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în hala monobloc a uzinei 
^Automatica" pe un panou se 
poate citi „Calitatea nu se referă 
numai la buna execuție a pro
duselor, ea are în vedere nivelul 
parametrilor tehnici, randamen
tul care se obține în exploatare, 
durabilitatea și comoditatea în 
folosire". Cuvinte constituind tot 
atîtea obligații pe care, încă de 
la înființarea întreprinderii, tînă- 
rul colectiv de aici și-a propus 
și a găsit resursele necesare să 
le transforme în fapte palpabile. 
Un exemplu de dată recentă — 
concretizarea utilizării casetelor 
UNIMOD și echiparea dulapu
rilor cu sertare pentru centra
lele electrice.

— Realizarea ambelor produse 
— ne explică tov. ANDREI 
DUNDUC — inginerul șef al 
urinei — prezintă multiple avan
taje tehnico-economice. Astfel 
prin folosirea casetelor UNIMOD 
operațiile de proiectare se reduc 
în proporție de 80 la sută. Con
comitent se poate trece de la 
producția de unicate la producția 
de serie și în acest fel la o mai 
bună specializare a muncitorilor. 
Pa de altă parte, centralelor elec
trice, unde sînt instalate, li se 
creează posibilitatea remedierii 
rapide a avariilor — schimbarea 
uttm casete defecte cu alta în 
perfectă stare putîndu-se efectua 
cu maximum de operativitate.

în ce privește importanța e- 
chipării dulapurilor cu sertare, 
comparația cu vechiul sistem 
practicat vorbește de la sine. 
Dacă pînă acum, pentru a ac
ționa vanele dintr-o centrală e- 
lectrică de 240 MW trebuiau 140 
de dulapuri în prezent sînt su
ficiente doar 24. Evident, în acest 
mod volumul suprafeței con
struite se reduce substanțial, o- 
dată cu el cheltuielile materiale 
șl de manoperă se diminuează.

Este de menționat că ideea 
trecerii la introducerea în fabri
cație a noilor produse a întîm- 
pinat din partea diverselor foruri 
și persoane interesate destule ri-

dicări din umeri, multă inerție. 
Cu atît mai mare apare meritul 
tehnicienilor și eonomiștilor uzi
nei care au militat consecvent 
pentru promovarea acestor me
tode. Calitatea produselor, Insă, 
presupune înainte de toate, ca
litatea muncii în toate compar
timentele de activitate, compe
tența fiecărui om angrenat în 
procesul de producție al între
prinderii.

Concludent în această privință 
este faptul că la „Automatica* 
la începutul lunii decembrie au 
fost depășite prevederile inițiale 
ale planului cincinal pentru 1970. 
Valoarea producției globale și 
marfă estimată a se obține pînă 
la finele anului 1968, depășind 
de circa două cri pe cea a anu
lui 1966. Spor cantitativ care îji 
are izvorul nu în investiții su
plimentare, nu în mărirea numă
rului de muncitori, ci în crește
rea — cu cca. 76 la sută a pro
ductivității muncii.

— Studiile întreprinse în ca
drul acțiunii de așezare pe bază 
realist-științifică a producției și 
a muncii — ne «punea tov. ing. 
Dan Cosmin — au permis de
pistarea unor însemnate rezerve 
în folosirea spațiilor de producție. 
Schimbarea modului de dispu
nere a mașinilor, conceperea mai 
judicioasă a fluxului tehnologic

se impunea. Calendele teoretice 
și-au găsit o deplină corespon
dență în practică — indicele de 
utilizare a suprafețelor productive 
a crescut față de primul an al 
cincinalului cu cca 60 la sută.

In cadrul preocupărilor mai 
vechi existente pentru ridicarea 
nivelului productivității munca 
se cuvine a fi menționată îndeo
sebi atenția acordată eutoutilăriL 
Căutările în acest sens au dat 
roade. Grupa de specialiști, cu 
atribuții precise în domeniu] 
amintit, și-a trecut cu brio exa
menul. Tn incinta întreprinderii 
au fost construite o «eamă de 
mașini speciale, scule și diverse 
utilaje a căror valoare depășește 
ordinul sutelor de mii de let 
Acest lucru constituind încă o 
dovadă a felului în care b 
.Automatica" se înțelege să fie 
rezolvate problemele pe care Ie 
implică în dezvoltarea sa verti- 
c acasă producția.

Pentru anul 1969 planul pre
vadă o creștere a volumului pro
ducției marfă cu irxă 27 la sută. 
Firesc, pentru rtaltzarea lui este 
imperios necesar ca să fie creata 
o seamă da condiții încă din

GH GHIDRIGAN

(Contirasar* m pag. a Ill-e i

COMITETELE U.T.C. NOU ALESE, LA LUCRU

S-AU FĂCUT NUMEROASE PROPU
NERI. CE SA FACEM CU ELE?
Discuțiile vii ți diverse pur

tate In cadrul adunărilor de 
dare de seamă și alegeri, nu
meroasele observații asupra 
activității desfășurate, dar 
mai ales sugestiile și propu
nerile privind activitatea de 
viitor făcute cu aceiași prilej, 
au evidențiat încă o dată, csi 
puterea unor exemple revela
toare, preocuparea și răspu- 
derea uteciștilor pentru îmbu
nătățirea continuă a muncii, 
dorința lor unanimă de a ob
ține, cu fiecare zi, rezultate 
superioare In îndeplinirea tu- 
tuturor sarcinilor ce le revin

Studiul atent, meticulos, stu
diul necesar în vederea asigu
rării tuturor condițiilor pen
tru realizarea lor, dă putința 
să se vadă limpede că aceste 
preocupări și sugestii sint ro
dul unor căutări pornite din 
atitudinea înaintată a uteciș
tilor față de muncă, a ten
dinței lor permanente de 
autodepățire. a dorinței de a 
face activitatea organizației și 
în același timp propria activita
te mai bogată, mai fructuoasă. 
Aceasta se întîmplă însă în
deosebi în acele organizații, 
in acele colective, unde ase-

menea calități sînt cultivate, 
acolo unde spiritul 
activ, atitudinea

creator, 
responsa

bilă față de destinele muncii 
comune sînt în permanență 
în centrul preocupărilor orga
nelor de conducere, a întregu
lui colectiv. Acolo, și practica 
ne-a arătat că numai acolo, 
uteciștii își pun la inimă pro
blemele organizației, că se gîn- 
desc Ia ele. că-i frămîntă de
opotrivă existența unor nea
junsuri ca și posibilitățile de 
înlăturare, de îndreptare. Exis
tența acestui fertil izvor de 
idei, de opinii și inițiative

PRAG SPRE
VIRSTA DE AUR

înscrisă în calendarul sărbătorilor noastre ob
ștești, Ziua tipografului — celebrată ieri — sub
liniază cu lumina prețuirii trăsăturile unui por
tret familiar. Este portretul omului care ne-a 
pus în palme abecedarul, deschizîndu-ne prima 
fereastră spre lume. Este eroul de la 13 De
cembrie 1918, cel care a scris manifestele liber
tății cu cerneala sîngelui. său generos. Este 
omul care răspîndește azi. în milioane de exem-

OMAGII
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plare — în milioane de ziare, reviste și cărți — 
cuvintul cotidian al adevărului, cuvîntul parti
dului, îndrăzneț, curat și fierbinte ca și inima 
cititorului care-1 așteaptă cu nerăbdare. Urcăm 
pe bordul unei noi zile în mînă cu un ziar. O 
pagină tipărită rezumă, prin cuvîntul tipărit 
geografia acestei zile Ia dimensiunea unei țâri 
sau a lumii întregi. Scoțînd zilnic la tribună 
cuvîntul, meșterul tipograf — reprezentant al 
unuia din cele mai avansate detașamente ale 
clasei muncitoare din România — nu-și precu
pețește nici o clipă efortul, conștient că acest 
cuvint, ca pedagog ai conștiinței publice, a că
pătat în anii noștri o nouă valoare, autoritatea 
Iui trebuind, în chip firesc, să sporească de la

GRIGORE TRAIAN POP 
(Continuare in pag. a 111-a)

Intrat de mult In tradiție, ea 
orice moment care marchează, 
an de an trecerea la o nouă etapă, 
majoratul face parte din acele ac
tivități care marchează un 
eveniment deosebit in via
ța tinerilor, situindu-se alături 
de altele, la fel de precis jalona
te, care fixează în memoria co
lectivului ziua de naștere a unuia 
din membrii săi, ca și clipa înte
meierii unei familii, ca fi — apoi 
— nașterea primului copil. In fe
lul acesta, organizația U.T.C. se 
dovedește receptivă la preocupă
rile intime ale tinerilor ți se apro
pie de ele cu atenție, cu gingășie, 
pentru a le ridica coloarea fi a le 
impune atenției tuturor. In mod 
firesc, căzindu-ți momentele pro
prii de bucurie în centrul aten
ției celor din fur, motiv de bucu
rie fi pentru ei, in aceeași măsu
ră. tinărul se simte cu adevărat 
în mijlocul unui colecție, in sinul 
unei familii care U respectă ți U 
iubește. Este procesul de apro
piere reciproci, de înțelegere 
trainică intre membrii săi, pe care 
organizația V.T.C. îl pune fără 
întrerupere la temelia activității 
sale.

Evenimentul sărbătoresc al 
majoratului nu poate fi așa
dar pricit, în viața organi
zațiilor U.T.C., ca un pisc

izolat într-un platou fără alte 
reliefuri. El este flancat de un în
treg șir de manifestări, menite 
să-l pregătească, să-i dea culoare 
și viabilitate, să-l graveze ca pe 
o amintire într-adevăr de neșters 
în memoria tinerilor. In numeroa
se organizații, tradiția cu valoaie 
de simbol a sărbătoririi majoratu
lui în decembrie, atunci cînd se 
apropie înnoirea calendarului, a 
fost extinsă pe toată durata anu
lui, finzînd să coincidă cu mo
mentul real al împlinirii celor 18 
ani. Evenimentului propriu-zis îi 
preced și succed acțiuni preg
nante, cu un firesc ecou în 
conștiința tinerilor, îndemnați 
să mediteze la înalta res
ponsabilitate pe care o incum
bă condiția de cetățean al patriei 
socialiste, de constructor activ și 
angajat al viitorului. întîlnirile cu 
activiști de partid și de sfat, cu 
pedagogi, cu juriști, cu oaneni de 
știință, dezbaterile închinate lo
cului vîrstei de aur a omului în 
vîrsta de aur a țării, constituie o 
demonstrație convingătoare că 
sărbătoarea celor 18 ani este în
cărcată de grija nobilă și matură

(Continuare în pag. a 111-a)
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constituie o garanție sigură 
ca organizația poate speră și 
aspira spre rezultate tot mai 
bune.

Ințelegînd bine acest lucru, 
comitetele unor organizații pe 
pe raza comunei noastre, ca 
de pildă organizația condusă

GHEORGHE NIȚESCU 
secretarul comitetului 

comunal U.T.C.
Dăniceni, județul Vîlcea

(Continuare tn pag. a ll-a)
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au înscris :S

9
în pagină Cucu scoa
te din descrierea pla
iurilor românești a- 
devărate picturi rem- 
brandtiene, valorînd 
contrastele de umbră 
și lumină. Un obraz 
observat de aproa
pe cu explozia bli
tzului capătă sem
nificații neaștepta
te. vorbește despre 
gînduri tainice și 
scoate din mistere
le caracterului a- 
cele fulgurații in
vizibile, trădate de 
un ochi necruță
tor, cum ar fi cel 
al lui Dumnezeu.

Am văzut nume
roase expoziții și

Misterul cel mai te
ribil al lucrurilor 
isbucnește din lem
nul unei mobile și 
un vas post? să-ți 
vorbească despre 
comunicarea cu ce
le neînsuflețite. O- 
chiul unei pisici 
surprins pe neaștep
tate de o curiozitate 
foto îți poate spune 
cit La Bruyere. Nu 
pot să nu amintesc 
despre o perversi
tate a fotografierii 
dacă mă gindese la 
pînda aparatului a- 
supra ființelor. Ele 
sint despuiate de 
orgoliu, de rușine, de 
ipocrizie în mod ne-

„MAI CREDEȚI IN PAUL Șl VIRGINIA?'

Cred, ca multă 
lume, că fotogra
fia este o artă, așa 
că să nu mi se cea
ră explicații 
mentare. Aici nu 
vorba de 
‘ie tehnică 
'e execută 
♦anee sau 
"»ează într-un anu- 
nit fel pelicula. Am 
cunoscut, nu cu 
multi ani în urmă, 
pe un mare artist 
al acestui gen ce se 
numea Aurel Bauch 
și vizitîndu-i casa 
mi-am dat seama ce 
minuni se pot scoate 
dintr-o lentilă și 
un burduf, din niș
te cerneală de retu
șat și puțin carton. 
Orașele cele mai

supli- 
e 

contribu- 
a celui 
înstan- 
develo-

FOTOGRAFII
banale deveneau 
plastice, vorbeau 
din cenușiul lor 
estompat, descriau 
străzi lucind sub 
ploi, ori arătîndu-și 
ziduri bătrîne. Mi- 
clea sau Grigores- 
cu în zilele noastre 
mi-au înfățișat un 
Sibiu pe care nu-1 
observasem nicio
dată, cu acoperi
șuri din care răsă
reau ochi metafi
zici veghind asupra 
Timpului. Alături,

Eugen Barbu

mi-am dat seama 
că poate exista și 
un suprarealism de 
cea mai bună cali
tate în fotografie. 
Un gard nins, luat 
de dincolo de un 
geam aburit poate 
să evoce telegarii 
celești și o șosea 
sub felinare poate 
arăta ea o galaxie.

cruțător. Nudul care 
îngrozește numai pe 
cei prefăcuți poate 
să întreacă earnali- 
tatea culorii și a 
pensulei. Alb-ne- 
grul, uughiulația 
si mai ales ineditul 
fotografiei sint su
perioare tradiției 
picturale. Mai exis
tă însă un gen în 
fotografie, destul 
de rar : cel carac
terologic.

Am în față cea 
mai bună fotogra-

fie a anului : coper
ta ultimului număr 
al revistei „Sport", 
fotografie semnată 
de Aurel Neagu. 
Ce frapează aici ? 
Inteligența reporte
rului. De data a- 
ceasta nu s-au va
lorat gardenele pă
răsite ale unui sta
dion, ori poezia u- 
nei sărituri la cap, 
nu vedem nici mă
car un balon rotund 
oprit intr-o plasă. 
Nu ni se înfățișează 
o spectaculoasă să
ritură de berbec din 
careul de 16 metri. 
Artistul, pentru că 
executantul este un 
artist, s-a oprit a- 
supra unei emoții 
profund omenești. 
După meciul de 
rugby România- 
Franța. autorul stră
lucitului succes au
tohton, Irimescu 
este purtat de fana
tici pe umeri. Omul 
care a înscris 15 
puncte Cocoșului 
Galic credeți că 
are figura marția
lă a unui general 
trecînd pe sub ima
ginare arcuri de 
triumf ? Nu I Plîn- 
ge...

E superb, e mag
nific. Mi-au dat la
crimile. Bravo, Nea- 
gule !

„O importanță deosebită 
în acest sens o are colec
tivul de muncă, prin găsi
rea unor preocupări pen
tru cei doi tineri, forma
rea dragostei de muncă 
față de locul de muncă, 
față de colegii de muncă".

VASILE GRECV, 
comuna Urmeniș, județul 

Bistrița-Năsăud

Am citat dintr-o lungă 
scrisoare primită în cadrul 
„ecourilor", la un articol mai 
vechi al meu: „Mai credeți 
în Paul și Virginia ?“ („Scîn- 
teia Tineretului" 15 octom
brie). Am mai revenit asupra 
lui, comentînd părerile unor 
tineri, între care și ale sem
natarului rîndurilor de mai 
sus. In unele privințe, dacă 
își amintește, l-am combătut. 
Dar cu ideea citată sînt com
plet de acord. Mai mult chiar, 
ea mi-a amintit de un caz pe 
care aș vrea să-l povestesc 
acum.

CE FRUMOS A ÎNCEPUT 
TOTUL !

Doi studenți bucureșteni ab
solviseră aceiași facultate: 
chimia Industrială. Se căsăto

0 TEORIE 
SENTIMENTALĂ

A VASELOR 
COMUNICANTE

riseră îndată după absolvire 
și primiseră post în aceiași 
întreprindere. Primiseră și lo
cuință. Se iubeau. Erau admi
rați, sau ca să mă exprim 
mai exact, invidiați. Puteau 
oricind să formeze obiectul 
unui reportaj pozitiv și ii 
fișasem anume pentru asta. 
Numai că, pînă să scriu re

portajul, s-a modificat... tema 
Peste trei ani, tinerii s-au 
despărțit, adică el a plecat de 
acasă. „Iar povestea asta ?“... 
Aveți răbdare, e o altă po
veste. Mai bine zis „cheia" e 
în altă parte.

Primiseră, deci, post, in a- 
ceeași întreprindere... dar la 
secții diferite. Ea făcea ana

lize. El făcea cercetare. Ea nu 
avea nici o ambiție specială, 
făcea analize. El avea insă 
ambiții foarte mari. Dorea să 
găurească cerul. Dar cerul nu 
s-a arătat prea lesne de găurit. 
Ce s-a întimplat, exact, la 
locul lui de muncă, nu știu. 
Aveam de gînd să cercetez, 
dar vă dați seama că in a- 
semenea cazuri e greu să 
stabilești de partea cui e 
dreptatea. El se plingea că i 
s-a impus o anumită plafo
nare, că domnea în acel la
borator o atmosferă stătută, 
de autoliniștire, ci „lefegiii" 
se străduiau, din răsputeri, 
să blocheze drumul inițiativei 
creatoare. Firește că alții erau 
de altă părere, îl acuzau de 
pripeală, de intenția de a se 
afirma cu orice preț, de 
lipsă de adevărată perseve
rență...

Dar toate acestea se pe
treceau tn cele opt ore, iar 
pe noi ne interesează, acum, 
celelalte șasesprezece. El venea 
acasă, din ce în ce mai ne
mulțumit. Mohorît și acrit.

IONEL HRISTEA

(Urmare din pag. a lll-a)
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Ștefan Stoian.-
„PE MALUL FLUVIULUI 

DEPARTE..."
Volumul de schițe și po

vestiri ai Iui Ștefan Stoian, 
apărut în colecția ,,Luceafă
rul" (E.P.L.) relevă un scrii
tor sensibil mult la amintiri
le din copilărie și din pri
ma tinerețe ale unui erou cu 
care, bănuim, nu o dată se 
confundă. Amintiri poate nu 
e termenul cel mai potrivit, 
ar fi mai degrabă vorba de 
niște momente închipuite, 
hrănite însă imaginativ din 
substanța reală (și nu o dată 
dureroasă) a unor emoții, 
stări, traumatisme ce par a 
fi cunoscute bine de autor. 
Prozele acestea se petrec în 
medii destul de diferite : u- 
nele în straturile cele mai 
sărace ale periferiei urbane, 
altele în cartierele mic-bur- 
gheze, de oameni cu ceva 
stare, care duc o existență 
banală pe care Insă o savu
rează în tihnă. Principalul 
personaj — în ceea ce are el 
mai caracteristic, adică auto
ironia amară, indiferența fă
cută, o dureroasă nepă
sare — circulă în pagini
le acestei cărți dîndu-i u- 
nitate de ton și viziu
ne. îl pîndește pe Ștefan 
Stoian pericolul înduioșării 
pentru viața măruntă ca și 
încercarea de a poetiza fa
cil : „Ala sînt eu, spuse el (...) 
de acum înainte cînd al să 
te uiți pe cer și ai să vezi 
un nor să știi că ăla sînt eu" 
(p. 32). Influența Iui He
mingway este deocamdată e- 
videntă dar în definitiv, o 
anume influență nu trebuie 
să i se reproșeze nici unui 
debutant, este în firea lucru
rilor. Se remarcă mai ales 
„Pe malul fluviului, depar
te..." si „Peisaj". Volumul 
este călduros prezentat de 
criticul S. Damian.

Tudor Octavian: 

„POVESTIRI DIFERITE"

Tudor Octavian este, în 
cele mai bune dintre schițe
le sale, un umorist inteligent. 
Dintre procedeele pe care le 
folosește, mai ales hiperbo
la îl duce la rezultate neaș
teptate. EI nu se teme nici
odată să exagereze. Perso
najele sale, ieșite chiar din 
această posibilitate de a 
fabula mărind necontenit di
mensiunile de Ia care poves
tirea pornise inițial, se des
prind pînă la urmă din ca
drul ce le fusese fixat pen
tru a circula ca tipuri în- 
tr-un timn si spațiu nedefi
nit. Bătrînul din „Tăietorul 
de lemne", de exemplu, va 
avea, pe rînd. cincizeci de 
ani, apoi șaptezeci, optzeci, 
nouăzeci, o sută, o sută 
douăzeci, o sută șaizeci de 
ani ca pînă la urmă să în
țelegi că ei este Bătrînețea 
însăsi. cutremurătoare — și 
de ce nu ?—contaminată ca o 
maladie ce nu poate fi evi
tată decît prin moarte.

Nu e vorba deci de un co
mic pur și cu atît mai pu
țin de unul gratuit ; Tudor 
Octavian va încerca totdeau
na să spună adevăruri gra
ve. Am întîlnit în aceste 
Pagini o mare putere de vi
sare întoarsă în derizoriu și 
ridiculizată crunt de autor. 
Efecte de un umor irezistibil 
reușește să obțină povestito
rul botezfnd cu numele unor 
personaje de basm (Făt 
Frumos, Zmeul, Sfînta
Miercuri etc.) indivizi ce 
prin preocupări, comporta
ment, limbaj se dovedesc a 
fl oameni de toate zilele. Un 
anume tîlo moral va fi însă 
șl aici prezent. Adrian Ma
rino, caracterlzînd pe auto
rul „Povestirilor diferite", 
observa mult „spirit critic", 
„auto-ironic", „instinct al pu- 
doarel, uneori și al mistifl- 
eațiel".

ANIVERSARE COMUNĂ
Sîmbătă și dumi

nică, la căminul cul
tural din Miercurea 
Niraj, județul Mureș, 
a avut loc o dublă a- 
niversare : centenarul 
corului bărbătesc și 75 
de ani de la înfiin
țarea formației de tea
tru.

Cu prilejul festivi
tății, pentru merite 
deosebite in stimula
rea mișcării cultural- 
artistice de amatori,

tovarășul dr. Ion Vlă- 
duțiu, director al di
recției așezămintelor 
culturale din Comi
tetul de stat pentru 
cultură și artă a în- 
mînat unui mare nu
măr de membri ai 
formațiilor sărbătorite 
ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste 
România. Reprezen
tanți ai organelor ju
dețene de partid și 
de stat, scriitori, com-

pozitori și oaspeți, au 
felicitat cele două 
formații. La spectaco
lul desfășurat pe 
scena căminului cul
tural și-au dat con
cursul, alături de for- 

■ mafiile sărbătorite, e- 
chipe artistice din Tg. 
Mureș, Sighișoara, Re
ghin, Roteni, Ceauș, 
Acățări, Cernești ș.a.

C. POGĂCEANU

Școală nouă

la Tecuci
Șaisprezece săli de 

clasă, două labora
toare moderne (de 
fizică și chimie), 
două săli pentru stu
dii aplicative (științe 
naturale, muzică și 
desen), biblioteca și 
multe altele. Aces
ta este 
recent 
ceului 
partea
rilor din localitate. 
Este prevăzut, de 
asemenea, să se con
struiască în perioada 
următoare și o mo
dernă sală de sport.

darul primit 
de elevii li- 
nr. 2 din
con*tructo-

ADRIAN 
BRAHNEA

EXPOZIȚIE
LUCHIAN

Expoziția amatorilor 
și consacraților

La sediul D S.A.P.C.-Galați s-a deschis, cu 
concursul tinerilor din D.S.A.P.C. și de la 
Muzeul de artă modernă și contemporană ro
mânească, o expoziție de artă plastică. Lu
crările expuse au reținut atenția vizitatorilor 
prin stilul lor original, expresivitatea șl linia 
lor cromatică. Printre artiștii amatori din 
cadrul D.S.A.P.C. remarcăm prezența cu lu
crări de pictură a Iul Popescu Crișan, Sima 
Eugen, Dumbravă Marla, a lucrărilor de gra
fică ale tinerei Pitigol Lilies fin a cărei se
rie de 5 tablouri este folosită din plin tehni
ca tușurilor colorate), două lucrări semnate 
de Durbacă Liviu șl trei aspecte industriale 
redate în tuș de Bobocea Ștefan.

Participarea artiștilor plastici profesioniști 
din cadrul muzeului se face simțită prin lu
crări de pictură semnate de Holbam Eugen, 
Marcul eseu Simion, Tomaselli Angela și 
sculpturile lui Ingo Glass.

Remarcăm evenimentul In sine ca una 
dintre cele mai interesante acțiuni ale orga
nizațiilor U.T.C. respective.

C. CATANĂ

• Duminică la Muzeul Simu 
din Capitală s-a deschis ex
poziția intitulată — „Lu
chian înnoitorul"". Ideea ex
primată In titlul expoziției 
este ilustrată prin cele a- 
proape 100 de picturi In 
ulei, pasteluri, acuarele, de
sene — provenind din mu
zeul gazdă și din alte mu
zee și colecții — ca și prin 
unele documente privind 
viata și activitatea artistu
lui. Sînt expuse, de aseme
nea o serie de lucrări ale 
unor precursori ai săi, ca 
Grigorescu și Andreescu, o 
selecție din pictura epocii, 
precum și opere ale unor 
artiști, continuatori ai Idei
lor înnoitoare ale marelui 
pictor, care în aceste zile 
este sărbătorit cu prilejul 
centenarului nașterii sale.

• La universitatea din 
Timișoara a avut loc ieri un 
simpozion consacrat 
sării a 100 de ani 
nașterea pictorului - 
Ștefan Luchian. 
universitari și critici 
au vorbit despre viața

aniver- 
de la 

român 
Lectori 
de artă 

Sț 
opera artistică a marelui 
pictor.

La simpozion au participat 
personalități ale vieții cul
tural-artistice timișorene, ar
tiști plastid, cadre didactice 
și studenți de la facultatea 
de arte plastice, precum șl 
alti iubitori al artei plas
tice.

(Arerpre,)

VALENTINA BOȘTINĂ: „Străbunul" NICOLAE APOSTOL t Studiu pentru „Bălcescu"

VERNISAJ
MARAMUREȘAN

Aflat la cea de-a \\a ediție a 
sa, Festivalul se desfășoară sub 
auspiciile tradiției, și asta însem
nează nu numai cumul de ani, ci 
și de experiență, și, implicit, de 
valoare de maturitate artistică.

Toate că cel mai de seamă rod 
al unei tradiții este consolidarea 
conștiinței propriei valori, pro
pulsoare de îndrăzneală. Căci 
„Apus de soare" intr-o interpre
tare de amatori, cină acești o- 
matori sînt o echipă de teatru 
sătească, este de două ori un 
act de curaj. Dar un curaj în
dreptățit de tradiție, pentru că 
echipa de teatru a Căminului 
cultural DoVncsca, județul Sucea
va, numără zece ani de activi
tate rodnică, fiind de trei ori 
laureată a Festivalului (de două 
ori premiul I și o dată premiul 
al II-lea). Fără îndoială, secre
tul succesului se află tn pasiu
nea pentru teatru a celor peste 
50 de membri ai formației și in 
dăruirea și priceperea cu care 
sînt pregătiți de către actorul 
Ilarie Curechianu (regizorul 
spectacolului) și de către instruc
torul formației, Eugen Holban.

Pentru prima dată într-o inter
pretare de amatori, drama lui 
Delavrancea nu sărăcește în sen
suri, dimpotrivă, capătă tonali
tăți surprinzătoare. Strănepoții de 
pe plaiurile sucevene ai răzeși
lor lui Ștefan interpretind pe 
Ștefan și pe răzeșii lui, aceasta 
nu este numai un act tulbură
tor în sine, ci și cu efecte tea
trale subtile. Exigențele genu
lui impuneau posibilități actori
cești de care numai profesio
niștii erau capabili. Și totuși, o 
fegie inteligentă a transfor
mat condiția de amator în virtu
te. Atunci cînd resursele acto
ricești se epuizau, amatorii din 
Dolhasca jucau „rolul" lor 
firesc, de țărani, urmași ai ră
zeșilor lui Ștefan. Trecutul și 
prezentul se interferau subtil, u- 
nele replici cheie ale piesei că- 
pătînd o semnificație deosebită, 
subliniată adeseori de aplauzele 
sălii. Pendularea între realitate 
și spectacol, între spontaneitate 

virtuozitate actoricească, con
feră interpretării, poate involun
tar, rafinament. Gheorghe Agapie 
și-a jucat rolul cu autenticitate, 
un Ștefan grav, de o majestate 
a gestului și a trăsăturilor de în- 
tr-adevăr „zimbru sobru și re- 
gal".

FINALA BIENALEI

I. L CARAGIALE"

TEMEINICIA
TRADIȚIEI

Un alt semn al temeiniciei u- 
nei tradiții este inteligența. Pen
tru că poate acesta este epitetul 
potrivit spectacolului coupâ „Gio- 
conda și... celelalte" (compus din 
,,Mașa" de A. P. Cehov, „înaintea 
gustării de dimineață" de Eugen 
O’Neill și „Rochia" de Romulus 
Vulpescul prezentat de Palatul 
Culturii din Pitești, în regia ar
tistică a lui Valeriu Dobrin. Ideea 
evidentă și puțin superficială a 
spectacolului ar fi că fiecare fe
meie este o Giocondă în felul ei, 
și de aici poate titlul prea de 
revistă. Sensul profund, nu în
deajuns de evidențiat, este o me
ditație gravă asupra condiției u- 
mane. Tabloul Giocondei domi- 
nînd scena, devine simbolul plin

de mister al existenței consumate 
in banalitatea vieții cotidiene. De
corul stilizat la maximum oferă 
fiecărei părți sensul parabolic ne
cesar. Artificii tehnice, și mai 
ales ultima piesă a coupe-ului, 
„Rochia", pune la lumină perso
najul invizibil, dar de fapt prin
cipal, al spectacolului: timpul 
care înghite existențele multipli
cate ale individului coupâ-ul pu
țind fi pus sub cuvintele tragice 
ale poetului: Alte guri aceeași 
gamă.

Un festival care prilejuiește 
asemenea spectacole este un fes
tival care dovedește pe deplin 
virtuțile tradiției.

SABIN BORCAN

PREMIERELE SĂPTĂMÎNII
TELEVIZIUNE

17,35 — TV. pentru specialiștii din industrie. Ciclul „Ci
bernetică"

18,05 — Curs de limba franceză (lecția a 38-a).
18.30 — Albatros — revistă literară pentru tineret. Colegii noș

tri de la revista „Amfiteatru".
19,00 — Telejurnalul de seară.

19.45 — Invitație pentru sîmbătă. Emisiune de turism.
20,00 — Zoo — Graiul animalelor (III).
20,25 — întrebări la care s-a răspuns... întrebări la care nu 

răspuns — emisiune de știință.
20.45 — Film artistic : „Hocus-Pocus", cu Heinz Rflhmann.
22,15 — Dialog despre cultură. Cum, ce și cit traducem.
22.30 — Varietăți pe peliculă.
22.45 — Telejurnalul de noapte.

s-a

• Producția sovietică „6 IULIE" regizat de Mihail Satrov 
un „colecționar" de premii la marile festivaluri interna
ționale cinematografice: la Veneția, pentru „Cîinele săl
batic Dingo" — care a rulat și pe ecranele noastre —, la 
Moscova și la Karlovy-Vary — în acest an — pentru „6 Iulie" 
film al cărui erou central este V. I. Lenin. Acțiunea filmului 
este inspirată de evenimentele din timpul răscoalei eseriior 
care a avut loc în primul an al Puterii sovietice.

• „ASTĂ SEARA MA DISTREZ" — un film pe care nu 
vi-1 recomandăm. Tot ce poate fi mai penibil, mai desuet și 
mai de prost gust cumulează acest film în care — singură 
consolare — apare celebritatea muzicii ușoare : cîntăreața 
Lola Falana.

Doar două premiere, cea mai săracă săptămină pentru ci
nefili ! Norocul îl constituie reluările.

Ca în fiecare sfîrșit de an, 
și în acest decembrie, artiștii 

A plastici maramureșeni se în
tîlnesc în sălile muzeului din 
Baia Mare.

Crescuți într-un peisaj plin 
de farmec și poezie, tinerii 
și mai vîrstaicii pictori mara- 9 mureșeni rețin din natură 
atît tonurile dure, distincte 
ale verii și iernii, cînd lumina 

A inundă munții, casele, oamenii, 
cît și culorile difuze, trecute 
ca printr-o ceață ușoară, ale 
primăverii șl toamnei. Această 
bogăție cromatică oferă artiș- 
tilor posibilitatea căutării 

• unui drum propriu, în funcție 
de sensibilitatea și

A fiecăruia, în funcție ue wca 
V ce știe să comunice pictorul 

pri vi torul ui. Notabile, 
sens, sînt pînzele semnate de 

9 Andrei Mikola („în parc" și 
„Biserica din Dealul Crucii"), 

• Lidia Agricola („Toamna la
Lacul Baraj") și Vasile Gru
maz („Răsărit de lună" și 

• „Strfnsul finului"). Ideile prind
contururi plastice mai ales în 
compoziții, acolo unde omul

talentul 
de ceea

în acest

umanizează cadrul prin însăși 
prezența sa. Din griurile și 
brunurile lui Alexandru Șaine- 
lic străbate un fior straniu, din 
alb și brun, Mircea Hrișcă 
crează cu sensibilitate o at
mosferă de extaz, ca și Călin 
Pojar, care preferă tonalită
țile diafane ale albului. Pier- 
zînd în coloritul, să-i zicem, 
exterior, ’ Ilie Cămărășan cîș- 
tigă în compoziție, lucrările 
sale („Apollo", „Transilvania 
1848“ și „Balada") respirînd 
patos și sinceritate. Făcînd 
portretul unei țârănci, Nata
lia Grigore ne oferă o sugestivă 
madonă maramureșană, în 
timp ce Georgeta Pop simbo
lizează Maramureșul printr-un 
fantastic dans împrejurul î^nui 
munte.

Din tot ce are mai valoros 
expoziția, se detașează perso
nalitățile a doi pictori : Ni
colae Apostol și Iosif Balia. 
Primul, unul dintre cei mai 
reprezentativi artiști ai noștri 
din generația tînâră, expune 
un portret („Nicolae Bălcescu") 
și o lucrare de grafică (,;Mituî

ploii și luminii"). în ambele, 
diferite ca manieră și tema
tică, Nicolae Apostol aduce o 
încărcătură emoțională și idea
tică greu de surprins în cîteva 
cuvinte. Figura revoluționaru
lui de la 1848- nu are mal 
nimic din fotografiile manua
lelor școlare. Omul a cărui 
inimă a bătut numai pentru 
idealurile de libertate na
țională și socială este văzut 
de artist ca o flacără în alb 
și negru ; el reprezintă ideea 
de luptă și sacrificiu. Spiri
tualizat cu ajutorul unor 
forme prelungite, Bălcescu a- 
par^ ca un ascet, ca un pust
nic sau un Hamlet ce-și 
poartă crezurile spre noi. A- 
celeași simboluri grave, am
plificate însă pictural, le în- 
tîlnim în „Mitul ploii și lu
minii".

Iosif Balia expune „Amin- 
tire-Voroneț" și „Don Quijote", 
lucrări atît de deosebite între 
ele, îneît nu le-ai crede ale 
aceluiași autor, dacă nu i-ai 
cunoaște căutările și frâmîn- 

' țările. Atras de cubism, apoi

de pictura naivilor, Iosif Balls 
ajunge pe un drum propriu 
prin aceea că a reușit să-fi 
armonizeze desenul și culoa
rea într-un tot unitar. Ideile 
au în acest fel și oarnație și 
sentiment. Cum este cazul 
pînzei „Amintire-Voroneț". 
Oricine ar fi înclinat să creadă, 
citind acest titlu, că-i vorba 
de mînăstirea foarte cunoscută, 
luată dintr-un unghi sau 
altul. Ar fi fost o banală foto
grafie. Dintr-un fundal cețos, 
venind de undeva din istorie 
și din boarea pădurilor bu- 
covinene, două siluete femi- . 
nine, mult alungite, se în
dreaptă spre privitor, ca o 
permanență a acestor melea
guri legendare.

Tot tabloul este „spart" de 
o pată de culoare galbenă, în 
mijloc, ce te smulge din vraja 
adîncurilor, adueîndu-te în lu
mina prezentului.

Sculptura este mai puțin ca 
oricînd prezentată la această 
„anuală". Lipsește Vida Ghe- 
za. încearcă să-1 supli
nească Ștefan Șainelic, cu un 
portret într-un trunchi de 
copac, Maria Gyerko („La iz
vor" — trup de femeie ca
brată deasupra apei), Traian 
Moldovan („Gemenii — lucrare 
modernă complet nerealizată) 
și Valentina Boștină. Aceasta 
din urmă face cu adevărat 
sculptură. Arta ei înseamnă 
în același timp forță șl gin
gășie, mai ales cînd materia
lul de modelat este piatra. 
„Ala-Bala", compoziție în 
lemn, este interesant cioplită, 
dar numai atît. Valoarea și 
posibilitățile artistei irump 
însă în „Pui de drac" și 
„Străbunul". în prima lu
crare, copilul cu ochii mari, 
ațintiți asupra întregii lumi, 
cu bărbia în pumnii spriji
niți pe un genunchi, iese din 
piatră în forme mari, mult 
rotunjite. Spiriduș al pămîn- 
tului, în el zac ghidușiile și 
inocența vîrsteî tuturor în
tâmplărilor. în jocul de vo
lume întrevezi însă fața viito
rului bărbat Această calitate 
este pregnant redată în figure 
„Străbunului". Linii dure, pri
vire pătrunzătoare, simbolu
rile de pe coiful de aur dtrclo 
încrustate pe fruntea lată, 
toate definesc o acută nevoie 
de pătrundere și explicare a 
lumii de neguri și umbre de 
acum două milenii.

Ca și în alți ani, grafica 
maramureșană se bazează , pe 
lucrările pline de inventivi
tate compozițională, sensibili
tate și autenticitate ale lui 
Traian Hrișcă, Ida Grumaz 
și Zoltan Bitay.

Expoziția băimăreană re
prezintă un bilanț de activi
tate rodnică, impunînd aten
ției generale un centru de 
cultură cu un profil distinct 
în contextul mișcării noastre 
artistipe..,

VALENTIN HOSSU

(Urmare din pag. I)

de Florian Ilie, s-au remarcat9 dintotdeauna prin operativi
tate în rezolvarea unor pro- 
puneri ale uteciștilor, prin 

W valorificarea lor, indiferent că 
se refereau la probleme 
interes mai restrîns sau«r probleme care interesau 
treaga organizație. Și sînt

•
 tor să subliniez că cele 
multe din succesele pe < 
aceste organizații le-au obținut

•
 în îmbunătățirea muncii poli
tico-educative, în 
cultural-artistică și în

•
 gățirea bazei materiale 
sare se datoresc tocmai 
tui mod de a acționa.

a La sugestiile uteciștilor s-au 
" perfecționat metodele de in

formare politică, obișnuitele
A expuneri au cedat locul dezba- 

terilor, unor confruntări de 
opinii ; pentru studierea unor

£ documente de partid și de 
w stat s-a apelat la modalități 

simple, operative dar și mai
A eficiente ca, de pildă, lecturi 

în grup, întîlniri cu un număr 
mai restrîns de tineri etc. Și 
tot pe baza observațiilor tine
rilor, organizația a intervenit 
ca la bibliotecile căminelor să 
se aducă într-un volum sporit 
literatura căutată de tineri, ca 
de pildă lucrări privind istoria 
și trecutul de luptă al poporu
lui nostru

Comitetul organizației U.T.G., 
a cărei secretară este Florica 
Militarii, a dobîndit și el unele 
realizări de prestigiu, a reușit 
între altele să dea un impuls 
întregii activități cultural-ar
tistice din sat, să dea acțiu
nilor întreprinse o mai mare 
putere de acțiune.

Inițiativa împinge lucrurile 
înainte, deschide căi noi, 
impulsionează munca Iar a 
cultiva uteciștilor o atitudine 
creatoare față de sarcini — 
lucru pe care-1 fac comitetele 
organizațiilor U.T.G. amintite 
— înseamnă tocmai promova- 

_ rea unui asemenea spirit, a 
V unui climat de inițiativă în 

aceasta își află sensul și fap-

de 
la 

în- 
: da- 
mai 

care

activitatea 
îmbo- 
nece- 
aces-

tui că fie în adunările gene
rale, fie în discuțiile indivi
duale, secretarii acestor orga
nizații îi informează cu regu
laritate pe tineri despre mo
dul în care propunerile lor au 
fost sau sînt traduse în viață, 
ce efect au avut sau au ele a- 
supra bunului mers al activi
tății uteciștilor. Și trebuie 
să arăt că fac acest lucru, chiar 
și atunci cînd una sau unele 
dintre propuneri nu s-au ma
terializat încă în fapte, chiar 
și atunci cînd nici nu pot. 
dintr-un motiv sau altul, de
veni fapte. Aceasta evită de
mobilizarea, dezvoltă încrede
rea și responsabilitatea tine
rilor.

zentau adunării era atît de să
rac. Dar și mai mult mă miră 
faptul că întîlnesc acum, la 
atîta timp după desfășura
rea adunărilor de dare de 
seamă și alegeri, unele or
gane care manifestă pu
țin entuziasm și tot atît de 
puțină preocupare pentru tra
ducerea în fapt a numeroa
selor propuneri pe care cu 
acest prilej le-au făcut tine
rii. Este adevărat, unele din 
aceste propuneri necesită un 
oarecare- timp pentru a fi re
zolvate, apoi și noile organe 
au nevoie de un oarecare timp 
de acomodare, dar nu este cu 
nimic justificată prelungirea 
pe termen lung a îndeplinirii

S-au făcut numeroase pro
puneri. Ce să facem cu ele?

«

Nu aș fi apucat să aștern 
pe hîrtie faptele și considera
țiile de mai sus, dacă nu m-ar 
fi îndemnat întîmplări reținute 
în cadrul acelorași adunări și 
după aceea, întîmplări care 
trădează o cu totul altă atitu
dine a organelor conducătoare 
ale unor organizații U.T.G, față 
de propunerile și sugestiile 
tinerilor. Așa, de pildă, m-a 
frapat indiferența cu care 
unii secretari de organizații 
atunci cînd înfățișau darea de 
seamă, treceau peste capito
lul privitor la rezolvarea pro
punerilor tinerilor și nu ve- 

a , deau că aîci s-ar putea ascun
de una din principalele cauze 
pentru care bilanțul ce-1 pre-

propunerilor tinerilor Nu este 
cu nimic justificat or, trebuie 
să spun că am întîlnit multe 
propuneri rezolvabile care zac 
în dosarele comitetelor U.T.G.. 
fără perspectiva de a fi tra
duse în fapt, din simplul motiv 
că secretarii își spun 1 
mai e timp" Iată 
caz t In adunarea 
uteciștilor din 
Lăunele uteciștii 
just faptul că se 
insuficiente activități culturale 
pentru tineret în timpul 
liber și au propus inten
sificarea unor activități cul
tural-artistice frumoase și 
atractive. Dar, deși au trecut 
de atunci aproape două luni,

„lasă, 
un singur 
generală a 
organizația 
au sesizat 
desfășoară

situația a rămas aceeași, așa 
cum spune secretarul, din 
singurul motiv, că „mai este 
timp". Comitetul acestei orga
nizații U.T.C. nu a întreprins 
încă nimic. Or, e ușor de vă
zut, tărăgănarea rezolvării prcă- 
punerilor și sesizărilor uteciștî- 
lor are o influență negativă 
asupra celor care le-au făcut. 
Tinerii încep să nu mai vă
dească entuziasmul și pasiu
nea pe care le-au dovedit în 
cadrul adunării, încep să-și 
piardă încrederea. Și e sim
plu de înțeles că se diminu
ează însuși curajul lor de-a se
siza noul In același timp, o ase
menea atitudine face să se 
permanentizeze unele lipsuri în 
munca organizației 
care, în cele din 
se răsfrîng asupra 
ții muncii cu tinerii 
ciști. Desigur, pot 
propuneri și sugestii 
insuficient analizate, 
răspundă pe deplin cerințelor 
celor mai imperioase, pot fi 
și propuneri nerealizabile pe 
moment. Este necesar în acest 
caz să se explice uteciștilor 
care au făcut asemenea pro
puneri cu răbdare de ce pro
blema ridicată de ei nu este 
aplicabilă

Situațiile întîlnite în organi
zațiile a căror activitate o co
ordonăm au îndemnat comite
tul nostru comuna] să-și pro
pună ca la prima întîlnire cu 
secretarii și membrii comitete
lor U TC. de pe raza comunei 
să abordeze tocmai acest su
biect, modul cum sînt valo
rificate propunerile și suges
tiile tinerilor, modul cum se 
îndeplinesc cele hotărîte în 
adunările de alegeri. Fiindcă 
viitorul bilanț va fi cu atît 
mai substanțial, rezultatele cu 
atît mai însemnate cu cît 
vom porni mai degrabă la în
deplinirea programelor de ac
tivități adoptate, cu cit promi
siunea făcută în fața adu
nării — aceea de a desfășura 
o activitate politico-educativă 
bogată — se va traduce mai 
repede în fapt

U.T.C., 
urmă, 
calită- 

ute- 
fi și 

care, 
să nu

cinematografe
BECKET (ambele serii)

rulează la Patria (orele 10; 
13,30 ; 17 ; 20,30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Republica (orele 8 ;
10.15 : 12,30 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ;
21,30) ; Festival (orele 8,30 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Modern 
(orele 9,30 ; 12 : 14.30 : 16,45 ;
19.15 ; 21,30).

ASTĂ SEARĂ MĂ DISTREZ
rulează la Luceafărul (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; 
București (orele 8,45 ; 11 ; 13,30; 
16 ;18,30 ; 21).

MADE ÎN ITALY
rulează la Capitol (orele 9; 
1130 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45);

Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ‘
16 ; 18,30 ; 20,45).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 8,30 ; 
11 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

COLUMNA (ambele serii)
rulează la Lumina (orele 9—
16.45 în continuare 19,45) ; Fe
roviar (orele 9 ; 12.15 ; 15,30 ;
18.45) ; Excelsior (orele 10;
13,15 : 16,30 ; 19.45) ; Tomis (o- 
rele 10—16,30 în continuare.
19.45) .

HEROINA
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

6 IULIE
rulează Ia Union (orele 15,30; 
18; 20,30).

ZIUA IN
rulează
11,15 ;
20,45) ;
11.15 ; 13,45 ; 16
Aurora (orele 9
15,45 ; 18 ; 20,30) ; r laniuid țu- 
rele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30).

VEȘNICUL ÎNTIRZIAT
rulează la înfrățirea (orele
15.15 ; 17,45 ; 20).

HOMBRE
(rulează la Dacia (orele 8,15— 
16,30 în continuare ; 18,45 ; 21).

VIVA MARIA
rulează la Buzeștl (orele 15,30 ; 
20,30).

CARE VIN PEȘTII
la Grivița (orele 9 ; 

13,30 ; 16,45 ; 18,15 ;
Floreasca (orele 9; 

‘ " 18,15 ; 20,30),
11,15 ; 13,30 ; 
Flamura (o-

JUDOKA, AGENT SECRET
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Victoria (orele 8,45; " “
12.45 ; 14,45 ; 16,45 ;
20,45).

SUPERAUTOMATUL
rulează la Unirea (orele 
20,30).

ULTIMUL VOIEVOD
rulează la Lira (orele 18); 
TARZAN, OMUL MAIMUȚA 
(orele 15,30; 20.30).

LUSTRAGIUL
Drumul Sării (orele 
17,30; 20).

CĂDEREA IMPERIULUI 
MAN

rulează Ia Giulești (orele 
15,30; 19).

SAMURAIUL
rulează la Cotroceni (orele 
15,30 ; 20,30) ; EU TE-AM IU
BIT (orele 18) ; Volga (orele 
9,30—16,15 în cotinuare, 18,30 ; 
20,15).

10.45
18.45

15,30 ;

15:
RO-

ANNA KARENINA
rulează la Miorița (orele 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Moșilor (orele 15,30 ;
20.30) ; COLIVIE PENTRU 
DOI (orele 18).

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ 

rulează la Popular (orele
15.30 , 20,30).

TUDOR (ambele serii)
rulează la Munca (orele 15,30 ;
18.30) .

FETE IN UNIFORMA
rulează Ia Flacăra (orele 15,30 ;
20.30) : HOȚUL DE PIERSICI 
(orele 18).

PRINȚESA
rulează la Arta (orele 9—15,45 
în continuare ; 18 ; 20.15).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
20,15); VARĂ CAPRICIOASĂ 
(orele 18).

PLANETA MAIMUȚELOR
rulează la Rahova (orele 15.30 ;
21.30) : SĂ NU NE DESPĂR
ȚIM (orele 18).

MARYSIA ȘI NAPOLEON 
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 20,30) : AVENTURIERII 
(orele 18).

HEIDI
rulează la Cosmos (orele 18; 
18 ; 20).

PENTRU ClȚIVA DOLARI IN 
PLUS. UN DOLAR GĂURIT 

rulează la Viitorul (orele 16).
UN DOLAR GĂURIT

rulează la Cringasi (orei.
15.30 ; 18 ; 20,15).

MARIANNA, AGENTUL 0555 
rulează la Pacea (orele 15,45 ; 
18 ; 20,15),

SUFLETE TARI (ambele serii) 
rulează la Ferentari (orele
15.30) .

PARISUL VESEL
rulează la Timpuri Noi (orei. 
19; 21).
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Duminică la prînz a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Moscova, delegația Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist 
(U.T.C.L.), condusă de Suren 
Aru/tiunian, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.L. din R.S.S. Ar
meană, care, la invitația C.C. 
al U.T.C., a făcut ~ -
țara noastră.

La plecare, pe 
Băneasa, delegația 
dusă de tovarășul 
colcioiu, secretar 
U.T.C., și activiști ai C.C. al 
U.T.C. A fost de față de ase
menea, primul secretar al am
basadei Uniunii Sovietice la 
București, Vladimir Lebedev 
și alți membri ai ambasadei.

o vizită în

aeroportul 
a fost con- 
Vasile Ni- 
al C.C. al

pentru copii — organizată de A 
Consiliul general ARLUS — 
s-a întîlnit duminică dimi
neața, la Casa prieteniei ro_ 
mîno-sovietice AR.LUS, cu 
copii și tineri bucureșteni.

Cu acest prilej, oaspetele a 0 
vorbit micilor auditori despre 
literatura sovietică pentru 
copii și tineret. In continuare, V 
un grup de actori ai teatrelor 
,din Capitală au citit pagini 
din operele lui Vladimir Ma- W 
iakovski, Alexei Tolstoi, Ser
ghei Mihalkov și Leonid a 
Lenei.

Scriitorul sovietic Serghei 
Petrovici Alexeev care se 
află în țara noastră cu prile
jul manifestărilor consacrate 
Săptămînii literaturii sovietice

La Sarmisegetusa, așezare care “ 
cu aproape 2000 de ani adăpostea 
capitala Daciei Romane, a avut 
loc duminică premiera festivă a 
filmului românesc „Columna". 
Sutele de spectatori au vizionat “ 
cu viu interes impresionanta evo
care a formării poporului român a 
pe pămîntul Daciei.

Manifestări consacrate
zilei tipografului

Cu prilejul zilei tipografului, 
duminică au avut loc în Capitală 
și în alte localități din țară, bo
gate manifestări artistice la caro 
au luat parte muncitori tipografi 
și familiile lor.

în sala de marmură a „Casei 
Scînteii*4, numeroși muncitori, in
gineri și tehnicieni din cadrul ma
relui Combinat poligrafic și de la 
întreprinderea poligrafică „13 De- 
cembrie“ au asistat la un program 
artistic la care și-au dat concursul 
Corul Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu" și actori ai teatrelor 
Constantin Nottara, și Ion 
Creangă.

Manifestări similare au fost or
ganizate și pentru colectivele în
treprinderilor Luceafărul, Grafica 
Nouă și Artă grafică din Bucu
rești și pentru muncitorii tipo
grafi din diferite alte orașe.

Clubul muncitoresc C.F.R. „1B 
Februarie 193344, din Timișoara, 
a găzduit duminică variate ma
nifestări închinate sărbătoririi zi
lei tipografilor.

Printre cei prezenți se aflau 
numeroși muncitori tipografi, 
constructori care înalță noul com- H 
piez poligrafic din Timișoara, 
precum și alți oameni ai muncii 
din localitate. în cinstea Zilei ti- V 
pografilor a fost prezentat un 
program cultural-artistic care a 
cuprins muzică vocală și instru- W 
mentală, dansuri și recitări, sus
ținute de Filarmonica de stat 
„Banatul14, școala populară de ™ 
artă, precum și de formațiile ar
tistice ale întreprinderii poligrafi- a 
ce Timișoara și ale casei pionie- " 
rilor din localitate.

I/t Casa de cultură a sindicate- A 
lor din Craiova a avut loc, dumi- w 
nică dimineața, o adunare dedi- 
cată comemorării a 50 de ani de 
la greva muncitorilor tipografi 
din 13 decembrie 1918. A vorbit A 
Vintilă Turcu, secretar al Corni- 
tetului municipal al P.C.R. Cra-' 
iova. Cu acest prilej, formații ar- A 
tistice ale Casei de cultură a mu
nicipiului Craiova, au susținut 
un program omagial dedicat eve- 
nimentului sărbătorit.

(Agerpres)

ANCHETA^

l NOASTRĂ ;
SA

c.c.r. la DAscfltT rmitâit

OMAGIU
(Urmare din pag. I) 

zi la zi. Cuvîntul — pe care 
el îl tipărește și-l face publio 
•— a devenit sculptor de con
științe, modelator de atitudi
ne socială, sondă îndrăznea
ță în straturile adinei ale 
realităților noastre istorice, 
reflector peste timp. Pagina 
de ziar, ca și hîrtia de tur
nesol, se înroșește în contact 
ca conștiința cititorului, la 
^floarea ideii și, deci, a cu- 
v’ptului tipărit. Ce alt efort 
se poate măsura în noblețe 
cu acela de a dărui publi
cului acest cuvint ?

La români, arta literei a 
ținut de ctitoriile țării ; cînd 
răsfoim vechile tomuri fere
cate în argint și aur, ne tul
bură poezia de monument din 
arhitectura și pictura literei. 
O literă era înălțată pe pa- 
rina unul tom ca un Voro- 
neț la pieptul unui munte. 
Gîndită ca imagine, ca frîn- 
turg de univers — și nu ea 
semn rece și convențional 
— litera însemna ram și 
floare, ciută sperioasă sau 
șarpe Înțelept, nimb sau 
flacără ; pagina, In întregi
mea ei, devenea artă, cîntee 
și viață, prelungind în is
torie clipa și anii trecătoare
lor destine ale vremii. Pro
iecția unei litere pe o pagi
nă are ceva din proiecția P® 
cer a unei „porți a sărutu
lui". Catalogarea artiștilor 
de litere drept caligrafi ar 
fl nedreaptă și antiistorică, 
s-ar sărăci, cu cîteva seco
le, multe din istoria româ
nească a desenului, a culo
rii, a geniului de așezare în 
spațiu a imaginilor. Trece
rea de la litera pictată Ia 
aceea de tipar poate dovedi 
că transferul de artă și poe
zie s-a făcut cu vigoare, 
mîlnile vechilor tipografi 
lăslnd o tradiție de alte fru-

museți în arta cărților, a cla
relor și a revistelor romă- 
nești. înțeles printr-o astfel 9 
de continuitate, talentul a 
rămas tînăr și plin de sur
prize, fila-document a unui A 
volum sau a unei publicații 
interesînd peste timp și prin 
valoarea de istorie a artei 
tipăriturii, care a știut să ™ 
îmbrace într-o potrivită ima
gine grafică mărturiile atîtor vremi. M

Alături de veteranii tipo
grafi, întîlnim, în modernul 
combinat „Casa Scînteii", ca A 
și in toate tipografiile țarii, 
nenumărați tineri care duc 
mai departe o nobilă și A 
plină de răspundere misiu- " 
ne, șl al căror meșteșug ne 
duce cu gîndul la acea ne- 
întreruptă artă a scrisului, W 
care și-a făcut loc chiar în 
tiparele reci ale plumbului 
de tipografie. Tipare reci ? 
Cel ee le încălzește este eu- 
vîntul, este ideea ce expri-

CEI MAI BUNI SPORTIVI

Ziarul „Scînfeia tineretului" solicita părerile tuturor citito
rilor sâi — iubitori ai sportului, ziariști sportivi, specialiști —; 
care, prin votul lor, sâ desemneze, într-un plebiscit al opiniei 
publice pe :

CEI MAI BUNI SPORTIVI ROMANI Al ANULUI 1968
Sugeram cititorilor — deși e dreptul lor sâ-și aleaaâ crite

riile — câ în votul pe care-l vor da sâ finâ^seama de :
1. Comportarea sportivului pe parcursul întregului an.
2. Valoarea performanțelor obținute în competiții interna

ționale (competiții balcanice, europene, campionate mon
diale, olimpiada).

3. Angajarea totalâ în lupta într-o deplină sportivitate.
Comunicaji-ne — dupd opinia dv. — care sînt primii 10 

sportivi români ai anului 1968.
REZULTATELE ANCHETEI VOR Fl PUBLICATE TN NUMĂ

RUL SPECIAL DE ANUL NOU ÎNSOȚITE DE INTERVIURI CU 
SPORTIVII DV. PREFERAȚI.

Așteptâm răspunsurile la ancheta noastrâ pînâ la data de 
25 decembrie, pe adresa ZIARUL „SCÎNTEIA TINERETU
LUI', PIAȚA SCÎNTEII’, NR. 1 cu mențiunea j PENTRU AN
CHETA SPORTIVA DE ANUL NOU.

POLITEHNICA
BUCUREȘTI

Învingătoare
LA MADRID

• La Madrid s-a disputat prfr 
mul meci dintre echipele Creff 
Madrid și Politehnica Bucureșt^ 
contînd pentru „Cupa campio
nilor europeni*4 la baschet fe
minin. Victoria a revenit baschet* 
balistelor românce cu scorul de 
70—45 (34—19). Cele mai bune 
jucătoare ale învingătoarelor au 
fost Gabriela Ciocan (15 puncte), 
Ecaterina Vogel (13 puncte) și 
Bogdana Dinescu (12 puncte). 
Returul acestei întîlniri se va 

j ^jjgsfășura la București la 11 ia* 
afc*nuarie.

OAMENI ÎN 
CHIMONOURI ALBE

Ultimele două zile ale săptămâ
nii ne-au invitat în sala sporturi
lor Floreasca la o premieră inedi
tă : Cupa Federației române de 

Judo. La primii pași (încercările 
de pînă acum au avut un carac
ter cu totul amical) cea mai tî- 
nără creație a sportului nostru 
ne-a oferit un spectacol realmen
te valoros. Și semnul răsplatei, al 
generozității spectatorilor bucu- 
reșteni întotdeauna pe... fază, n-a 
trecut neobservat: tribunele fa
milialei săli de sport au fost 
populate ca în zilele marilor dis
pute de volei, handbal sau bas
chet.

Oameni în chimonouri albe sa- 
lutînd după sacra ceremonie o- 
rientală, ne-au purtat într-o lume 
a curajului dirijat de inteligență, 
al adevăratului cavalerism sportiv.

Intîlnirea de la București a strîns 
sportivi din Roman, Mediaș, Bra
șov, Timișoara, Orăștie, Galați și 
Constanța. Bucureștenii, prezenți 
cu cîteva garnituri de prestigiu, 
s-au dovedit și gazde deosebit de 
ospitaliere. Intr-o ambianță an
trenantă 14 echipe și-au disputat 
trofeul federației de specialitate și 
cele mai bune dintre acestea, au 
dobîndit dreptul de a se afla în 
frunte, urmînd să concureze la 
faza de zonă a campionatului na
țional.

Ne-am obișnuit să spunem că 
în sport înving cei mai buni, 
deși nu o dată ne-a fost dat să 
constatăm excepții de la această 
regulă, ceea ce înseamnă că în
trecerile nu sînt totdeauna spor
tive. Există o excepție și de astă 
dată, de natură cu totul sportivă, 
și anume : învingători, au fost cei

prezenți la startul întrecerii. Ori- 
cît de paradoxal ar părea, merită 
să-i încununăm cu lauri, deo
potrivă pe învingători ca și pe în
vinși, căci dincolo de rezultatele 
înregistrate pe foile de arbitraj, 
fiecare dintre acești sportivi au 
concurat la cucerirea unei fru
moase victorii a judo-ului româ
nesc.

Dacă ar fi să întregim imagi
nea acestui plăcut spectacol, se 
cuvine să nu trecem cu vederea 
un amănunt: în cele două zile de 
întreceri s-au disputat zeci și zeci 
de meciuri dar n-a fost înregis
trată nici o contestație. Aici, ca 
nicăieri în altă parte, sportivii au 
înțeles un lucru, deloc deosebit 
și anume că arbitrul este suveran. 
Și de astădată, poate nimic spec
taculos, nimic deosebit, în ordi
nea normală a lucrurilor.

AUREL DOBINCA, secretar general al F.R.V. despre :
VASILE RANGA

Trofeul federației a fost cucerit 
de formația UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : POLITEHNI
CA TIMIȘOARA, RAPID BUCU
REȘTI, POLITEHNICA BUCU
REȘTI.

„CUPA 30 DECEMBRIE" LA 
PATINAJ ARTISTIC

Rînduri rare, la
început de sezon

în după amiezele de vineri, 
sîmbătă și duminică dimi
neața, patinoarul Floreasca a 
cunoscut animația întreceri
lor de anvergură. Pe luciul 
gheții patinatori și patina
toare de toate categoriile, în
cepători și avansați, și-au 
disputat întîietatea în cadrul 
primului concurs al sezonu
lui, dotat cu „Cupa 30 De
cembrie". Debutul competi- 
țional al acestei frumoase 
discipline poate fl apreciat 
ca satisfăcător. Pentru că, și 
este un lucru îmbucurător, 
cei mai tineri concurenți — 
juniorii mici — au prezentat 
un program de figuri libere 
cu un apreciabil grad de di
ficultate. Ne gîndim la evo
luțiile patinatorilor Ion Mir
cea și Octavian Goga, depar
tajați doar de fracțiuni mini
me, ca și la juniorii mari 
Atanasie Bulete și Lucian 
Cozia. Ultimii doi au fost, 
dealtfel, și singurii repre
zentanți ai categoriei, ceea 
ce a făcut ca succesul lui 
Bulete să fie mai puțin sem
nificativ. La junioare mari, 
unde lupta pentru întîietate 
și-au disputat-o patru sporti
ve, a ciștigat, pe merit, Doi
na Mitricică, în timp co la 
jenioare, în lipsa celor doua 
patinatoare fruntașe, care 
joncurează la Moscova, Moiș 
și Huștiu, Doina Ghișerel a 
întrunit sufragiile arbitrilor. 
In fine, amintind că Sandu 
Dragoș s-a detașat dintre se
niori, am ajuns și la „proba" 
improvizațiilor, așa cum poa
te fi socotită proba de pe
rechi. Letiția Păcuraru—Dan 
Săveanu, nearătînd nimic în 
plus față de ceea ce îi știm 
că pot, au învins aceeași pe
reche, rivală în ultimii ani, 
Daniela Popescu — Marian 
Chiosea. Cum s-ar spune, 
programul reuniunii a fost 
complet la toate capitolele. 
Ne întrebăm însă, unde sînt 
juniorii promovați în care ne 
punem speranțe în fiecare 
decembrie ?

VIOREL RABA

Activitatea turistica pe traseul

unui schimb de experiența

LA START:
TURISMUL

RURAL!
Vasile Carollcâ

prim secretar al Comitetului județean Galați al U.T.C.

Absența reprezentativelor noas
tre de volei de la Jocurile Olim
pice din Mexic, reclamă ciștiga- 
rea dreptului de viitoare competi- 

________ __ toare la Olimpiada de la Mun- 
năzuințele, idealurile, •- £ chen (1972), prin ocuparea unuia 

devărurile pe care ne fn- w dintre cele 5 locuri (3 pentru fete, 
2 pentru băieți) vacante, oferite 

tipo- A campionatele mondiale din a- 
p*r' W nul 1970 (12-27 septembrie de 

la Sofia). Fetele insă pentru a fi 
prezente la aceste mondiale cor 
trebui să ia parte la un turneu de 
calificare fn anul 1970, într-o țară 
și la o dată încă nefixatâ. Deci, 
obiectivul principal al voleiului 
nostru: CALIFICAREA PEN
TRU JOCURILE OLIMPICE. 
Pentru îndeplinirea obiectivu
lui propus — o primă mă
sură și <n același timp deosebit 
de importantă — s-au alcătuit 
noile loturi naționale in compo
nența cărora întîlnim elemente 
foarte tinere, cu calități fizice și 
tehnice capabile să răspun
dă cerințelor actuale interna
ționale. Lotul feminin, a^e la 
ora actuală cîrsta medie de

temeiem existența, și la fău
rirea cărora meșterul tî,_ “ 
gr*f, vîrstnic sau tînăr, par- — 
ticipă cu întreaga sa muncă 
șl pasiune.

Tuturor — vîrstnlci și ti- 0 
neri — le-am urst, ieri, de 
ziua lor. cu cuvintele lui A 
Tudor Arghezl:

„Aș aduna cazna ta deo
parte șl cazna mea deoparte, £ 
ca să le asemăn și să le deo- " 
sibese, șl mi-e teamă că to
tul tău întrece de cîteva ori 
citul meu de eîntăreț și de V 
povestitor. La covoarele tale 
groase, țesute din îneruei- 
șări de fire mici, eu nu am 
adus decît întocmirea chi
purilor și culoarea. Cum aș 
putea să le despart, ea să £ 
fac o movilă de urzeli și o 
ulcică de vopsele, fără să 
mă rușinez ?"

La mulți ani ! "

17,7 ani $i înălțimea de 1,74 m. 
Aceeași situație este și la echipa 
masculină, pe Ungă o serie de ju
cători cu o bogată experiență in- 
iemațională, ca Udișteanu, Barta, 
Tîrlici, Crețu, au fost selecționați 
o serie de tineri talentați cu o 
valoare tehnică apreciabilă și cu 
calități fizice excepționale : Oros
18 ani, 1^88 m, Dumănoiu 17 ani, 
1,92 m, Tănăsescu 21 ani, lfil m, 
Sancu 17 ani, 1,91 m, Penciulescu
19 ani, 1A3 m, Vramță 22 ani, 
1,57 m. Componența celor două 
raionale ccn eiectua inceplnd din
20 ianuarie 1969, 10 antrenamente 
săptămînal la lot, unul sau două 
la duhurile din care fac parte. In 
anul viitor loturile vor susține 
două jocuri cu R-D.G. și Bulgaria, 
(m și f) și cor lua parte la turnee
le de la Constanța la cere parti
cipă: Urnunea Sovietică, Polonia, 
R.S.C„ Bulgaria, R-D.G^ Ungana 
și probabil Japonia. în anul 1970 
campioanele țării noastre nu vor 
lua startul In C1C£.

C.C.E. LA POLO PE APĂ

VIOREL PAUNESCU

în ultima zi a întrecerilor 
grupei semifinale de la Mos
cova a „Cupei campionilor eu
ropeni" la polo pe apă, echipa 
Dinamo București a întrecut cu 
scorul de 6—4 (0—1, 2—0, 2—1, 
2—2) formația Dinamo Magde
burg.

In urma acestor rezultate cla
samentul final al grupei este 
următorul : 1. Dinamo Magde
burg — 4 puncte (16—12) ; 2. 
Dinamo Moscova — 4 puncte 
(10—7) ; 3. Dinamo București 
4 puncte (14—13) ; 4. C. N. Bar
celona — 0 puncte (10—18).

Formațiile Dinamo Magde
burg și Dinamo Moscova s-au 
calificat pentru sem-finalele di
recte ale competiției.

• La Kied s-a desfășurat cea 
de-a doua întUnire dintre se
lecționa tele masculine de hand
bal ale R-F. a Germaniei și 
României. Hndbaliștii veat-ger- 
mani au obținut victoria cu 
•corul de 24—18 (13—8).

MECI EGAL 
PE „MARACANA*

Pe stadionul „Maracana" din 
de Janeiro s-a disputat me- 
internațional de fotbal din- 
selecționatele Braziliei si

•
Rio 
ciul
tre _______ ________
R. F. a Germaniei. Tntîlnirea s-a 
încheiat la egalitate : 2—2 (2—0).

..CRITERIUL
PRIMEI ZĂPEZI"

• Proba masculină de coborire 
din cadrul concursului interna
țional de schi „Criteriul primei 
zăpezi*, desfășurat la Val 
d’Isere, a fost ciștigată de spor
tivul francez Henri D-villard, 
cronometrat In 2’18*’1Ș^1OO. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Bernard Orcel (Franța) 2’19” 
28TOO, Jos Miasch (Elveția) 2*20”, 
Gerhard Nenning (Austria) — 
rarsi/ioo și Karl Schranz (Aus
tria) — 2’20** 82.100.

Schiorii români Dorin Mun- 
teanu si Dan Cristea, au ocupat 
locurile 63 cu 234 T8/100 și res
pectiv 75, cu ? 36**85'100.
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sentimentală
(Urmare din pag. I)

Ea făcea tot posibilul ca să-l 
destindă, li dădea dreptate. 
Apoi îl combătea. Apoi îl ruga 
să nu se mai gindească la 
asta. Dar tînărul, chinuit de 
complexul nedreptățitului, de
venea insuportabil. De aici, 
conflictele. De aici, creșterea 
senzației lui că e o victimă. 
Și in sfîrșit...

CONSOLATOAREA
Rog pe toți eventualii mei 

viitori interlocutori să re
nunțe de data aceasta, la o- 
bișnuitele acuzații care se 
aduc îndeobște „femeii a 
douau, care intervine, ca de 
obicei, in aceste momente. 
Nu din altă pricină, ci doar 
pentru că nu despre ea e 
vorba acum. A apărut deci, 
această femeie, care l-a privit 
de jos in sus, cu nespusă ad
mirație, el s-a simțit în fine 
înțeles, mingîiat, mai întii la 
figurat, apoi la propriu... Iar 
restul se știe.
■ „Slab caracter" nu-l așa T

Dar să trecem și peste asta. 
Eroii mei nu sînt îngeri. Iar 
problema la care vroiam să 
ajung, aceea a „vaselor comu
nicante", se poate defini foarte 
simplu: de foarte multe ori, 
de cele mai multe ori, poate, 
un accident, în viața perso
nală, este consecința, corolarul 
unui alt accident în viața pro
fesională. Nemulțumirea, insa
tisfacția in domeniul de activi
tate ales, in special dacă este 
un domeniu creator, legat de 
anumite veleități și visuri de 
evoluție, se răsfringe, mai cu- 
rînd sau mai tirziu, în rela
țiile de dragoste. Dacă legă
tura nu e destul de puternică, 
de bogată, în asemenea clipe, 
dacă ea nu poate genera cu
rajul necesar, încrederea în 
puterile proprii, tăria răbdă
rii, deseori, prea deseori, a- 
ceastă funcție este preluată 
de o „femeie nouă". Fiind 
nouă, ea va greși mai puțin. 
Va da senzația reîmprospătării 
forțelor, speranțelor... $i de 
aid toate celelalte.

Mi se va spune ci încerc 
si justific acele firi nestator
nice care caută mereu, șt gă
sesc, firește, prilejul de a-și 
„reface viața". Nu apăr ni
mic și sînt gata să redactez 
oricind rechizitorii.

Dar ce-ar fi să privim pro
blema in punctul ei nodal ? 
Soluția, teoretic (dar numai 
teoretic!), e foarte simplă: 
în viața oricăror tineri, și mai 
ales a bărbaților (fiindcă fe
meile sint. orice s-ar spune, 
mai acomodabile), trebuie e- 
vitată, prin orice mijloace, 
nemulțumirile profesionale. 
Puțini iși pot închipui cit de 
importantă devine, nu numai 
pentru activitatea propriu-zisă 
a tînărului, dar și pentru în
tregul său echilibru personal, 
realizarea unui climat bun, 
stimulator la locul de muncă.

Cîndva rolul colectivului se 
înțelegea simplist și adesea 
dăunător, printr-o interven
ție a acestuia, in vederea re
parării unei drame gata con
sumate. Există un rol, 
infinit mai important 
pe care îl rezumă cu 
dreptate, rindurile lui 
Grecu.

Desigur că se pot 
șl celelalte aspecte; 
poate face, totuși, în viața

însă, 
și util, 
deplină 

Vasile

discuta 
ce se

personală.da că o asemenea 
nemulțumire a apărut și e- 
xistă; care poate fi rolul ac
tiv al femeii, obligată să 
basculeze intre înțelegerea lui 
(și deci întreținerea nemulțu
mirii) și oferirea unor com
pensații în afara profesiunii 
(deci, poate, pregătirea unei 
anumite resemnări). Am in
dicat doar extremele.

Dar e greu să epuizăm pro
blema dintr-o dată. Aștept, 
deci, păreri și mărturii din 
propria dumneavoastră viață : 
ați simțit vreodată zguduirile 
pe planul vieții personale, 
după unele nesatisfacții pe 
plan profesional ? Ce-ați făcut 
fn asemenea cazuri ? 
bărbații ? Dar, mai ales, 
femeile ?

în vedere locul pe care îl ocupă 
întreprinderea în cadrul indus
triei — singura constructoare de 
panouri electrice pentru mașini 
unelte din țară, principala fur
nizoare de pupitre de comandă 
pentru sectorul energetic.

Consfătuirea pe țară a U.T.C. a deschis perspective largi pri
vind organizarea și desfășurarea activităților turistice pentru 
tineret, cercurile și comisiile de turism județene, municipale 
și orășenești au fost astfel investite cu răspunderi deosebite, 
lor revenîndu-le sarcina de a fi principalul motor în antrena
rea tinerilor la această activitate. Un bilanț, fie și sumar, este 
semnificativ în acest sens și pentru județul nostru. Astfel, în 
această perioadă au fost organizate și s-au desfășurat peste 
140 excursii în țară, la care au participat zeci de mii de tineri, 
pe trasee cum ar fi: excursii pe Dunăre, cu vaporul: la Bu
lina, Tulcea, Maliuc, Sf. Gheorghe, Mila 23, Isaccea, punctul 
piscicol „Crapina", Macin și Brăila (unde au participat peste 
6 500 de tineri) excursii în țară, pe trasee turistice ca Nordul 
Moldovei, București, Valea Prahovei, Constanța etc., excursii 
tematice, pentru vizitarea unor case memoriale, monumente, 
locuri istorice, și de luptă ale poporului român, edificii eco
nomice, de cultură și artă.

Aș dori însă, în cele ce urmează, să mă opresc asupra unul 
singur aspect — asupra căruia comitetul nostru județean și-a 
îndreptat cu precădere atenția — și anume antrenarea la ase
menea activități a tineretului din mediul rural. Astfel, în acest 
an, cu ocazia organizării unor serbări cîmpencști, la diferite 
puncte turistice din județ — cum ar fi: sărbătoarea salcîmului, 
la punctul turistic Hanul Conachi, serbarea cîmpenească de la 
pădurea Buciumeni, sărbătoarea pescuitului de la Lacul Spahiu, 
sau cu ocazia comemorării a 120 de ani de la nașterea lui 
Costache Negri în comuna cu același nume etc. — au fost an
trenați și au participat peste 20 000 de tineri, care au făcut 
deplasarea cu mijloace de transport puse Ia dispoziție de către 
consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producție 
sau cu autobuze ale D.J.T.A. De reținut este faptul că o parte 
din tinerii participanți la aceste acțiuni nu au fost simpli spec
tatori, ci și-au adus contribuția Ia buna desfășurare a progra
melor artistice, a întrecerilor sportive și alte activități prevă
zute în programul general de desfășurare al acțiunilor. De ase
menea, cu ocazia excursiilor organizate cu vasele de pasageri 
pe Dunăre, la sfîrșit de săptămînă, s-a reușit ca pc lingă vi
zitarea unor obiective cu caracter istoric și științific să se or^- 
ganizeze activități cultural-distractive, sportive ca : concursuri 
de înot, de pescuit, jocuri distractive etc.

Ca rezultat al atenției acordate în organizarea unor aseme
nea acțiuni, a programelor variate, stabilite în funcție de spe
cificul excursiilor s-a ajuns la situația în care tinerii coope
ratori nu numai că răspund invitațiilor noastre, dar solicită, 
activități mai numeroase, vin cu soluții și opinii folositoare.

Pentru stimularea tinerilor mecanizatori, pentru cunoașterea 
de către aceștia a ultimelor realizări obținute de întreprinderii 
de mașini agricole din țară, biroul comitetului județean U.T.C. 
• Inițiat în acest trimestru excursii de documentare, cu vizi
tarea Întreprinderilor „Semănătoarea" din București și Uzina 
de tractoare Brașov — or ga ni zi nd cu acest prilej și diferita 
activități cultural-distractive.

Pentru activitatea de viitor, pentru antrenarea unui număr 
mai mare de tineri din mediul rural Ia activitățile turistice — 
precum și în ceea ce privește creșterea eficacității educative.» 
acestora — ne-am propus ea în anul 1969 să ne orientăm întrea
ga activitate spre o serie de obiective care să răspundă într-un 
și mai înalt grad cerințelor și preferințelor tineretului din Ju
dețul nostru.

Tradiționalele, de acum, acțiuni ■— sărbătoarea salotmnlnl și. 
«ărbătearea pezrultnlui — vor fî completate eu altele. Festiva
lul cîntecului, dansului șl portului popular tecucean. Sărbă
toarea culesului de vii la Nlcoreștî, Tg. Bujor șl Ivești, unde 
vor partieipa tineri din aproape toate comunele județului.

De asemenea, în colaborare cu Consiliul sindical județean și 
eu concursul unor instituții de specialitate vom întocmi studii 
privind depistarea în cadrul județului nostru a unor noi locuri' 
frumoase în care, prin acțiuni voluntar-patriotice, să amena
jăm puncte turistice și de agrement. Paralel, studiem posibi
litatea amenajării punctelor turistice de la Cotul Grinda, Pă
durea Buciumeni și Talașman. Totodată, comisia județeană de. 
turism, eu sprijinul anul grup de tineri arhitect! și proieț-, 
tanți se preocupă de posibilitățile de amenajare a punctului 
turistio „Crapina", unde, ținfnd cont de condițiile optime exis
tente, am dori să înființăm o bază nautică simplă, înzestrată 
eu ambarcațiuni sportive și alt material specific.

Statistic vorbind, pentru anul 1969 ne propunem — estimativ 
— antrenarea unui număr de peste 15 000 de tineri la excursii
le pe Dunăre, peste 10 000 la excursiile în țară și peste 50 000 
de tineri participanți la excursii și drumeții de cunoaștere a 
județului, la acțiunile cultural-artistice, sportive și distractiva 
desfășurate la perimetrul ariei noastre teritoriale.

INVITAT!
Voi, 
voi. ViRSTA 01 AUR

CALITATEA
(Urmare din pag. I)

autoperfecționării, modelării
iz-

(Urmare din pag. I)

timpul anului în curs. Cum s-a 
acționat în această direcție ?

— Constituirea în cursul aces
tui an a Comitetului de direcție
— răspunde întrebării tov. ingi- 
ner-șef DUNDUC — a creat po
sibilitatea, mai mult decît în anii 
precedenți, ca asigurarea premi
selor pentru un debut fără pie
dici din prima zi a anului viitor 
să poată fi efectuată în timp util. 
Ținînd seama de datele proble
mei pe care o avem de rezolvat
— ponderea mare a panourilor 
unicate, necesitatea eliminării 
locurilor înguste din sectoarele 
construcții-mecanice și strungă- 
rie, lucrările de extindere ce se 
executau încă de la sfîrșitul lunii 
iulie a început înaintarea cere-

dinrilor pentru aprovizionările 
import și din țară, stabilirea con
tactelor pentru realizarea cola
borărilor externe, preconizarea 
măsurilor pentru calificarea unui 
număr sporit de muncitori la 
locurile de muncă.

Așadar, simultan cu grija acor
dată bunului mers al producției 
curente, împletită cu ea, preocu
pări pentru pregătirea producției 
anului următor.

Intre cantitatea și calitatea 
muncii există un raport bine de
terminat, de influențare reci
procă. Colectivul de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și economiști 
de la „Automatica" acționînd 
consecvent pentru îmbunătățirea 
continuă a lui au realizat auten
tice performanțe. Performanțe de 
deosebită însemnătate dacă avem

a
propriei personalități pentru iz 
binzile de azi și de miine.

Înconjurați de această preocu
pare a organizațiilor U.T.C., care 
nu are numai un caracter festiv, 
ci este o constantă a activității a- 
cestora, tinerii cîștigă sentimentul 
prețios că viitorul începe chiar in 
aceste zile, că nu este niciodată 
prea devreme pentru a-l aduce cu 
un pas mai aproape, pentru a-l 
face mai fericit și mai bogat. In 
acest sens, majoratul este stai tul 
unei mari călătorii, spre un terito
riu cunoscut — în coordonatele 
sale fundamentale — încă de pe 
acum. Către cei porniți să-l cuce
rească, ochii drumeților mai vîrst- 
nici se îndreaptă cu deplină și lu
minoasă încredere. Această gene
rație, a celor de 18 ani, va pre
lungi cu încă o etapă drumul des
chis de ei pe magistralele largi 
ale viitorului.

PREDEAL—TREI BRAZI; 
PREDEAL SUSAI; PRE
DEAL CÎMPINA; PRE
DEAL — TIMIȘ; PRE
DEAL— SECUI.

Biroul de Turism pentru Ti
neret de pe lingă C.C. al 
U.T.C. a pregătit pentru 
iama aceasta deschiderea 
unei tabere de odihnă in 
centrul acestei arii — la 
Predeal. Oferind condiții de 
cazare ți masă dintre cele 
mai bune —- vile cu confort 
de categoria I — organiza
torii s-au îngrijit ți de pre
gătirea unui program adec
vat. Pe lingă odihna propriu- 
zisă, pe afișul celor 12 zile 
(15—26 februarie 1969) fi
gurează bogate și variate ac
tivități cultural-distractive ți 
sportive» vizionări de specta-

3
cole, carnavaluri, concursuri 
pe diferite teme, schi, înot, 
excursii. La dispoziția dv., 
stau, de asemenea, autobuze 
care vă vor purta spre lo
curi din cele mai interesante : 
Valea Prahovei, Peleș, Dof- 
tana, Brașov, Poiana, Bran, 
Rîșnov.

Rețineți, așadar : 12 zile de 
odihnă și de bună dispoziție, 
de distracție și veselie în mi
nunatul decor carpatin. în
scrierile se pot face a- 
cum, la comisiile de turism 
din cadrul comitetelor jude
țene, municipale și orășenești 
ale U.T.C., locul unde pot fi 
aflate și alte detalii supli
mentare.

Vă dorim ascensiune plă
cută 1

i. a. :

♦
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Criza braziliană
Incidente intre

studenți și poliția

din Mexic

și-a încheiat vizita

Planul Mansholt"

CLBA. Școala primară modernă inaugurată recent în re
giunea Valle del Peru

amețitoare revărsare de cu- 
— acoperiseră pereții în
să dispară. Furtuna electo- 
a trecut, pasiunile născute 
înfruntarea politică se sting

Dilemele lui Caldera

în R. D. Germană

Tovarășul Corneliu Mănescu

„Rebeliunea parlamentară" a 
aius guvernului o înfrîngere 
neașteptată, iar conducătorii 
armatei s-au considerat, odată 
în plus, umil.ifi, prin refuzul Ca
merei deputaților de a răpi lui 
Alves imunitatea Ia care ii dă
dea dreptul mandatul său. Mi
litarii cbișnuiți, din 1964, să-și 
impună — fără drept de apel 
— punctul de vedere, au deve
nit amenințători. Afacerea a că
pătat dimensiuni pe care ni
meni n-ar fi putut să le sconte
ze în punctul inițial. Nu mai era 
vorba de Alves și de drepturi
le lui, ci de o încercare de for
țe. Parlamentul a dat dovadă 
do un uimitor curaj. Gestul de- 
putajilor guvernamentali care 
s-au raliat opoziției a exprimat, 
probabil, o tendință mai pro
fundă din viața politică. Refu
zul autorităților de a accepta 
atît regulile democratice ele
mentare, cît și raporturi nor
male cu vastele sectoare ale 
opiniei publice care nu au con
siderat drept un fapt definitiv 
instaurarea controlului armatei, 
a general un conflict care s-a 
amplificat treptat.

O noapte și apoi o zi a du-

Caracasul a uitat ceasurile de 
neliniște iar afișele care — în- 
tr-o 
lori 
cep 
raia 
din v
iar problemele mai mărunte sau 
mai puțin mărunte ale existenței 
cotidiene revin pe prim plan, 
învinșii caută justificări, învin
gătorii treziți din amețeala bucu
riei descoperă greaua povară pe 
care o poartă pe umeri.

După săptămîna de încordare 
cînd urnele întîrziau să-și dez
văluie opțiunea, complicațiile 
sînt de alt ordin. Există un pre
ședinte ales : Caldera, care în 
martie își va prelua atribuțiile. 
Dar el se va găsi în fața unui 
parlament în care nu va dispune 
de majoritate, un parlament ce-i 
promite destule dificultăți. Pe 
scena parlamentară locul prim 
îl deține în continuare „Acțiunea 
democratică" : 66 deputați și 19 
senatori. Actualul partid guverna
mental promite „o opoziție con
structivă". însă nici acest partid 
și nici un alt partid nu a re
coltat suficiente voturi și man
date pentru a obține o majori
tate. Patru grupări dispun de o 
reprezentare aproximativ egala, 
ceea ce îngreunează sarcinile 
guvernului de după martie.
Noul președinte a promis schim-

Miercuri seara, Richard Nixon, 
președintele ales al S.U.A. 
anunța oficial lista noului gu
vern care-și va începe activita
tea o dată cu schimbarea titu
larului Casei Albe, la 20 ianuarie 
1969. A fost, astfel, realizată o 
nouă etapă în procesul de tran
ziție de la administrația demo
crata la cea republicană.

Prima remarcă făcută de ob
servatori privește compoziția ex
clusiv republicană a cabinetului, 
deși în timpul campaniei electo
rale, viitorul președinte decla
rase că intenționează să alcătu
iască un guvern pe baze „bipar- 
tizane", cu participarea unor 
personalități democratice. S-ar 
părea, deci, că, în ultimă instanță, 
proiectele inițiale au fost radi
cal modificate, Nixon preferind, 
probabil, ca în fața unui Con
gres dominat de democrați, sâ 
dispună de o echipă omogenă, 
republicană. în principalele pos
turi ale administrației.

Atrage, de asemenea, atenția, 
faptul că din noua echipă gu
vernamentală americană lipsesc 
personalități marcante, președin
tele ales manifestînd preferință 
pentru colaboratori aproape ne- 
cunoscuți pe scena oficială și cu 
influență limitată în viața poli
tică. Această orientare s-ar pu
tea să indice ca Nixon intențio
nează să-și asigure toate condi
țiile ca principalele decizii ale 
administrației să fie elaborate și 
controlate nemijlocit de către 
Casa Albă. Semnificativă în 
acest sens este numirea la con
ducerea Departamentului de stat 
a lui William Rogers, un foarte

DOUA PROBLEME
Marîano Rumor s-a declarat 

optimist. într-un fel, justificat. 
După luni agitate în care la 
Roma, „centrul-sfînga" pârea o 
experiență fârâ viitor, coaliția 
tripartită a renăscut. 17 demo- 
crat-creștini, 9 socialiști și un 
republican au luat loc pe băn
cile guvernului. Apar destule 
nume noi dacă facem compara
ții cu formația care a naufragiat 
după scrutinul din mai. Două 
probleme preocupa, însă, pe 
observatori :

a) capacitatea de a soluționa 
problemele esențiale ale Italiei. 
Programul guvernamental abor
dează cîteva din ele : sistemul 
de pensii, reforma învățămîn- 
tului universitar, relansarea eco
nomică. Proiectele sînt, încă, în
văluite în incertitudini.

b) stabilitatea actualei forma
ții („spatele frontului noului gu
vern nu este încă consolidat" — 
afirma LA STAMPA). Rumor n-a 
reușit să elimine nemulțumirile 
în partidul său iar la socialiști 
diferendele rămîn la fel de a- 
cute. De Martino a primit o 
compensație: vicepreședinția.
Dar aceasta înseamnă, practic, 
eliminarea lui din fruntea apa
ratului de partid, diminuarea in- 

raf căutarea formulelor 
iețiri din impa,. Conducătorii 
armatei mizînd pe intransigen
ță, au obținut, în fine, tot ceea 
ce au dorit. Pajii timizi pe 
drumul unei reîntoarceri !□ 
regulile democrației au fost a- 
nulați cu brutalitate.

Din zorii zilei de sîmbătă, 
guvernul conduce prin decrete 
și are împuternicirile _ necesare 
pentru a suspenda, fără expli

cații în fața aleșilor noțiunii, 
garanțiile constituționale. Ares
tările care au urmat, n-ou fost 
o surpriza. Printre locatari oi 
închisorilor din Rio se găsesc 
foștii președinți Kubitschek și 
Quad ros, Carlos Lacerda, bătă
iosul ex-guvernator al Guano- 
barei, care pârea neîmpăcat cu 
soarta sa și alte marcante per- 

bări: „Caldera înseamnă schim
bare" asigurau afișele sale electo
rale. Politician experimentat el 
știe, însă, că o simplă schimbare de 
persoane nu poate rezolva pro
bleme care se apropie de un 
stadiu exploziv. Ideea Justiției 
sociale" a dominat platforma e- 
lectorală a Iui Caldera, făgăduie
lile adresîndu-se mai ales tine
retului, marea majoritate a lo
cuitorilor acestei țări, o genera
ție nerăbdătoare, plină de ener

gii ce se irosesc. Tineretul a- 
cesta pare dezamăgit de bilanțul 
ultimului deceniu lin pofida m»r 
progrese inc^itestabde), afaafe*- 
te spre preia ceri maj — 
către o politică ci re să pznâ pe 
primul plan mai accentuat inte
resele naționale. Venită la petete 
în exuberanța generată de pră
bușirea dictaturii lui 
.Alianța democratică* părăsește 
puterea ca o grupare îmbătrinriâ, 
epuizată, lipsită de suficiente 
resurse pentru a efectua trans
formările pe care le revendică 

Echipa Nixon

la
in

fluenței lui asupra vieții interne 
a socialiștilor. înalta funcț’e de
vine în acest fel o „colivie au
rită* în care energicul lider al 
P.S.I. se va gâsi pentru multă 
vreme blocat. în schimb, Nenni 
— devenind conducătorul diplo
mației italiene — capătă un te
ren mai sigur și mai comod.

DIFICULTATEA PRINCIPALA
încă o săptămînă s-a încheiat 

fără ca pe malurile Senei să fi 

Tur de orizont
început tratativele privind Viet
namul. Protagoniștii se aăsesc 
la Paris, ideia convorbirilor a 

-fost acceptată dar drumul către 
negocieri rămîne blocat. La pri
ma vedere este vorba de o pro
blemă procedurală lipsită de 
importanță : masă pătrată, ro- 

' tundă sau semicirculară ? în
delunga confruntare în legătură 
cu forma mesei la care vor lua 
loc delegațiile reflectă un deza
cord mai profund. Acordul ini- 

sonalități (m total — cîteva 
sute).

FRANCE PRESSE afirmă că 
atmosfera este mai încordată 
decît in aprilie 1964, cînd mili
tarii au acaparat puterea, în- 
iălurind pe Goulart. împiedicat 
de foarfecă cenzurii să rosteas
că adevăruri amare, JOURNAL 
DO BRASIL a recurs la rubri
ca „buletin meteorologic" pen
tru o informație în care aluzia 

noile generații Caldera nu poate 
să omită lecțiile acestui sfîrșit.

La Caracas se discută posibi
litatea unei coaliții de centru- 
«tinga. Partenerii social-creștini- 
lor ar urma să devină „Mișcarea 
electorali a poporului" condusă 
de Luis Beltran Prieto și „Forța 
democratică populară**, partidul 
vice-antiraluhii Wolfgang Larra- 
zabal. Evoluția lui Prieto este 
cunoscută: el a părăsit „Acțiu

nea democratică" cu un an în 
urmă și s-a prezentat în alege- 
nle prezidențiale obținînd 
719 S>3 voturi. Fostul lider gu
vernamental ar fi indicat inte
rese față de o colaborare cu 
Caldera. Dar chiar uniudu-și 
forțele. cele trei partide rămîn 
miocritare. își va baza guvernul 
existența pe sprijinul întimplător 

deputați ? După cum 
sublinia LE MONDE, Caldera 
cirprme de trei luni pentru a 
«oluțjona 2 ceasta spinoasă pro
blema.

al onor

orien tarea politică viitoare a ad
ministrației Nixon.

Cînd se \ a instala la Casa 
Albă. Richard Nixon >-a renunța, 
probabil, Ia figurina reprezen
tând un cap de bivol (simbol al 
crescătorilor de vite din Texas, 
statul de baștină al lui Johnson) 
atimatâ pe un perete al corido
rului ce duce la biroul preziden
tul ipe vremea lui Kennedy in 
aceUri lec era expus tabloul lui 
Van Gogh „Vedere din Mont- 
martres'k Ce simbol îi va lua 
locul ? Liniile clare ale politicii 
noului președinte vor putea fi 
deslușite pe măsură ce acesta va 
acționa, după 20 ianuarie viitor, 
in îndeplinirea mandatului său.

fial — după cum subliniază ex
ponent: ; nord-vietnamezi — 
p-evede o conferință în patru 
(R. D. Vietnam, S.U.A., Frontul 
Național de Eliberare din Viet- 
nor*ul de sud și administrata 
scigcneză). Dar Washingtonul 
revend că o conferință „între 
două părți", ceea ce echiva
lează cu refuzul de a acorda 
F.N.E. statutul de parte egală 
la convorbiri. Este un refuz.ee 
contravine repetatelor declara-

fii făcute la Washington în le
gătură cu dorinfa de a facilita 
găsirea unei soluții la masa tra
tativelor. ____ _____  ____________

Oricum, s-o reținut declarația ituează raiduri care se 
viitorului conducător al Penta- 
gbnului, Melvin Laird, care a 
desemnat încetarea conflictului 
vietnamez drept „obiectivul ma
ior* al noii Administrații.

EUGENIU OBREA 
EM. RUCĂR

Situațiz din capitala 
mexicană «e menține în
cordată ca urmare a inci- 

' dentelor de vineri dintre 
. poliție și studenții de la 
! Institutul politehnic. S-a 
I anunțat că 34 de studenți, 
I din cei aproximativ o sută 
: ciți au fost arestați în 
cursul ultimelor incidente, 
vor fi deferiți unui tribu
nal. Șeful poliției din Ciu
dad de Mexico, generalul 
Luis Cueto Ramirez, a a- 
menințat că este hotărît 
să ia toate măsurile pen- > 
tru a menține ordinea. 
Sîmbătă, studenții au reți- 1 
nut pe unul din adjuncții 
procurorului federal, cerin- I 
du-i să elibereze pe colegii 
lor. Pe de altă parte, la ' 
sediul central al Partidului 
revoluționar institutionalist, 
de guvernămînt, a explo- 

; dat o bombă aruncată din- 
tr-o mașină de către necu- 

I nosenți, ceea ce contri
buie și mai mult la agra
varea situației. Poliția a, 
deschis o anchetă în le
gătură cu acest act terorist. [

Frămîntări
Pe

studențești

în Franța
în ultimele zile, în în

treaga Franță au avut loc 
numeroase acțiuni ale gru
părilor sudențești de diferi
te orientări politice.

La Paris, un grup de stu
denți de la Școala superi
oară de ziaristică au protes
tat împotriva structurii ac
tuale a școlii. Ei au fost 
expulzați de poliție din bi
rourile direcției școlii. Au 
fost operate arestări. Stu
denții de la Facultatea de 
farmacie au dat publicită
ții un comunicat, prin care 
își anunță intenția de a or
ganiza o grevă, începînd de 
la 17 decembrie, cerînd să 
li se recunoască oficial sta
tutul de farmaciști-biologi, 
refuzat pînă acum de auto
rități.

La 
studenții 
de litere 
coteze cursurile în semn de 
protest împotriva „represiu
nii polițienești".

La Marsilia au avut loc 
ciocniri între grupările stu
dențești de diferite orien
tări, precum și între aceș
tia și poliție, soldate cu ră
niți.

Clermont-Ferrand, 
de la Facultatea 
au hotărît să boi-

Protest al R. D. Vietnam
S.U.A. continuă violarea zonei demilitarizate

HANOI 15 (Agerpres) La 
Hanoi a fost dată publicității 
o declarație a Ministerului 
Afacerilor Externe al R.D. 

^Vietnam în care sînt condam- 
'nate violările repetate ale 
țzonei demilitarizate, de către 
*s:u.a.

sin declarație se subliniază 
că’S.U.A. bombardează și mi. 
traliază zilnic multe puncte 

1 din zona demilitarizată, efec- 
' _________ ___ .. » sol-
"dează cu victime în rîndurile 
populației locale și cu mari 
pagube materiale. „Dreptul" 
arogat de S.U.A. de a invada 
o altă țară, subliniază decla
rația, reprezintă o încălcare
gravă a normelor dreptului

BERLIN 15. Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite : 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, care a făcut o 
vizită în R. D. Germană, a pără
sit sîmbătă noaptea Berlinul, în- 
dreplindu-se spre patrie. La Gara 
de Est din capitala R. D. Ger
mane, oaspetele român a fost 
condus de Otto Wintzer, minis
trul afacerilor externe al R. D. 
Germane, locțiitorul acestuia, 
Oskar Fischer, amabasadorul R. D. 
Germane în România, Ewald 
Moldt, precum și funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe. A fost, de asemenea, de 
față ambasadorul României în 
R. D. Germană, Nicolae Ghenea, 
și membri ai ambasadei.

DIN OKINAWA

ÎMPOTRIVA

în drum spre patrie, întor- 
cîndu-se din vizita oficială 

care a făcut-o la Berlin,

★

AMERICANE

IN CAPITALA Okinawei, ora
șul Naha, a avut loc sîmbătă 
un mare miting la care au parti
cipat peste 30 000 de persoane. 
Participanții la miting au adop
tat o rezoluție, cerînd autorită
ților americane să evacueze de 
urgență bombardierele strategice 
de tip „B-52“ și toate armele 
nucleare din Okinawa și să sus
pende vizitele submarinelor nu
cleare americane în portul Nana. 
Ei au întreprins apoi un marș 
de protest la baza americană 
Kaneda. Aproximativ 800 de po
lițiști au fost mobilizați pentru 
a preveni eventuale incidente 
între manifestant! și autoritățile 
oazei.

Manifestația a fost organizată 
de consiliul local pentru retro
cedarea Okinawei către Japonia 
și a Consiliului împotriva bom
belor atomice și cu hidrogen.

După cum afirmă surse mili
tare japoneze, citate de agenția 
France Presse, comandamentul 
forțelor americane din Japonia 
ar fi făcut cunoscut în mod ofi
cial Ministerului de Externe de 
la Tokio că statutul unei treimi 
din cele 148 de baze militare a- 
mericane instalate In Japonia ar 
putea fi „revizuit".

în acest sens, se menționează 
că ar fi posibil un acord care să 
prevadă fie retrocedarea acestor 
baze Japoniei, fie împărțirea ad
ministrării lor între Japonia și 
S.U.A., fie închiderea sau muta
rea lor. Se presupune că o hotă- 
rîre în. această problemă va fi 
luată în cursul apropiatei reu
niuni a Comitetului consultativ 
pentru securitatea japono-ame- 
rican.

internațional și a acordurilor 
de la Geneva din 1954 cu. 
privire la Vietnam, o sfidare 
la adresa oamenilor iubitori 
de pace din întreaga lume.

Aviația și artileria americană 
au bombardat din nou sîmbătă 
zona demilitarizată, în trei mi
siuni succesive de luptă, anunță 
agenția France Presse, citind sur
se provenind din partea coman
damentului american din Saigon. 
Este pentru a 42-a oară cînd, 
după anunțarea de către președin
tele Johnson a opririi bombarda
mentelor asupra R. D. Vietnam, 
în zona demilitarizată se produc 
ceea ce comandanții militari a- 
mericani din Vietnamul de sud 
califică „incidente semnificative". 

ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, a 
făcut duminică dimineața un 
scurt popas la Praga. La gara 
centrală din capitala Cehos
lovacă a fost întîmpinat de 
Jan Busniak, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
R.S. Cehoslovace, precum și 
de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe. 
Au fost prezenți Ion Obrado» 
viei, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Praga, 
și membrii ambasadei, pre
cum și membri ai Ambasadei 
R.D. Germane din Praga.

P. BULGARIA. Imagine din Sliven

VALERIA RADULESCU, 
listă a Teatrului de Operetă 
din București, a repurtat un 
frumos succes la Varșovia, unde 
a interpretat rolul titular din 
„Văduva veselă" de Lehart și 
rolul Saffie din „Voevodul 
țiganilor" de Strauss. Artista a 
fost răsplătită de public cu vil 
șl îndelungi aplauze.

MINISTRUL sud-african al 
sănătății, Cărei De Wet, a anun
țat că în Africa de sud va fi in
trodusă o nouă legislație care 
să instituie controlul asupra ope
rațiilor de transplantare a orga
nelor umane. Legislația, ce va 
intra în vigoare la începutul 
anului viitor, prevede îndeosebi 
că folosirea țesuturilor umane 
în scopuri medicale va fi con-

AMBASADORUL extraor
dinar și plenipotențiar al Ro
mâniei în Franța, Constantin 
Flitan, a conferențiat în Ma
rele amfiteatru al Facultății 
de drept din orașul „Le 
Mans" (Departamentul Sar- 
the) despre politica externă 
a țării noastre. Această con- 
ferință-dezbatere, organizată 
de Cercul juridic și econo
mic al studenților și profeso
rilor facultății, a fost urmă
rită cu viu interes de un nu
meros auditoriu.

Prefectul departamentului, 
Tony Roche, a oferit în cin
stea ambasadorului român o 
recepție în saloanele prefec
turii, iar primarul oraș a! ui 
Le Mans, senatorul Maury, 
un dejun.

La aceste manifestări au 
participat și Chase Boyer, 
președintele Consiliului gene
ral regional, Christian Pi- 
ncau, membru al Comitetu
lui de conducere al S.F.I.O., 
numeroși profesori universi
tari, studenți.

Săptămîna care s-a încheiat a consemnat pe agenda de lucru 
a Consiliului ministerial al Pieței comune o problemă a cărei 
rezolvare — potrivit corespondențelor din Bruxelles — este im
previzibilă. Sesiunea, întrunind participarea miniștrilor de ex
terne, ai finanțelor și agriculturii din țările membre ale Comu
nității Economice Europene a ascultat în mod oficial, „planul 
Mansholt", privind reformarea structurilor agricole în cele șase 
țări membre, plan urmărind înlăturarea piedicilor pe care con
tinuă să le întîmplne „comunitatea agrară" sau „Europa verde", 
cum 1 se mai spune.

După cum se știe, la capătul unei dispute aprige, pe baza 
unor compromisuri, s-a ajuns în cele din urmă Ia înjghebarea 
Pieței agrare cu fixarea unor prețuri comune. în vederea aco
peririi diferențelor Ia prețurile produselor agricole din țările 
unde acestea erau mai ridicate decît cele fixate la Bruxelles, 
s-a hotărît o subvenționare dintr-un fond comun. Acest sistem 
de subvenționare — explicat la momentul respectiv prin nece
sități de ordin politic (de pildă, alegeri) a favorizat orientarea 
producției agricole nu după nevoile pieței, ci în raport cu su
mele încasate din subvenții. In acest mod s-a ajuns la exce
dente în unt (circa 400'600 tone) și Ia alte produse lactate. De
sigur, dacă aceste cheltuieli de subvenționare nu se ridicau la 
sume mari, probabil adepții integrării economice ar fi trecut 
ușor peste acest „amănunt". însă, în anul acesta, fondul de sub
venții se ridică la două miliarde de dolari, iar în anul 1970 se 
estimează o creștere la trei miliarde de dolari. Au apărut te
meri în legătură cu nivelul pînă la care se vor putea finanța 
aceste sume în creștere alarmantă. încercînd să pună capăt 
acestor cheltuieli, economistul olandez Sicco Mansholt, vice
președinte al comisiei C.E.E., a preconizat un plan intitulat 
„Agricultura 1980“ care urmărește anularea sistemului de sub
venționări în cadrul unei reforme structurale. Iată pe scurt 
principalele sale prevederi; 1. Crearea unor mari unități agri
cole capitaliste cu mare productivitate. 2. Reducerea în perioa
da 1970—1980 cu 50 la sută a populației agricole din țările co
munitare. 3. Baza producției agricole ar urma să fie alcătuită 
din ferme cu 80—120 hectare pentru cereale, 60—80 vaci de 
lapte, 400—600 porci pentru carne și 100 000 păsări anual. 4. Se 
preconizează de asemenea, reducerea suprafețelor cultivate : 
„cinci milioane de hectare urmează a fi șterse de pe harta Eu
ropei verzi". (COMBAT).

Firesc, planul Mansholt, nu a rămas fără ecou. In diferite 
cercuri s-a exprimat îngrijorarea în fața brutalității cu care 
se încearcă „rezolvarea" unor probleme care privesc soarta a 
milioane de oameni. Cei mai afectați par a fi țăranii cu gos
podării mici și mijlocii din Franța, Italia și R. F. a Germaniei, 
încercînd să redea din primele reacții stîrnite de „planul Man
sholt", LE FIGARO exprimînd „neliniștea și dezorientarea" 
unor importante cercuri agricole din Franța, relata poziția fer
mă a Camerelor agricole, poziție care respinge acest proiect 
capabil „să amplifice maladia agricolă și să sporească incertitu
dinile privind viitorul politic". Sub titlul „Neînțelegere, neo
brăzare, utopien, același ziar, într-o corespondență din Bonn, 
relatând primirea „planului Mansholt" de către Asociația agri
cultorilor notează că această organizație acuză funcționarii Co
misiei Pieței comune că „își propun să frustreze țăranii vest- 
germani de 20—25 milioane de mărci". în sfîrșit, Herman Ho- 
cherl, ministrul agriculturii, arătîndu-se „foarte sceptic" în le
gătură cu planul „Agricultura 1980" consideră găsirea ui^- 
locuri de muncă în industrie pentru cinci milioane de țăraf£ 
«excedentari» ca depășind posibilitățile industriale și financiare 
ale celor șase membri ai Pieței comune (COMBAT).

De Ia lansarea planului „Agricultura 1980“ au trecut de abia 
cîteva zile. Observatorii sînt, însă, unanimi în aprecierea că 
„planul Mansholt" va declanșa ample mișcări protestatare ale 
căror consecințe se vor repercuta neîndoielnic asupra vieții po
litice din țările membre ale Pieței comune.

IOAN TIMOFTE

diționată de aprobări speciale, 
iar numele donatorilor nu vor 
fi date publicității.

POTRIVTT relatărilor agen
ției France Presse, în urma rai
durilor de bombardament ale 
aviației federale nigeriene, efec
tuate sîmbătă asupra orașului 
biafrez Umuahia, au fost omo- 
rîte 20 de persoane, iar alte 187 
rănite. în ultimele 48 de ore, ca 
urmare a acestor bombardamen
te, au fost ucise la Umuahia 69 
de persoane, iar alte 292 rănite. 
Datorită bombardamentelor, 15 
prizonieri, aparținînd trupelor 
federale, aflați în tratament la 
spitalul din Umuahia, au fost 
grav răniți.

1N ULTIMELE 48 de ore, asu
pra părții centrale și meridiona
le a Marii Britanii s-a abătut 
un val de frig însoțit de polei 
și ceață. Datorită acestei situa
ții, comunicațiile rutiere și ae
riene au fost serios perturbate. 
Temperatura foarte scăzută a

Agitația politică din Pakistan
Demonstrații la Dacca

Agitația de pe scena poli
tică pakistaneză continuă. La 
Dacca a avut loc dumi
nică o demonstrație, la 
care au luat parte spriji
nitori ai partidelor de o- 
poziție. In cursul mitingu
lui a luat cuvîntul mare
șalul Ashgar Khan, fost co
mandant al forțelor aeriene, 
care a trecut recent în rîn
durile opoziției. El a declarat 
că o eventuală utilizarea de 
către guvern a forțelor ar_ 

determinat anularea numeroa
selor competiții sportive. în a- 
celași timp, populația cartieru
lui din sudul Londrei a rămas 
fără încălzire, ca urmare a lip
sei cărbunelui.

VACLAV VALES, ministrul 
comerțului exterior al Republi
cii Socialiste Cehoslovace, a 
sosit duminică la Beirut. în 
timpul celor două zile ale vi
zitei sale în capitala libaneza, 
ministrul cehoslovac urmează 
să aibă o serie de întrevederi 
cu primul ministru al Libanu
lui. Abdullah Yafi, și cu Hussein 
el Oweiny, ministrul de externe 
și al economiei.

GREVA foamei declarată în 
urmă cu patru zile de soțiile a 
15 deținuți politici, a'luat sfîrșit 
duminică. Arhiepiscopul Casi- 
miro Morcillo a venit în biserica 
unde se aflau grevistele și le-a 
promis că revendicările lor vor 
fi satisfăcute.

mate în scopul înăbușirii miș
cărilor de protest „va avea 
consecințe grele" pentru viața 
internă a țării.

Demonstrațiile au început, 
în ambele părți ale Pakista
nului, în urmă cu șase săptă- 
mîni. Ele au cunoscut o am
ploare deosebită, o dată cu 
arestarea unui mare număr 
de personalități marcante ale 
opoziției, sub acuzația de în
călcare a ordinii publice și 
incitare Ia violență.
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