trecut cu succes noi examene de 
competentă și de calificare în- 
vătînd limbajul cifrat al pupi- 
trelor de comandă, urmărinc) pe 
tablouri sinoptice complexa miș
care din marile noduri de circu
lație, dirijînd cu o privire vigi
lentă și o mînă sigură ampla 
constelație feroviară a tării.

Orele patriei bat mai repede 
iar ceferiștii se străduiesc să 
valorifice optim timpul și clipa, 
cronometrîndu-și munca și viata 
după orarul riguros al „plecări
lor" și „sosirilor", după ritmul 
viu al construcției socialiste.

în această operă de construc
ție ei sînt nu numai părtași ci 
și beneficiari, numele și profe
sia lor se bucură azi de caldă 
prețuire și înalt prestigiu, de o 
nouă condiție socială și mate
rială, pe care civilizația noastră 
socialistă le oferă tuturor oa
menilor muncii. Demnitatea și 
condițiile vieții lor de azi re
prezintă împlinirea idealului 
pentru care au luptat și s-au 
jertfit ceferiștii alături de alți 
fii ai clasei muncitoare, împli
nirea năzuințelor întregului 
popor.

Cu o înaltă conștiinciozitate și 
responsabilitate, ceferiștii aduc 
o însemnată contribuție la rit
murile dinamice ale României 
de azi, urmînd cu abnegație și 
devotament politica înțeleaptă 
a partidului, politică de înflo
rire multilaterală a patriei so
cialiste.

exigențelor mereu sporite ale econo
miei naționale în plin avînt solicită 
din partea ceferiștilor eforturi și 
preocupări susținute. în mod deo
sebit, în fața feroviarilor noștri stă 
sarcina executării unui transport ire
proșabil, siguranța deplină în circu
lația trenurilor de călători și marfă 
constituind o datorie de onoare și, 
în același timp, o înaltă răspundere 
socială a lucrătorilor din transpor
turi. Va trebui să luptăm în conti
nuare pentru întărirea disciplinei, în 
sensul respectării întocmai a ordine
lor și instrucțiunilor de serviciu. In 
centrul atenției ceferiștilor rămîne 
folosirea cu maximum de rezultate a 
tuturor posibilităților create prin 
dezvoltarea și reutilarea tehnică a 
transporturilor feroviare, deservirea 
optimă a economiei naționale și a 
populației. Buna funcționare a pro
cesului de transport impune, de a- 
semenea, o preocupare sporită pen
tru creșterea nivelului profesional șl 
tehnic al cadrelor.

O dată cu trecerea în revistă a rea
lizărilor obținute si sarcinilor de vii
tor. „Ziua ceferiștilor" prilejuiește 
lucrătorilor de la calea ferată expri
marea caldei lor recunoștințe fată de 
partid și guvern peptru grija per
manentă ce le-o poartă. Această 
grijă se manifestă pregnant în mă
surile luate pentru creșterea nivelu
lui de trai. pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. Au fost îmbu
nătățite salariile unor lucrători din 
exploatare, iar alți feroviari au be
neficiat de hotărîrea privind majo
rarea salariilor mici. Sumele acor
date în ultimii trei ani. drept pre
mii excepționale pentru activitate 
de calitate superioară sau pentru 
muncă ireproșabilă în siguranța cir
culației. s-au ridicat la aproape 124 
milioane lei. încă de acum doi ani a 
fost îmbunătățit sistemul de acordare 
a uniformelor, cea mai mare parte a 
ceferiștilor din funcții legate direct 
de siguranța circulației și deservirea 
publicului primind uniformele com
plet gratuit. A crescut, de asemenea, 
fondul de locuințe de serviciu și s-a 
extins rețeaua de unități medicale, 
care asigură asistenta medicală spe
cifică transportului feroviar.

Ceferiștii se prezintă de ziua lor 
ca un detașament închegat, muncind 
neobosit pentru înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor ce le 
revin în cadrul actualului plan cin
cinal. Răspunzînd grijii și prețuirii 
de care se bucură munca ce o des
fășoară, ei folosesc prilejul sărbăto
rii de astăzi pentru a încredința 
conducerea partidului și guvernului 
de întregul lor devotament, manifes- 
tîndu-și hotărîrea nestrămutată de 
a-și înzeci eforturile. închinate con
tinuei prosperități a patriei noastre, 
pe drumul desăvîrșirii construcției 
socialiste.



Se agravează 
criza 

UNIUNII 
EUROPEI

OCCÎDENIÂIE
Criza din sinul Uniunii Eu

ropei Occidentale cunoaște o 
nouă agravare după întrunirea 
de vineri din capitala, britani
că a Consiliului acestui orga
nism. Reuniunea de la Lon
dra, se apreciază în cercu
rile politice de aici, s-a des
fășurat în pofida opoziției fran
ceze și a împins lucrurile 
într-un punct foarte critic. Re- 
acționînd cu promptitudine. Mi
nisterul de Externe francez a 
dat publicității o notă în care 
se arată că U.E.O. nu are 
dreptul să încalce regula . una
nimității și nu se poate deci 
întruni nesocotind voința u- 
nuia dintre membrii săl._ In 
notă se avertizează clar că gu
vernul francez va trage con
cluziile necesare si va părăsi 
U.E.O. dacă nu se revine la 
procedura normală.

Cancelariile diplomatice de la 
Londra și Paris duc acum a- 
parent o „bătălie de procedu
ră" pe marginea caracterului — 
statutar sati nu — al reuniunii 
de la Londra. Dar, în reali
tate, în spatele acestei dispute. 
diplomatice este vorba de o 
înfruntare între două concep
ții despre Europa. Se știe 
că Parisul se opune oricărei 
idei de supranationalitate, ceea 
ce explică si respingerea ideii 
de consultări obligatorii preala
bile în probleme de politică ex
ternă. Dacă Franța. după cum 
se relevă aci. persistă în in
transigența sa, nu o face pen
tru a evita o discuție asupra 
Orientului Apropiat, ci spre a 
evita ca Anglia. înmulțind a- 
semenea consultări politice de 
genul celei de vineri, să nu 
torpileze puțin cite puțin 
veto-ul francez opus intrării 
sale în Piața comună.

Presa franceză acordă spații 
largi acestei probleme. „S-a 
creat, arată ziarul „Le Figaro", 
posibilitatea unei crize grave 
care ar putea duce la sfîrși- 
tul U.E.O,, organism pe care 
guvernul francez 'îl consideră 
de mult timp lipsit de orice 
utilitate". Ziarul „Combat" con
sideră că. în perspectiva apro
piatului turneu al președinte
lui Nixon în Europa occiden
tală. „premierul Wilson dorește 
să arate lui Nixon că Europa 
occidentală este viabilă si fără 
Franța".

Viitorul Uniunii Europei Oc
cidentale este privit cu îngri
jorare în cercurile de la Lon
dra — transmit corespondenții 
de presă francezi. Cu toate a- 
cestea, în cercurile diplomatice 
londoneze se exprimă speranța 
că Franța va fi reprezentată 
la viitoarea reuniune obișnuită 
a Consiliului de la ÎS fe
bruarie. a cărei ordine de 
zi comportă pregătirea lucră
rilor Adunării U.E.O. din 20—21 
februarie, sesiune care va lua 
în discuție problema nivelului 
forțelor militare ale celor șap
te țări membre, precum si re
zultatele Conferinței ministe
riale de la Luxemburg.

Cei cinci parteneri ai Fran
ței din Piața comună, precum 
și Marea Britanie. arată ace
leași cercuri, var hotărîți să 
mențină unitatea stabilită la 14 
februarie la Londra. Rămîne de 
văzut dacă această solidaritate 
va rezista viitoarelor încercări. 
In caz negativ, se apreciază 
că s-ar putea produce 'noi și 
puternice divergente în cadrul 
Pieței comune.

Paris, 15.
Al. GHEORGHIU

REACȚII LA PARIS Șl LONDRA
Intr-un interviu acordat postului 

de radio „Europa 1“ ministrul de 
externe Michel Debre a declarat că 
Franța consideră nulă această reu
niune, întrucît, conform prevederilor 
tratatului organizației, ea trebuia să 
întrunească pe toți membrii U.E.O. 
pentru a fi valabilă. După părerea 
lui Debre, această reuniune repre
zintă o manevră a Londrei. Minis
trul francez a menționat că guver
nul său a cerut de la partenerii săi 
explicații pe care le va examina în 
ședința sa de miercuri. In cazul în 
care acestea nu vor fi satisfăcătoare, 
este posibil ca Franța să nu mai par
ticipe la activitățile U.E.O.

Reacția londoneză la declarația lui 
Debre a fost promptă. Surse engleze 
autorizate au declarat sîmbătă că 
Marea Britanie respinge teza fran
ceză, potrivit căreia reuniunea de 
la Londra nu a fost valabilă, dato
rită faptului că ea a fost convocată 
contrar prevederilor. Tratatului de 
la Bruxelles. Aceleași surse afirmă 
că Marea Britanie „s-a conformat 
hotărîrii adoptate în unanimitate de 
către Consiliul Ministerial al U.E.O. 
ținut recent la Luxemburg, privind 
necesitatea îmbunătățirii consultări
lor politice între cele șapte țări 
membre ale organizației".

★
în drum spre New York, ministrul 

de externe al R.F.G., Willy Brandt, 
a făcut sîmbătă o scurtă escală la 
Roma. Cu acest prilej el a acordat 
un interviu televiziunii italiene, de- 
clarînd că țara sa este întru totul 
de acord cu propunerile ministrului 
de externe al Italiei, Pietro Nenni, 
lenttu consultări asupra tuturor, pro
blemelor politice între cele șapte 
țări membre ale Uniunii Europei oc
cidentale.

Fotografia reprezintă un aspect din timpul marșului organizat de curînd de locuitori ai Okinawei spre baza 
militară Kadena, în semn de protest împotriva prezenței bombardierelor americane B-52

Aniversarea unificării forțelor
armate populare

Ordinul tie zi
al Comandamentului F.N.E.

SAIGON 15 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția de presă sud- 
vietnameză „Eliberarea", comanda
mentul Forțelor armate populare de 
eliberare din Vietnamul de sud a 
emis un ordin de zi adresat tuturor 
militarilor săi cu prileiul celei de-a 
opta aniversări, a Unificării forțelor 
armate populare sud-vietnameze. 
După ce evocă succesele realizate în 
cei opt ani de forțele patriotice sub 
steagul Frontului Național de Elibe
rare. documentul îi îndeamnă pe o- 
fițeri și soldați să -și intensifice lupta 
împotriva agresiunii americane, pen
tru consolidarea și extinderea zone
lor eliberate, pînă cînd nici un mi
litar american nu se va mai afla pe 
teritoriul vietnamez.

★
SAIGON 15 (Agerpres). — La Sai

gon s-a anunțat că un călugăr bu
dist și-a dat foc joi în apropierea 
complexului militar american de la 
Bien Boa, situat la nord-est de Sai
gon. în semn de protest fată de con
tinuarea de către S.U.A. a războ
iului agresiv în Vietnamul de sud.

sud-vietnameze

’ Mitingul
de la Hanoi

HANOI. — La Hanoi a avut loc 
un miting cu prilejul celei de-a 8-a 
aniversări a unificării Forțelor armate 
populare de eliberare din Vietnamul 
de sud.

în cuvîntarea sa, Hoang Qouc 
Viet, membru al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, mem
bru al Prezidiului C.C. al Frontu
lui Patriei din Vietnam, a subliniat 
victoriile importante obținute de ar
mata populară de eliberare și de 
poporul Vietnamului de sud sub 
conducerea Frontului Național de E- 
liberare. La miting a luat, de ase
menea, cuvîntul șeful ad-interim al 
Reprezentanței permanente a F.N.E. 
în R. D. Vietnam, care a vorbit des
pre drumul eroic străbătut de for
țele populare de eliberare și a con
damnat agresiunea americană în Viet
nam.

•k
Le Duc Tho. membru al Birou

lui Politic, secretar al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, consilier special al șefu
lui delegației R. D. Vietnam la con
ferința de la Paris, s-a înapoiat la 
Hanoi.

IRLANDA DE NORD

Manifestul 
electoral 
„Ulster la 
răscruce0
• CEREREA PRIVIND INTRO
DUCEREA VOTULUI UNIVER
SAL AMÎNATÂ ® CENSUL DE 
AVERE - PRINCIPALUL CRI
TERIU AL DISTRIBUIRII VO
TURILOR PE PERSOANE.

BELFAST 15 (Agerpres). — Pri
mul ministru nord-irlandez, Terence 
O’Neill, a dat publicității un mani
fest electoral intitulat „Ulster la 
răscruce”. în legătură cu cererea 
de a se introduce dreptul de vot 
universal după principiul „un 
om — un vot”, manifestai anunță 
doar că problema va fi luată în 
considerare ulterior. în felul acesta 
sc menține prevederea legală ac
tuală, potrivit căreia, cei cu venituri 
mari, și în această categorie intră 
în special protestanții, dispun <le 
două și chiar mai multe voturi. Țe
lul principal al manifestului îl con
stituie însă demascarea orientării 
dure a grupului scizionist din Parti- 
<lul unionist de guvernămînt.

ORIENTUL APROPIAT
• ACORD ASUPRA MAI MULTOR PUNCTE DUPĂ 
PRIMA SĂPTĂMÎNĂ DE CONSULTĂRI BILATERALE 
A REPREZENTANȚILOR CELOR PATRU MARI PU
TERI LA O.N.U.
* UN DEMERS AL R.A.U. PE LÎNGĂ MAREA BRI
TANIE

NEW YORK. — Reprezentanții la 
O.N.U. ai celor patru mari puteri 
au încheiat vineri prima săntămînă 
de consultări bilaterale prelimina
re convorbirilor consacrate exami
nării situației din Orientul Apro
piat. Surse ale O.N.U.. citate de 
agenția Reuter, au indicat că. în 
ciuda lipsei unor progrese substan
țiale s-a ajuns la un acord asu
pra mai multor puncte și anume : 
reuniunile trebuie să aibă loc în 
cadrul O.N.U. ; baza unui acord 
trebuie să constea în rezoluția 
Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967 ; dr. Gunnar Jarring, 
reprezentantul special al secretaru
lui general al O.N.U. în Orientul 
Apropiat, trebuie să joace un rol 
important în căutarea unei păci 
permanente: cele patru mari pu
teri au o responsabilitate în ur
mărirea unui acord.

Pe de altă parte,. în cercurile 
O.N.U. s-a anunțat că Gunnar Jar

ring intenționează să se înapoieze 
săptămîna viitoare la postul său de 
ambasador al Suediei la Moscova, 
unde va rămîne pînă cînd vor fi 
realizate progrese în consultările 
dintre reprezentanții la O.N.U. ai 
celor patru mari puteri.

CAIRO. — Republica Arabă Uni
tă a informat Marea Britanie că o 
eventuală livrare de echipament mi
litar către Israel va fi interpreta
tă drept un act ostil la adresa ță
rilor arabe, informează ziarul ..Al 
Ahram".

Această precizare a guvernului e- 
giptean urmează unor știri, prove
nite din capitala britanică, privind 
angajarea unor negocieri între o 
delegație militară israeiiană si re
prezentanții unor firme engleze pro
ducătoare de armament și posibi
litatea ca guvernul premierului Wil
son să sancționeze un eventual a- 
cord.

DECLARAȚIA
GUVERNULUI
SOVIETIC
în legătura cu in
tenția guvernului 
vest-german de a 
alege președintele 
R. F. G. în Berlinul 

occidental
MOSCOVA 15 (Agerpres). — După 

cum anunță Agenția TASS, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bonn, 
Semion Țarapkin, a înmînat la 13 
februarie cancelarului R. F. a Ger
maniei, Kurt Georg Kiesinger, de
clarația guvernului sovietic în legă
tură cu intenția guvernului R.F.G. 
de a alege președintele R. F. a Ger
maniei în Berlinul occidental. în de
clarație se arată că, întrucît prin 
această măsură se încalcă prevede
rile acordurilor cvadripartite care 
stabilesc statutul Berlinului occiden
tal, guvernul sovietic este nevoit să 
adreseze guvernului R.F.G. un aver
tisment și așteaptă ca acesta să fie 
bine înțeles la Bonn.

„în cazul în care R.F.G. va con
tinua încercările de a-și extinde cu 
de la sine putere autoritatea asupra 
Berlinului occidental, sau de a folosi 
teritoriul acestui oraș pentru crea
rea unui focar primejdios de încor
dare în .centrul Europei — se spune 
în declarație — guvernul sovietic va 
fi nevoit să reexamineze problema 
îndeplinirii stricte șl neabătute a 
prevederilor hotărîrilor aliaților re
feritoare la Berlinul occidental".

„Uniunea Sovietică, se spune, de 
asemenea, în declarație, este pentru 
dezvoltarea unor relații normale, 
de bună vecinătate între toate sta
tele europene, inclusiv între U.R.S.S. 
și. R.F.G. .Acesta a fost și este fun
damentul politicii europene a 
U.R.S.S. Tocmai acest lucru o de
termină să se pronunțe ferm împo
triva oricăror acțiuni, indiferent din 
partea cui ar veni ele, care dau 
naștere la fricțiuni și complicații, 
pun în pericol interesele securității 
europene".

agențiile de presă
0 ședință extraordinară a cabinetului spaniol â avut 

loc la Paiatul Pardo din Madrid, sub președinția generalului Franco. Ministrul 
informațiilor nu a dat publicității nici un comunicat cu privire la problemele 
discutate, ci numai o simplă notă în care s-a anunțat că în cadrul reuniunii 
au prezentat informări ministrul de interne și cel al educației. Observatorii 
politici consideră că această întrunire a fost motivată de divergențele care au 
apărut în cadrul guvernului în legătură cu decretarea și modul de aplicare a 
stării excepționale.

In Pakistan a lost creat 
un nou partid politic, denumit 
Garda Poporului. El este condus de 
fostul ministru de externe, Zulficar 
Aii Bhutto, eliberat recent după o de
tențiune de aproape trei luni, sub acu
zația că, prin discursurile sale, a inci
tat la tulburarea ordinii în țară. (U.P.I.)

La Roma a avut loc o șe
dință a Direcțiunii Partidu
lui democrat-creștin italian, 
în cadrul căreia secretarul partidului, 
Piccoli, a prezentat un raport intitu

lat „Locul și modalitățile de desfășu
rare a viitorului congres național al 
P.D.C.”. în cursul dezbaterilor s-a 
subliniat că viitorul congres al parti
dului va trebui să rezolve problema 
realizării unei conduceri unite a parti
dului, expresie a unei deplasări spre 
stingă a grupării majoritare și a unei 
noi politici.

0 delegație japoneză a 
plecat sîmbătă la Pekin Pen- 
tru a duce tratative în vederea reînnoi
rii acordului comercial dintre Japonia 
și R. P. Chineză, expirat în decem
brie anul trecut Delegația este con-

păstreze 5
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Concepută ca un 
prilej de reafirmare a 
politicii britanice pe 
scena europeană, vi
zita premierului Ha
rold Wilsoii la Bonn a 
permis dezvăluirea in
tereselor complexe și 
contradictorii care 
confruntă în împre
jurările actuale pe a- 
liații occidentali. La 
sfîrșitul celor două 
zile de convorbiri cu 
cancelarul Kiesinger și 
alte oficialități vest- 
germane, declarația co
mună dată publicității 
folosește cunoscuta 
practică a formulelor 
generale în care sînt 
exprimate doar inten
ții și principii lăsînd 
însă vechile dileme la 
fel de nesoluționate ca 
și pînă acum. Reluînd 
de pildă ideea uni
tății europene, cele 
două părți se rezumă 
la afirmarea în gene
ral a acestui dezide
rat, evitînd însă să a- 
bordeze în mod con
cret căile și mijloa
cele aplicabile in ac
tuala situație interna
țională. Dimpotrivă, 
sînt adoptate anumite 
atitudini — ca de 
exemplu sprijinirea 
desfășurării apropia
telor alegeri preziden
țiale vest-germane 
Berlinul occidental 
care sînt privite 
multe capitale 
continentului ca avînd 
un caracter dăunător 
pentru eforturile de 
creare a unei atmo-

în

în 
ale

sfere de destindere în 
Europa.

în același context se 
înscrie și asigurarea 
dată interlocutorilor 
vest-germani că pro
blema semnării trata-

jabil în domeniul ener
geticii, dar care poa
te fi folosit și în teh
nologia armelor nu
cleare. Direcția aces
tei orientări pare des
tul de neechivoc indi-

rese comune în dome
niul militar sînt inter
pretate in general ca 
reflectînd în primul 
rînd tendința celor 
două părți de a can
dida la poziții proemi-

DUPĂ VIZITA LUI WILSON LA BONN

O schimb de vederi
care a lăsat deschise

multe probleme
CORESPONDENT4 DIN LONDRA DE LA LIVIV RODESCV

tului de neproliferare 
a armei nucleare ar 
constitui o condiție 
prealabilă pentru par
ticiparea la . proiectul 
tripartit anglo-olande- 
zo-vest-german în ve
derea producerii în 
comun a uraniului 
îmbogățit, sub formă 
de combustibil utili-'

cată de intenția celor 
două țări de a pro
iecta și construi îm
preună două tipuri de 
avioane militare, pre
cum 
'tanța 
lului
ropa.

Accentele puse 
conjugarea unor inte-

și de impor- 
acordată

N.A.T.O. în
ro- 

Eu-

pe

nente în ierarhia eu
ropeană a N.A.T.O. în 
al doilea rînd, se face 
din nou simțită obiș
nuita tactică britani
că prin care se urmă
rește valorificarea u- 
nor puncte de interes 
comun pentru a des
chide în felul acesta 
drumul candidaturii

Londrei la Piața co
mună. Așa se ex
plică desigur formula : 
„pentru ambele noas
tre țări, o Europă u- 
nită este de necon
ceput fără Marea Bri
tanie", inclusă în de
clarația comună. La 
Londra se consideră 
că această formulă ar 
echivala cu sprijinul 
integral al R. F. a 
Germaniei pentru in
trarea Marii Britanii 
ca membru în Comu
nitatea Economică Eu
ropeană.

La Bonn, sensul de
clarației respective nu 
este insă socotit atît 
de angajant. în cercu
rile vest-germane se 
afirmă că este vorba 
de un principiu ac
ceptabil pentru toți 
aliații vest-europeni și 
în consecință nu pre
judiciază pe nici unul 
din ei. La Bonn s-a 
ținut să se precizeze 
totodată că din punc
tul de vedere 
R.F.G. nimic 
convenite cu 
britanici în 
discuțiilor nu 
detrimentul 
franco 
ne. De aici 
observatorilor politici 
conchid că, dincolo 
de schimbul reciproc 
de formule amabile, 
Marea Britanie nu a 
obținut in fond decît 
promisiunea unei coo
perări într-o sferă li
mitată, în timp ce 
Germania occidentală

al 
din cele 
oaspeții 

timpul 
este în 

relațiilor 
vest-germa- 

cercurile

a reușit să 
intactă prioritatea a- 
cordată colaborării cu 
Franța în cadrul Pie
ței comune. De altfel 
un indiciu semnifica
tiv îl constituie hotă- 
rîrea Bonn-ului de a 
continua împreună cu 
Franța proiectul co
mun al unui Aerobuz 
pentru pasageri, chiar 
Căra participarea bri
tanică, așa cum fu
sese ea prevăzută ini
țial.

Rezultatele întîlnirii 
par mai mult teore
tice, ceea ce reiese și 
din faptul că a fost 
evitată, cu prudență 
reciprocă, adoptarea 
unor hotărîri sau an
gajamente concrete. 
In mare parte, aceas
tă abținere se dato- 
rește și incertitudini
lor previzibile în am
bele țări : Germania 
occidentală are de în
fruntat dificultățile 
alegerilor generale din 
toamna acestui an, iar 
laburiștii se pregătesc 
la rîndul lor pentru o 
înverșunată bătălie e- 
lectorală cu un an 
mai tîrziu. Iluzia Pie
țe! comune, împotriva 
căreia a crescut me
reu ostilitatea în opi
nia publică britanică, 
rămîne mai departe 
un considerent politic 
în programul laburist, 
fără ca episodul în
tîlnirii de la Bonn 
să-i fi .mărit șansele 
de a deveni realitate 
în viitorul apropiat.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteli". Tel. 17 60 10, 17 60 20.

ÎNCHEIEREA lucrărilor
CONGRESULUI

PARTIDULUI COMUNIST ITAII4N
Luigi Longo desemnat secretar genei

BOLOGNA 15. — Coresponden
tul Agerpres, N. Puicea, transmite: 
Sîmbătă au luat sfîrșit lucrările 
celui de-al XII-lea Congres al Par
tidului Comunist Italian. După ra
portul Comisiei de verificare a 
mandatelor a luat cuvîntul, în con
cluzia dezbaterilor Congresului, 
Enrico Berlinguer. Cuvîntarea sa 
a fost primită cu căldură de către 
participanți.

Delegații la congres au adoptat 
apoi documentul politic final care 
aprobă tezele prezentate de Comi
tetul Central și raportul tovarășu
lui Luigi Longo. A fost, de 
asemenea, adoptat Apelul adresat 
tării de către Congresul al XII- 
lea al Partidului Comunist Italian. 
Congresul a aprobat unele modifi
cări ale statutului partidului.

Întîmpinat cu ovații, Luigi Lon

go, secretarul ț 
lian, a rostit ct 
a congresului.

Delegații au 
Central al P; 
Italian și pe 
Centrale de Cumroi.

Lucrările Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Italian au 
luat sfîrșit într-o atmosferă de 
entuziasm. Participanții au intonat 
„Internaționala" — și cîntecul re
voluționar „Bandiera Rossa", au 
scandat lozinci în cinstea Partidu
lui Comunist Italian și a conducă
torilor săi. ★

întrunit în prima sa ședință, 
noul Comitet Central și Comisia 
Centrală de Control l-au desemnat 
pe Luigi Longo ca secretar gene
ral al Partidului Comunist Italian,

Lucrările Congresului

P. C. din
COPENHAGA 15 (Agerpres). — 

Lucrările Congresului Partidului 
Comunist din Danemarca, care au 
început vineri la Copenhaga, au 
continuat în cursul zilei de sîm
bătă. Participantii au dezbătut ra
portul Comitetului Central pre
zentat de Knud Jespersen, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Danemarca. Numeroși delegați s-au 
referit la lupta comuniștilor danezi 
pentru interesele clasei muncitoare 
daneze, împotriva participării tă
rii la blocul agresiv N.A.T.O., pre
cum și la probleme ale mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

Congresul a adresat guvernului 
danez un protest în legătură cu
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Danemarca
refuzul de a acorda vize de in
trare în Danemarca membrilor de
legației Partidului Socialist Unit 
din Germania, invitați să participe 
ca oaspeți la lucrările congresului.

transmit:
dusa de Yoshimi Furui, fost ministru 
al sănătății. Pe de altă parte, oficia
lități ale Ministerului japonez al Afa
cerilor Externe au afirmat că „nu se 
vor ridica obstacole politice sau lega
le" împotriva deschiderii unui serviciu 
neregulat de comunicații aeriene între 
cele două țări.

GREVA DOCHERILOR 
DIN S.U.A.

Membrii Sindicatului docheri
lor din portul New York au 
acceptat vineri nrevederile 
noului contract colectiv înche
iat cu armatorii, după ceste 
8 săptămîni de grevă. Greva va 
continua în celelalte porturi de 
pe coasta răsăriteană a S.U.A., 
unde noul contract colectiv nu 
a fost încă aprobat.

Un detașament de nave 
militare sovietice, format din 
navele purtătoare de rachete „Boiki” 
și „Neulovimîi”, un submarin și un 
tanc petrolier, a sosit în portul Co
nakry, unde va face o vizită de prie
tenie, potrivit înțelegerii între guvernul 
U.R.S.S. și cel al Guineei.

Protocolul 
româno-ungar 
de colaborare 

in domeniul 
agriculturii

BUDAPESTA 15. — Coresponden
tul Agerpres. Al. Pintea. transmite : 
In urma convorbirilor care au avut 
loc între delegația Consiliului Supe
rior al Agriculturii din România și 
delegația Ministerului Agriculturii si 
Industriei Alimentare din Ungaria, 
la 15 februarie a avut loc la Buda
pesta semnarea protocolului româno- 
ungar privind colaborarea economi
că și tehnico-știintifică în domeniul 
agriculturii pe perioada 1971—1975.

Protocolul a fost semnat din par
tea Consiliului Superior al Agricul
turii de către prof. David Davidescu. 
vicepreședinte al Consiliului, iar 
din partea Ministerului Agriculturii 
si Industriei Alimentare ungare de 
către dr. Gergely Istvân, adjunct al 
ministrului.

în timpul șederii în Ungaria, de
legația Consiliului Superior al Agri
culturii a vizitat unități agricole de 
producție si instituții de cercetare 
științifică și a fost primită de către 
Dimeny Imre. ministrul agriculturii 
si industriei alimentare al R- P. Un
gare.

Sîmbătă Ia prînz delegația română 
a părăsit Budapesta. îndreptîndu-se 
spre tară.

Congresul 
extraordinar 
al Partidului Socialist 
Unit din Germania - 
Berlinul occidental

BERLINUL OCCIDENTAL 15 (A- 
gerpres). — în sala „Neue Welt" a 
avut loc sîmbătă Congresul extraordi
nar al Partidului Socialist Unit din 
Germania — Berlinul occidental. La 
lucrările congresului au luat parte 900 
de delegați și invitați. Pe adresa con
gresului au sosit mesaje de salut din 
partea unor partide comuniste și mun
citorești frățești, printre care și din 
partea Partidului Comunist Român. 
Raportul „Cu privire la situația ac
tuală și sarcinile imediate ale parti
dului” a fost prezentat de Gerhard 
Danelius, președintele P.S.U.G. din 
Berlinul occidental. Participanții au 
dezbătut apoi raportul.

Congresul a aprobat textul unor re
zoluții și a adoptat noul statut al 
partidului. Noua denumire a partidu
lui, înscrisă în statut, este Partidul 
Socialist Unit al Berlinului occidental.

Președintele Nixon despre 
o posibilă revizuire 
a sistemului monetar 

interoccidental
WASHINGTt

Președintele S' 
Nixon, a dee 
vizite la Mini
S.U.A.. că ri ... ■
monetar intere 
tui unul din pr 
ale convorbirile 
vea în cursul 
lătorii în Euroi 
șfedintele Nixon 
pregătit deja. î .... cu minis
trul de finanțe. David Kennedy, do
sarul cu principalele Drobleme pri
vind sistemul monetar interocci- 
dental. Statele Unite ar putea lua 
inițiativa acestei revizuiri — a a- 
rătat Nixon — dar mai întîi tre
buie să ținem seama de poziția ță
rilor din Europa occidentală.

Comentînd declarația președinte
lui S.U.A.. agenția France Presse 
relatează că ..cu două săptămîni 
înainte de sosirea sa la Paris. Ri
chard Nixon încearcă să-și apropie 
poziția fată de cea a generalului 
de Gaulle, recunoscînd că a ve
nit momentul ca sistemul monetar 
internațional să fie revizuit".

în cercu'rile apropiate trezoreriei 
americane se apreciază că noua 
Administrație „nu preconizează o 
majorare a prețului aurului pen
tru a soluționa pe această cale pro
blema lichidităților internaționale 
sau pentru a pune canat speculei 
cu devize", relatează agenția citată 
mai sus. Tocmai pentru a evita o 
asemenea soluție. Statele Unite 
consideră preferabilă luarea iniția
tivei în revizuirea sistemului mo
netar occidental. înainte ca o nouă 
criză monetară să Dună dolarul în 
pericol.
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