
„Electroputere"':în sanctuarul tensiunilor înalte

' A I
l întruniri pentru j
1 propunerea de l 
! candidafi ai [ 

I Frontului Unită- j 
l ții Socialiste în i
• alegerile de la I 
I 2 martie î
I Pretutindeni, in întreaga (ară, sub sem- ■ 

nul unității indestructibile a întregului po- I 
por !n jurul partidului, continuă să se des- I 
fășoare entuziaste adunări, în cadrul cărora

Isînt desemnați candidați! Frontului Unității ' 
Socialiste în alegerile de Ia 2 martie. Par- | 
tlcipanțli, oameni ai muncii, tineri și vîrst-

Inici, femei și bărbați, români, maghiari, ■ 
germani, sîrbl și de alte naționalități, sus- 
ținînd propunerile de candidați, și-au reafir- ■

Imat voința de a munci neobosit pentru ob- . 
tinerea unor noi succese în cadrul amplului 
program elaborat de partid pentru înflori- | 
rea continuă a patriei.

j Citiți tn pag. a 6-a noi propuneri de can- j 

didafi ai Frontului Unității Socialiste.
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Reportaj de MIHAI PELIN

Sentimentul cel mai 
puternic care îl în
cearcă pe reporter m 
orașele renăscute ale 
țării, redimensionate 
din punct de vedere 
urbanistic și uman în 
conformitate cu exigen
țele epocii noastre so
cialiste, este un senti
ment acut al istoriei 
care, în astfel de 
locuri, încetează să mai 
fie o lentă și obsedan
tă secreție a secolelor, 
în astfel de orașe, is
toria se oferă înțelege
rii în toata complexita-

tea ei, devine apropia
tă și, chiar mai mult, 
familiară, poate fi tră
ită și surprinsă coti
dian în ipostazele ei 
cele mai intime. Ea 
continuă să se nască și 
astăzi, în fața noastră, 
din energiile creatoare 
din gîndirea înnobila
tă de răspunderi majo
re a oamenilor, prin 
gesturile lor construc
tive —- gesturi defini
torii pentru epoca 
tră socialistă. De
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noas-
fapt,

în

LOCUITORI Al ORAȘELOR
Aproximativ 500 000 locuitori ai orașe

lor țării, ECHIVAL1ND POPULAȚIA CLU
JULUI, IAȘULUI, CRAIOVEI, s-au mutat, 
în cursul anilor 1966—1968 în pesteîn cursul anilor 1966—1968
150 000 apartamente non

TINERII DE LA I. C. M. • 1 
k BUCUREȘTI — ANGAJAȚI CU

a
a

ECONOMICA ÎNSUFLEȚIRE ÎN REALIZAREA 
SARCINILOR DE PLAN ALE

l
■

ANULUI 1969
I

POLITICA A POPORULUI
forță motrice a progresului

societății socialiste românești
într-o atmosferă de puter

nic avînt, de intensă mobili
zare a tuturor energiilor crea
toare, au loc în întreaga țară, 
în aceste zile, întruniri elec
torale, expresie a profundului 
democratism al orînduirii 
noastre. Elanul creator, sen
timentul responsabilității ci
vice, inițiativa înnoitoare își au 
sursa în esența orînduirii noi 
cai»' s-a instaurat și consoli
dat în ultimul sfert de secol, 
fn profundele mutații sociale, 
economice, politice și spiritu
ale care s-au produs ca rezul
tat al luptei și activității cons
tructive a clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, a 
tuturor celor ce muncesc sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român. Sinteza acestor

TELEGRAMĂ
Tovarășului L. I, BREJNEV 

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului N. V. PODGORNÎI 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului A. N. KOSÎGHIN 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Moscova

PROBLEMELE ȘANTIERULUI - 
OBIECT BE PREOCUPARE MA

I
I
I
■

JORĂ PENIRU FIECARE mi I
Un dialog despre contribuția tinerilor la îndeplinirea sarcinilor 

de producție la întreprinderea de construcții-montaj nr. 1 Bucu
rești ne aduce — oferite de interlocutorii noștri — numeroase 
exemple concrete, pline de interes. Ni se spune — și argumen
tele nu lipsesc — că depășirea planului de producție pe 1968 cu 
5,35 la sută, a productivității muncii pe salariat cu 1,9 la sută, 
a cîștigului mediu cu 17 la sută, precum și economiile la prețul 
de cost de peste 3 milioane reprezintă, în bună parte, și strădania 
tinerilor, mobilizați de organizația U.T.C., de a munci mai mult 
și mai bine.

Ce-și propun să realizeze, organizația U.T.C., tinerii întreprinderii, 
tu anul care a început, anul hotărîior al planului cincinal ? Care 
sînt căile și mijloacele prin care contribuția tineretului la reali
zarea sarcinilor sporite — și calitativ superioare — ale anului 1969 
să se manifeste plenar și eficient, ca o prezență vie în întreaga 
viață a întreprinderii ?

O

ION CHIRIC

In 1969, județul Brăila s-a 
angajat să realizeze o depă
șire a planului producției 
globale cu 62 milioane lei, 
500 tone economii de metal 
și 7 000 000 lei beneficii peste 
plan.

Fotografia noastră înfăți
șează un aspect din viat» 
industrială a Uzinei de uti
laj greu „Progresul" din mu
nicipiul Brăila — citadelă a 
industriei noastre construc
toare de mașini.

I a
I
I
I
I

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal vă adresăm cele 
mai cordiale felicitări dv., întregului popoi sovietic, echipajelor navelor 
cosmice „Soiuz-4"’ și „Soiuz-5", savanților, inginerilor, tehnicienilor și 
muncitorilor sovietici pentru noua și strălucita victorie obținută în 
explorarea spațiului cosmic.

Oamenii de știință, cercetătorii, toți cetățenii patriei noastre au pri
mit cu profundă bucurie realizarea primei stații orbitale experimentale 
prin joncțiunea celor două nave cosmice, avîncl Ia bord pe cosmonauții 
Vladimir Satalov, Boris Volînov, Evghenii Hrunov și Alexei Eliseev, tre
cerea pentru prima dată în istoria zborurilor cosmice a cosmonauților de 
pe o navă pe alta, aterizarea navei „Soiuz-4“ cu cei trei cosmonauți în 
regiunea dinainte stabilită și înfăptuirea cu succes a celorlalte obiec
tive ale acestui temerar program spațial.

Vă urăm cu acest prilej, dragi tovarăși, dv. și tuturor oamenilor 
sovietici noi succese în activitatea de construire a comunismului, în 
dezvoltarea științei și tehnicii, în cercetarea spațiului cosmic, spre binele 
popoarelor sovietice, al progresului și civilizației umane.

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

(Continuare în pag. a Vl-a)
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■ Domnul Rigo
EUGEN BARBU

O fi murit dom
nul Rigo ? Mai tră
iește, nu știu...

Cum trimetea el 
patru ciraci cu un 
camion de nisip și 
unul plin-virf, 
bolovani, și 
mai strigau 
după ce luau 
in colt la 
patru țuici 
cu ametirea măsli
nii cu tot ! Ce ora
tori erau ăștia, ce 
vorbe scoteau din 
gușile lor atirnînde,

de 
cum 

aceia 
achiu, 
Șișto, 
mari,

cum se mai desfă
ceau la haină și 
cum lăsau să se va
dă tricolorul de Ia 
brîu... Miere pe 
pîine, nu altceva 
puneau cînd înce
peau să înșire me
ritele politice ale 
Iui domnul Rigo.

Domnul Rigo era 
un fel de primar, 
în poză purta jo
ben și, la gît, un 
fular alb, de mă
tase. părea un fel 
de fante de mahala

dacă țineai seama 
și de monoclul său. 
Cu un baston cu 
măciulie de argint, 
apărea în 
alegerilor 
trăsură și 
bomboane 
pintii copiilor, obi
cei prost, pentru că 
asta se făcea și Ia 
inmormintări șl lu-

preajma 
într-o 

arunca 
la răs-

(Continuare în 
pag. a Vil-a)

schimbări radicale își găsește 
cea mai pregnantă expresie în 
unitatea moral-politică ce s-a 
făurit în sinul societății româ
nești.

Crearea unității de interese 
și aspirații a tuturor claselor 
și păturilor sociale își are te
melia în noul tip de proprie
tate instaurat în procesul re
voluției și făuririi noii socie
tăți — proprietatea socialistă, 
care a dus la lichidarea anta
gonismelor sociale , la desfiin
țarea exploatării omului de că
tre om. Unitatea moral — po
litică a poporului este un fe
nomen propriu orînduirii so
cialiste, ea fiind de neconceput 
în condițiile capitalismului, 
unde proprietatea particulară 
asupra principalelor mijloace 
de producție generează anta
gonisme și conflicte sociale, 
creează o prăpastie între inte
resele marii majorități a popu
lației și grupul restrîns al de
ținătorilor puterii politice și 
economice.

Unitatea politică a națiunii 
își are ca nucleu principal 
clasa muncitoare, clasa condu
cătoare a societății noastre, 
care, prin eroismul, abnegația, 
capacitatea sa organizatorică 
și politică, și-a cucerit respec
tul și încrederea tuturor celor-

sale, clasa munci-

schimbări

lalte clase și categorii sociale. 
Ca urmare a marilor schim
bări ce s-au produs în struc
tura sa profesională, în virtu
tea progresului tehnic ce se in
troduce permanent în econo
mia națională, a creșterii gra
dului de cultură, a experien
ței 
toare se manifestă cu preg
nanță ca forța socială cea mai 
înaintată a societății noastre, 
stegarul celor mai nobile 
idealuri ale națiunii noastre.

Aliată de nădejde a clasei 
muncitoare este țărănimea, 
care a cunoscut 
înnoitoare de o largă rezo
nanță, existența sa fiind așeza
tă pe baza relațiilor socialiste, 
munca sa beneficiind de cu- 
cerile științei și tehnicii, traiul 
său zilnic bucurîndu-se tot 
mai mult de avantajele civi
lizației moderne. Țărănimea 
cooperatistă participă activ la 
conducerea treburilor publice, 
la organizarea și conducerea 
activității economice. Spriji
nul pe care clasa muncitoare 
și statul socialist îl acordă ță
rănimii cooperatiste constituie

Conf. univ.
ION ȘERBANESCU

(Continuare în pag. a Vll-a)
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l.iccul ,,.W. Sadotfcinu" Bucu
rești — lecția de fizică la cla
ra a Xil-a E. Școlile noastre 
beneficiază, prin grifa perma
nentă a rialului, de o cetire 
didactică, mereu îmbogățită, 
dind tiuâțârnintului atributele 

moderne

EXPERIENȚA DE VIAȚĂ
0 NOȚIUNE PERIMATĂ ?

înscriind în preocupările 
constante ale noastre redis
cutarea unor aspecte elemen
tare ale artei și procesului de 
creație (una dintre acestea 
concretizindu-se intr-o ante
rioară anchetă : Pentru cine 
scriu ? Pentru ce scriu ?) nu 
facem decît să semnalăm fe
lul in care scriitorii de azi 
înțeleg să Ie accepte. Despre 
experiența de viață s-a vorbit 
mult și se va mai vorbi, fără 
îndoială. A o respinge in dis
cutarea rațiunilor elementare 
ale creației este un non-sens, 
întrucit omul, fie el scriitor 
sau orice altceva, își sem
nează certificatul propriei 
sale dispariții prin faptul că 
își neagă chiar existența lui 
socială. Deci, discuția noas
tră nu-și propune să pledeze 
pentru o evidentă, ci să ex
prime felurile în care expe
riența este acceptată și în
țeleasă astăzi, la noi, atunci 
cînd o asociem operei de 
artă, în special literaturii. 
Din capul locului trebuie 
precizate cîteva lucruri. In 
primul rind că, folosit cu 
excesivă larghețe și mai ales 
cu exclusivă încredere, cu- 
vîntul își pierde înțelesul, 
devine, nu cum ne întrebăm 
în titlu o „noțiune" dar, în 
mod sigur, un cuvînt peri
mat, tocit și compromis. Ex
periența nu este un pana
ceu al scriitorului fără ta
lent dar nici pe departe ta
lentul nu poate iniocui rolul 
unei experiențe ignorate. Lo
cul ei poate fi înțeles cu jus
tețe numai dacă, relevîndu-i 
caracterul indispensabil, — 
așa cum au scos cu pregnan
ță în evidență și lucrările A- 
dunării Generale a Scriitori
lor — o trecem prin filtrul 
unei gîndiri filozofice și ar
tistice solide, printr-o con
știință politică in stare să-și 
asimileze concepția epocii și

a lumii în care trăim. Expe
riență pură, de altminteri, 
nici nu există, după cum nu 
există nici operă valabilă 
„purificată" de experiență. 
Esența dialectică a acestei 
unități indestructibile este 
de ordinul evidentei ; datoria 
cercetătorului marxist este 
de a-i pune în valoare ma
rea fertilitate pe care o poa
te vădi în mișcarea artistică 
de azi.

Sîntem încredințați că a 
discuta și a rediscuta aseme
nea noțiuni fundamentale 
care, chiar cînd sînt aparent 
părăsite nu încetează de a 
sta la baza existenței însăși 
a artei durabile în timp, răs
punde adecvat unei imperi
oase nevoi de clarificare.

Unii, din felul în care dis
cută asupra surselor origina
re ale operei, par a eluda 
„ignobila" denominație : ex
periența. Negarea semnifica
țiilor izvorîte dintr-o experi
ență social-istorică de dragul 
unui snobism de ultimă oră 
ori substituirea izvorului
cestor semnificații cu ele
mentul oniric, pentru a e- 
xemplifica, nu fac decît să 
producă o regretabilă con
fuzie. Nici o operă cu ade
vărat mare și, ca atare, nici 
o estetică intemeiată pe rați
une și adevăr obiectiv nu 
pun Ia îndoială rolul semni
ficațiilor pe care doar expe
riența — existenta socială. în 
fond — le Doate face să exis
te în operă.

Deci, chiar din punctul de 
vedere al unor dezbateri re
cente socotim mai util ca în 
primul rind să reactualizăm 
cu mai multă vigoare no
țiuni fundamentate, să le a-

a-

firmăm în cadrul unor se
rioase dezbateri. In această 
privință nu ne vom feri să 
spunem că însăși critica 
noastră și cu atît mai mult 
esteticienii de azi, 
voarea disociațiilor 
la extrem au cam 
să nu spunem chiar 
tic, afirmarea unor 
și noțiuni de bază 
operei și procesului 
creație. In ce ne priveș
te nu facem decît să readu
cem în discuțiile actuale a- 
supra literaturii experiența 
de viată a scriitorului, prin
cipala și de neînlocuit sursă 
a creației. „Domeniul pro
fesional al scriitorului — 
scrie undeva Al. Fhilippide 
— se confundă (...) cu toată 
viata în nesfirșita ei varie
tate". Mai cu seamă într-o 
epocă dinamică, bogată in e- 
venimente „domeniul profe
sional" al scriitorului îi ofe
ră extraordinare resurse. Ex
periența de viață poate fi 
considerată, pentru realita
tea dc astăzi a tării noastre, 
una din condițiile esențiale 
pe care socialismul le creează 
artei, dindu-i 
nemaiintîlnită 
a se înscrie in 
ale societății.
sursele inepuizabile ale vie
ții și semnificațiile tuturor 
fantelor din care ea se al
cătuiește înseamnă o condam
nare la sterilitate, la rupere 
nefastă dc problematica u- 
mană în afara căreia arta 
și-ar pierde rațiunea de a fi. 
Experiența de viață este 
tocmai ceea ce dă substanță 
operei, izvorul interesului 
uman cu care este interoga
tă opera de artă.

în fer- 
împinse 
ignorat, 
sistema- 
concepte 

ale 
de

în acest fel o 
posibilitate de 
valorile active 
A ignora re-

Citiți în pag. a IV-a. ancheta noastră la care răspund : 
Serban Cioculescu, Mihai Beniuc, Gheorghe Achiței și 
Gabriela Melinescu.
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Conferința organizației municipale: București a U.T.C. ACTUALITATEA

Fiecare tînăr un participant activ VESTITORII TOVARĂȘI DE MUNCĂ

la înfăptuirea politicii partidului PRIMĂVERII

Arfa problemelor dezbătute 
tn Conferința organizației mu
nicipale București a U.T.C. a 
fost, și nici nu putea fi altfel, 
decît vastă. Organizația din Ca
pitală este, și numeric și din 
punctul de vedere al capacității 
de acțiune, unul dintre cele mai 
puternice detașamente ale Uni
unii Tineretului Comunist ; ac
tivitatea ei, lucru lesne de in
tuit și menționat de altfel cu 
unanimă satisfacție și cu aceas
tă ocazie, configurează un bi
lanț bogat în realizări, un fond 
de experiență relevabil în toate 
privințele. încă un motiv pen
tru care dezbaterile au trebuit 
să acopere un larg spațiu tema
tic este acela că în structura 
organizației U.T.C. a Municipiu
lui București se află reprezen
tate cele mai diverse, dacă nu, 
cu pondere diferită, chiar toate 
categoriile de tineri — munci
tori, constructori, țărani, func
ționari, elevi și studenți, tineri 
ce activează pe tărîmul științei, 
artei, literaturii etc. — cu în
treaga gamă de preooupări, de 
cerințe și exigențe specifice că
rora organizația trebuie să le 
Idea, deopotrivă, răspunsuri 
adecvate șl competente.

Este un merit a.l Conferinței 
că dezbaterile sale, purtate în
tr-un pronunțat spirit analitic, 
de lucru, au reușit, atît în ceea 
ce privește bilanțul cît și în ja
lonarea direcțiilor viitoare de 
muncă să abordeze echilibrat 
întreagă această gamă de pro
bleme specifice și să stabilească 
măsuri pentru 
activității 
domeniile, 
tegoriilor 
acesta, in 
rilor sale, 
rează. după cum s-a și apreciat 
în final, faptului că oricare a 
fost domeniul de activitate ana
lizat, oricare categorie de ti
neri prin prisma căreia au fost 
judecate formele și metodele 
de muncă ale organizației, dis- 
c țiile au găsit un numitor co
mun. s-au legat în aceeași idee 
primordială : scopul întregii ac
tivități de organizație ca șl 
criteriul esențial in aprecierea 
ei, este contribuția la pregăti
rea tinerilor pentru muncă și 
viață, aportul acestora la marea 
operă constructivă a poporului.★

Ponderea pe care o reprezintă 
•— mai mult de o treime din 
efectivul organizației — da.r 
mai cu seamă rolul hotărîtor, 
determinant al sectoarelor în 
care activează, au făcut ca dez
baterile conferinței uteciștilor 
bucureșteni să stăruie în princi
pal asupra activității în rîndul 
tinerilor muncitori.

— Economia Capitalei, arăta to
varășul DUMITRU POPA, prim- 
șecretar al comitetului munici
pal de partid, în Cuvîntul adre
sat conferinței, a marcat în anul 
1968 un nou și puternic avînt. 
Planul producției globale a fost 
realizat în proporție de lOl^’/o, 
cel al producției marfă în pro
cent de 100,9 */■.  S-a obținut 
peste prevederile pianului o 
Îiroducție In valoare de 440 mi- 
ioanc ici, din care peste 71 */t  

pe seama creșterii 
tății muncii.

La toate aceste succese, a Bpus 
vorbitorul după menționarea șl 
a altor realizări ale oamenilor 
muncii din Municipiul București, 
o contribuție de seamă a adus-o 
tineretul care, mobilizat de 
organizațiile U.T.C., sub condu
cerea nemijlocită a organizații
lor de partid, a muncit cu entu
ziasm și hărnicie, dărulndu-șl 
forțele traducerii In viață a 
măsurilor stabilite de partid.

Prin prisma exigențelor anu
lui 1969, deosebit de bogat în 
evenimente de mare importanță 
In viața politică și socială a 
țării, an decisiv în înfăptuirea 
Directivelor Congresului al 
IX-lea și ale Conferinței Nați
onale a partidului, s-a subliniat 
în continuare, sarcinile ce stan 
în fața oamenilor muncii din 
Capitală reolamă prezența șl 
mai activă a tineretului în 
frontul muncii, tn bătălia pen
tru creșterea producției, a efi
cienței întregii activități eco
nomice. Angajamentele conți
nute în Chemările la întreoere 
lansate de Conferința de partid 
a Capitalei, de institutele de 
cercetări din sectorul 7, oferă 
tineretului din întreprinderi, 
din șantierele de construcții, 
din institutele de cercetare și 
proiectare, tuturor tinerilor, un 
teren larg de afirmare a price
perii și elanului, organizațiilor 
U.T.C., un cimp vast pentru pu
nerea în valoare a inițiativei, 
a capacității lor politi.co-orga- 
nizatorice.

P-.inînd față în față rea
lizările și sarcinile, ceea ce s-a 
făcut cu ceea ce va trebui să 
se realizeze în viitor, tentația 
automulțumirii a fost cu desă- 
vîrșire exclusă, singurul senti
ment care a însoțit dezbaterile 
pe tot parcursul lor fiind acela 
definit de responsabilitatea ma
tură, de unanimă mobilizare.

Sînt notabile, s-a arătat în 
darea de seamă și în dezbateri, 
eforturile încununate de succes 
ale celor mal multe organizații 
de a se integra activ în vasta 
acțiune de dezvăluire și punere 
în valoare a rezervelor de care 
dispune fiecare unitate, străda
nia pentru mai buna cunoaștere 
a problemelor ce preocupă fie
care întreprindere, a acelora, 
îndeosebi, la soluționarea căro
ra aportul organizației se dove
dește necesar, orientarea mai 
fermă a activității spre preo
cupările majore ale tineri
lor muncitori, ingineri, tehni
cieni, acțiunile inițiate de or
ganizațiile și organele U.T.C., 
inclusiv de către Comitetul mu
nicipal, privind dezvoltarea lă 
tineri a pasiunii și răspunderii 
în muncă, a spiritului de disci
plină muncitorească, a intere
sului pentru continua perfecțio
nare profesională.

Exemplele sînt numeroase șl 
au fost menționate pe larg. 
Dar. raportate la rezulta
tei» obținute, la actualele exi
gențe pe care activitatea econo
mică le ridică, ele n-au făcut 
decît să pună în evidentă șl mai 
limpede rezervele însemnate 
de care dispun organizațiile, ne-

îmbunătățirea 
organizației în toate 

în rindul tuturor ca
de tineri. Meritul 
fond succesul lucră- 
conferința și-l dato-

productivi-

cesitatea ea acestea să realizeze 
o mai intensă concentrare a 
eforturilor în activitatea cu 
tinerii din întreprinderile indus
triale.

Subliniind rolul deosebit al 
pregătirii profesionale tn pro
cesul extrem de dinamic de în
scriere a industriei noastre pe 
orbita progresului 
contemporan, dezbaterile 
desprins necesitatea 
șării unei ample 
în această direcție. Este extrem 
de necesară în această privință 
înlăturarea oricăror urme de 
formalism, de superficialitate, 
între care tendința unor orga
ne U.T.C. de a urmări doar 
aspectul cantitativ al realiză
rilor. Printre măsurile ce se 
impun pe primul plan stă da
toria organizațiilor U.T.C. de 
a-și spori preocuparea pentru 
antrenarea tinerilor la cursu
rile de calificare și ridicare a 
calificării, de-a completa activi
tatea coordonată de conducerile 
unităților și sindicate, prin ac
țiuni specifice, în care există 
deja experiențe reușite. Ar tre
bui găsite, s-a subliniat de că-, 
tre Ion Popa, secretar al corni 
tetului U.T.C. al Sectorului 3, 
Sergiu Iliescu, secretar al comi
tetului U.T.C. de la Uzina de 
mașini grele șl de alțl vorbitori, 
modalități mal chibzuite de or
ganizare, situația actuală cînd în 
același curs sînt cuprinși munci
tori din toate trei schimburile, șt 
în plus cu pregătire de cultură 
generală diferită dovedindu-se 
ineficientă. Se impune să-și 
găsească rezolvare și pro
blema • pregătirii navetiști
lor, care reprezintă circa 30*/»  
din totalul salariaților uzinelor 
periferice și care nu sînt cu
prinși la formele de pregătire 
existente.

Apreciind preocuparea unor 
organizații U.T.C. care au ini
țiat reușite dezbateri privind 
disciplina în producție, emisiuni 
la stațiile de radioamplificare, 
întâlniri cu muncitori fruntași 
etc., lucrările conferinței au 
insistat în mod deosebit asupra 
sarcinilor mari ce revin orga
nizației, în cultivarea la tineri 
a spiritului de disciplină mun
citorească, a responsabilității 
fată de sarcini, a atașamentului 
față de uzină, de colectivul de 
muncă. Sînt organizații— între 
altele I.P.R.S.-Băneasa, C.I.L.- 
Pipera,. Fabrica de încălțăminte 
Progresul, unele întreprinderi 
de construcții montaj — care 
au o viziune îngustă asupra 
acestei noțiuni — redueînd-o 
doar la simplul act al prezenței 
la prograrp. Or, lipsuri seri
oase se întâlnesc și în ceea ce 
privește respectarea normellor 
tehnologice existând încă nu
meroși tineri care dau produse 
de slabă calitate, rebuturi, care 
fac risipă de materii prime si 
materiale. Fluctuația — un alt 
aspect ținînd de disciplină, cu 
repercusiuni 
ritmicității 
un fenomen întîlnit la multe 
unități îndeosebi în rîndul tine
rilor, au arătat Ion Badea (Uzi
nele „23 August"), Cornel Bălan 
(I.C.M.-4) și alții, pledează de 
asemenea pentru necesitatea ca 
organizațiile U.T.C. să acțione
ze mal intens prin mijloace 
multiple, atît în școala profesio
nală cît și în uzină, în direcția 
cultivării la tineri a dragostei și 
răspunderii față de profesie, 
față de muncă.

Abordînd în egală măsură șl 
activitatea tinerilor din alte 
sectoare de activitate, din con
strucții, comerț, cooperație, 
transport etc., precum și acti
vitatea în rîndul elevilor șl stu
denților, a tinerilor cercetători, 
scriitori, artiști, conferința a 
stabilit un amplu program 
de măsuri pentru întărirea 
rolului organizațiilor U.T.C. 
în viața unităților economi
ce, a 
țămînt 
tru ca 
multă 
gență 
disciplină ale unor 
inițieze mal multe 
direcția integrării lor cu o ținu
tă corespunzătoare în activitatea 
profesională. Organizațiile
U.T.C. din întreprinderi șl insti
tuții trebuie — șl aceasta pare a 
fi obiectivul final al tuturor 
măsurilor adoptate — să devi
nă puternice școli de educație, 
de călire revoluționară, în care 
tinerii să-și dezvolte mîndria 
pentru realizările obținute, 
pentru tradițiile de luptă și de 
muncă ale clasei muncitoare, 
dorința de a le continua prin 
noi și

tehnic, 
au 

declan- 
acțiuni

directe asupra 
producției — este

instituțiilor de învă- 
și de cercetare pen- 

acestea să manifeste mal 
combativitate șl exl- 

față de abaterile de la 
tineri, să 

acțiuni In

noi fapte.
★

dezbaterile conferinței, 
altfel în ansamblul preo-

în 
ca de 
cupărilor organizației municipa
le U.T.C., un loc de prim ordin 
i-a revenit activității de educa
ție politico-ideologică, de înar
mare a tineretului cu politica 
științifică, creatoare a parti
dului nostru, cu ferme convin
geri marxlst-leniniste. Ultima 
perioadă de timp, marcată prin 
numeroase evenimente interne 
și internaționale cu largi sem
nificații, a demonstrat încă o 
dată, s-a precizat în conferință, 
receptivitatea și interesul deo
sebit al tinerilor pentru pro
blemele politice și sociale. Co
mitetul municipal, s-a arătat în 
darea de seamă, a orientat în 
această perioadă munca organi
zațiilor U.T.C. în Drincipal spre 
aprofundarea politicii interne 
și externe a Dartidului. spre 
însușirea ei temeinică de către 
toți tinerii. Pe baza unei largi 
consultări a uteciștilor, a unui 
mare număr de SDeciallști, au 
fost conceDute modalități diver
se de informare politică, s-a 
îmbunătățit conținutul și efi
cienta acestor activități. Iniția
tive ca „Dicționar" și „Enciclo
pedie politică", „Cadran politic 
extern", „Amfiteatru politic", 
„Tribuna opiniilor", „Lumea 
într-o săptămină" etc, acțiuni 
care în unele sectoare au un 
caracter permanent antrenează 
lunar, la nivelul Capitalei, pes
te 80 000 de tineri.

„Clubul de informare*  Ini
țiat de Comitetul municipal cu 
sprijinul Uniunii ziariștilor, 
cercurile teoretice din șeoil tn 
care elevii dezbat diferite pro
bleme politica șl filozofice. In-

tîlnirile cu conducătorii de par
tid și de stat, cu reprezentanți 
de frunte ai vieții politice și 
obștești, devenite tot mai frec
vente în ultima vreme în viața 
universitară, activitatea atene- 
elor studențești, întregind ta
bloul acestor acțiuni ilustrează 
îmbunătățirea activității politico- 
ideologice a organizațiilor 
U.T.C., succesele înregistrate în 
îndeplinirea programului de 
muncă adoptat la Conferința 
pe țară a U.T.C. Și în acest 
domeniu, s-a arătat de către nu
meroși delegați la conferință, 
între care, Constantin Enea (co
mitetul U.T.C.-comerț), Silviu 
Prodan (întreprinderile de 
merț exterior), 
manifestă încă multe neajun
suri. în multe organizații in
formarea politică a tinerilor 
se face sporadic, apelează la 
forme 
s-au 
zînd 
tinerilor, ridicarea combativită
ții lor politice, au slăbit preo
cupările pentru dezbaterile la 
nivelul grupelor U.T.C. — în cla
se, secții, ateliere, ani de studii 
— centrul de greutate fiind trans
ferat nefiresc la nivelul școlii, 
întreprinderii sau instituției, 
îngustîndu-«e în acest fel sfera 
de cuprindere și de Influență, 
în școli și facultăți nu se acor
dă întotdeauna atenție cuvenită 
dezbaterii aspectelor economice 
și politice ale dezvoltării statu
lui nostru, fapt ce se repercu
tează în combativitatea față de 
manifestările de indisciplină șl 
superficialitate în îndeplinirea 
sarcinilor profesionale și ob
ștești.

Din analiza acestor neajunsuri. 
Conferința a desprins necesita
tea intensificării preocupărilor 
organizațiilor pentru activitatea 
politico-ideologică, asigurînd 
prin forme de studiu și dezba
tere proprii organizațiilor U.T.C. 
cunoașterea temeinică de către 
tineri a realităților social-eco- 
nomice, însușirea 
dului și statului, 
surilor privind 
vieții economice, 
ciale a patriei — condiție fun
damentală pentru participarea 
și mal activă a tineretului în 
înfăptuirea acestora.

Investigîndu-se în 
șl alte aspecte ale 
politico-educative, a 
vată necesitatea îmbunătățirii 
acțiunilor destinate să contribuie 
la educarea patriotică, moral- 
cetățenească a tinerilor munci
tori, funcționari, elevi, studenți, 
la înarmarea lor cu o concepție 
științifică înaintată despre na
tură și societate, cu capacitatea 
înțelegerii juste a fenomenelor 
de cultură șl artă etc. Ca so
luții în această privință, mal 
mulți delegați ca scriitorul Gri- 
gore Arbore, Andrei Popescu, 
secretarul organizației U.T.C. de 
la Facultatea de Drept, Magda
lena Popa, balerină la Opera 
Română au sugerat între al
tele valorificarea mai deplină a 
multiplelor posibilități pe ca
re le oferă atribuțiile ce le-au 
fost conferite organizațiilor 
U.T.C. în...........................
ral-artistic, 
în cel al 
tului pentru apărarea patriei, 1
precum și întărirea și multipli- i
carea formelor de coordonare 1
cu instituțiile științifice, de cui- i
tură șl artă, cu toți factorii ce 
dețin responsabilități în for
marea șl educarea tinerei ge- '
narații. i

Toate acestea s-au concretizat 
într-un amplu program de actl- Q 
vități, în angajamentul adoptat 
de Conferință, a căror îndepli
nire vor duce, fără îndoială, la 
dobîndirea de către organizația A 
U.T.C. a municipiului București 
a noi rezultate de prestigiu.

•
în încheierea dezbaterilor - 

Conferinței a luat cuvîntul tova
rășul ION ILIESCU, prlm-secre- 4» 
tar al C.C. al U.T.C., ministru V 
pentru problemele tineretului.

Relevînd multiplele semnifica- _
ții ale faptului că in centrul po- 
liticii partidului nostru stă pre- 
oouparea pentru dezvoltarea e- 
conomlcă a țării, activitatea vie. 
hotărită pentru dezvoltarea ba- © 
zei materiale a societății, tova
rășul Ion Iliescu a apreciat că 
orientarea dezbaterilor conferin- A 
ței și, firește, a preocupărilor 
organizației, în principal spre 
problemele educației prin num- 
că . și pentru muncă a ti- V 
neretului este un lucru po
zitiv. Un lucru bun, fiindcă _ 
pentru organizația noastră, pen- © 
tru organizația de tineret, prin
cipala sarcină revoluționară în 
condițiile noastre este mobiliza- A 
rea tineretului la asigurarea v 
succesului construcției socialiste, 
la înfăptuirea planurilor elabo- a 
rate de partid pentru dezvolta- 
rea economiei 
naie, a întregii 
tăți.

Stăruind apoi 
derilor sporite ce revin și Uniu
nii Tineretului Comunist în anul A 
1969. etapă hotărîtoare în înde- w 
plinirea tuturor prevederilor 
cincinalului, in Drogresul gene- a 
ral al tării, vorbitorul a nreci- " 
zat pe larg princinalele direcții 
în care vor trebui concentrate — 
si intensificate eforturile dc 9 
îmbunătățire a activității. Va 
trebui în primul rind, a spus 
tovarășul Ion Iliescu, ca fiecare A 
organizație să-si concretizeze 
angajamentul luat Ia nivelul fie
cărei secții, sector de muncă, la 
nivelul fiecărui utecist nentru Q 
ea in întrecerea ce se desfășoară 
în cinstea celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei si a di 
Congresului al X-laa al parti- ■” 
dului fiecare organizație, flecare 
tânăr să se înscrie cn realizări 
cit mai bune în muncă. La a- w 
dunările generale ale salariați
lor, această nouă instanță de- 
mocratlcă in care oamenii mun- © 
cil dezbat problemele activității 
fiecărei întreprinderi, organiza- A 
țiile U.T.C. vor trebui să se pre- 
zinte cit mai pregătite, să parti
cipe activ la dezbateri, să pre- 
zinte propuneri, angajamente v 
concrete ale tineretului in ca
drul măsurilor generale ee vor _ 
fi stabilite. Va trebui — ș-a V 
precizat în continuare — os pre
zența leoretarilor U.T.C. la în
trunirile comitetelor de direcție A 
■I fie • prezență activă, utilă w

co
și alții, se

rigide, 
diminuat 
pregătirea

neinteresante, 
acțiunile vi- 

teoretică a

politicii parti- 
a tuturor mă- 
perfecționarea 
politice și so-

continuare 
activității 
fost rele-

domeniul 
turistic, 
pregătirii

cultu- 
sportiv, 
tinere-

noastre națio- 
noastre socie-

asupra răspun-

deopotrivă pentru conducerea 
întreprinderii ca și pentru orga
nizația U.T.C. ; va trebui să se 
găsească, potrivit experienței ți 
condițiilor concrete ale fiecărui 
colectiv, formele cele mai efi
ciente, mijloace organizatorice 
și de agitație prin care să se ur
mărească modul cum tinerii își 
îndeplinesc ritmic sarcinile de 
plan, aportul lor la ridicarea 
calității, a reducerii consumuri
lor de materiale etc.

Calificarea și ridicarea califi
cării este de asemenea un do
meniu în care organizațiile 
U.T.C. fac puțin în raport cu 
ceea ce ar putea face și cu ce 
vor trebui să facă în viitor. Este 
necesar să dăm mai mare aten
ție prezentei tinerilor la cursu
rile de calificare, și de aseme
nea să dezvoltăm ți să perfec
ționăm toate formele de desfă
șurare a propagandei tehnice, 
științifice, de răspindire a cu
noștințelor tehnice în rîndul 
tineretului.

în activitatea organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderile indus
triale, din construcții, comerț, 
din toate sectoarele de activitate 
trebuie să capete mal multă 
consistență preocupările pentru 
întărirea disciplinei, pentru 
formarea Ia tineri a spiritului 
de înaltă responsabilitate, a tră
săturilor ce caracterizează clasa 
muncitoare — cea mai dinamică, 
mai înaintată forță a societății 
noastre.

Numărul mare de tineri in
gineri ți tehnicieni care acti
vează în întreprinderile pro
ductive, cit ți în institutele de 
cercetare șl proiectare poate 
constitui un sprijin prețios al 
organizației U.T.C. în dosfățura- 
rea unor acțiuni care să stâr
nească la tineri un adevărat cult 
pentru știință ți tehnică, o sta
tornică și sîrguincioasă preocu
pare pentru perfecționarea pro
fesională. Este necesar în același 
timp ca organizațiile să se afir
me ca o prezență mai activă, 
In mobilizarea tinerilor cerce
tători și proiectanți la realiza
rea importantelor sarcini pe 
care partidul le-a pus în fața 
institutelor științifice pentru 
creșterea aportului lor Ia pro
gresul neîntrerupt al economici 
naționale.

După evidențierea ponderii pe 
care o reprezintă elevii și stu
denții în organizația municipiu
lui București — cel mai pu
ternic centru de învățămînt al 
țării — au fost expuse pe larg 
sarcinile mari ce revin organi
zațiilor U.T.C. din școlile de 
toate gradele, din facultăți. Este 
necesar, a arătat tovarășul Ion 
Iliescu, să îmbunătățim activiti 
tea la nivelul comitetelor U.T.C. 
pe școli și clase, să desfășurăm 
o muncă susținută cu fiecare 
organizație, cu fiecare utecist ; 
să dezvoltăm opinia creatoare, 
inițiativa, să combatem unele 
manifestări negative în oeea ce 
privește atitudinea față de în
vățătură. tinuta elevilor. Adună
rile activelor U.T.C., ale orfra- 
nizatâilor din școli ce urmează 
să aibă Ioc în perioada aceasta 
vor trebui să precizeze în amă
nunt măsuri ample și eficiente 
pentru a face să snorească con
tribuția organizației 
alături de eforturile 
profesoral. Ia creșterea 
suini elevilor față de studiu, la 
mai buna desfășurare a proce
sului instructiv-educativ.

In facultăți, atenția se 
concentrată spre întărirea 
tlvitătii la nivelul anilor

noastre, 
corpului 

fntere-

cere 
ac- 

___ _________ »l 
grupelor de studiu, spre inten-

• s • • •

sificarea șl îmbunătățirea for
melor de educare politico-ideo- A 
logică, combaterea, prin poziția v 
combativă pe care o dovedesc 
majoritatea studenților, a mani- 
testărilor negative, a atitudini- 
lor Înapoiate față de studiu, față 
de viață care se mai intilnesc 
și care provin din neînțelegerea A 
de către unii tineri aflați pe w 
băncile facultății a marilor răs
punderi sociale pe care le im- a 
plică calitatea de student. V

Pe larg au fost înfățișate apoi, 
sarcinile specifice ce revin ac- — 
tivitățil organizației U.T.C. în 0 
rîndul tinerilor scriitori, artiști, 
muzicieni, în viața instituțiilor — 
de cultură și artă, a uniunilor V 
de creație. Este de datoria or
ganizației U.T.C., a subliniat to- 
varășul Ion Iliescu, să se afir- A 
me cu și mai multă eficiență 
ca promotoare activă a realizării 
sarcinilor puse în fața frontului A 
creației literar-științifice de că- —■ 
tre partid, să-și aducă, în at
mosfera de efervescență crea- 
toare care caracterizează viața 
artistică și culturală, întreaga 
sa contribuție la educația poli
tico-ideologică a tinerilor din A 
aceste domenii, la înarmarea lor V 
cu puternice convingeri mar- 
xist-Ieniniste, cu o viziune îna- _ 
intată, științifică despre lume V 
și viață, să-i ajute la cunoaște
rea temeinică a principiilor po
liticii partidului nostru — pre- A 
misă fundamentală pentru pu
nerea în valoare a talentelor, 
pentru făurirea unor opere du- A 
rabile care să exprime interesele " 
și năzuințele poporului. Se cer 
sporite de asemenea eforturile 
pentru atragerea mai activă a V 
tinerilor scriitori și art’«ti Ia 
activitatea generală a Uniunii 
Tineretului Comunist, lucru ce A 
prezintă cîștiguri atît pentru 
organizația noastră cît șl pentru 
creatori. în îmbogățirea expe- A 
rienței lor de viață. "

Referfndu-se la tabloul am
plu al preocupărilor actuale ale 
partidului nostru atât pe planul V 
politicii interne cît și externe, 
tovarășul Ion Iliescu a subliniat 
în continuare importanța pe 
care o are activitatea politico- 
ideologică, sarcinile de răspun
dere ce revin în 
vință si organizațiilor 
au fost 
po care 
bule să 
plicarea .
lor de informare politică a ti
nerilor, pentru înarmarea tine- A 
retului cu temeinice cunoștințe ” 
și convingeri politico-ideologice, 
necesitatea creșterii combativi- a 
tătii. a fermității revoluționare " 
a tuturor activităților U.T.C.

„In condițiile actuale, a sdu<^_ 
tovarășul Ion Iliescu în înche- 9 
iere. este deosebit «e Important 
ca organizația noastră să des
fășoare o activitate vie pentru A 
înarmarea temeinică a utecisti- 
lor. a tuturor tinerilor, cu cu
noașterea nozitiilor partidului 
nostru în toate problemele no- 
litlce actuale, fată de nroble- 
mele vieții Internationale con- —. 
Fmnor’ne. TTniunea Tineretiilu’ 
Comunist să cultive la totf 
membrii săi spiritul militant de 
pe pozițiile noastre. Organizația © 
noastră să se afirme ca un 
factor activ, ca unul din de
tașamentele devotate trup și 
suflet partidului, în înfăptui
rea politicii sale, în activitatea Q 
amplă pe care o desfășoară pen
tru progresul continuu șl rapid — 
al societății noastre socialiste". V

Deși ne aflăm în plină 
iarnă, pregătirile de primă
vară au început în multe 
domenii. Stînd de "orbă cu 
Ion Manolescu, șef de uni
tate la Cooperativa arta a- 
plicată, aflăm că se lucrează 
intens și la acele 
care dau culoare 
ririi începutului 
măvară. Meșterii 
tivei „Arta aplicată1' execu
tă o gamă deosebit de varia
tă de mărțișoare. Sînt figu
rine reprezentând diferite 
flori și animale executate 
din os, mărțișoare din tem
pera pictate, mărțișoare din 
sidef și plastiren, cărți de 
vizită mărțișor etc.

Peste 750 000 de asemenea 
cadouri miniaturale au și 
luat drumul centrelor de des
facere. Ele vor înflori, vesti
tori timpurii ai primăverii, 
la pieptul soțiilor, al mame
lor, al surorilor, al iubitelor.

elemente 
sărbăto- 

de pri- 
coopera-

H. L.

această pri- 
U.T.C. ; 

evidențiate preocuparea 
organizațiile U.T.C. tre- 
o depună pentru multl- 
și îmbunătățirea forme-

e

• •••••

S1MBĂTA, 18 IANUARIE 1969
PROGRAMUL I
17.30 — Telex TV.
17.35 — Pentru copil: Lanterna magică.
18,05 — Mult e dulce și frumoasă... Emisiune de limbă română 

Sorin Stati.
18.30 — Pentru școlari. Interviu în do diez. — Participă pio

nieri șl școlari de la Liceul de muzică din Brașov.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Publicitate.
19,40 — Pe strune șl pe fluier. — Prelucrări folclorice de Pascal 

Bentoiu.
20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Un invitat pe săptămtnă : Stela Popescu.
21.20 — Film serial : Sfîntul. Importatori de oameni.
22,10 — Avancronica duminicală.
22.20 — Iama și-a trimis un... SOL. Emisiune muzical-distrac-

tivă de Magda Naghi șl Al. Darlan.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — închiderea emisiunii.
PROGRAMUL II
20,00 — Telex TV.
20,05 — Parada orchestrelor de muzică ușoară. Formația Coral.
20.35 — Recitalul de sîmbătă seara. Violonistul Ion Voicu și

balerina Valentina Massini.
21.15 — Bis pe 16 mm... Victor Hugo (II).
22,00 — Film de animație.
22.15 — Roman foileton : Forsyte Saga (XVIII).
23,05 — închiderea emisiunii.

f—viziune
DUMINICA, 19 IANUARIE 

PROGRAMUL I
8,30 — Ora exactă. Cum va fi vremea 7 

mineață.
8,40 — PENTRU COPII ȘI ȘCOLARI

10,00 — ORA SATULUI.
11.30
12,00
12.30

— TV. PENTRU SPECIALIȘTII DIN
— DE STRAJA PATRIEI.
— CONCERT SIMFONIC. Orchestra 

televiziunii. Dirijor: —---- 21.
ver (Franța).

13,15 — închiderea emisiunii de dimineață. 
15,30
15,35

1969

Gimnastica de di-

AGRICULTURA.

(IC. Orchestra simfonică a Radio- 
: Mihai Brediceanu și*  Andră Joli-

— TELEX TV.
— Duminică sportivă. Retrospectivă olimpică Mexico 

1968 (III).
— MAGAZIN DUMINICAL.
— TELEJURNALUL DE SEARA.

17,00
19,00
19,20 — „Cîntec de deal". Reportaj de Ion Sava.
19,40 — Studioul de teatru TV. „FLECĂRELILE FEMEILOR" 

de Carlo Goldoni. In românește de Polixenia Karambl.
21.15 — Muzică ușoară cu Norina Alexiu și Luigl Ionescu.
21,30 — Film artistic : COMOARA NEGUȚĂTORULUI BIZAN

TIN — o producție a «tudlourilor cehoslovace — Pre
mieră pe țară.

23,05 — TELEJURNALUL DE NOAPTE.
23.15 — închiderea emisiunii.
20,00 — Telex TV.
PROGRAMUL II ,
20,05 — SEARA DE OPERETA. „VĂDUVA VESELA*  de Zeller. 
22,39 — închiderea emisiunii.

S-a întâmplat zilele 
trecute...

în urma unei ex
plozii, muncitorul Si- 
mion Bondreanu în 
vîrstă de 26 de ani, 
miezuitor la o fabrică 
de cauciuc, a fost 
surprins de un șuvoi 
de cauciuc topit ce 
se revărsa dintr-un 
cuptor avariat. Auto- 
salvarea era imposi
bilă și, cîteva clipe 
mai mult puteau fi

fatale. 
om au 
var&șii 
Dintre 
Ublea, 
propria viață, 
vîntat in șuvoiul de 
lavă incandescent, și a 
ridicat în brațe tova
rășul și ajutat de cei
lalți, l-a scos dincolo 
de locul primejdiei. 
In timp ce ceilalți 
muncitori 
urmările accidentului,

Ca un singur 
sărit, însă, to- 

da muncă, 
ei. Dumitru 

riseîndu-și 
s-a a-

lichidau

STR ABATIND

cel doi tovarăși d< 
muncă erau transpor
tați la spital. Dumitru 
Ublea este acum în 
convalescență și sin
gurul lui gînd e cel 
pe care ni l-a mărtu
risit : efortul medici
lor care-1 îngrijesc po 
Bondrean» să fie în
cununat- de succeș 
cit mai curînd...

ȘTEFAN
GANESCU

DELTA
Delta va cunoaște, in acest an. transformări însemnate. Ce 

va oferi ea turiștilor ? Am solicitat oiteva relatări tovarășului 
OSCAR BlRA, șeful agenției O.N.T. Tulcea.

„Turiștii vor avea la dispoziție un număr sporit de nave, 
beneficiind de un transport rapid pe „șoselele de apă" : este 
vorba de încă două hidrobuze.

Murighiol, comună pitorească, a devenit un loo foarte popular 
șl îndrăgit. In acest an, aici se va extinde campingul șl vom 
construi 20 de bungalowuri. Dispunem de suficiente condiții 
pentru cazare și vizitare a Deltei. Tineretul, dornic de drumeții, 
va beneficia de două 
Gheorghe, pe care le

punote turistice proprii, la Sulina și Sf. 
vor amenaja prin muncă voluntară".

O NOUĂ REVISTĂ
STUDENȚEASCĂ 

CLUJEANĂ

(x. o § 9 e

PER-UN DELICT APROAPE 
FECT

rulează la Republica I
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 1
21) ; București (orele
11,45: 13,30; 16,30; 18,45; 21);
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18.30; 21); Modern (orele 
9,30; 11,45; ‘ ----- -----
20,45).

EXPRESUL 
VON RYAN

rulează la __
8.30 : 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) 
Festival (orele 8.30 ;
16 : 18,30 : 21).

ÎMPUȘCATURI SUB 
RĂTOARE

rulează la Capitol
16 în continuare ; 18,30; 21).

PROFESIONIȘTII
rulează la Victoria (orele 8,45 ; 
11,15; 13,45; 16,15); GiscII (o- 
rele 18,45; 20,45); Flamura (o- 
rele 8.45—15,30 în continuare; 
18; 10,30).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 18;
18.30 ; 21), AVENTURA (orele
8.30 ; 11 ; 13,30).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează Ia Lumina (orele 9—> 
15,45 în continuare; 18,19;
20,45).

AVENTURILE LUI 
WYER. MOARTEA
INDIANUL

rulează la Doina

(orele
18,45 ; 

■ 9;

14; 16,15; 18,30;

COLONELULUI
Luceafărul (orele

11 ; 13,30 ;
SPINZU1

(orele 9—

TOM SA- 
LUI JOB

(orele «I

k

COLOCVIU

NEOBIȘNUIT

Punct pe harta Gorjulul, 
așezare între Tismana, Tg. 

Godi- 
pentru 
veseli, 
pentru

Jiu, Motru, comuna 
nești este cunoscută 
oamenii săi harnici, 
ospitalieri. Dragostea 
muzică dăinuie aici din vre
muri de demult. La propu
nerea comitetului comunal 
U.T.C., s-a înființat primul 
Taraf al tineretului din ju
deț. Artiștii amatori au și 
susținut primul „colocviu" în 
fața publicului. Aplauzele cu 
care au fost răsplătiți con
stituie o recunoaștere a va
lorii șl un îndemn la început 
de drum.

TITLS STOICHIȚOIU 
stibredacția Gorf

Picasso oaspete de onoare

al băimărenilor

Agenda culturală a orașu
lui Baia Mare consemnează 
un eveniment deosebit : ex
poziția Pablo Picasso. Pre
zența unul crîmpei din uni
versul creației lui Picasso a 
fost salutată de mulți iubitori 
ai artei, de maestrul Vida 
Geza, artist al poporului, 
Expoziția găzduiește 60 de 
lucrări.

VASILE LESCHIANU 
tubrtdacțla Maramureț

r ■

k

O nouă revistă studențeas
că se adaugă peisajului pu
blicisticii clujene. Preluînd 
numele cenaclului „Echl- 
nox“î revista înmănunchează 
încă de Ia primul ei număr 
cele mai reprezentative for
țe artistice ale studenților 
clujeni. Primul număr al 
revistei cuprinde ample ru
brici închinate unor proble
me de filozofie, teatru, plas
tică, film, beletristică, pre
cum ți unor probleme uni
versitare.

TR. F.

12,15 ; 16 ; 19,30) ; Bucegi (ore
le 9,15 ; 12,45 ; 16 ; 19,30) ; Mio
rița (orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19.30).

FRAGII SĂLBATICI 
rulează la Union (orele 15,30 j 
18 : 20,30).

SIMFONIA
ACUM 5 
PIPA PĂCII

rulează 
9—21 în

BECKET 
rulează
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20) 
(orele 8,45 ; 11,30 ; 14,15 ; 17,15 
20,15).

Înțeleptul de pe munte
LE BLESTEMAT

rulează la Viitorul (orele
15.30 : 18 : 20,30).

OPERAȚIUNEA SAN GENNA
RO

rulează la Munca ,(orele 18 ; 
20);DRAMA CIOClRLIEI (ore
le 16).

MARIANNA, AGENTUL 0555 
rulează la Moșilor (orele
15.30 ; 20.30) : BLESTEMUL
RUBINULUI NEGRU 
18),.

LUSTRAGIUL
rulează la Ferentari 
15,30 : 18 ; 20,30).

TREI COPII MINUNE 
rulează la Pacea (orele 
18 ; 20,15).

ORAȘUL MAGIC 
rulează la Crîngașl 
15,30 ; 18 ; 20,19).

pădurii, am
ANI. ATRACȚIE.

Timpuri Noi (OreleIa 
continuare).

Ia Excelsior (orele 
Melodia

VEȘNICUL INTIRZIAT 
rulează la Cosmos 
15,30 ; 18 ; 20).

HOMBRE 
rulează la Cotroceni 
15; 17,15); CENUȘA 
19,30),

URLETUL LUPILOR 
rulează la Floreasca (orele 9 ț 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;------

COLUMNA (ambele serii) 
16,45; 19,30); Flacăra
15,30; 19); Progresul
15,30; 19).

C A D E R E A 
ROMAN

rulează la Rahova (orele 15,30 | 
19).

ACUZATUL 
rulează la Arta (orele 9—15,49 
în continuare ; 18 ; 20,15).

VARA FIERBINTE 
rulează la Tomis 
15,45 în continuare

DRUMUL SPRE 
SFIRȘITUL SATURNULUI 

rulează la Aurora (orele 9,30 | 
13 ; 16,30 ; 20).

ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează la Grivița (orele 9 
11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30

(orele

(orele 
(orele

20,30).

(orele 
(orele

IMPERIULUI

I

(orele 9—• 
18 ; 20,15),
SATURN.

(orele

(orele

15,49 |

(orele

Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

VIVA MARIA 
rulează la înfrățirea 
15,15 ; 17,45 ; 20).

MADE 1N ITALIA 
rulează la Dacia (orele 
16,30 In continuare; 
20,45).

WINNETOU (seria a IlI-a) 
rulează la Buzeștl (orele 15,30 ; 
18) ; BARBA ROȘIE (orele 20).

»

(orele

8,St>-
14,30 j

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

SlMBATA, 18 IANUARIE 
1969

Opera Română : „TRAVIA
TA", ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă: „ȚARA SURÎSU- 
LUI", ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“_(S_ala 
Comedia) : 
LIETA", 
Studio) : 
RULUI"
Mic „TANGO", ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
„VICTIMELE DATORIEI", 
ora 20,30 ; „NEPOTUL LUI 
RAMEAU", ora 17,30 ; (sala 
Studio) : „SFÎNTUL MITICA 
BLAJINU", ora 20 ; Teatrul 
de Comedie „UCIGAȘ FĂ
RĂ SIMBRIE", ora 20 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (Bd. Ma
gheru) : „LOVITURA", ora 
19,30; (sala Studio): „VIZIUNI 
FLAMANDE", ora 20 : Tea
trul Giulești : „CURSA DE 
ȘOARECI", ora 19,30 ; Tea
trul „B. Delavrancea" : 
„DOAMNA DE LA MAXIM" 
ora 20 ; Teatrul Evreiesc de 
Stat : „OROLOGIUL DIN 
PRAGA". ora 20 ; I.A.T.C. : 
„R.U.F,.", ora 19,30 ; Teatrul 
„Țăndărică (Calea Victoriei 
50) : „ILEANA SÎNZIANA", 
ora 17 ; (Academiei 20—30) : 
„VRĂJITORUL DIN OZ“ ora 
17 ; Teatrul Satirie Muzical 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : 
„CA LA TĂNASE", ora 
19,30 ; (Calea Victoriei 174) : 
„VARIETĂȚI PE PORTA
TIV", ora 19,30 ; Ansamblul 
artistic al U.G.S.R.: „SELEC- 
ȚIUNI ’68", ora 20 ; Circul 
de stat: „RAPSODIA ACRO
BATICA", ora 19.30.
DUMINICA, 19 IANUARIE

1969

„ROMEO ȘI JU- 
ora 19,30 ; (sala 
„JOCUL ADEVĂ- 
ora 19,30 ; Teatrul 

ora

Opera Română „SPĂRGĂ
TORUL DE NUCI", ora 11 ; 
„RIGOLETTO", ora 19,30 ; 
Teatrul de Operetă : ,,MAM’- 
ZELLE NITOUCHE", ora 
19,30 ; Teatrul Națiohal „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia) ; 
„HEIDELBERGUL DE AL
TĂDATĂ", ora 10, ; „ENIG-

MA OTILIEI*,  ora 19,30; (sala 
Studio) : „CASTILIANA",
ora 15; „TROIENELE", ora
19.30 ; „O FEMEIE CU 
BANI", ora 10 ; Teatrul Mio : 
„TANGO", ora 10 ; „OFIȚE
RUL RECRUTOR", ora 15 ; 
„BALTAGUL", ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Schitu Măgureanu) : 
„NEPOTUL LUI RAMEAU", 
ora 10 ; „D-ALE CARNAVA
LULUI", ora 15 ; „UN 
TRAMVAI NUMIT DORIN
ȚA", ora 20 ; (Sala Studio) : 
„SFIRSITUL PAMlNTULUI", 
ora 10 ; „PHOTO-FINISH", 
ora 15 : „COMEDIE PE ÎN
TUNERIC", ora 20 ; Teatrul 
de Comedie : „NICNIC", ora 
20; „OPINIA PUBLICA", Ora
10.30 ; Teatrul „C. I. Noțtara" 
(Bd. Magheru) : 
ONORABILĂ", 
„CĂLĂTORIE
DAL“, ora 10 ; „FRUMOASA 
DUMINICA DE SEPTEM
BRIE", ora 15,30 ; (Sala Stu
dio) : „FEMEI SINGURE", 
ora 10,30 ; „CÎND LUNA E 
ALBASTRA", ora 16 ; „CA
FENEAUA CAMELEONI
LOR", ora 20 ; Teatrul Glu- 
lești : „MEȘTERUL MANO- 
LE“, ora 19,30 ; Teatrul „B. 
Delavrancea" (Sala Palatu
lui): „DOAMNA DE LA MA
XIM", ora 19,30 ; Teatrul E- 
vreiesc de Stat : „ÎNȚELEP
ȚII DIN HELEM", ora 11 ; 
, UN ȘIRAG DE PERLE", ora 
20 ; I.A.T.C. : „DON QUI- 
JOTE" ora 19,30 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Calea Victoriei 
50) : „ILEANA SÎNZIANA" 
ora 11 ; (Academiei 28—30) : 
„A FUGIT UN TREN", ora 
11 ; Teatrul „C. Tănase" (sala 
Savov) : „COMICI VESTIȚI 
AI ------------- - -
ora 
174) 
ora
„Ion Vasilescu" :
BACH LA TOM JONES" ora 
20 ; U.G.S.R. : „PROMETE- 
IADA", ora 20 ; Circul de 
Stat : „RAPSODIA ACRO
BATICĂ*.  orele 16 șl 19,30.

„O CASĂ 
ora

CU
19,30 ; 

SCAN-

REVISTEI : N. Stroe". 
19,30 ; (Calea Victoriei 
: „MEXICO-MELODY", 
19,30 ; Teatrul de Estradă 

■' “ „DE LA

I
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După cum se știe din presă, în zilele de 7 și 8 ianuarie a avut loc 

la Piatra Neamf, din inițiativa Ministerului Tnvățămîntului și cu con*  
cursul C.C. al U.T.C., o consfătuire care a dezbătut unele aspecte ale 
muncii educative și de educație fizică și sport desfășurată în licee 
de specialitate, școli profesionale și tehnice din județele Bacău, Bo
toșani, lași, Neamț, Suceava și Vaslui. Au participat directori ai uni
tăților școlare, profesori — responsabili ai comisiilor diriginților, în
drumători ai organizațiilor U.T.C., reprezentanți ai Ministerului Tnvă
țămîntului și ai C.C. al U.T.C., inspectori școlari, activiști ai comite
telor județene U.T.C. Dezbaterile consfătuirii ne prilejuiesc înserarea 
unor observații asupra acestui important domeniu al vieții școlare — 

activitatea educativă vizînd peste

I 
I

cate pentru a se mări fondurile de dotare 
didactică.

Firul discuțiilor din consfătuire ne obligă 
să răsturnăm întrebarea din titlul acestui 
capitol formulînd-o astfel:

313 000 de elevi.

I
I

de tip profesional ?

Cine este elevul școlii

Deși avem de-a face cu elevi, activita
tea educativă din școlile cu profilul amin
tit nu poate avea un numitor comun cu al 
tuturor școlilor. Este vorba de un anumit 
tip de elev — sublinia tovarășul Romeo 
Dăscălescu, secretar științific al Institutului 
de științe pedagogice — în intervenția sa 
la consfătuire.

Deci, cine sînt elevii ? Evident, prima 
categorie o formează tinerii care vin la 
școala profesională și la liceul de speciali
tate atrași de o anume meserie al cărui 
prim farmec l-au descoperit în familie, ur- 
mînd și continuînd tradiția acesteia. Li se 
adaugă tinerii, în special din mediul rural, 
care vin cu convingerea că e mijlocul cel 
mai direct de a-și forma un viitor. Și tot 
din această categorie fac parte tinerii care 
nu se gîndesc să-și încheie studiile cu școa
la profesională sau liceul de specialitate, ci 
țintesc mai departe, dar vor să aibă la bază 
o meserie. Certitudinea mobilului care în
dreaptă pașii unor asemenea elevi spre șco
lile profesionale și liceele de specialitate 
ușurează — pe plan educativ — sarcina 
școlilor pentru că, evident, se poate lucra 
bine cu tinerii care vor ceva și știu ce 
vor. Dar o dată cu ei sînt înscriși în cata
loagele școlilor care dau o meserie și alți 
tineri: cei care n-au reușit să intre în
liceele de cultură generală, cei împinși de 
părinți să învețe neapărat o anume meserie 
precum și „indiferenții", „nedecișii", căro
ra le este perfect egal dacă merg la școa
la de cofetari sau la una cu profil electro
tehnic.

Școala tehnică postliceală prezintă în plus 
o altă particularitate : consfătuirea i-a nu
mit pe elevii acestei școli „migranți profe
sionali". Nimic exagerat dacă avem în 
vedere că școlile tehnice își recru
tează cea mai mare parte a elevilor din
tre foștii candidați la studenție, unii dintre 
ei venind aici cu dorința de a „migra" spre 
facultate. Desigur, în mod concret situațiile 
îmbracă fel de fel de nuanțe, de la o zonă 
geografică ki alta, între sat și oraș, între 
școli și meserii; noi le-am definit aici nu 
pentru caracterul lor general valabil, ci 
pentru că sînt simptomatice și cer un sis
tem de educație cu adrese foarte exacte, 
ptesupunînd o mare diversitate de metode.

Faptul că profesorii în general își înțe
leg menirea de educatori, începînd, de la 
actul predării lecției, este un bun cîștigat. 
Dar și-o înțeleg toți ?

Referatul prezentat de tovarășul Marin 
Dorobanțu — director în Ministerul Învă
țământului, semnala că în școlile cu profil 
profesional din cele 6 județe sînt fenome
ne care reduc rolul educativ al lecției. Din 
nepriceperea unor profesori, ca și din- 
tr-un scăzut interes față de propria lor pro
fesiune, se desfășoară lecții asupra cărora 
planează rutina, lipsa imaginației creatoare ; 
lecții descriptive, enumerative, predate cu 
un spirit rece, care nu depășește o corecti
tudine funcționărească. Cei prezenți in 
consfătuire au desprins însă concluzii 
pentru propria lor activitate. S-a înțeles 
acest lucru din obiectivele pe care și 
le-au propus la ora actuală școlile: nu 
pus și simplu obținerea unui anumit pro
cent de ptomovați și trimiterea în producție 
a unui număr planificat de absolvenți, ci 
deplasarea echilibrului promovabilitățiii în 
favoarea mediilor mari *"
„Ar trebui 
unul dintre

In discuție s-a conturat cu insistență 
ideea că, la practică, elevul nu se mai află 
sub influențe educative. Pare un paradox: 
mai sus am reprodus părerea, întemeiată, 
că tocmai în procesul muncii se formează 
personalitatea profesională și morală a vii
torului muncitor iar în acest cadru s-a vor-

Iși pune amprenta și asupra orei de diri
genție. Se așteaptă atît de mult de la 
această oră și se realizează uneori atît de 
puțin! Sînt situații cînd, obiectiv, nu se 
poate realiza mai mult. Luăm chiar exem
plul primului trimestru din acest an școlar 
așa cum a fost conturat de ing. Leontin 
Mazilu, de la Grupul școlar profesional 
și tehnic Bacău: „din cele 14 ore de diri- 
genție prevăzute — 4 au fost dedicate e- 
ducației sanitare, 3 problemelor de circu
lație, o oră la început de trimestru formării 
colectivului clasei și alta la sfîrșit consa
crată analizei muncii. Ce urma să facă 
mai întîi dirigintele cu cele 5 ore rămase ? 
„Dilema" se rezolvă cam așa: ori se ape
lează la calendar pentru descoperirea unor 
aniversări, ori — dacă profesorul are spe
cialitatea limba română — face niște au
tentice șezători literare .

Unor diriginți nu le sînt prea clare 
obiectivele activității lor, ca urmare, ela
borarea tematicii devine un simplu act 
scriptic. Subiectele prevăzute în aceste 
planuri seamănă între ele ca două picături 
de apă, sau, ceea ce este mai frecvent, cu-

satisfacă nevoia de cunoaștere operativă a 
evenimentelor politice contemporane.

Întregirea tematică a orelor de dirigenție 
trebuie să fie deplasată spre nevoile edu
cative reale ale elevului de la profesional. 
Nu despre „Ce e nou în dragoste" sau 
„Cum apare cancerul" trebuie să-l inițiem 
pe elev atunci cînd el întîmpină încă se
rioase dificultăți în adaptarea la condițiile 
de viață ale orașului — spre exemplu — 
sau nu știe să prețuiască întreaga ambianță 
creată pentru a-și însuși o meserie, cînd 
nu sc pricepe să-și gospodărească timpul 
pentru a adăuga la pregătirea dată de 
școală acumulări personale în domeniul cul
turii, or cînd reacția colegială înseamnă de 
multe ori folosirea pumnilor și a unui lim
bai ce frizează trivialitatea. In sfîrșit, aria 
de cuprindere educativă a dirigintelui este 
practic greu de 
cuprinzătoare ca 
Dirigintele, bun 
s-o cuprindă în 
limita la ora pusă la dispoziția sa săptă- 
mînal, ci va face dirigenție cu pasiune, in-

întabeliat fiind la fel de 
viața adolescenților înșiși, 
și mobil pedagog, poate 
măsura în care nu se va

0 lege caracteristică

tuturor școlilor

respectul profesorului

pentru propria-i

profesiune

„La 15 ani, indiferent de mobilurile care 
l-au adus pe băncile școlii, spunea in ca
drul consfătuirii profesoara Viorica Visu, 
de la Grupul școlar de chimie Piatra 
Neamț, candidatul nu este un om format, 
cu pasiuni certe și definitive ; el poate fi 
cîștigai total pentru o meserie sau alta 
dacă influențele educative cărora îi este su
pus acționează cu scopuri bine clarificate 
ți cu multă fermitate. Propria-mi experien
ță mi-a demonstrat că, lucrînd diferențiat 
cu elevii, dezvăluindu-le tainele meseriilor 
care se însușesc în școala noastră, ei s-au 
atașat profund față de ele, sfîrșind prin a 
fi cei mai activi propagandiști ai acestora 
printre colegii din anii mai mici".

Intr-adevăr, școala este cea chemată să 
acționeze pentru a realiza integrarea tutu
ror elevilor în meseriile pe care le înva
ță, paralel cu formarea sentimentului 
utilității lor sociale. Acest proces nu este 
deloc ușor de realizat, chiar dacă avem în 
vedere fie și numai faptul că este vorba 
de o integrare în aproximativ 229 de me
serii înscrise în nomenclatorul școlilor pro
fesionale, 62 în cel al liceelor de specia
litate, 120 în școlile postlicealc, pre
cum și de cantitatea redusă a in
formațiilor pe care le au elevii și pă
rinții despre fiecare în parte, datorită sis
temului încă deficitar al orientării școlare și 
profesionale. Dar procesul de educație, la 
adevăratele lui dimensiuni, cuprinde obliga
ția de a da, o dată cu calificarea — așa cum 
afirma în cuvîntul său tovarășul Ștefan 
Sebeșan, director general în Ministerul în
vățământului — nu numai un bun frezor, 
sau lăcătuș, sau mecanic agricol, ci un om 
care, la absolvirea școlii, este capabil să se 
devoteze total muncii, înțelege responsabi
litățile sale sociale și morale...".

Referatul și dezbaterile consfătuirii au 
oferit numeroase fapte și argumente că a- 
semenea obiective educative se realizează 
începînd cu prima zi de școală și pînă la 
absolvire, cînd uzina preia rolul de educa
tor. Dat fiind că „alfabetul" muncii educa
tive începe cu lecția și cuprinde întregul 
proces instructiv, putem aprecia pozitiv fap
tul că la consfătuire s-a stăruit atît de mult 
asupra potențialului educativ al lecțiilor. 
Activitatea din cele 47 școli care au intrat 
în sfera consfătuirii confirmă aprecierea 
Ing. Valeria Momanu, director tehnic al 
Uzinei de fibre sintetice Săvinești, că „un 
sistem educativ bine pus la punct nu poate 
fi realizat decît în condițiile unui învăță- 
mînt organizat în consecință, și care valo
rifică deplin generoasele condiții create as
tăzi de către statul nostru socialist".

Vrem să trezim interesul elevilor față de 
învățătură, pasiunea pentru meserie, spiritul 
de ordine și disciplină în activitatea șco
lară ? N-o putem face decît în contextul 
unor lecții interesante, concepute cu pasiu
ne și competență.

i și foarte mari, 
să ajungem acolo — spunea 
vorbitori — incit elevul să
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Drumul spre însușirea meseriei

pornește din atelierele de in

struire practică ale școlii
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școala X recunoscută pentrucandideze la 

modul în care pregătește strungari sau e- 
lectricieni, pentru faptul că catedra sa de 
fizică sau tehnologie este servită de strălu
citul profesor Y. Personalitățile, în toate 
domeniile activității umane, se formea
ză pe lingă mari personalități și în colecti
ve care generează ambiții pozitive. De ce 
să-i răpim viitorului muncitor sau tehnician 
posibilitatea de a munci pe lingă profesori 
ți maiștri renumiți, în școli de renume ?

Ce așteaptă uzina de la 

viitorul muncitor ?...

Pretențiile producției sînt foarte mari și 
pe bună dreptate. In dialogul școală-uzină 
se perfectează multe din aceste cerințe și 
există, de-o parte și de cealaltă, strădania 
de a se servi reciproc în atingerea scopului 
comun. Directorul tehnic al uzinei de la 
Săvinești formula succint pretențiile pro
ducției astfel: „școala ar trebui să-i pre
gătească pe viitorii muncitori cu un pas 
înainte față de ritmul aplicării noutăților 
tehnice în producție ; altfel riscă să facă o 
tieabă pe jumătate, obligîndu-ne pe noi să 
continuăm restul...".

Replica școlii: „Avem cele mai bune in
tenții în realizarea acestea cerințe — afirma 
profesoara Visu Viorica — căci nu ne este 
indiferent ce spune despre școală „oglin
da" noastră — absolventul. Dar n-o putem 
face fără să le oferim imaginea exactă, 
chiar la scară redusă, a ceea ce înseamnă 
meseria lor în economia modernă. Aceasta 
presupune o bază materială corespunzătoa
re. Statul oferă în bună măsură această 
bază materială dar, ar fi o pretenție exage
rată să cerem să ne ofere mereu, la zi, 
aparatura, materialul didactic. Aici ne 
poate veni în ajutor uzina. Laboratoarele 
organizate în școala noastră cu concursul 
uzinelor din oraș, pot sluji ca argument 
că se poate realiza un asemenea deziderat. 
Elevii noștri lucrează efectiv în laborator, 
fac experiențe și execută material de
monstrativ pentru școală. In aceste condi
ții noțiunile „disciplină în producție", 
„plan", „spirit de întrajutorare", nu mai 
sînt abstracte, au reprezentări și aplicări 
concrete".

Este un adevăr îndeobște cunoscut că 
educația se realizează cu o mai mare efica
citate în procesul muncii, cînd elevul în
vață meseria avînd sentimentul utilității 
muncii lui chiar în timpul școlarității. In 
acest sens apare foarte judicioasă remarca 
tovarășului director Ștefan Sebeșan po
trivit căreia o bună sursă de dotare a șco
lilor ar putea fi valorificarea producției 
școlare realizată în cadrul practicii în ate
liere. Experiența multor școli și în special 
a fostelor noastre școli de meserii, arată 
că în învățămîntul profesional o parte im
portantă a utilajelor se pot obține din ve
niturile rezultate prin valorificarea produse, 
lor realizate de elevi în practică. Expoziția 
elevilor din liceele de specialitate, școli 
profesionale și tehnice deschisă la finele 
anului școlar trecut a demonstrat cu priso
sință capacitatea școlilor și a elevilor de a 
realiza produse utile desfășurării procesu
lui de învățămînt sau posibile a fi valorifi-
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bit despre faptul că, tn timpul practicii, 
elevul învață să fumeze, să cheltuiască 
bani, să se bată, să se îmbrace extravagant, 
să înjure. Nimeni n-a afirmat că acesta este 
mediul uzinei; dar elevul practicant nu 
îndeajuns de antrenat la problemele de 
bază ale producției, lăsat în seama unor 
muncitori „care au mai mult timp", dar 
care nu sînt „de prima mînă" din punct 
de vedere profesional și moral, alte ori 
hoinărind fără treburi prin uzină sau pus 
la treburi periferice — este supus unor 
influențe noneducative. In acest context nu 
vi s-au părut cele mai potrivite întrebările 
pe care și le-au pus participanții la consfă
tuire : școala rămîne răspunzătoare deeduca- 
ția elevilor și în timpul practicii ? Abaterile 
s-ar putea evita prin prezența mai frecventă 
a diriginților în timpul practicii ? în timpul 
cît elevii sînt la practică uzina ar urma să se 
ocupe de educarea lor etc., etc. Nu aseme
nea întrebări trebuiau puse, ci una singu
ră : cum să acționăm în comun pentru a 
asigura fermitatea măsurilor educative în 
acest proces extrem de dificil al formării 
complexe a viitorului muncitor ori tehni
cian, cum să-l înarmăm ca din ceea ce 
îi oferă „școala paralelă" — mediul exte. 
rior — care nu se află în mina nici unui 
pedagog, să discearnă valoarea de nonvaloa- 
re, cum să-l ferim de nocivitatea unor in
fluențe străine spiritului muncitoresc ? La 
această întrebare, cu serioase implicații, 
consfătuirea n-a răspuns, deși este o cheie 
de boltă a procesului educativ. Ziarul își 
oferă paginile sale pentru o dezbatere care 

coordonatele educative ale 
unor ex-

să contureze
practicii în producție pe temeiul 
periențe valoroase.

Dirigintele

intre ceea ce i se cere

și ceea ce dă

dirigenție și diriginte s-a discu- 
mult în

Despre 
tat foarte 
rotițele reușitei în munca educativă erau 
legate de diriginte și ora sa. însuși refe
ratul l-a prezentat pe diriginte drept res
ponsabilul nr. 1 în procesul de educație al 
elevului. Să nu exagerăm însă cerîndu-i 
dirigintelui peste ceea ce poate da. Cu 
atît mai mult cu cît în școala profesională 
dirigintele este încă tributar unui anume 
formalism, întrucît nu toți cei ce sînt nu
miți diriginți au și studiile pedagogice ne
cesare. „Dirigintele nu este unicul educa
tor în școală — spunea tovarășul Andone 
Cumpătescu, dir. adj. la Grupul școlar con
strucții lași — ci un coordonator al acti
vităților educative la clasa sa. Ora de di
rigenție nu ajunge pentru a face educație. 
Profesorul trebuie să dea mult mai mult 
din timpul său pentru educația elevilor. 
Dar, din păcate, lucrurile nu se petrec așa. 
De cîte ori nu asistăm în cancelarie la 
„plîngeri" de soiul acesta : ai grijă ce faci 
cu clasa de care răspunzi; mi-a fost 
imposibil să țin ora din cauza dezordinei. 
Asta o spune un coleg care e diriginte 
dar... la altă clasă.

Această mărginire * muncii educativ»

consfătuire. Toate spe-

prind un mozaic de probleme fără nici o 
legătură între ele.

Mai grav este faptul că unele teme 
depășesc nivelul de înțelegere al elevilor 
sau nu sînt indicate pentru ora de dirigen- 
ție. Ce caută în tematica orelor de diri- 
genție dezbateri despre : „Ce este și cum 
apare cancerul" (autor — maistrul instructor 
Diaconu Gh., diriginte la anul I D, 
Școala profesională auto Piatra Neamț); 
„Cibernetica și automatizarea întreprinderi 
lor" (aceeași școală, diriginte — maistrul 
instructor Mihăilă Vasile).

Unii diriginți de la Grupul școlar profe
sional și tehnic — Suceava, neglijînd pro
blemele specifice claselor și vîrstei elevilor, 
planifică un mare număr de teme cu ca
racter istoric peste care se trece cu mare 
rapiditate.

Din păcate, s-a arătat în consfătuire, 
unii responsabili de comisii ale diriginților 
și chiar directori de școli își pun semnă
tura pe asemenea planuri doar pentru a-și 
îndeplini o obligație.

In același timp și paralel, viața elevilor 
își urmează cursul: au probleme la internai 
or în atelierul școală ; cei de la gazde simt 
nevoia să fie înconjurați cu mai multă căl
dură. Dar cîte probleme nu se ridică în 
aceste colective școlare și care solicită inter
venția dirigintelui, dialogul său continuu 
cu clasa ! Poate în primul rînd dirigintele 
ar trebui să acționeze în clasa sa pentru 
cultivarea exemplului pozitiv îneît elevii 
foarte buni să domine colectivele școlare, 
să nu cedeze elementelor negative — cum 
observa tovarășul Romeo Dăscălescu — rolul 
de plenipotențiari ai acestor colective. Esen
țial este ca dirigintele care funcționează în 
acest tip de școală să se autodepășească, să 
devină un pedagog în accepțiunea largă a 
cuvîntului.

Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie— 
decembrie 1967 cu privire la îmbunătățirea 
muncii educative în rîndul tineretului, refe
rindu-se la ora de dirigenție subliniază : „Se 
impune ca orele de dirigenție să fie mai te
meinic pregătite, dedicate în mai mare mă
sură pregătirii politice și moral cetățenești 
a elevilor, inclusiv informării acestora asu
pra principalelor evenimente interne și in
ternaționale. In acest sens, consiliile peda
gogice, cu ajutorul organizațiilor de partid, 
vor stabili orientarea tematică a activității 
din cadrul orelor de dirigenție ținînd seama 
de propunerile organizațiilor U.T.C.".

In consfătuire, participanții au stăruit a- 
supra modalității prin care au răspuns și 
pot răspunde, cu mai multă eficacitate, a- 
cestor indicații, cu atît mai mult cu cît, re
cunoșteau ei înșiși, ora de dirigenție nu 
întrunește încă, peste tot, acest atribut esen
țial. Subscriem remarcilor făcute, și e sur
prinzător că, după atîta timp, încă se mai 
discută cum să fie făcută informarea poli
tică în ora de dirigenție, cîte minute să-i 
fie afectate, cine s-o facă — dirigintele or 
elevii. Aceste mărunțișuri abat atenția de la 
esențial: calitatea informărilor, cunoașterea 
întrebărilor pe care și le pun elevii în do
meniul aprofundării evenimentelor interne și 
internaționale, perfectarea, în comun cu 
organizațiile U.T.C., a unor teme de maxi
mă însemnătate, precum și a unor moda
lități variate de abordare a lor. Rămîne 
ca un obiectiv imediat depășirea stadiului 
simplist în care se realizează acum informa
rea politică, îneît elevul să aibe ocazia să-și

U.T.C. Prin mijloace specifice, ele ar putea 
juca un rol de prim rang în dezvoltarea 
dragostei față de meserie, a răspunderii față 
de însușirea ei profundă în anii de școală.

Cînd vorbim de activitatea specifică a- 
vem, în primul rînd, în vedere educarea po
litică și ideologică a elevilor ca temelie a 
formării tuturor calităților proprii viitorului 
muncitor și tehnician. Aici este vorba d» 
ceea ce poate face organizația U.T.C. în 
întregirea procesului instructiv-educativ și 
nu de o reeditare a activităților inițiate de 
școală. Sigur că în consfătuire au fost nu
mite acțiuni rezultate din inițiativa orga
nizațiilor — studioul de informare politică, 

’(Grupul școlar construcții Iași), montaje 
literare închinate patriei, (Școala profesio
nală C.F.R. Iași), excursii tematice pentru 
cunoașterea realizărilor din anii socialismu
lui, (Liceul industrial construcții de mașini 
Iași), întîlniri sub formă de „întrebări și 
răspunsuri" cu activiști de partid și de stat, 
cu vechi militanți ai mișcării muncitorești, 
simpozioane și convorbiri, (organizate la 
Grupul școlar forestier, Piatra Neamț și 
Școala profesională U.M. Roman) — dar ca
racterul lor întîmplător, disparat dau impre
sia că nu există obiective exacte și conti
nuat în realizarea lor. Nu se poate reproșa 
că lipsesc programele de activități; repro
șurile vizează conținutul lor, adeseori șa
blon, neavînd amprenta colectivului căruia 
i se adresează și care îl va realiza, a etapei 
pe care o parcurge.

Există încă o preocupare nejustificată 
pentru organizarea unor manifestări de am
ploare, la nivelul școlii, neglijindu-se clasa, 
grupa de U.T.C. unde munca politică edu
cativă poate viza fiecare elev. Pentru că, 
este un lucru știut, la manifestările pe 
școală nu pot fi antrenați toți elevii, răs
pund cei mai activi, care sînt, de regulă, și 
cei mai buni elevi; în forma aceasta scapă 
de sub influența educativă tocmai elevii 
care au mai multă nevoie de corecturi în 
comportare — indisciplinații, cei dezintere
sați față de învățătură. „Munca educativă 
— sublinia tovarășul Iuliu Furo — trebuia 
să înceapă de la nucleul organizației U.T.C. 
din școală — clasa. Absolut toate formele

diferent dacă se află în clasa sa, la catedră, 
în atelierul școală sau la practică în uzină.

rȘcoala și organizația 

U. T. C.

îi consacrăm un capitol special organi
zației U.T.C. numai din nevoia de sistema
tizare. Pentru că, de fapt, despre activitatea 
U.T.C. s-a discutat pe tot parcursul consfă
tuirii reieșind limpede că școala vede în 
aceasta un colaborator de nădejde în între
gul proces educativ, fie că este vorba de 
învățătură, practică în producție, or activi
tatea extrașcolară.

Am putea să reproducem din referat și 
din cuvintele participanților cifre, fapte, 
activități care să certifice prezența organi
zației U.T.C. în viața școlară. Este o rea
litate : în șc,'li au loc, din inițiativa orga
nizațiilor U.T.C., informări politice, activi
tăți culturale și sportive, seri distractive, 
funcționează cercuri tehnice și pe obiecte, 
au loc convorbiri pe teme de comportare, se 
fac excursii. Dar aici nu este vorba de vo
lumul acțiunilor inițiate de organizațiile 
U.T.C., ci de calitatea și finalitatea lor. Nu 
întîmplător, referindu-se la organizațiile 
U.T.C. din școlile lor, tovarășii — Mana 
Ută, profesoară la Liceul industrial de 
chimie din Piatra Neamț, Vasile Ciobotaru, 
îndrumător U.T.C. la Grupul școlar de chi
mie din municipiul Gh. Gheorghiu - Dej, 
Virgil Păun, profesor la Grupul școlar pro
fesional și tehnic din Suceava, au poves
tit o acțiune or alta inițiată de U.T.C., dar 
n-au reliefat în ce măsură acestea au cores
puns nevoilor educative ale colectivului că
rora s-au adresat, ce eficiență au avut, ce 
alte manifestări vor consolida rezultatele 
bune obținute. De fapt, neajunsurile pe plan 
educativ semnalate de consfătuire, ca fiind 
proprii tuturor școlilor aflate în zona celor 
6 județe, aparțin în egală măsură și orga
nizațiilor U7T.C. Dacă am lua numai latura 
învățăturii — teoretice și practice — și 
ne-am afla în fața unui larg cîmp de afir
mare a inițiativei creatoare a organizațiilor
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activității de organizație — începînd de la 
informări privind politica partidului și sta
tului nostru și terminînd cu o excursie — 
sc pot organiza cu succes la nivelul grupei 
U.T.C. Vor fi poate mai puțin spectaculoase 
dar vor avea o eficiență mai directă...".

Perfectarea împreună cu uteciștii, și în co
laborare cu dirigintele, a unor programe de 
lucru foarte realiste, la nivelul claselor. în
lesnește organizației U.T.C. cuprinderea și 
antrenarea tuturor elevilor în activitatea po- 
lif.'vi educativă, potrivit pregătirii și nece
sităților de dezvoltare a orizontului lor po
litic și cultural. Sublinierea are însemnătate 
acum. întrucît ne aflăm la începutul unui 
nou trimestru de școală și, deci, există po
sibilitatea stabilirii — pe temeiul experien
ței și a propunerilor uteciștilor — a unor 
programe realizabile, care să dea valoare 
muncii educative. In ce se va concretiza 
această valoare a precizat însăși consfă
tuirea : o mai mare angajare a elevilor în 
activitatea de învățătură, de formare multi
laterală pentru muncă, în densitatea vieții 
școlare, într-o atmosferă de seriozitate șl 
disciplină.

Firește, în activitatea lor organizațiile 
se sPri’ină Ve experiența pedagogi

că și de viață a cadrelor didactice. A fost 
depășit stadiul cînd unii profesori își dră- 
muiau acest sprijin; chiar și felul direct, în 
cunoștință de cauză, în care s-au exprimat 
participanții la consfătuire despre viața or
ganizațiilor din școlile unde funcționează 
este o dovadă că astăzi se pot formula ce
rințe calitativ superioare față de modul cum 
funcționează relația școală — organizația 
U.T.C. Pentru că mai sînt neajunsuri: o oa
recare tendință de tutelare de către unii 
profesori, în special diriginți, ceea ce frî- 
nează inițiativa unor organizații U.T.C.; so
mai manifestă paralelism, mai ales între 
orele de dirigenție și temele unor convor
biri inițiate de organizațiile U.T.C. ; o com
partimentare nejustificată a domeniilor unde 
școala cere sprijinul organizației — și cel 
mai elocvent exemplu este practica în pro
blemele căreia, in cele mai dese cazuri, or
ganizațiile U.T.C. lămîn străine.

Pagină realizată de

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDKAȘCU

CADRUL CONSFĂTUIRII, ÎNTRUNIND TOTI FACTORII EDUCATIVI 
Șl MAI CU SEAMA, STĂRUIND ASUPRA ROLULUI EDUCATIV AL SCOLII — 
N-A PUTUT GĂZDUI O DEZBATERE EXTINSA DESPRE ROLUL $1 CONTRI
BUȚIA ORGANIZAȚIILOR U.T.C. DIN ACEST TIP DE ȘCOLI ÎN PROCESUL 
EDUCATIV.

O ASEMENEA DEZBATERE — CARE SA ADUCĂ IN PRIM PLAN AC
TIVITATEA ORGANIZAȚIEI U.T.C. SI SĂ SINTETIZEZE, ÎN FINAL EXPE
RIENȚE VALOROASE Șl PROIECTE' REALIZABILE — ESTE ABSOLUT NE
CESARA.

ZIARUL ÎȘI PROPUNE, DE ACEEA, SA ÎNTRUNEASCĂ, ÎN JURUL „ME
SEI ROTUNDE" SECRETARI Al ORGANIZAȚIILOR U.T.C. DIN SCOLI DE 
TIP PROFESIONAL SI ÎNTREPRINDERI - GAZDE DE PRACTICA,'ACTIVIȘTI 
Al U.T.C., CADRE DE PARTID DIN SCOLI CARE ÎNDRUMA ORGANIZAȚII
LE U.T.C., ELEVI Șl PROFESORI DIN MAI MULTE LOCALITĂȚI, PENTRU'O 
DISCUȚIE DESPRE SPECIFICUL ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIEI U.T.C DIN 
ȘCOLILE DE TIP PROFESIONAL ; EVIDENT, PE TEMEIUL' EXPERIENȚELOR 
EXISTENTE, A OBIECTIVELOR EDUCATIVE GENERALE.

ZIARUL VA ÎNSERA ÎN COLOANELE SALE DISCUȚIA ORGANIZATA 
LA REDACȚIE.
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o nofîune perimată?

GABRIELA MELINESCU: SENSUL
MORAL AL iNTiMPLĂRILUR 
vieții ne Învață meseria 

DE A ȚRĂI
ȘERBAN CIOCULESCU; CINE NU AUDE

„MUZICA LUMII" NU PUATE FI SCRIITOR, 
CINE NO POATE S-O DIRIJEZE, NO SE POATE

Împlini In creație
Expresia „experiență da 

viață” nu este nici pe depar
te atât de elementară cit ar 
putea ză pară la o cercetare 
superficială, deoarece In artă 
ea dobîndește un sens auto
nom, diferențiat de cel co
mun și care necesită anumi
te precizări. Firește, cu ex
cepția alienațllor, oricui 11 
vine în ajutor, la necesitate, 
bagajul său informativ, acu
mulat in straturi, la urma 
urmei pe toate căile imagina
bile. Aceasta ar fi experiența 
de viață în sensul obișnuit, 
material subordonat factori
lor de caracter și inteligență. 
Inși intru nimic deosebiți pot 
avea o experiență de viață 
foarte bogată șl nepusă în va
loare. oameni de seamă poate 
că nu au excelat într-o exis
tență prea plină de fntlm- 
plări, realizindu-se totuși pe 
deplin, cel puțin în sectorul 
lor de activitate.

Rezultă de aici prezența în 
ecuație a unul factor volitiv- 
selectiv care pune ordine în 
același plan curent al vieții, 
fără să atingă propriu-zis do
meniul artei, cu toată inter
venția elementului calitativ. 
La acest nivel, necesitatea 
experienței de viață tine în 
artă de onestitate. S-ar pu
tea argumenta, astfel că, în 
dorința de a cunoaște bine 
ființa poporului, Eminescu a 
străbătut aproape toate ținu
turile noastre, cu carnetul 
de însemnări în mînă. Poate 
că un alt cercetător, însă, a 
procedat la fel, cu rezultate 
mai puțin apreciabile. Pro
babil că în acest punct se ra
mifică problema experienței 
de viață, cu preambulul res
pectivelor precizări, de la 
care am pornit.

Indiferent de discutarea 
scopurilor literaturii, ca spe
cie a artei, este, oricum clar 
că ea îșl propune să exprime 
șl că, procedînd astfel, auto
rul unui produs literar con
jugă într-însul materiale pro
prii pe țesătura, pe fondul 
unor semnale ne care citi
torul trebuie să le cunoască 
spre a fi. în calitatea sa, 
participant la actul creat. 
Substanța materialelor pro
prii are o sorginte foarte va
riată șl destul de puțin sau 
poate chiar deloc deosebită 
de cea a experienței de viață, 
în sensul ei curent.

Linia de frontieră către 

creați*  literară tntllnașt*  
Insă noțiunea vută de cul
tură. Poate să pară stranie 
propunerea acestei noțiuni In 
momentul gingaș olnd se vor
bește tocmai de actul de crea
ție literară. Du In noțiunea 
de cultură Intră *1  notele tra
diției. ale memoriei sociale, 
magma din oare îșl trage *1  
îșl toarce cârtitorul materia 
definitivă. Toate marile crea
ții literar*  sînt profund da
toare tradiției șl memoriei so
ciale, chiar cînd scriitorul nu 
ridică probleme „culte”, chiar 
cînd nu este „cult”. Dosto- 
ievskl șl Tolstoi au fost au
tori culți care au tratat pro
bleme foarte înalte prin in
termediul. adesea, al unor 
personaje din popor. Șolohov, 
care nu a petrecut ani de 
zile la Paris, a tratat ace
leași probleme, tot atît da 
înalte, folosind numai eroi 
din popor. Camil Petrescu 
și-a ales personajele din me
diul intelectual, Sadoveanu 
din cel al oamenilor simpli. 
Șl unii și alții stăpîneau acea 
cultură care le îngăduia a- 
bordarea directă, tranșantă, 
zguduitoare a problemelor 
din care se naște opera lite
rară. Și tot astfel Panait Is- 
trati, Liviu Rebreann sau in 
versuri Tudor Arghezi. Intre 
cultura etnografică și cea 11- 
vrescă, pe o arie foarte lar
gă, marii scriitori s-au situat 
pe o poziție centrală, aceea 
a fondului adînc, unde se în
tretaie, asemenea liniilor 
vieții, drumul cunoașterii cu 
cel al experienței vieții. în 
felul acesta scriitorul face 
corp comun cu societatea din 
care a luat ființă chiar cînd 
fi contrazice gusturile, adică 
ceea ce este trecător și neca- 
racteristic, în felul acesta 
nota sa personală consumă cu 
acele întrebări fundamentale 
cărora cititorul le caută răs
punsul în opera lui literară. 
Așa poate fi. în același timp, 
scriitorul, un herald și un re
prezentant. un înaintaș și tot
odată un tip reprezentativ, un 
creator revoluționar și. lao
laltă o voce a străfunduri
lor populare, patriotice, isto
rice. Societatea este, deci, un 
tot șl ea trebuie percepută, 
simțită, acumulată și însușită 
întîi as'Xel, din toate resur
sele emoționale și intelectua
le. Scriitorul care nu are ac
ces la caracteristicile de mat

*) SHAKESPEARE.

că nu ar*  experiența vieții, 
în sensul erecției șl s*  poate 
întoarce fără regrete la orl- 
car*  din profeelunile pără
sit*.

Este adevărat eă in sur
prinderea apeelflonlul aoolal, 
a npeelflculul national, * 
■ubstrstnrUor psihice survine 
un factor suplimentar, mobil, 
difloli d*  fixat i dinamismul 
epocii. Au existat scriitori de 
teamă care șl-au cunoscut a- 
oeastă deficiență și s-au re
semnat In genul crepuscular. 
Matei I. Caraglale a fost unul 
dintre aceștia.

Noi străbatem o epocă 
dinamică prin excelentă și, 
din cîte ne putem da seama, 
rapidele schimbări de struc
tură stîrnesc greutăți pe ace
eași măsură cu acelea ale cu
prinderii culturii profunde a 
poporului nostru. Am spune 
că. în acest punct al proble
mei. se întretaie aspectul o- 
rizontal cu cel vertical. Aici 
factorul dialectic joacă din 
plin, orchestrativ.

Foarte pe scurt, recapitu
lativ : eroul literar este tot
deauna un individ, și. deci, 
un factor unic plus o rezul
tantă. Pe prima sa latură, e- 
roul literar este copilul ne
mijlocit al creatorului său, pe 
cea de a doua o entitate me
diată, cu corolarul dublei 
sarcini a creatorului ei. A 
înțelege suflul profund al u- 
nei societăți cu ignorarea 
permanentei sale prefaceri ar 
fi o aberație. Desigur cine 
nu aude „muzica lumii" nu 
poate fi scriitor, cine nu poa
te s-o dirijeze, nu se poate 
împlini în creație. Cred că 
aici stă explicația acelor 
eșecuri, penibile întotdeauna 
ale unor scriitori care îsl 
caută mîntuirea in partitură. 
Tehnica literară este numai 
un veșmînt, creat de necesi
tate. Eleganța acestui veș- 
mint, strălucirea, o dă trupul 
pe care îl îmbracă, cu farme
cele sale. Pusă pe manechin, 
rochia de mireasă îngrijo
rează. Cadavrul pudrat pro
duce repulsie. Cînd sint au
tentice, modurile cele mai în
drăznețe comunică, fiindcă 
au mișcare, chiar cînd păs
trează voite fețe ascunse. Nu 
comun'că în schimb de loc 
tehnictâe de împrumut, chiar 
cînd sînt descifrate în esență, 
de decenii.

Fie mari sau mici temele 

pa ear*  1*  atacă, problema
tica literaturii este întotdea
una întinsă. Ea poate fi cu
prinsă da către eel oare an 
simțul acelei muzici a lumii 
de oare am vorbit. Se mal 
oere, In subsidiar, dar ca cită 
Insistență, celui care posedă 
simțul sensul culturii *1  o 
cultură adevărată. Literatura 
faptului nud, cutremurător, 
rămîne modul principal de 
•xprlmare al înjghebărilor 
proaspete. Iar în marea lite
ratură — o modalitate. Nu 
pretindem complicație. în ul
timă Instanță, romanul cu 
șapte sute de situații sau șap
te sute de personaje se redu
ce firesc la unitate. însă în
tre complicație șl complexi
tate există o radicală, esen
țială deosebire. Iar pe aceas
tă latură, scriitorul îșl poate 
completa formațiunea fără să 
se deformeze. Considerăm că 
atît poetul cît și romancierul 
sînt datori fată de cititorii 
lor. cel puțin cu zestrea in
telectuală medie a acestora.

Vorbind despre datoria li
teraturii noastre de a zugrăvi 
omul societății socialiste, în 
cuvintarea rostită la Aduna
rea generală a scriitorilor, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia : 
„abordînd vasta problemati
că a desăvîrșirii socialismu
lui șl transformării morale 
a omului, scriitorii noștri 
vor făuri o literatură mili
tantă, profund angajată în 
măreața operă pe care o în
treprinde poporul român. Re
flectând această experiență 
socială fără precedent în is
toria umanității, scriitorii au 
posibilitatea de a Introduce 
în literatură un univers o- 
menesc inedit, care poate 
genera opere de cea mal 
mare originalitate. Noul tre
buie căutat în societate, în 
viață, și nu în ceva supra
natural".

Astăzi, ignorarea principii
lor creatoare ale marxismului 
n-ar putea însemna decît 
slaba înțelegere a politicii 
partidului, intr-un moment 
decisiv al statornicirii noas
tre. Poezia, romanul, dăruiesc 
cititorului prilejul de medi
tație rară. Din vasta cantita
te editorială, cititorul alege 
cartea care-1 limpezește, all- 
nîndu-1. întărlndu-1. trezin- 
du-1 noi forțe vitale, com- 
pletîndu-1 oglinda lumii.

Sub această comună potri
vire de cuvinte s-ar putea 
subsuma opere geniale; 
cărți de literatură, de filozo
fie, politice, economice, vlefl 
celebre șl vieți ratate tntr-o 
stupidă mediocritate, expe
diții nemaipomenite, mari a- 
venturl.

Goethe tn „Wilhelm Meis
ter" apune cuvintele rămase 
celebre : „Teoria, prietene, • 
cenușie ; numai pomul e- 
tern al vieții eate verde”.

Viata vie, faptele precise 
pa oara fiecare bătrln *1  1*  
reamintește, numai viata con
teni din punctul de vedere al 
vieții. In aens moral experi
ența de viață Înseamnă toată 
experiența umanității șl oel 
oare șl-a Însușit toată istoria 
omenirii eu toate Învățămin
tele el, acela ae numește Înțe
lept șl numai el, înțeleptul, 
* capabil să des sfaturi de 
prudență pentru viată, sfa
turi fără de oare tinerii ar 
greși prea dea. Îmi amlnteso 
ce banal ml ae părea efor
tul unor oameni mal In vir
ată șl chiar al părinților de 
a-șf povesti cu sens moral 
întâmplările lor de viață cu 
scopul ca nonă să nu nl se 
întîmple niciodată asemenea 
lucruri. Știința de a trăi, ta
lentul sau harul de a reuși 
In această grea meserie de a 
trăi. Iată ee s-au străduit pă
rinții noștri de etnd e lumea

personală, 
expe- 

este „un 
participant 
la ceea ce

un ins pățit, un 
I" in termeni 

Ca atare pățania

Experiența personală este 
acumulare voltă sau nevoită 
de informație prin con
tact nemijlocit cu realitatea. 
Transmiterea acestei In
formații culese „la fața lo
cului" prin vreun mijloc de 
comunicare bisocială sau 
tehnică, constituie pentru 
primitor tot o informație, 
una Indirectă, care nu poa
te fi numită 
Transmițătorul unei 
riențe personale 
martor ocular", 
activ sau pasiv 
undeva, cîndva, s-a petrecut 
sau el însuși a pățit. Intr-un 
lei sau altul, martorul ocu
lar este 
„Stan Pățitul' 
populari.
Iui poate să rămînă o in
formație 
poate să devină o întruchi
pare menită să-i pună în 
cunoștință de cauză și pe 
alții cu ceea ce s-a întâm
plat ori sc întâmplă. Abia în 
acest al doilea caz, cînd pă
țitul vrea să constituie un 
transmlțător, indiferent cu 
ce mijloace, începe să-șl dea 
seama ce greu este să „gă
sești cuvîntul ce exprimă a- 
devărui" dacă nu se mulțu
mește să relateze mediocru 
ceea ce știe, să fie eventual 
un mitoman sau dacă nu 
cumva Îndrugă pur șl sim
plu „cuvinte goale ce din 
coadă au să sune" ori n-au 
să sune.

Să ne restrîngem la exprl- 

neformulată sau

să ne Învețe. Experiența lor 
de viață, însă, a fost uni
că, nerepetabHă, ceea ce lor 
Ii s-a întimplat, biologic, so
cial și economic șl, val, chiar 
șl sentimental, ml se părea că 
nouă nu nl se va întâmpla 
niciodată.

Fericită Idee au avut gre
oii antici de a pune In mina 
unul for de oameni Înțelepți 
destinele țării ier.

Basmele noastre populare 
amlnteso de un bătrln sau • 
bătrtnă oare «tiu toate lucru
rile ears s-au întimplat »i 
se vor Întâmpla pe pămlnt. 
Dlntr-un sănătos spirit de a- 
părare poporul |l-a formulat 
tablele sale de experiență : 
proverbele : „Multe greșești, 
multe înveți", „Dreptatea ni
ciodată nu piere”, „Vorba îșl 
are șl ea vremea el”, „Vor
ba de rău se ducă oa glon
țul, Iar cea de bine abia se 
aude”, „Chipul omului e o- 
gllnda sufletului, pentru a-i 
apăra pe oameni de pros
tie, de durere șl nedreptate”.

Însuți marels sfinx era 1- 
maginat ca un bătrln In care 
umanitatea îșl depozitase toa
tă experiența el.

Experiența de viată — prin 
aceasta Ințelegtnd nu numai 
faptul trăit, ei *1  participa
rea la disputele epoci! 
(dispute filozofice, estetice, 
etice) — nu poate lipsi scrii

nem la această Împărțire ar
tificială a lor în două gru
puri.

Atunci, va spune cititorul, 
literatura nu e viață. In
tr-adevăr, nici nu e. Dar nu 
există literatură bună, care 
să nu pornească din viață, 
din experiența personală a 
scriitorului. Numai că scrii
torul nu este pur șl simplu 
Stan Pățitul, care-și etalea
ză pățaniile, întâmplările, 
frămîntările, durerile, bucu
riile, amăgirile și dezamăgi
rile. Scriitorul se definește 
prin două însușiri funda
mentale, dintre care prima 
este socotită a fi puterea 
sa imaginativă, iar a doua, 
uneori trecută cu vederea, 
atitudinea sa etică, omenia 
sa, spus cu un singur cu
vint. Experiența personală 
se subordonează acestor doi 
factori, constituind acel hu
mus în care-și are rădăcini
le opera de creație. Nu-mi 
închipui un scriitor incapa
bil de ficțiune, care este în
truchiparea, prin mijlocirea 
limbii, a experienței perso
nale la un mod ce depășește 
clișeele banale de redare a 
ceea ce ți-a fost dat să 
vezi, sau să suferi personal. 
Dar nici o astfel de ficțiune, 
fie ea formal perfecțiunea 
însăși, nu-mi închipui că e 
cu adevărat valoroasă operă 
artistică, fără să conțină im
plicit un mesaj, să trădeze 
o aspirație a unei colectivi-^ 
tăți, a unul popor întreg, să 

torului. Cu atât mat mult 
scriitorului contemporan, că
ruia epoca aotuală, cu dina
mismul ei inedit, îl oferă 
multiple posibilități de ma
turizare spirituală și artis
tică.

Dar, poate vorbi totuși un 
tinăr despre experiența de 
viață T In adolescență viața 
se desfășoară independent de 
experiență, mal mult pe pure 
sentimente, Intr-un fel abso
lut viața adolescenților aro 
• anumită conduită după si
tuații circumstanțe particu
lar*  oare înconjoară ea un 
nimb virata de nerepetat. Dar 
ioemal copilăria șl adoles
centa devin primele experi
ențe de viată. Evenimente 
fericite șl evenimente tragi- 
ee pregătindu-ne minuțios 
pentru cea mal grea din
tre meserii : aceea de 
a ști *ă  trăiești. Am 
citit multe c&rtl, am ascultat 
multi oameni, mal ales femei 
cărora le place să se confe
seze și am reținut pentru 
prudență florii întâmplărilor 
lor. Astfel, nu mi ee părea 
deloc uimitoare dorința a- 
proape vicioasă a oamenilor 
bătrînl de a citi mai ales 
cărți de biografie a oameni
lor vestit!: pentru a-șl veri
fica trecuta posibilitate de a- 
și aranja viata Intr-un fel 
san altul, sau, pur șl simplu.

adincime, turnată în tipare 
mai apropiate sau mai în
depărtate de copia după na
tură, dar totdeauna (vorbesc 
de cele mari) adecvate înfă
țișări ale unor zguduitoare 
adevăruri ale vieții. Pe cine-1 
țin curelele, poate să ia dru
mul fantasticului și simboli
cei din geniala operă a lui 
Edgar Poe sau poate porni 
numai pe calea ce duce la 
culmile tolstoiene, atît de 
fidele ca imagine prototipu
rilor reale. Arta totdeauna 
este în esență mimetică și 
mergînd ca pe firul apei 
spre originile ei, dăm peste 
adevăratele izvoare : expe
riența personală. Această 
Mimesis, însă, cum o numea 
Aristotel, poate îmbrăca cele 
mal imprevizibile forme pro
teice. cîteodată foarte greu 
detectabile. în ceea ce pri
vește baștina lor primară, 
de experiență nemijlocită, 
iar posibilitățile de întruchi
pări artistice în acest sens 
n-au nici o limită. Că aces
te întruchipări au, subiectiv 
vorbind, atît pentru artist 
cît și pentru cititor, și celă
lalt aspect, anume de cathar- 
Bis, tot în sensul arlstoteli- 
clan, de purificare înalt 
umană, e minimumul ce i-1 
putem cere unei opere de 
creație. Dar să nu uităm ni
ciodată experiența personală 
ce-I stă la bază și pe care 
aspectul mimetic nu întot
deauna o trădează. în orice 
caz nu o împinge (și nu tre- 

pentru a ști cum a fost via
ta lor comună In comparație 
cu viețile excepționale. Dar 
ce im cîștigat, adolescent fi
ind, de pe urma experienței 
de viață a unui părinte sau 
a altuia ?

Inconștient cred că am cîș
tigat ceva ; reflexele natu
rale de apărare t bunul simț, 
grația, politețea șl îndărătni
ca Ipostază de a fi întotdea
una un om cinstit. Dar cea 
oare ne apără șl no crește 
moral și sentimental, e marea 
experiență fără de care fle
care am fl Început viața de 
Ia ser o. Prin absurd ar tre
bui să Încercăm să ne ima
ginăm eum am fi trăit dacă 
nu s-ar fi descoperit înot 
electricitatea șl alte bine în
țelese înlesniri pe oare expe
riența mare a umanității n! 
le-a transmis din generație 
pină la noi.

Experiența singulară a fie
căruia dintre noi contează 
numai dacă ea a-a integrat 
organic unei mari umanități, 
pentru care an gtndlt șl sim
țit servind Intereselor el no
bile !ntr-o anume epocă. Din 
acest motiv, ar fi straniu ea 
tocmai In asemenea epoci, 
dinamice, umaniste, să se 
Ignore posibilitățile pe care 
experiența le poate oferi 
scriitorului.

lul duh" cu Imaginea sfintei 
Fecioare șl cu groaznicul 
strigăt de luptă „Santiago" ! 
(Sfinte Iacob !) și cultul este 
sentimentul arheologului în 
fața ruinelor ce vorbesc o 
limbă greu înțeleasă.

Dar tocmai pentru a înțe
lege mai bine sensul unei o- 
pere artistice, în speță lite
rare, mai trebuie să-1 găsim 
și solul din care s-a alimen
tat, experiența personală, 
care totdeauna este desfășu
rată pe un strat colectiv, cum 
omul nu trăiește decît în 
societate. Fără experiența 
personală și fără dorința de 
a servi unei cauze, opera li
terară nu se zămislește sau 
este avortată.

Ce este însă experiența 
personală ? în orice caz nu 
este o pasiență de cuvinte, 
oricît ar fi jocul acesta de 
iscusit combinat. Cuvîntul 
vine ulterior. întîi este con
tactul viu cu realitatea șl 
nu cu cea pur și simplu co
tidiană — cafea cu lapte, 
condică, plecăciune în fata 
șefului, stricta datorie la 
serviciu, obligațiile casnice. 
Trebuie o experiență în care 
intră în joc pasiunea de a 
face ceva șl nu orice, ceva 
deosebit, să intre în joc 
compasiunea pentru ceilalți, 
a-I asculta, a-l înțelege, a-1 
ajuta, a participa, cu un cu
vint, Ia nu tocmai ușoara, 
dar, in felul ei. sublima 
sarcină de a trăi, și de a 
trăi între oameni, solidar cu ’

Ce reprezintă, în fond, ex
periența de viață ? Terme
nul ca atare, se referă mal 
intîi, la ansamblul de situa
ții dificile prin care cineva 
a trebuit să treacă în cursul 
întregii sale existențe. Din 
acest punct de vedere, expe
riența de viață apare ca 
fiind condiționată de vlrsta 
Individului. Dar numai rela
tiv. Desigur, în comparație 
cu situațiile dificile trăite 
pină la adolescență, maturi
tatea medie, sau cea tirzie, 
■ă nu mai vorbim despre bă- 
trînețe, presupun un bagaj 
de „realizări" evident mai 
mare, indiferent de ce per
soană e vizată. Dar experi
ența de viată mai apare con- 

GHEORGHE ACHITE!:
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OPEREI ARTISTICE
dițlonată șl de alțl factori la 
fel de importanți. Dintre a- 
ceștia, mediul ce ne reven
dică, profesia, cultura, acțiu
nile în care înțelegem să ne 
angajăm, contextul național 
în care ființăm trebuie 
„menționate" cu prioritate.

A realiza o experiență de 
viată determinată presupune 
a te angaja în existent. în e- 
fortul colectiv de transforma
re a realului, de realizare a 
valorilor materiale și spiri
tuale de care societatea are 
nevoie. A realiza o experi
ență de viată determinată în
seamnă. așadar, a participa 
activ la „prefacerea lumii", 
la transformarea ei în func
ție de anumite idealuri. în 
funcție de o anumită ideolo
gie ce poate fi cea a unei 
generații, a unei clase socia
le. a unui popor, a unui mo
ment Istoric precis. Un trai 
„retras" și cuminte caracte
ristic unei zone umane nu de 
primă Importanță în viata 
societății duce, inevitabil, la 
o realizare de experiențe de 
viată sărace, debile, palide.

E cazul oamenilor despre 
care se spune, de obicei, că 
sînt formați în eprubetă, e 
cazul persoanelor ce cunosc 
viața mal mult din relatările 
altora, decît din ceea ce au 
trăit ele, în mod nemijlocit.

Din acest punct de vedere, 
„experiența de viață" depin
de, de la individ la individ, 
de felul în care înțelegi să te 
angajezi în marile acțiuni ale 
timpului și ale patriei, de fe
lul în care înțelegi să te an
gajezi in lupta pentru un a- 
numiț ideal, pentru anumite 
idei, pentru anumite acte de 
largă rezonantă in societate. 
Poți să fi tînăr, avînd, cu 
toate acestea, o experiență 
de viață mai bogată decît un 

om matur ce preferă să ră- 
mînă departe de preocupă
rile și faptele principale “I® 
colectivității din care face 
parte, ce preferă să-și „tră
iască" istoria după criterii mărunte.

Experiența de viață mai re
prezintă. însă, dincolo de 
trăire tensională, memorie și 
reflectare — reflectare asu
pra faptelor ce le-ai săvîrșit, 
asupra rostului tău în lume 
în funcție de evenimentele 
ce au avut loc pină astăzi.

Trăire intensă, memorie 
selectivă și reflectare sint 
coordonate ce definesc orice 
experiență de viață. Noi rea
lizăm permanent momente 
ale trăirii. Dar Ie reținem 
peste timp numai pe cele 
semnificative, pe cele mai di
ficile dintre cele dificile. A- 
supra acestora urmează să 
refleotăm atit acum, cît și 
mline, sau numai acum, sau 
numai milne. Selectând din 
noianul actelor săvîrșite doar 
pe acelea ee reprezintă o 
semnificație aparte, noi Ie a- 
cordăm încă de la nivelul 

memoriei o apreciere „ieșită 
din comun".

Reflectind asupra actelor 
săvîrșite șl reținute peste 
vreme, cu ajutorul memoriei, 
noi încercăm să generali
zăm, să ne precizăm anumite 
principii de conduită, anumi
te principii de acțiune in 
viață, instituind o ordine a 
valorilor referitoare la ceea 
ce putem realiza in lume, în 
legătură cu ceea ce lumea 
poate obține de la noi, refe
ritoare la modul de a ne 
comporta în diferite împre
jurări. Viața trăită cu 
intensitate ne obligă prin 
urmare, la un anumit efort 
de sistematizare și generali
zare a materialului „faptic"

ANGAJAREA

obținut astfel, ne obligă prin 
urmare la a reflecta în legă
tură cu sensul și valoarea el, 
în legătură cu sensul șl va
loarea omului. Viată trăită 
cu intensitate obligă, prin 
urmare, la acea filozofie a 
vieții pe care o practicăm cu 
toții zilnic și ale cărei postu
late simțim nevoia să le co
municăm și altora. Mal ales 
depășirea momentelor de di
ficultate în construirea șl 
finalizarea acțiunilor ispitesc 
spre un asemenea gen de fi
lozofie de generalizare ipote
tică, aproximativă.

Pentru artist, nevoia de a 
comunica cu alții pe acesta 
probleme, de a sugera prin 
sunet, cuvint șl culoare, uti
lizate In construcția unor 
Imagini semnificative, fă- 
cînd aluzie doar la ceea ce e 
posibil să se petreacă privi
tor la un grup determinat de 
fapte ori tntîmplărl, consti
tuie însuși mobilul activității 
ce o exercită. Gestul artistic 
— literar, muzical, plastic. — 
indiferent, devine Imposibil 
de conceput în afara nevoii 

de a comunica oamenilor 
ceva despre om, pe altă cale 
decît cea obișnuită, pe altă 
cale decît cea la îndemina 
oricui.

Gestul artistic se definește, 
astfel, ca efort de a comunica 
prin sunet, culoare, cuvint, 
suprafețe, volum, ceea ce nu 
se poate comunica pe altă 
cale. despre fenomenul li
man. contemporan, al aces
tei epoci șl țări, despre om în 
general.

Pentru a obține o „situație**  
în care această comunicare 
să se realizeze într-un grad 
oarecare, trebuie să ai, înain
te de orice, ceva de spus. O 
viată lipsită de momente di
ficile, de momente de tensi

une, o viață lipsită de expe
riențe constructive memora
bile pune sub semnul între
bării finalitatea actului de 
creație, fiindcă ea nu va pu
tea asigura operei decît un 
minimum de informație, de 
obicei banală, ștearsă. De aici 
fenomenele de epigonism, 
caracteristice, cu precădere 
vîrstei tinere a artistului, 
fenomene referind despre 
încercarea de a comunica 
prin carte, prin pînza picta
tă. prin piatra sculptată, o 
„viată de împrumut", expe
riența de viață a „maestru
lui" preferat.

Așa cum talentul, definln- 
du-se drept aptitudinea de 
a comunica ou ajutorai unor 
semne specifice o anumită 
Informație despre om șl con
diția umană In univers, se 
dovedește indispensabil pen
tru ca gestul artistlo să se 
legitimeze ca atare, tot așa, 
experiența de viață, sursa ce 
asigură conținutul comunică
rii, se dovedește Indispensa
bilă pentru autentica finali
zare a actului de creație.

M1HAKBENIUC;

DE A SERVI UNEI CAUZE
0 BUNĂ OPERĂ
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NU SE ZĂMISLEȘTE
LITERARĂ

marea literară clădită pe ex
periență personală. Dintru 
început, se pune întrebarea 
dacă nu este o flagrantă 
contradicție între experiența 
personală și opera literară 
finită sau în curs de elabo
rare. „Eneida", „Divina co
medie", „Dtm Quijote", 
cele peste treizeci de ca
podopere teatrale ale Bar
dului de la Avon ’), Faust, 
ciclul „Comediei umane", 
„Roșu și negru", „Suflete 
moarte", sau „Război și 
Pace", ca să mă refer numai 
la cîteva din marile realizări 
ale trecutului sint indiscuta
bil creația unor autori. Dar 
cui nu-i bate la ochi discre
panta între ceea ce a putut 
fi viata personală a acestor 
autori și intre spusele lor în 
respectivele opere ? Tolstoi 
se naște în 1828. Ce expe
riență personală a putut 
avea el in campania din 1812 
a Iui Napoleon în Rusia ? Să 
nu vorbim de Virgiliu și de 
Dante, pe care nimeni nu-i 
suspectează că ar fi fost 
chiar în Infern. Primul scrie 
despre fuga lui Enea din 
Trola Ia un interval de timp 
de 1000 de ani, iar ca mar
tor ocular n-a participat la 
nimic asemănător. Shake
speare n-a fost Henric al 
VlII-lea, Goethe n-a văzut 
personal pe Mefisto, Gogol 
n-a făcut aidoma călătoria 
cu Cicikov, Cervantes l-a 
Inventat pe Don Quijote șl 
lucruri similare se pot spu
ne în legătură cu Swift, Ra
cine, Moliire, Pnșkin, Cara- 
giale sau cu oricare din 
marii scriitori contemporani, 
poeți sau prozatori, dacă ți- 

exprime un acord sau un 
dezacord, fără să fie o do
vadă, în fond, a cumsecăde
niei autorului ei, mal mult, 
o mărturie pilduitoare a 
înaltei sale tinute umane. 
Dante n-a umblat prin In
fern, dar a construit unul 
pentru nelegiuirile și păcăto
șii timpului său. Eu nu știu 
dacă Goncearov a avut ca 
model pentru Oblomov un 
personaj sau o sută, care 
l-au inspirat cum se zice, 
dar evident este că el a 
însumat și sintetizat însuși
rile eroului său în așa fel ca 
oblomovismul să fie vădit 
un rău, nu pentru că decla
ră autorul, ci pentru că ți-1 
arată. La fel se poate spune 
despre bovarismul tradus în 
imagine artistică de Flau
bert, de donquijotlsmul, în
duioșător prin generozitatea 
Iui absurdă, pus la vedere pe 
cel mai înalt piedestal de 
Cervantes sau despre tipul 
fanatic creat de Goethe, des
pre oamenii de prisos ai lui 
Cehov, despre eroii care par 
facsimile ale realității ai lui 
Knut Hamsun, Maxim Gorki, 
Ostrovski (și al dramaturgu
lui rus și ai scriitorului so
vietic), ai Iui Rebreanu, He
mingway, Faulkner, Proust, 
Joyce, Broch sau Kafka. 
Dar în aceeași orbită se în
scriu șl toți liricii mari, care 
s-ar zice că vorbesc propriu- 
zis numai despre el Înșiși, 
de la Horatiu la Heine, de 
la Rimbaud la Apollinaire, 
de la Rilke la Malakovski, 
ca să numesc eîțiva doar 
la Întâmplare. In fond, dra
ma oricărei opere literare 
eate de natură autobiografi
că, tn sensul de experiență 
personală în suprafață șl 

buie s-o facă) pe prim plan, 
căci ar scădea însăși valoa
rea de generalitate a expre
siei. precum și forța cat- 
harctică a operei. Pentru a 
înțelege mai bine procesul 
de distanțare a operei față 
de original, iau două exem
ple din arhitectură. Nu-ti 
trebuie numaidecît o colo
sală forță de închipuire ca 
să străvezi prin timp origi
nea coloanei de marmură 
grecească în trunchiurile de 
arbori dintr-un gen de con
strucție premergător și as
tăzi, noi nu mai știm cîtă 
cugetare magică și forță de- 
miurgică implica acest fel 
de a ciopli noul material, 
piatra, din partea artistu
lui, pentru ca o pădure de 
coloane să trezească senti
mentele religioase cuvenite, 
transmise de generații. Sa 
trecem din vechea Eladă în 
America, în lumea culturi
lor Maya și ale Toltecilor și 
Aztecilor. Aici vom întâlni, 
nu fără surpriză, coloane pu
ternice de piatră care, la o 
ceva mai atentă privire, se 
vor vădi drept niște șerpi gi
gantici cu capul in jos și cu 
coada în sus. susținind con
strucții de tulburătoare mă
reție. Aceste coloane cu 
prototip animal sînt desigur, 
o expresie a sentimentului 
religios și a viziunii despre 
lume. însuși unui din cei 
doi zel principali, Hitzilo- 
pochtli, era încolăcit de un 
șarpe sculptat și împodobit 
ou perle și pietre prețioase. 
Desigur că erau cu totul al
tele sentimentele unul azteo 
cînd se apropia de acest 
Idol, decît ale spaniolului ce 
venise cu sabla necruțătoare 
In mină In numele „sfintu- 

ei în ceea ce au bun, deso- 
lidarizîndu-te de ceea ce au 
râu. Familie, școală, armată, 
spitale, construcții, eveni
mente sociale, toate consti
tuie o imensă și variată are
nă unde omul se angajează 
în luptă cu viața și pentru 
viață, în numele idealurilor 
pe care le nutrește el și po
porul său. Iar scriitorul din 
această arenă se întoarce cu 
rănile, cu victoriile sale, cu 
amintirea eroismului altora, 
a marilor înfrîngeri, a dure
rilor și decepțiilor, a bucu
riilor succesului, a grandorii 
țelurilor, a josniciilor, a cer
biciei în luptă, văzute toate 
și experimentate pe viu, 
printre prieteni și dușmani, 
printre deștepți șl proști, 
printre curajoși șl lași, in 
natură, la sat, în oraș — 
dar mereu printre oameni ! 
Și din toată această epopee 
trăită iese poate o nuvelă, o 
piesă de teatru, un sonet, 
poate o capodoperă. Față de 
adincimile și înălțimile vie
ții, poetul se cere să fie, cu 
toată aparatura necesară, 
cînd scafandru, cînd cosmo
naut. Iar aparatura scriito
rului nu e chiar așa de 
complicată. I se cere însu
șirea fermă a unei concepții 
care să pună faptele In ade
vărata lor lumină, o excesiv 
de dezvoltată sensibilitate, o 
tranșantă perspicacitate, o 
bună memorie, sau un car
net de însemnări, pe lingă 
spirit de înțelegere șl răb
dare cu oamenii, precum șl 
o mare forță de a rezista la 
greu. Treaba de scriitor în
cepe după aceea sau în răs
timpuri, Ia o masă de lucru 
cu un Instrumentar și mal 
simplu : creion șl hîrtle.
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Zile de însuflețită creație
într-un important centru 

al științei românești
Alături de întregul popor, oamenii de știință din țara noastră

trăiesc momente de intensă mobilizare a tuturor forțelor și ener
giilor creatoare. Printre importantele centre ale științei românești
ridicate în anii socialismului la prestigiul unor veritabile centre
dinamice ale noului se numără și Clujul

In metalurgie, chimie, științe agricole, calcul matematic, bio
logie, oamenii de știință clujeni au obținut succese remarcabile,
ce reprezintă contribuții valoroase la elucidarea unor importante
probleme tehnice, o substanțială îmbogățire a patrimoniului ști
inței românești.

Reportajele din pagina de față »înt cîteva mărturii — dlntr-o
listă deosebit de bogată — ale efervescenței creatoare care se Im
plinește și aici, ca pretutindeni în țara noastră, tn roade de preț.

Clădirea cea noul a 
Inatltutuăul Oncologic din 
Oluj, cu ferestrele largi, 
Iluminată bogat tn interi
or, are un aer neașteptat 
de prietenos 
mist

In Institut 
cu asiduitate 
supuse mecanisme 
metastază ril. 
îndreaptă, 
sistemul 
citar, dar șl spre acțiunea 
așa numitului Toxohor- 
mon (izolat de cercetă
torii japonezi din tumori
le maligne), ca și spre 
alte verigi mal puțin ex
plorate, dar nu mal puțin 
importante, ale comple
xului de factori etopato- 
genetlci ce intervin în 
boala canceroasă.

Se studiază anumite 
fenomene din șoc, se fac 
cu succes — pe clini — 
grefe de rinichi, se ex-

țl de opti-
«e studiază 
unele pro

nie 
Atenția se 

firesc, spre 
retlculo-hlstlo-

BRIZA DE
OPTIMISM

perlmentează — de mal 
mulți ani, tot cu succes 
— tehnici chirurgicala 
originale privind chirur
gia reparatoare în onco
logie, s-a elaborat o me
todă nouă de diagnostic 
extratumoral,

„O reacție simplă ca 
reacția Wasserman sau 
ca reacția la tuberculină, 
o reacție simplă cum ar 
fl, de pildă, clearence-ul 
magneziului — care dife
ră vizibil la bolnavi față 
de oamenii sănătoși — ar 
fi, desigur, o unealtă deo
sebit de utilă pentru di
agnostician" — ne atrage 
atenția conf. dr. Ion Chi- 
ricuță, directorul Insti
tutului.

Așadar, calmul și încre
derea, bazate pe argu
mente științifice, în po
sibilitățile, omului șl ale 
medicinii, sînt cele care 
dau clădirii aerul ei ne
așteptat de prietenos și 
de optimist.

Recent apărută în Edi
tura politică, lucrarea 
„Marxismul și contempora
neitatea" reprezintă un au
tentic eveniment editorial. 
Cartea oferă cititorului un 
bogat material documentar 
și interpretativ, menit să 
demonstreze nu numai spe
cificitatea marxismului ca 
doctrină social-filozofică și 
politică, ci, în primul rînd, 
viabilitatea și caracterul 
său profund creator, im
portanța și profunda ac
tualitate a teoriei marxiste 
în descifrarea procesului 
social-contemporan a ten
dințelor și perspectivelor 
sale.

Este de relevat, în acest 
sens — și aceasta consti- 
tue un merit fundamental 
al lucrării — că autorii, în 
analizele pe care le între
prind, raportează perma
nent marxismul la condi
țiile vieții contemporane, 
surprinzîndu-i esența și 
valabilitatea în înțelegerea 
complexității fenomenelor 
soclal-economice și politice 
actuale. Marxismul — se 
arată în lucrare — apare 
în fața omului contempo
ran ca o știință angajată 
în viața șl acțiunea socia
lă, ca o Ideologie a liber
tății șl demnității omului, 
a eliberării sale de orice 
exploatare, asuprire sau a- 
gervlre. In același timp,

In laboratorul de rintua 
combinațiilor complexe, al In
stitutului de chimie al Filialei 
Academiei R. S. R. din Cluj. 
Cercetătorii Maria Maro fi 
Al. Fărcaș execută sinteze ale 
unor combinații tn vederea 
preparării unor catalizatori 

omogeni

fața noii 
crup de

că erau urme de om. Intr-adevăr)
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ATENȚIE, URME DE OM!

i|i usîa/i! aii!noului
aproape de 

Și astfel — 
interlocutorul

Uetotaa Romani, splendida 
riliooi a primelor căutări da 

aur pe teritoriul nostru

Institutul de Speologia „Emil Raoovfță*  
din Cluj Închide între pereții săi o mie șl 
una de povești adevărate.

.„Și totuși, pină și povestea bătrtnulul 
ghețar de la Scărișoara, care l-a obligat pe 
cercetători la 5 ani de cercetări susținute, 
pînă și misteriosul traseu al Peșterii Vîntu- 
lul, cea mai lungă peșteră din țară, de apro
ximativ 15 km., descoperită în comuna 
Suncuiuș, între ducea și Oradea, de către 
„Clubul speologic" clujean, condus de ingi

nerul speolog amator Bagamerl Bela, toate

acestea pălesc pentru moment In 
șl senzaționalei desooperiri a unul 
cercetători ai Institutului.

...Era o peșteră obișnuită din munții Pă
durea Craiului, încă neexplorată de speologl. 

Cei 4, Ioslf Vlehmann, Theodor Rusa, Gheor- 
ghe Baco viță și Valentin Crăciun, au lnolu- 
s-o în planul lor de cercetare sistematică a 
peșterilor. La prima vedere, ea nu se deo

sebea prin nimic de alte peșteri i o peșteră 
ca oricare alta, așezată pe un curs de apă. 

Cinci, deodată, ochiul exersat al apeologulul 
descoperă pe podeaua peșterii urme de pași. 
Mal bine de două sute !.„ Ale cui or fl fiind T 

Par a fl două feluri de urme i urma do un 
șl urme de om. Da, intr-adevăr, par a fl 
urme de om. Ele se Indeeeao spre fundul 
peșterii, acolo undo, stadvo, aoeaata a avui

Redescoperirea
Daciei

Aici ts afla modernele labo
ratoare ale noului Institut on

cologic din Cluj

• comunicare eu exteriorul Aoum. eomunl- 
oarea nu mal există. Peretele muntelui i-a 
surpat, astuplnd Intrai ea. Poate că omul a 
intrat In peșteră mai de mult, înainte de 
surpare... Și aceste urme de urs... Ce oaută 
ursul in peșteră ? E vorba, Intr-adevăr, de 
Ursus Spelaeus, ursul do cavernă.- Bine, dar 
el a dispărut acum 15 000 de ani... A Intrat 
tn peșteri șl a murit. Deci, urmele uraniul 
sînt foarte vechi. Dar ale omului de ctad or 
fi datînd ?

„.Cu grijă, se decupează bucăți din po-

deaua peșterii, oonțlnind urmele bănuita a 
fl de om.

Nu poate multă vreme, chlmlștU an demon
strat că urmele omului (antropologii au do
vedit ■
sint... de aceeași virstă ou urmele ursului. 
Argumentul T Pulberea de la suprafața lor 
are aceeași compoziție chimică.

„.După descoperirea oraninlul omului de 
Cro-Magnon In peștera do Ia Cloolovina. des
coperirea urmelor omului de Neanderthal ta 

peștera din Munții Pădurea Craiului furnl- 
soasă științei o nouă dovadă despre exlste®- 
ța străveche a emulul pe teritoriul patriei

Cufundat In studiu, lectorul universitar Hadrian Dalcovl- 
elu nu-și permite să stea prea mult de vorbă.

— De altfel, dintr-o vară întreagă...
— înțeleg că ați avut o vară bogată.
— Destul de bogată, mai ales dacă ne referim la rezul

tatele obținute de toți arheologii clujeni...
— Enumerați-le, in cazul acesta, pe scurt, rezultatele săpă

turilor care s-au făcut sub conducerea dvs...
— Au fost continuate săpăturile de la Fețele Albe, din 

Munții Orăștiei, in imediata apropiere a Sarmizegetusei lui 
Decebal. Sînt, aici, foarte multe ziduri din blocuri de cal
car, dar Fețele Albe nu par să fie o cetate. Pare mai degrabă 
o mare și bogată așezare dacică de tip „semiorășenească". 
Arhitectura ei ne permite să ne amintim de Pergamul ele
nistic... Va trebui să mai vedem... Au fost încheiate, de ase
menea, săpăturile la Căpîlna. E vorba de o cetate, acolo. 
A fost ridicat planul amănunțit al cetății. Săpăturile din 
anul acesta de la Sărățel, in apropiere de Bistrița, au ară
tat că cele două turnuri de piatră, găsite alături de urme din 
prima virstă a fierului și din epoca statului dac, nu sint 
dacice, ci romane : turnuri de pază la granița 
vinciei, Dacia, legată de castrul roman, aflat 
Sărățel, la Odorheiul Bistriței, cercetat anii 
cercetători din Cluj au descoperit la Obreja, 
lia. o așezare și o necropolă dacică din epoca romană, o 
altă necropolă in județul Satu Mare ; au fost continuate cer
cetările de la Cetatea Dabica...

Orice intervenție din partea reporterului riscă să destrame 
vraja unui trecut ce incepe să respire. Ne retragem discret, 
cu bucuria presimțirii că „Dacia" va putea fi, cîndva, în în
tregime redescoperită.

nordică a pro- 
nu departe de 
trecuți... Alți 
lingă Alba Iu-

REPERE.
studiile cuprinse în carte 
demonstrează elocvent că 
dincolo de această deter
minare majoră, de natură 
socială, marxismul gene
rează cele mai înaintate 
valori de gîndire teoreti
că, menite să orienteze ac
tivitatea practică generală 
a societății, a oamenilor.

Promovarea marxismului 
în cadrul unei abordări o- 
biective, lucide, științifice, 
a realității sociale, transfor- 
mînd virtuțile planului 1- 
deologic în construcții teo
retice riguroase, este calea 
care apără concepția clasei 
muncitoare despre lume de 
deformări, calea care duce 
la Înțelegerea sensurilor 
științifice șl umaniste ale 
marxismului, la descifrarea 
direcțiilor și perspectivelor 
în cîmpul gîndirll teoretice, 
a luptei forțelor progresis
te pentru făurirea unei so
cietăți drepte șl prospere. 
Edificator, din acest punct 
de vedere, este In primul

rînd, în lucrarea de care 
ne ocupăm, studiul despre 
„Marxismul și rolul facto
rului conștient în conduce
rea vieții sociale". Proble
mă de acută actualitate, 
trecută de mult de pe te
renul disputei teoretice în 
cîmpul practicii sociale, 
factorul conștient de diri
jare a vieții sociale capă
tă, în condițiile edificării 
societății socialiste, semni
ficații majore. Este tocmai 
ceea ce demonstrează au
torii 
(prof.
univ. Marin Nedelea), 
tunci
terminarea istorică obiecti
vă și conținutul social con
cret al factorului conștient, 
modul în care el reflectă 
cerințele obiective ale dez
voltării societății, rolul său 
efectiv în viața acesteia, 
evoluția și dinamica sa 
specifică, în funcție de eta
pele șl de condițiile con
crete din fiecare țară, la

studiului amintit 
Ion Ceterchi, lector 

a- 
cînd analizează de-

Cercetați, la început spo
radic, dar In ultima vreme 
tot mai insistent, compușii 
organo-metalici ai «Uleiului, 
ca și cel ai altor elemente, 
și-au dat, treptat, la iveală, 
prețioasele lor însușiri. Fo
losite ca antioxidanți, cata
lizatori, izolatori, lubre- 
fianți sau intermediari în 
obținerea unor mase plasti
ce, substanțele aflate la 
granița dintre cele două 
chimii se bucură astăzi deo
potrivă de stima șl prețu
irea chtmiștilor, ca și a 
constructorilor de avioane 
și a electrotehnicienilor. 
(Un singur și concludent 
exemplu: cauciucul obiș
nuit tși pierde repede re
zistența la temperaturi de 
peste 100° C, la —30° C de
vine sfărîmicios, tn timp ce 
cauciucul silicontc rezistă 
chiar și la +250° C sau 
—70° C).

In sfîrșit, chimia compu
șilor organo-metalici, 
uriașul ei volum 
că, de studiere, 
liză și 
a unor substanțe 
căutarea tuturor posibilită
ților de folosire în producție 
a acestora, există astăzi ca 
o știință de sine stătătoare.

...Dar, de fapt, nu la 
„biografia" acestei noi ra
muri a chimiei ne refeream 
în titlu...

In anul 1960, apare, pu
blicată în Editura Acade
miei, lucrarea intitulată 
„Introducerea în chimia 
ciclurilor anorganice", a- 
vînd 328 de pagini și 1 037

citate bibliografiei. Autorul 
ei era un tînăr absolvent — 
promoția 1959 — al facul
tății de chimia din Cluj, 
Ion Haiduc.

Care este... biografia a- 
cestei cărți ?...

In anul I, Ion Haiduc se 
înscrisese în cercul științi
fic de chimie analitică. La 
una din ședințele cercului, a 
avut o mică nelămurire în 
legătură cu unul din refe
ratele prezentate. N-a făcut

cul atomilor de carbon are 
In ciclu atomi de bor și de 
azot... Părea 
necrezut /._ 
conchide 
meu, pe tonul cel mai fi
resc din lume — adunîn- 
du-se fișe, conspecte și ani, 
nu avea cum să nu apară 
și cartea"...

Scrisă, practic, de un stu
dent, Introducerea are as
tăzi ediții în limbi străine 
(numai că ediția în limba

t
cercetări asidue (n labora
toarele Universității din 
Ames, statul lowa, pentru 
obținerea unui număr în
semnat de derivați silico- 
organici fluorurați).

Pe scurt, intre timp (adică 
din anul 1960 pînă acum), 
au apărut aproape 40 de 
lucrări semnate de Ion 
Haiduc.

Și iată că același profe
sor Liteanu, care i-a în
curajat cîndva începuturile.

UN TlNĂR AUTOR
SI CELE 40 DE

9

sinteză

cu 
de mun- 
de ana- 
chimică 
noi, cu

LUCRĂRI ALE
altceva decît să pună o în
trebare și iată că prof. Li- 
teanu i-a propus, imediat 
după aceea, o temă spre 
studiere : polimerii anorga
nici. Consultînd cu grijă 
bibliografia necesară pregă
tirii referatului, Ion Haiduc 
a simțit cum pătrunde din 
ce în ce mai adine în fasci
nanta lume a compușilor cu 
cicluri anorganice.

„Am făcut astfel cunoș
tință — mărturisește I. Hai
duc — cu benzenul anor
ganic, borazolul, care în lo-

engleză, de exemplu, nu 
mai are doar 328 pagini; ea 
se numește acum „Chimia 
ciclurilor anorganice" și 
numai citatele bibliografice 
sînt in număr de 5 000).

Intre timp, numai revista 
de specialitate „Journal of 
Organo Metalic Chemistry" 
a publicat șapte lucrări 
semnate „Haiduc and Gil
man" (invitat de profesorul 
Henri Gilman, unul din 
fondatorii noii chimii, tâ
nărul cercetător Ion Haiduc 
și-a petrecut 16 luni de

SALE
l-a sfătuit acum să-și în
drepte privirile spre indus

trie, spre nevoile ei. Așa se 
face că Ion Haiduc pără
sește destul de des Clujul, 
ca să se sfătuiască cu cole
gii lui de la Uzina chimică 
din Turda.

...Și astfel, biografia tî- 
nărului cercetător continuă 
să se scrie fără încetare, zi 
de zi, oră de oră, clipă de 
clipă. Iar această biografie 
înseamnă muncă, studiu 
aprofundat, pasiune, perse
verență.

ȘTIȚI CE ÎNSEAMNĂ „PICTURA PE VIU“?
Ridicîndu-se 

său, laureatul 
Stat, Rudolf 
arată un măr 
într-o vitrină, 
îndreptățită i 
țiunii experimentale hortivi- 
ticole din Cluj; mărul care a 
fost determinat să crească și 
să rodească la 
dine, în zona 
colo unde nici 
cresc"). Apoi :

— Veniți să vedeți sera. 
Are o suprafață de 29 000 
mp. Și e toată plină de ga
roafe.

Sub acoperișul de sticlă al 
serei, lumina cețoasă a zilei 
de iarnă dă un aer straniu 
imensei cîmpii de garoafe. 
Cu un zîmbet, Rudolf Pa-

: de pe scaunul 
Premiului de 

Palocsay, îmi 
de gips expus 

, Este noua șl 
mîndrie a sta-

1170 m altitu- 
bradului („a- 
pădurețele nu

locsay a luminat deodată 
calele, crizantemele, bego- 
nile, ficușii, și ciclamenele 
(mai ales pe cele violet și 
pe cele fibriate, deosebit de 
dragi lui).

Trecem pe lingă garoafa 
roșie, cu parfum puternic 
și cu rădăcina ce rezistă la 
geruri de minus 36 de grade, 
ne apropiem de un soi de 
garoafe roz cu tija lungă șl 
suplă, cu corola mare șl 
cu un aer maiestuos. Este 
„Gloria Clujului", obținută 
de curînd...

tn secția sud-africanei 
Gerbera Hybrida, delicată 
și caldă, într-o mare de cu
lori și nuanțe, după o scurtă 
lecție de genetică urmează 
una de „pictură" :

— Pe paletă, culorile se 
amestecă relativ ușor... Ele 
au legile lor după care se 
amestecă... Asta am vrut eu 
să văd însă : cum se ames
tecă culorile „în viu". Mai 
atrăgătoare decît toate artele 
mi s-a părut „pictura în 
viu"...

Aici, discuția s-a întrerupt. 
Niște ciclamene mititele au 
fost atacate de „pitium". 
Cercetători tineri și foarte 
tineri vin să se sfătuiască 
cu directorul stațiunii, Ru
dolf Palocsay, se scuză po
liticos. Ziua de muncă a jn- 
ceput...

Reportaj de
Dr. EUGENIA GROSU

VIA3ILITA7EA Șl CARACTERUL
CREATOR AL MARXISMULUI)

lumina acestor idei, autorii 
pun în evidență conținutul 
procesului obiectiv al 
creșterii rolului conducător 
al partidului marxist-leni- 
nist în actuala etapă de 
dezvoltare a societății 
noastre, adîncirea caracte
rului științific al politicii 
P.C.R., vasta 
creatoare în 
niile vieții 
sociale.

Procesele sociale ale lu
mii contemporane, de o 
profunzime și de proporții 
fără precedent, în 
cărora se înscriu, 
mul rînd, formarea 
voltarea sistemului 
list mondial, aspirația legi
timă a tuturor națiunilor 
spre o dezvoltare inde
pendentă, atribuie proble
mei raportului dintre gene
ral și particular o impor
tanță social-polltică de 
prim ordin; studiul privi
tor la „General și particu
lar în revoluția și con

sa activitate 
toate dome- 
economice șl

rîndul 
in prl- 
și dez- 

aocia-

I

strucția socialistă", inclus 
în lucrare, prezintă, în 
acest sens, un interes de
osebit. Autorul studiului, 
lector univ. P. Pînzaru, de
finește conținutul noțiuni
lor de general și particu
lar, a căror înțelegere ști
ințifică împiedică comite
rea unor greșeli esențiale 
sub raport teoretic și prac
tic, explică pe larg con
cepția partidului nostru, 
potrivit căreia condiția ho- 
tărîtoare a succesului edi
ficării noii orînduiri o con
stituie îmbinarea, luarea în 
considerație atît a legilor 
sociale obiective, comune, 
cît și a particularităților 
concrete în cadrul cărora 
acestea se aplică.

Un Interes marcant pre
zintă, de asemenea, studiul 
„Marxismul, națiunea și 
progresul social contem
poran" de conf. dr. Con
stantin Vlad. Problemele 
privitoare la națiune au 
dobîndlt tn epoca noas-

tră. o actualitate incontes
tabilă, vădită, între altele, 
prin pătrunderea lor tot 
mai masivă în cercetarea 
sociologică și politică, isto
rică și etnografică, în dez
baterile ce i le consacră 
oamenii de știință marx
iști, precum și în lupta de 
idei pe plan mondial. C.om- 
bătînd o serie de idei ero
nate despre națiune, stu
diul amintit dezvăluie pe 
larg sensul și rolul națiu
nii in epoca contemporană, 
insistînd nu atît pentru de
finirea șl redefinirea tră
săturilor categoriei de na
țiune (deși un plus de cu
noaștere pe această temă 
ar putea fi oricînd nece
sar), cît mai ales, pentru 
analiza laturilor *1  aspecte
lor cu adevărat esențiale 
ale teoriei națiunii, cum 
sint cele referitoare la di
recția sa de dezvoltare, la 
semnificațiile actuale și de 
perspectivă ale evoluției 
națiunii, modalitățile de a-

firmare a acestei forme de 
comunitate umană, căile de 
statornicire a unor relații 
multilaterale între națiuni, 
care să creeze condițiile 
pentru manifestarea liberă 
a tuturor națiunilor în an
samblul vieții internațio
nale. Arătînd că socialis
mul ridică pe o treaptă 
superioară dezvoltarea na
țiunii, ea creînd condițiile 
cele mai favorabile pentru 
valorificarea pînă la capăt 
a tuturor marilor potențe 
creatoare, materiale si spi
rituale, ce o caracterizează, 
autorul studiului sublinia
ză că națiunea reprezintă 
un factor esențial în viața 
societății, are un imens rol 
motrice în progresul isto
ric. Pe acest fond, se înfă
țișează procesul afirmării și 
înfloririi multilaterale a 
națiunii sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân.

Un aport prețios la înțe
legerea complexității di-

verselor fenomene ale lu
mii contemporane, a luptei 
de idei pe plan mondial 
a eficienței marxismului — 
care a devenit în zilele 
noastre o forță spiritua
lă universală, exercitîn- 
du-și puterea de influ
ență asupra gîndirii și a 
orientării dezvoltării socia
le — îl aduc studiile pri
vind interacțiunea dintre 
național și internațional în 
dezvoltarea socială, înrîu- 
rirea marxismului asupra 
gîndirii filozofice contem
porane, determinismul so
cial, dezvoltarea democra
ției socialiste ș.a.

Relevînd caracterul ști
ințific, profund creator al 
marxismului, viabilitatea șl 
importanța sa în analiza 
proceselor și fenomenelor 
sociale ale lumii contem
porane, lucrarea „Marxis
mul și contemporaneitatea" 
îmbogățește literatura ideo
logică și social-politică din 
țara noastră cu un volum 
de texte valoroase, care se 
propun cu interes lecturii.

PETRE IUGA

*) „Marxismul șl contempo
raneitatea*  (comunicări pre
zentate la sesiunea științifi
că consacrată aniversării a 
150 de ani de la nașterea Iui 
Karl Marx. Editura politică, 
1985).
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ÎNTRUNIRI PENTRU PROPUNEREA DE
l

CANDIDAȚI Al FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

ÎN ALEGERILE DE LA 2 MARTIE

Problemele șantierului — 
obiect de preocupare majoră

Tn cadrul întrunirilor electorale 
care au continuat să se desfă
șoare în întreaga țară, au fost 
desemnați noi candidați ai Fron
tului Unității Socialiste pentru 
alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională.

JUDEȚUL ALBA: loan Mi- 
laciu, președintele C.A.P. Sard, 
în circumscripția electorală nr. 
4 — Zlatna ; Elisabeta Iarose- 
vitz, profesoară la Liceul din 
Aiud, în circumscripția electo
rală nr. 7 Aiud.

JUDEȚUL BACĂU: acad. 
Costin Nenițescu, membru în 
Consiliul Național al Cercetării 
Științifice, în circumscripția elec
torală nr. 10 — Gh. Gheorghiu- 
Dej ; general-colonel Ion Gheor- 
ghe, prim-adjunct al ministrului 
forțelor armate, și șef al Mare
lui Stat Major, în circumscripția 
electorală nr. 13 — Scorțeni.

JUDEȚUL BIHOR: Teodor 
Maghiar, erou al Muncii Socia
liste, președintele C.A.P. Mădă- 
raș, în circumscripția electorală 
nr. 14 — Salonta.

JUDEȚUL BOTOȘANI : Ele
onora Moșneagu, secretar al Co
mitetului municipal al sindicate
lor Botoșani, în circumscripția 
electorală nr. 7 — Albești ; Do
rina Cegus, inginer la Uzinele 
textile „Moldova", în circum
scripția electorală nr. 8 Nicolae 
Bălcescu.

JUDEȚUL BRAȘOV: Cons
tantin Cîrțînă, prim-secretar al 
Comitetului municipal de par
tid Brașov, președintele Consi
liului popular municipal, în cir
cumscripția electorală nr. 4 — 
Schei.

JIDEȚUL BRAILA: Nicolaie 
Mihai, prim-secretar al Comite
tului județean de partid, preșe
dintele Consiliului popular ju
dețean, în circumscripția e- 
lectorală nr. 6 — Dudești;

Desemnarea candidaților pentru alegerile de deputați 

in Consiliile populare județene, municipale, orășenești

si comunale
Vineri au continuat în întreaga 

țară propunerile de candidați în 
alegerile de deputați pentru con
siliile populare.

Adunările electorale care au 
avut loc cu acest prilej, au con
stituit o vie manifestare a intere
sului maselor largi de cetățeni 
față de problemele majore ale 
dezvoltării și modernizării forțe
lor de producție, ale perfecționă
rii relațiilor de producție, față de 
cerințele lărgirii continue a de
mocratismului orînduirii noastre 
de stat. In decursul a cinci zile, 
au fost desemnați 2 166 candidați 
ai Frontului Unității Socialiste 
pentru consiliile populare județe
ne, 2 023 pentru consiliile muni
cipale, 3123 pentru cele orășe
nești și 34 822 pentru consiliile 
populare comunale.

★
Printre cei propuși să can- 

dideze în alegerile de la 2 mar
tie pentru Consiliile populare, 
se află exponenți de frunte ai 
vieții politice, științifice și cul
turale, muncitori și țărani co
operatori, destoinici la locul 
de muncă și în activitatea ob
ștească, ingineri, economiști, 
medici și profesori și alți re
prezentanți ai intelectualității, 
strîns legată de popor, mili
tari, pensionari, femei, tineri, 
oameni ai muncii români șl 
din rîndul naționalităților con
locuitoare, în concepția cărora 
s-au înrădăcinat puternic sim
țul datoriei exemplare în ac
tivitatea profesională, grija 
față de avutul obștesc, respon
sabilitatea față de marile pro
bleme ale dezvoltării contem
porane a patriei, față de pro
gresul societății noastre socia
liste.

In județul Bistrița-Năsăud 
au fost propuși, printre alții, 
muncitorii forestieri Simion 
Harapașcu, în circumscripția 
electorală județeană nr. 71 
Ilva Mică, și Vasile P. Rus, în 
circumscripția electorală ju
dețeană nr. 70 Parva, apreciați 
de tovarășii lor de muncă pen
tru rezultatele obținute în pro
ducție și stimați de cetățeni 
pentru activitatea obștească 
pe care o depun.

Cunoscutul sculptor Romul 
Ladea, ale căruț lucrărj ș-au

Gheorghe Neculau, director ge
neral al Combinatului de celulo
ză și hîrtie — Brăila, în circum
scripția electorală nr. (5 — Viziru.

JUDEȚUL BUZĂU: Miron 
Șerban, vicepreședinte, al Centro- 
coop, în circumscripția electorală 
nr. 3 — Rîmnicu Sărat.

JUDEȚUL CLUJ : Rudolf Pa- 
locsay, biolog, directorul Stațiunii 
experimentale hortivitifiole Cluj, 
în circumscripția electorală nr. 2
— Gheorgheni, Ludovic Letay, 
redactor șef la revista „Utunk", 
în circumscripția electorală nr. 
12 — Mihai Viteazul.

JUDEȚUL CONSTA1NȚA: 
Marin Tudoran, director al I.A.S. 
Medgidia, în circumscripția elec
torală nr. 9 — Medgidia, profe
sor emerit. Emilia Stoian, direc
toarea școlii generale nr. 3 Cer
navodă, în circumscripția electo
rală nr. 10 — Cernavodă.

JUDEȚUL GALAȚI: Anton 
Moisescu, președintele societății 
de Cruce Roșie, din Republica 
Socialistă România, în circum
scripția electorală nr. 11 —
Nicorești ; Gelu Kahu, directo
rul Institutului de proiectări nave
— Galați, în circumscripția elec
torală nr. 3 Galați — Sud.

JUDEȚUL HUNEDOARA: 
Nicolai Agachi, director general 
al Combinatului Siderurgic Hu
nedoara, în circumscripția electo
rală nr. 8 — Călan; Maria 
Groza, vicepreședintă a Consiliu
lui Național al Femeilor, în cir
cumscripția electorală nr. 1 — 
Deva.

JUDEȚUL IALOMIȚA: Ion 
Năstase, director I.M.A. Cuza 
Vodă, în circumscripția elec
torală , nr. 9 — Ciocănești;
Ion Spătărelu, președintele C.A.P. 
Gheorghe Doja, în circumscripția 
electorală nr. 6 Gheorghe Doja.

JUDEȚUL IAȘI : Ioan V.

făcut remarcate, nu numai în 
țară, ci și peste hotare, este 
în același timp sufletul mul
tor manifestări artistice de 
prestigiu, organizate pe plan 
local. El a fost propus candi
dat în circumscripția electo
rală județeană nr. 31 Cluj. în 
circumscripția electorală jude
țeană nr. 73 Ocna Dejului 
candidează profesorul loan 
Bindea, care în calitate de in
spector general școlar, a adus 
o importantă contribuție la ri
dicarea nivelului învățămîn
tului de cultură generală, Ia 
dotarea școlilor de toate gra
dele în această parte a țării.

Fruntaș în activitatea ob
ștească și de ocrotire a să
nătății populației, medicul sto
matolog Ana Filep a fost pro
pusă drept candidat în cir
cumscripția electorală orășe
nească nr. 19 Zalău, și susți
nută cu căldură de cetățeni.

Prezent pe lista candidați
lor în două legislaturi ante
rioare, Radu Calcan, cel mai 
vechi președinte de coopera
tivă agricolă de producție din 
județul Brăila, a fost desem
nat candidat în circumscrip
ția electorală județeană nr. 101 
Urleasca.

Stimat de cadrele didactice 
și iubit de studenți, la a că
ror formare profesională con
tribuie cu pasiune, profesorul 
universitar Aurel Marchiș, 
prorector la Institutul politeh
nic din Iași, a fost propus can
didat al Frontului Unității So
cialiste în circumscripția elec
torală județeană nr. 13 Iași. 
In același județ mai figurează 
pe listele de candidați numele 
competentei tehniciene Ani- 
șoara Albu, de la Fabrica 
„Textila" și al țărăncii coope
ratoare din comuna Hălău- 
cești — Maria Oprișanu — 
prețuită pentru hărnicia ei.

Priceput organizator al tine
retului pentru înfăptuirea ma
rilor acțiuni inițiate de partid, 
Constantin Horobeț, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Vaslui al U.T.C. , a fost pro
pus în circumscripția electo
rală județeană nr. 68 Albești.

Leonida Cazacu, directorul 
Uzine; de șîrpnă și produse

Manciuc, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid Iași, 
președintele Consiliului popular 
municipal, în circumscripția e- 
lectorală nr. 4-Iași-Sud-Vest ; 
Alexandru Ionescu, redactor șef al 
ziarului „Scînteia", în circum
scripția electorală nr. 9 Belcești; 
Constantin Haraș, inginer agro
nom la C.A.P. Tătărași, în circum
scripția electorală nr. 15 Lespezi.

JUDEȚUL ILFOV: Emilian 
Nucescu, președintele Tribunalu
lui Suprem al Republicii Socia
liste România, în circumscripția 
electorală nr. 15 Bolintin-Deal ; 
Marin Argint, președintele Uniu
nii județene a cooperativelor a- 
gricole de producție Ilfov, în cir
cumscripția electorală nr. 7 Că- 
lugăreni ; Petmța Constantinescu, 
brigadieră la C.A.P. Fierbinți, în 
circumscripția electorală nr. 13 
Fierbinți-Tîrg.

JUDEȚUL MARAMUREȘ: 
Gheorghe Pop, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului popular jude
țean, în circumscripția electorală 
nr. 8 Somcuta Mare ; Vida Geza, 
vicepreședinte al Uniunii artiști
lor plastici, în circumscripția e. 
lectorală nr. 10 Rozavlea.

JUDEȚUL MUREȘ: Gheorghe 
Duma, președintele C.A.P. Șeulia, 
în circumscripția electorală nr. 
II Riciu.

JUDEȚUL NEAMȚ: general- 
locotenent Vasile Alexa, în cir
cumscripția electorală nr. 10 Ho- 
ria, Eugenia Livezeanu, profe
soară la Liceul nr. 2 din Piatra 
Neamț, în circumscripția electo
rală nr. 1 — Piatra Neamț.

JUDEȚUL OLT : Mihail Flo- 
rescu, vicepreședinte al Consi
liului Economic, în circumscrip
ția electorală nr. 12 — Potcoava.

JUDEȚUL PRAHOVA: Ale
xandru Boabă, ministrul petro
lului, în circumscripția electora
lă nr. 12 — Băicoi ; Vasile 
Ardeleanu, directorul schelei

din sîrmă de la Buzău, cea 
mai tînără unitate industrială 
din acest oraș, a fost propus, 
în cadrul unei entuziaste a- 
dunări, drept candidat în cir
cumscripția electorală nr. 3 
Buzău. Printre candidații de
semnați de cetățenii orașului 
Rîmnicu Sărat pentru con
siliul popular județean se află 
și Dumitru Androne, președin
tele cooperativei meșteșugă
rești „Solidaritatea", din a- 
ceastă localitate.

Dumitru Radu, mecanic la 
Rafinăria Brazi, și ing. Aurel 
Voinea, directorul Institutului 
de proiectări foraj-extracție, 
au fost propuși să-i reprezinte 
pe cetățeni în Consiliul popu
lar al municipiului Ploiești. Un 
alt petrolist destoinic, Nicolae 
Păduraru. maistru sondor, a 
fost propus candidat în cir
cumscripția electorală jude
țeană nr. 70 Moreni. în 
județul Dîmbovița, importan
tă zonă petroliferă, candidează 
și Mihai Măruntu, strungar la 
Uzina de utilaj petrolier, în 
circumscripția electorală mu
nicipală nr. 13 Tîrgoviște, pre
cum și economista Eliza Po
pescu, directoarea Băncii de 
investiții a județului, în cir
cumscripția electorală muni
cipală nr. 3.

In orașul de la poalele Tîm- 
pei, cetățenii au aprobat cu 
căldură propunerile ca mais
trul Dumitru Pavel, de la u- 
zinele „Hidromecanica" și pro
fesorul Roland Schmidt, direc
tor adjunct la Liceul nr. 1, să 
candideze în alegerile de la 
2 martie, pentru circumscrip
țiile electorale județene nr. 15 
și 27 Brașov.

ParaSchiv Banciu, directo
rul Direcției comerciale jude
țene din Constanța, priceput 
organizator al activității co
merciale de pe litoral și în 
celelalte localități, a fost pro
pus candidat în circumscrip
ția electorală județeană nr. 5 
Constanța.

Odinioară simplu cioban, Ni
colae Gaidagiu, al cărui nume 
a trecut fruntariile Dobrogei 
ca președinte al cooperativei 
agricole din Topalu, de mai

Boldești, în circumscripția elec
torală nr. 11 — Boldești-Scă- 
ieni.

JUDEȚUL SATU MARE 
loan Gluvacov, membru al C.C. 
al P.C.R., în circumscripția elec
torală nr. 9 — Supur; Iosif 
Varga, președintele C.A.P. Pir, 
în circumscripția electorală nr. 
8 — Tășnad.

JUDEȚUL SIBIU : Aldea 
Militaru, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., în circumscripția elec
torală nr. 1 — Sibiu-Sud.

JUDEȚUL SUCEAVA: Ion 
Brad, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, în circumscripția electorală 
nr. 6 — Vatra Dornei ; Constan
tin Mateescu, prim-vicepreședin- 
te al Centrocoop, în circumscrip
ția electorală nr. 8 — Solea.

JUDEȚUL TELEORMAN : 
Floarea Ispas, secretar al C.C. al 
U.T.C., în circumscripția elec
torală nr. 3 — Videle.

JUDEȚUL TIMIȘ : Melania 
Crețu, medic la Spitalul nr. 1 
din Timișoara, în circumscripția 
electorală nr. 4 — Timișoara- 
Sud-Vest ; Dușan Vlascici, preșe
dintele C.A.P.-Variaș, în circum
scripția electorală nr. 7 — Sîn- 
nicolau Mare.

JUDEȚUL TULCEA : Teodor L 
Conran, prim-secretar al Comite
tului județean de partid, preșe
dintele Consiliului popular jude
țean, în circumscripția electorală 
nr. 5 — Frecăței; Cristina Mo- 
cănescu, președintele Comitetu
lui județean al femeilor, în cir
cumscripția electorală nr. 1 — 
Tulcea.

JUDEȚUL VASLUI: Cons
tantin Amariei, prim-vicepreșe- 
dinle al Consiliului popular ju

mulți ani deputat comunal, 
candidează acum în circum
scripția electorală județeană 
nr. 184 Topalu.

Alături de alți gospodari din 
județul Tulcea, Eugen Tarhon, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular județan, care 
activează neobosit pentru dez
voltarea și înfrumusețarea o- 
rașelor și a satelor, remareîn- 
du-se prin inițiativele sale va
loroase, a fost desemnat can
didat în circumscripția electo
rală județeană nr. 81 Cerna, 
în același județ a mai fost 
propus, pentru circumscripția 
electorală municipală nr. 12 
Tulcea, Grigore Cuculis, direc
torul Casei de cultură a sin
dicatelor din localitate, în mai 
multe rînduri deputat, cunos
cut ca un militant pentru ri
dicarea conținutului activității 
cultural-artistice în așezările 
din Delta Dunării.

Eroul Muncii Socialiste Mi
hai Bîrliga, din comuna Roma, 
cunoscut ca unul dintre cei 
mai destoinici președinți de 
cooperative agricole de pro
ducție din țară, a fost propus 
candidat în circumscripția e- 
lectorală nr. 179 Roma. Prin
tre candidaturile depuse pînă 
acum în județul Botoșani, mai 
figurează și acelea ale lui Con
stantin Drăguțu, secretarul 
Comitetului de partid al co
operativei agricole de produc
ție din comuna Coșula, și Pe
tru Serediuc, directorul între
prinderii agricole de stat din 
comuna Leorda.

La Oradea, orașul care îm
bină ritmul alert al activității 
industriale cu înnoirile de or
din edilitar gospodăresc, pe 
listele de candidați pentru 
Consiliul județean figurează 
nume cunoscute cetățenilor, ca 
acelea ale Măriei Moghioroș, 
brigadier la Fabrica de încăl
țăminte „Arta", Carol Borosy, 
electrician la Uzina de alu
mină, și Viorica Silișteanu, di
rectoarea Fabricii de spirt 
„Victoria".

Adunările pentru propune
rile de candidați continuă în 
întreaga țară.

(Agerpres) 

dețean, în circumscripția elec
torală nr. 8 — Zorlcni.

JUDEȚUL VRANCEA: Du
mitru Darnian, șef de fermă la 
I.A.S .-Cotești, în circumscripția 
electorală nr. 7 — Cotești ; An
gelo Miculescu, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii în circumscripția 
electorală nr. 5 — Vînători.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI: 
Constantin Antoniu, artist al 
poporului, președintele Asocia
ției oamenilor de artă din insti
tuțiile teatrale și muzicale, în 
circumscripția electorală nr. 13
— Constantin Brîncoveanu ; 
Constantin Dinculescu, consilier 
în Ministerul Învățămîntului, în 
circumscripția electorală nr. 27
— Pajura ; Maria Diaconu, pre
ședinta Comitetului sindical a) 
întreprinderii „Dacia", în cir
cumscripția electorală nr. 9 — 
Titan; Dumitru Gheorghișan, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal U.T.C., în circumscrip
ția electorală nr. 36 — Colenti- 
na ; Nicolae Dragomir, directorul 
uzinelor „Electromagnetica", în 
circumscripția electorală nr. 17
— Alexandriei ; Gheorghe Bîl- 
teanu, prorector al Institutului 
Agronomic, în circumscripția 
electorală nr. 32 — Casa Scîn- 
teii.

(Urmare din pag. I)

aceste gesturi constructive, gene
ralizate la scara întregii țări, se 
desfășoară pe un fundal bogat în 
tradiții, care le amplifică eloc
vența și perspectiva. Pentru că 
astăzi, mai mult ca oricînd, obiec
tivul suprem al constructorilor, al 
celor care ridică orașele noastre 
la o nouă condiție, nu este crea
rea unor structuri finite, riscînd 
să fie depășite de ritmul din 
ce în ce mai accelerat al 
vieții social-economice. Clarvi
ziunea planurilor — stabilite 
de partid — care le în
drumă activitatea, are în vedere 
structuri definite în funcție de 
perspectivele unei evoluții conti
nue. Or, din punctul acesta de 
vedere, și aici, în municipiul Cra
iova, posibilitatea de a urmări 
sintetic planurile paralele pe 
care se desfășoară ofensiva fron
tală a construcției socialiste ni 
se oferă cu o amploare neobiș
nuită.

în anul 1930, populația Cra- 
iovei număra 63 215 locuitori. 
Peste opt ani, în 1938, anul „de 
vîrf" al vechii orînduiri, mai pu
țin de 1 500 de locuitori ai ora
șului aveau statutul de muncitori 
industriali, pentru că regiunea 
Olteniei, datorită unei viziuni 
nefaste asupra repartizării forțe
lor de producție pe teritoriul ță
rii, era considerată „zonă de in
vestiții nerentabile" și, în con
secință, condamnată, împreună 
cu orașele ei, la o stagnare pe 
care au resimțit-o, deopotrivă, și 
peisajul, și destinele oamenilor.

Pentru cercetătorul de astăzi al 
statisticilor care sintetizează ci
fric activitatea laborioasă a locui
torilor orașului, impresia care se 
impune este aceea a unui viu di
namism. Fiecare an al actualului 
cincinal — ca să ne mărginim la 
cele mai recente realizări — a 
prilejuit intrarea în producție a 
unor noi unități industriale — 
cetăți moderne în care gîndirea 
înaripată a oamenilor își găsește 
vaste domenii de aplicație. Ast
fel, în anul 1966, au intrat în 
producție fabricile de uree, de 
catalizatori anorganici și de be
ton celular autoclavizat ale Com
binatului chimic, în anul 1967 au 
început să producă fabricile de 
acetilenă. dc acetaldehidă, de a- 
cid acetic, de butanol, ale ace
luiași combinat, cum și fabrica 
de confecții, iar în anul 1968 a 
dat primele cantități de produse 
noua și moderna fabrică de pîine 
a orașului. Tot în acest ultim 
an și-au deschis porfile Uzina de 

• reparat locomotive Diesel ‘lectri-
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— Cînd ne-am angajat, zilele 

trecute, să depășim, pe 1969, 
planul de producție cu 15 mili
oane lei, să scurtăm cu o lună 
termenul de dare în funcțiune 
a două blocuri de locuințe, să 
obținem numeroase economii la 
materialele de construcții, ne 
spune tovarășul Eftimie Pleșca, 
inginer șef al întreprinderii, 
ne-am gîndit și la capacitatea 
organizației U.T.C. de a mobiliza 
pe toți tinerii pentru realizarea 
acestor succese. Mi-am amintit 
atunci de un fapt : într-o dimi
neață am prezentat sarcinile “- 
nor echipe formate din tineri și 
conduse de Mircea Simbotin, 
Gheorghe Moraru și Ștefan Se- 
ciu. După citeva zile am intrat 
în blocul pe care îl aveau de 
construit. Neîntîlnindu-i la eta
jul III, cum trebuia după pro
gramare. am începui să urc, mi- 
rîndu-mă : ei lucrau la etajul V. 
Sînt om cu părut alb și m-am 
bucurat de hărnicia și de price
perea acestor tineri. Dacă și a- 
nul acesta organizația U.T.C. îi 
va mobiliza la fel, stimulindu-le 
entuziasmul și forțele tinere, 
sintem siguri că ne vom depăși 
cu mult propriul angajament.

Cuvinte de elogiu, ale căror 
motive trebuie să le căutăm în 
modul de abordare a probleme
lor producției de către organi
zația și comitetul U.T.C. al în
treprinderii construcții-montaj 
nr. 1 București, în priceperea de 
a organiza activitatea.

— Toate eforturile noastre de 
a contribui la îndeplinirea și de
pășirea cifrelor de plan, toate 
acțiunile întreprinse, ne declară 
tovarășul Oprea Dragomir, se
cretarul comitetului coordonator 
U.T.C., au pornit de la cerințele 
situației din teren. Astfel, la 
șantierul 4 stația de panouri 
prefabricate — organizația 
U.T.C. și-a asumat sarcina de a 
răspunde de transportai, depo
zitarea și păstrarea în bune con- 
dițiuni a panourilor. Prin aceas
tă acțiune susținută cu mult zel 
de tinerii Ștefan Nichifor, 
Gheorghe Iosif și Stelian Popes
cu, șantierul respectiv a înlătu
rat pierderile admise de 3 Ia 
sută. Acțiunea continuă si în 
prezent, zi de zi, oră de oră...

Atenția acordată de organiza

ce și noua gară de călători a o- 
rașului. Numărul salariaților din 
principalele întreprinderi craio- 
vene — al populației industriale 
a orașului — a crescut vertigi
nos. Numărul lor, al celor direct 
angajați în activități productive, 
depășește astăzi pe cel al tuturor 
locuitorilor vechiului oraș — cei 
63 215 din anul 1930 — restruc- 
turînd, prin această primă și fun
damentală dimensiune, o întrea
gă emblemă, o întreagă imagine 
a orașului de altă dată, cu rit
murile sale lente de viață, care 
nu băteau la porțile nici unui ori
zont.

în aceste zile, dintr-un avion 
care glisa lateral, înclinat pe o 
aripă, apropiindu-și vertiginos 
pămîntul strivit de înălțime, pa
norama municipiului mi s-a în

CRAIOVA — o emblemă 
restructurată

fățișat ca o dantelă subtilă, cu 
linii întretăindu-se savant și um
bre cu irizări aurii, care, privite 
de acolo, de sus, păreau o sim
plă convenție. Era ca și cum — 
în cele cîteva clipe în care pri
virea îmi aluneca surprinsă de la 
zîmbetul pilotului, subțiat dc că
derea prin straturile dense de 
aer, la orizontul care se ridica 
fulgerător, ca un val — cineva 
nevăzut ar fi desfăcut, cu o miș
care viguroasă, un plan pînă a- 
tunci înfășurat în spațiu, undeva, 
sub trenul de aterizaj al avionu
lui. Cu o singură privire, puteam 
cuprinde întregul orizont mate
rial al orașului, pietrele lui de 
hotar și pietrele de temelie ■— 
sistematic plantate în ultimii ani 
— și edificiile industriale și ci
vile care se întemeiază pe tăria 
lor. însă, sintaxa construcțiilor 
care au contribuit la renașterea 
Craiovei, de acolo, de sus, pare 
indiferentă. Pentru desfășurarea 
ei se cere o altă optică...

într-o optică terestră, ceea ce 
ne apărea la început difuz își 
dezvăluie, treptat, dimensiunile 
veritabile. Ne izbește, în primul 
tind, cm: ierul complex al tu- 

ția U.T.C. gospodăririi materia
lelor a fost conjugată permanent 
cu sporirea răspunderii pentru 
buna organizare a fiecărui loc 
de muncă. Cele 78 puncte de lu
cru risipite aproape în toate col
turile Capitalei au fost reparti
zate organizațiilor U.T.C. pe 
șantiere. După terminarea pro
gramului zilnic, tinerii în frunte 
cu secretarii organizațiilor 
U.T.C, strîngeau materialul de 
pe șantier și îl stivuiau cu grijă. 
Nu părăseau șantierul decît a- 
tunci cînd erau încredințați că 
a doua zi vor putea relua lucrul 
în condiții optime. Acțiunea 
continuă și în prezent. Din ini
țiativa lor. la începutul acestei 
luni a fost instituită „ziua cu
rățeniei".

— Pentru obținerea unor re
zultate bune în îndeplinirea sar
cinilor de producție, stimularea 
inițiativei tinerilor reprezintă 
după părerea noastră, ne spune 
secretarul comitetului U.T.C., un 
factor deosebit de important. Nu 
numai că activitatea în ansam
blu se îmbunătățește, dar ti
nerii lucrează cu muit mai mult 
avînt, fiindcă ei transformă în 
fapte și propriile idei. într-o zi 
s-a prezentat la comitetul U.T.C. 
manipulantul Dumitru Popescu 
Și a cerut să fie trimis la Stația 
de mortar Floreasca deoarece 
citeva echipe rămăseseră fără 
materiale de construcție (beton 
și mortar), livrarea acestora în
târziind. Apreciind inițiativa 
tinărului, am cerut comitetului 
de partid să fie delegat chiar 
dînsul pentru a o pune în apli
care. S-a întors curind cu pri
mul transport de materiale. La 
fel au procedat Oprea Radu și 
alții. Datorită lor am reușit ca 
o serie de construcții să fie pre
date spre beneficiar mai devre
me ou 7—8 zile.

Celor de mai sus se cuvine a 
fi adăugate eforturile comitetu
lui U.T.C., ale organizației, ca 
fiecare tînăr să devină un fac
tor activ al colectivului, al echi
pei din care face parte, un ins 
interesat permanent de toate 
problemele șantierului său. par
ticipant la rezolvarea acestora pe 
măsura forțelor sale. Afirmarea 
combativității constituie un ele
ment principal în respectarea 
tuturor laturilor disciplinei In 

turor realizărilor și edificiilor 
recente ale acestui oraș. Noută
țile se constituie nu numai în 
sume aritmetice,. ci în structuri 
cu caracter complex, în progrese 
calitative de anvergură, care în
mănunchează, în imagini sinteti
ce. trepte de evoluție de o deo
sebită intensitate a ritmului și, 
în același timp, foarte bogate. 
Cînd spui „Combinatul chimic" 
înțelegi, de fapt, 14 fabrici de 
mare capacitate ; Uzinele „Elec- 
troputere" înseamnă cea mai 
mare întreprindere electrotehnică 
a țării, compusă din 4 fabrici cu 
o structură complexă, adaptată 
exigențelor tehnicii noi. în ca
drul Universității craiovenc — 
care a intrat în cel dc-al treilea 
an de activitate — funcționează 
nu mai puțin de 8 facultăți, cu 

profile adecvate exigențelor ma
jore ale economiei și științei 
noastre și adecvate realităților re
giunii. Vechea „cetate a Bani
lor" a devenit, cu alte cuvinte, 
un cristal de sinteză a noului, 
care prinde rădăcini tot mai trai
nice în întregul ținut care o în
conjoară, Schița de sistematizare 
a Craiovei oferită nu de mult 
discuțiilor de către arhitecții lui, 
fixează astfel trăsăturile unui au
tentic oraș socialist, avînd ca pi
vot economia și noua cultură, fi
zionomia sa specifică dezvoltîn- 
du-se și îmbogățindu-se în noile 
ritmuri de viață ale cetății. Con
tinua dezvoltare industrială a 
schimbat radical funcțiunile ora
șului și reconstrucția lui devenise 
o necesitate imperioasă, astfel 
că, astăzi, ineditul noilor imagini 
plantate de constructori îu inima 
și periferiile Craiovei, planurile 
viitoarelor artere generos dimen
sionate, toate prefigurează preg
nant chipul orașului de mîine, 
pe care macaralele turn îl mode
lează neîncetat, transformînd ori
zontala în verticală. Numai în 
ultimii doi ani s-au dat în folo
sință 4 846 apartamente, iar re

producție, ea fiind susținută 
prin discutarea operativă, la lo
cul de muncă, a cazurilor de 
nefolosire integrală a timpului 
de lucru, prin acțiuni specifice 
organizației noastre, cu larg 
ecou în conștiința tinerilor. Ast
fel organizația U.T.C. a reușit să 
fie. prin membrii săi cei mai 
activi, prezentă în toate punctele 
de lucru, intervențiile sale fiind 
oportune și apreciate ca atare 
de organele în drept.

Subliniind aceste elemente po
zitive. pe marginea cărora e bine 
să mediteze și alte organizații 
U.T.C., considerăm totuși că în 
domeniul calificării și a ridicării 
acesteia, comitetul coordonator 
U.T.C. de la întreprinderea con
strucții-montaj nr. 1-București 
nu a făcut tot ce avea posibili
tatea să facă și nici nu și-a pro
pus așa ceva pentru viitor. 
După cum ne-a confirmat Con
stantin Gojnea, șeful serviciului 
organizării muncii. în întreprin
dere mai sînt la ora actuală a- 
proximativ 800 de muncitori ne
calificați. „Aceștia lucrează, spu
nea dînsul. în echipe compuse 
aproape numai din muncitori 
calificați, astfel că nu prea li se 
observă randamentul mai slab". 
Ultima propoziție credem că-i 
iscată din prea mare indulgen
tă. Revenind însă, organizația 
U.T.C., comitetul ei fac prea pu
țin, mulțumindu-ise numai cu 
mobilizarea tinerilor la cursurile 
de calificare. Se simte nevoia u- 
nei game largi de acțiuni cu ti
nerii în sprijinul producției, 
pornind de la concursuri pe me
serii, olimpiade, simpozioane, 
demonstrații practice, schimburi 
de experiență, la acțiuni pentru 
studierea cărții tehnice sau or
ganizarea unui club tehnic. Mo
bilizați și la asemenea activități, 
tinerii își vor îmbogăți cunoștin
țele, aportul lor în producție 
sporind substanțial. Fiindcă ma
rea încredere în organizația 
U.T.C. existentă în întreprinde
rea construcții-montaj nr. 1 
București (inginerul șef Eftimie 
Pleșca ne mărturisea : „Din 
punctul de vedere al rezolvării 
sarcinilor în producție m-aș de
clara mulțumit ca toți salariatii 
întreprinderii noastre să mun
cească așa cum o fac utec'știi") 
trebuie susținută mereu cu fap
te edificatoare.

I

PRETUTINDENI, UNDE PĂ

TRUNDE SUFLUL ÎNNOI

TOR AL INDUSTRIEI, AN

TRENEAZĂ MODIFICĂRI 

STRUCTURALE, ÎNSCRIIND 

TN ORBITA ÎNFLORIRII 

MULTILATERALE NOI Șl 

NOI LOCALITĂȚI. O DOVA

DA ESTE Șl DEZVOLTAREA 

ACTUALA A SLOBOZIEI — 

STRĂVECHE AȘEZARE DIN 

BĂRĂGAN — DIN A CĂREI 

TÎNĂRĂ INDUSTRIE VĂ PRE

ZENTĂM ACEASTĂ IMAGI

NE : FABRICA DE ULEI.

țelcle de dotări social-culturale 
și de deservire în trepte conferă 
noilor ansambluri de locuințe — 
Calea București, Calea Unirii, 
Brazda lui Novac etc., fiecare din 
ele un autentic „oraș în oraș", 
prin proporții și prin armonia 
concepției — o stabilitate care se 
întemeiază, de asemenea, pe prin
cipiile riguroase ale unității struc
turale complexe.

între Combinatul chimic Ișal- 
nița și Uzinele „Electroputere" 
se desfășoară, azi, noua axă a 
Craiovei, o veritabilă „magis
trală continuă" a noului, de-a 
lungul căreia, de o parte și de 
alta, pe parcursul a mai mulți 
kilometri, orașul își etalează con
strucțiile care l-au redimensio- 
nat. Pe această axă se află și 
noua Universitate, și nenumărate 

alle edificii social-culturale. Miile 
de locuitori care s-au mutat în 
apartamentele blocurilor noilor 
cartiere, miile de oameni cărora 
socialismul le-a restructurat des
tinul îndreptîndu-i către noi pro
fesii, către împliniri neîngăduite 
altădată, o populație tînără, har
nică și dinamică se perindă as
tăzi de-a lungul acestei magis
trale, prin acest „centru neîntre
rupt al orașului", zi de zi, cu 
certitudinea că viitorul le va ofe
ri noi prefaceri, noi prilejuri de 
a participa nemijlocit la făurirea 
chipului socialist al patriei.

Fluxul de energii umane ale 
orașului — în aceste zile pre
mergătoare alegerilor — își dez
văluie din plin efervescența crea
toare materializată în muncă, în 
avîntul întregii vieți, în cifrele 
viitorului pe care oamenii, dez- 
bătîndu-le la începutul acestui 
an hotărîtor al cincinalului, au 
trecut să le înfăptuiască cu pa
siune și abnegație.

Și, ca pretutindeni în orașele 
țării, emblema cetății devine, pe 
zi ce trece, luminată de vastele 
planuri ale partidului, o emble
mă a noului.
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• SUB EGIDA Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și a Comitetului ju
dețean pentru cultură și artă Ar
geș, vineri la amiază a avut loc, 
în holul Palatului Culturii din 
Pitești, vernisajul expoziției de 
fotografii „Cuba — azi", organi
zată cu prilejul sărbătorii Zilei 
Naționale a Cubei.

Expoziția prezintă în imagini 
vii, sugestive, etape ale istoriei 
popotului cuban. Impresionante 
sînt imaginile dedicate luptei de 
eliberare națională și socială. O 
mare parte a expoziției prezintă 
realizările Cubei de astăzi : dez
voltarea industriei, agriculturii, 
progiesele obținute de către un

popor liber, constructor al socia
lismului.

• VINERI LA AMIAZĂ a 
fost semnată înțelegerea de co
laborare pe anii 1969-1970 între 
Uniunea Scriitorilor din Româ
nia și Societatea scriitorilor din 
Elveția. înțelegerea prevede, 
printre altele, organizarea de 
manifestări culturale reciproce, 
vizite de scriitori, schimburi de 
informații și materiale documen
tare, încurajarea traducerilor din 
literatura țărilor respective.

Documentul a fost semnat de 
acad. Zaharia Stancu, președin
tele Uniunii Scriitorilor, și Erwin 
Heimann, împuternicit al Socie
tății Scriitorilor din Elveția.

DOMNUL RIGO
(Urmare din pag. I)

mea se închina sfi
os :

— Doamne, pă- 
zește-ne !

Cind 
trei zile 
scrutin, 
Rigo se 
jos din 
că și urca măreț pe 
movila de bolovani.

— Dragi cetățeni, 
spunea, invariabil, 
cu glasul lui cîrîi- 
tor de tenor opărit 
In beregată, ai noș
tri, puși pe reforme 
și însuflețiți de un 
mare patriotism, au 
de gînd să vă pave
ze cartierul. Iată 
aici dovada că noi 
nu mințim, că nu 
sîntem ca tilharii 
de guvernanți, care 
una spun și alta

mai erau 
i pînă la 

domnul 
dădea 

caleaș-

fac. dați-ne deci vo
turile voastre și-o 
să vedeți ce bine o 
să vă meargă...

Cei patru ciraci, 
Încălziți de țuica 
luată In colț la 
Șișto, aplaudau fre
netic, in uimirea fe
meilor și puținilor 
bărbați ieșiți la 
porți. O tobă care 
le amintea vizi
tele perceptorului 
anunța viitorul 
popas. Ia altă 
răsplntle de străzi. 
Asta era turneul 
electoral al dom
nului Rigo. Mi 
se pare că l-am au
zit de cîteva ori, șl, 
Intr-o împrejurare, 
urmat de cîini șl 
de huiduieli, ml-a 
lăsat o amintire nu 
prea nobilă.

Nefericitul uitase

cî-
ce

că In urmă cu 
țiva ani, după 
cîștigase alegerile 
sale libere, trimise
se noaptea ciracii 
să siringă nisipul și 
pietrele și cu ce 
mai găsise din o- 
franda lui publică, 
hotărîse să-i fie pa
vată o curte dintr- 
un cartier bine si
tuat.

Ce-o mal fi fă- 
cînd domnul Rigo 7

O fi murii, o fi 
funcționar prin vre
un subsol de arhi
ve, o fi îmbătrînit 
și citește ziarele la 
gura sobei 7 EI nu 
era un om, era un 
simbol ! Caricatura 
șl vorbele de duh 
nu ajung, nici mă
car aceste evocări. 
Ar trebui puțină a- 
pă tare... I
SE

Plenara Consiliului Central al Uniunii

în zilele de 16 și 17 ianuarie 
s-au desfășurat în Capitală lucră
rile plenarei lărgite a Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

La plenară au participat ca in
vitați, miniștri și adjuncți ai mi
niștrilor, reprezentanți ai condu
cerilor unor organe centrale de 
stat și organizații de masă, pre
ședinți ai consiliilor județene ale 
sindicatelor, șefi de secții și alți 
activiști cu munci de răspundere 
din aparatul Consiliului Central, 
reprezentanți ai presei.

La primul punct al ordinei de 
zi, tovarășul GHEORGHE APOS
TOL, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, a prezentat Rapor
tul privind sarcinile sindicatelor 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului de stat pe anul 1969.

La dezbaterile asupra raportu
lui au luat cuvîntul tovarășii : 
Udrea Ion, Radu Ion, Moraru 
Nicolae, Rota Constantin, Borș 
Gheorghe, Gheorghe Mihai, Istra- 
te Ion, Cojocaru Cristina, Rusu 
Oliviu, Cervencovici Mihai, Ca
zan Vasile, Chițu Florea, Păcu- 
raru Vasile, Mătase Vasile, Pir- 
cea Roman, Nica Victor, Mano- 
Jache Nicolae, Trofin Simedrea, 
Țuică Ana, Moraru Ștefan, Caița 
Ion, Moraru Ion, Constantin Je- 
nița și Chirtic Marcel.

Exprimîndu-și totala adeziune 
față de hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1968, 
Consiliul Central și-a însușit pe 
deplin obiectivele planului de 
stat pe anul 1969, a cărui trăsă
tură distinctivă este menținerea 
în continuare a unui ritm ridicat 
de dezvoltare în toate ramurile 
economiei naționale.

Pe baza raportului, a dezbate-

dispărut
- Ați 

bani ?
— Da 

acolo nu

Domnule director, a 
casierul, 
controlat casa de

^Ecjote

(Urmare din pag. I)

■

—Fiți bun, domnule fi spune ți-mi: acesta e căminul studen
țesc Nr. 2 ?

— Da, tată...

VASILE BĂRAN

NEDUMERIRE

domnule, dar nici 
este.★

— S3 nu pună tacîmuri- 
Ie de argint!

— De ce ? Te temi să nu 
le fure musafirii ?

— Nu, mă tem să nu le 
recunoască. ★

— Ia te uită la fetița acea 
— parcă ar fi băiat. Cum 
o lasă părinții să se îmbra
ce astfel ?

— Dar... e fiica mea !
— Ah ! Iertați-mă, nu-mi 

Închipuiam 
ei !

— Nu 
mama ei.

rii ce a avut loc și a propunerilor 
reieșite din discuții, plenara a a- ® 
doptat o hotărîre. Hotărirea pre- g 
vede că întreaga activitate des- _ 
fășurată de organele și organiza- B 
țiile sindicale va avea ca obiectiv ■ 
central mobilizarea oamenilor 
muncii din întreprinderi, institu
ții, unități agricole de stat și de ■ 
mecanizare a agriculturii pentru _ 
îndeplinirea și depășirea sarcini
lor ce le revin din planul de stat ■ 
pe anul 1969. g

Comitetele uniunilor «indicate
lor pe ramură, de comun acord ■ 
cu ministerele de resort și orga- — 
nele centrale corespunzătoare — 
urmărind In permanență modul ■ 
în care se desfășoară întrecerea 
între întreprinderi — vor adopta 
măsuri pentru generalizarea ex- ■ 
perienței înaintate și ajutorarea g 
concretă a unităților care întîm- 
pină greutăți în îndeplinirea pla- ■ 
nulul și a angajamentelor, urmînd g 
ca pe baza criteriilor stabilite să _ 
fixeze colectivele de muncă aflate B 
în fruntea întrecerii pe ramură și g 
subramură.

Plenara a dezbătut, de aseme-“ 
nea, raportul privind bugetul ■ 
Consiliului Central al U.G.S.R. pe _ 
anul 1968 și proiectul bugetului" 
pe anul 1969, și a adoptat o ho- ■ 
tărfre în această problemă. De a- g 
semenea, plenara a ascultat infor
marea asupra realizării planului de ■ 
trimitere la tratament balnear și g 
odihnă pe anul 1968 și proiectul 
planului pe 1969, precum și in- ■ 
formarea cu privire la activitatea ■ 
desfășurată de Consiliul Central 
al U.G.S.R. în domeniul relațiilor 
internaționale pe anul 1968.

La ultimul punct al ordinei de 
zi, plenara a hotărît eliberarea 
din Comitetul Executiv al C.C. 
al U.G.S.R. a tovarășilor Mihaf 
Roșianu, Teodor Prunea și An- 
ghel Paraschiv, care au primit 
alte însărcinări. Plenara a hotărît 
cooptarea în Consiliul Central al 
U.G.S.R. a tovarășului Nicolae 
Gavrilescu șl alegerea sa în Co
mitetul Executiv și în funcția de 
secretar al C.C. al U.G.S.R. De 
asemenea, plenara a cooptat în 
Consiliul Central pe tovarășul 
Grigore Mihăiescu și l-a ales ca 
membru supleant *1  Comitetului 
Executiv.

în legătură cu componența ac
tuală a Secretariatului C.C. al 
U.G.S.R., Plenara a hotărît ca a- 
cesta să fie alcătuit din Președin
te, un prim-vicepreședinte și se
cretari.

în încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

un element esențial al progre
sului agriculturii cooperatiste.

în orînduirea noastră, a- 
lianța muncitorească-țărăneas- 
că este temelia ascensiunii 
continue a României pe trep
tele civilizației socialiste.

O pondere crescîndă în 
viața societății o are intelectua
litatea, care a cunoscut mutații 
cantitative și calitative esen
țiale în ultimul sfert de secol. 
O armată puternică de ingi
neri, economiști, cadre didac
tice, cercetători științifici, me
dici, oameni ai artei și litere
lor, își pun puterea lor de 
creație în slujba înfloririi pa
triei socialiste, a îmbogă
țirii patrimoniului cultural șl 
științific al poporului român. 
Grija pe care Partidul Comu
nist Român și statul socialist 
o manifestă pentru activitatea 
tuturor categoriilor de intelec
tuali, preocuparea pentru ca 
forța lor spirituală să rodească 
cît mal deplin în viața so
cială, exprimă una din carac- 
teristicele proprii 
partidului nostru — 
organică dintre socialism și 
știință.

Unitatea societății noastre

politicii 
îmbinarea

Alături de toți oamenii mun
cii, tineretul — importantă for
ță socială a României contem
porane — vede în politica 
partidului, în vasta sa activi
tate creatoare desfășurată în 
toate domeniile vieții, expresia 
aspirațiilor sale celor mal in
time și chezășia evoluției lui 
viitoare. însuflețită de o înaltă 
conștiință patriotică, de devo
tament neprecupețit față de 
cauza socialismului, tînăra ge
nerație își îndeplinește cu cin
ste îndatorirea, afirmîndu-se 
ca o prezență tot mal activă 
în viața socială a țării, contri
buind la cimentarea unității de 
monolit a întregului nostru po
por în jurul partidului.

Puternica unitate moral- 
politică a poporului român în 
jurul partidului comunist șl-a 
găsit expresia în Frontul 
Unității Socialiste, care, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, înmănunchează 
toate clasele șl categoriile so
ciale, toate organismele poli
tice, obștești și de masă, fiind 
menit să mobilizeze întregul 
popor Ia viața politică a țării. 
Frontul Unității Socialiste 
reprezintă o formă superioară 
de manifestare a voinței de 
muncă și luptă a poporului

țlonală și consiliile populare, 
cea de a XXV-a aniversare a 
eliberării țării, act istoric de o 
covîrșitoare semnificație în 
viața națiunii noastre, Con
gresul al X-lea al partidului, 
Care va deschide noi orizon
turi de progres și prosperitate.

în ultimii ani, pe linia in
dicațiilor Congresului al IX- 
lea al partidului, au fost e- 
laborate o suită de măsuri 
menite să ducă la continua 
perfecționare a formelor de 
participare a maselor la con
ducerea treburilor de stat și 
obștești, la continua adîncire a 
democrației noastre socia
liste, la stimularea unui 
larg schimb de opinii menit a 
accelera întreaga dezvoltare a 
societății. Practica încetățenită 
de partid de a se consulta cu 
masele largi, cu poporul, în 
toate problemele de impor
tanță majoră ale construcției 
economice și sociale, ale poli
ticii interne și externe, sporind 
contribuția maselor la condu
cerea statului, a cimentat u- 
nitatea moral-politică a po
porului în jurul partidului, a 
adîncit responsabilitatea fie
cărui cetățean pentru proble
matica majoră și interesele

cu care se dezbat prpblemela . 
de interes general și local, 
numeroasele soluții pe care le 
propun cetățenii în întîlnirile 
electorale, hotărirea pe care o 
exprimă de a înfăptui politica 
partidului, arată gradul lor 
înalt de conștiință, faptul că 
ei privesc politica partidului 
ca o concretizare a aspirațiilor 
și năzuințelor lor vitale.

Unanimitatea cu care în
tregul popor sprijină și în
făptuiește politica externă a 
României socialiste exprimă, 
de asemenea, noua fizionomie 
moral-politică a națiunii noas
tre. Politica 
niei este 
apărare a 
volta re a 
ternaționale, 
piilor consecvent promovate 
de partidul și statul nostru — 
egalitatea în drepturi, respec
tul independenței și suverani
tății naționale, neamestecul în 
treburile interne, dreptul fie
cărei națiuni de 
singură soarta. Unitatea o- 
biectivă dintre politica ex
ternă și cea internă — expre
sie a caracterului socialist al 
puterii de stat, a rolului con
ducător al clasei muncitoare —•

externă a Româ- 
o politică 
păcii și 
colaborării 
pe baza princi-

de 
dez- 

in-

a-și hotărî

că sînteți tatăl

domnule,

înainte să plece Ia școală, 
mama ii aduse pe tavă o fe
lie de pline ou unt și una ou 
șuncă.

Minclnd, băiatul Iși aruncă 
ochii pe o revistă. 11 atrase 
un articol despre griu.

— Mamă, cind se culege 
griul 7 Întrebă el.

— Toamna, 11 răspunse 
mama.

— Odată ou prunele 7
— Ceva mal Înainte.
— De ce mal Înainte 7 de

veni băiatul interesat.

FARA CUVINTE

DESENE DE V. CRIȘAN

— Să nu aouturo, H 
spuse mama.

— A I se culege nesoutu- 
rat! își dădu băiatul seama.

— Mamă, mai Întrebă el, ce 
Înseamnă „agricultură" 7

— Mănlncă puiule — 11 în
demnă mama.

Băiatul se supuse *1  înfu
lecă gunca.

O vreme nu mai scoase un 
ouvînt. Dar revista II ispiti.

— Șl totuși, mamă, ce În
seamnă „agricultură" 7

— Of, of, da cicălitor mal 
ești, se necăji mama. E o... 
activitate. Oamenii pun griu.

— Grîu 7
— Griu și porumb...
— De ce 7 Întrebă băiatul 

cerind Încă o felie de pline 
cu unt.

— De ce 7 De ce 7 Ti-am 
spus să nu mal vorbești la 
masă. Nu-i frumos să vor
bești la masă — 11 făcu ma
ma morală.

Băiatul luă felia de pîine 
și o mîncă in tăcere. Numai 
in mintea lui se iscau tot fe
lul de întrebări : „De ce-or 
pune oamenii griu 7“

★
— Vă pot oferi și o pălă

rie mai bună...
— Nu-mi trebuie mai 

bună — vreau s-o dăruiesc 
de Anul Nou.

★ 
Iată ultima ediție a 

lui Shakespeare.
— A 7 Așadar Sheakev 

peare scrie încă...
★

— Vai I... Dar nici n-ați 
tăiat Încă paginile noului 
meu volum de poezii ?

— Iartă-mă ! Dar am fost 
foarte nerăbdătoare ca să-l 
citesc... 7

★
Preotul — deținutului:
— Și ce-a spus tatăl du- 

mitale cind a aflat de pur
tarea ta ?

Deținutul:
— Asta întreabă-1 pe el; 

e în celula din dreapta.
A

Un colaborator: V-am 
trimis deunăzi o colecție de 
glume. Le-ați citit?

— O, foarte des I

JOCURI 9 JOCURI
ORIZONTAL : 1) Culoare 

prin zăpadă — Nea cu... chip 
(pi.). 2) Aspru — Spartul 
ghețil (fig.) — Dezaprobare. 
3) Oaspete hibernal 
nu întîrzie niciodată
— A iubi. 4) Oraș în 
antic — Potop. 5) 
clasică — Toarce pe

Pronume intim. 6) Oare 
Scînteie (rar). 7) Dezghe- 
! — Merge înainte îna

poi. 8) Punct terminus pen
tru ger — Temperatură foar
te scăzută. 9) A se face frig
— Usturoiată (reg.). 10) Ză
padă arhaică — Precipitații 
atmosferice. 11) Articol 
scrt ! — A proba.

care 
(2 cuv.) 
Egiptul 
Măsură 
cuptor

încălzit (fig.) — Reci. 6) 
Mort viu — Intîi ianuarie ! 
7) Mohorît, monoton — Parc 
gol ! 8) Marin Barbu — în
ceput de iarnă ! — Lin. 9) 
Alergător de... un pol 
Temerarul coborîrilor. 10) 
Mare,., de zăpadă — Moral. 
11) Albă ca zăpada.
VIRGINIA MARIA SUSAN

t < i ■ n
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•
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sportiv
• CURSA CICLISTĂ de 

șase zile, desfășurată pe ve
lodromul acoperit din Bre
men s-a încheiat cu victoria 
cuplului Sercu (Belgla)-Post 
(Olanda) clasați pe primul 
loo cu 471 puncte (au fost 
parcurși 2 385 km). Locurile 
următoare au fost ocupate de 
perechile Kemper-Oldenburg 
(R. F. a Germaniei) — 463 
puncte și Lykke-Eugen (Da
nemarca) — 212 puncte.

• AU FOST STABILITE 
datele de desfășurare a în
tâlnirii din cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la fotbal din
tre formațiile Manchester 
United și Rapid Viena.

Primul joc se va disputa 
la Manchester, la 26 februa
rie, urmînd ca returul să 
albă loc la Viena la 5 martie.

• ÎN CADRUL TURNEU
LUI internațional de fotbal 
de la Mar del Plata, echipa 
braziliană Palmeiras a sur
clasat cu scorul de 5—0 (3—0) 
formația austriacă Rapid 
Viena. De remarcat că toate 
golurile echipei braziliene au 
fost marcate de un singur 
jucător — Luis Artime.

Intr-un alt meci, Boca Ju
niors a dispus cu scorul de 
1—0 de M.T.K. Budapesta.

• LA BARCELONA s-a 
disputat primul meci din ca
drul optimilor de finală ale 
„Cupei Cupelor" la baschet 
masculin, dintre echipele 
Picadero Barcelona și T.S.C. 
Berlin (R. D. Germană). Gaz
dele au terminat învingătoare 
cn scorul de 82—79 (42—37).

VERTICAL : 1) Autor și 
interpret al șlagărului „Nin
ge" — Simfonia albă^ 2) Pa
tinoar ad-hoc 
munte. 3)
— Făcut
— Stă în 
cește (ba

■ ■ ■■■
hm

Pronosticul ziarului nostru 
la CONCURSUL nr. IV 

din 19 ianuarie

Tare la 
Preludiul zăpezii 
mărunt. 4) Calfe l 
curent șl nu ră- 
din contra I). 5)

UMOR • SATIRA

I. Atalanta — Roma 
II. Florentina — 

Juventus
III. Inter — Verona
IV. Laneroml — Pisa 
V. Napoii — Milan

VI. Palermo — Bologna 
VII. Sampdorla — 

Cagliari 
VIII. Torino — Varese 

Regglana — Genoa 
Mantova —- Padova 
Monza — Foggia 
Bresela — Ternana 
Como — Perugia

IX. 
X.

XI. 
XII. 

XIII.

1
1
1 
X
1
2 
1 
X
1 
X
1
1

își are unul dintre izvoare în 
capacitatea socialismului de a li
chida definitiv inegalitatea 
națională, de a înlătura orice

■ discriminare întemeiată pe 
apartenența națională, de a

" rezolva pe deplin problema 
g națională. Egalitatea de drept 

și de fapt a tuturor cetățeni-
■ lor, fără deosebire de naționa- 
_ litate, constituie unul din 
* succesele istorice ale regimu- 
g lui socialist din țara noastră,

exprimă consecvența marxist-
■ leninistă a Partidului Comu- 
_ nist Român, care, încă de la 
" începutul existenței sale, a
■ militat împotriva asupririi na

ționale.
■ Așa cum sublinia tovarășul 
g Nicolae Ceaușescu, „acest ta

blou al dinamicii claselor și
■ păturilor sociale care alcă- 

tuiesc societatea noastră do-
■ vedește că întregul popor este 
g indestructibil sudat prin ace

leași interese și năzuințe, că
■ victoria revoluției socialiste și 

transformarea revoluționară a
■ societății au dus la Închegarea 
a unității tuturor oamenilor

muncii, fără deosebire de na-
■ ționalitate, că pe fundamentul 

tranic al alianței dintre clasa
“ muncitoare și țărănimea mun- 
g citoare se întărește neîncetat 

coeziunea Întregii noastre na-
■ țiuni socialiste".

nostru, a hotărîrii sale de a 
înfăptui programul elaborat 
de partid pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste, de a-șl 

a 
și

făuri un viitor luminos, de 
asigura progresul material 
spiritual al patriei.

Unitatea moral-politică a 
poporului constituie un stimu
lent deosebit de puternic pen
tru a asigura dinamismul șl 
ascensiunea societății noastre. 
Exprimînd incidența de inte
rese dintre toate categoriile și 
clasele sociale, concordanța 
tot mai accentuată dintre as
pirațiile generale și cele in
dividuale, aceasta face ca 
toate forțele materiale și spi
rituale să poată fi îndreptate 
spre un țel unic — dezvolta
rea potențialului economic și 
cultural al țării. Totodată, se 
pune în valoare inițiativa, 
periența celor mai diferite 
tegorii sociale, se creează 
drul obiectiv pentru ca 
cetățenii să participe activ 
la conducerea vieții publice. 
Expresia elecoventă a acestui 
fenomen propriu orînduirii 
făurite de clasa muncitoare îl 
constituie efervescența po
litică și entuziasmul creator 
cu care întregul popor întîm- 
pină marile evenimente ce au 
loc în anul 1969 — alegerile 
pentru Marea Adunare Na-

DEZBATEREA
NOASTRĂ

îmi exprim din capul locu
lui părerea că o dezbatere pu
blică — și meritul „Scinteii ti
neretului*  e că a inițiat-o — a- 
supra situației și condiției echi- 
Cei naționale de handbal este 

inevenită. Ne aflăm înaintea 
marilor confruntări — „cele 
două piscuri" — (C.M. din 1970 
și J.O. din 1972) — și e timp 
suficient pentru a putea redre
sa o serie de lipsuri semnalate 
în pregătirea și jocurile echi
pei reprezentative. Avem de a- 
părat un 
de zile, 
alizate, 
mondial, 
nească"

Întîlnirile susținute în anul 
1968 însă au demonstrat, vizi
bil, că handbalul nostru a în
ceput să se îndepărteze de po
zițiile cucerite sau, și mai co
rect spus, alte echipe s-au con
solidat atît de 
pretenții egale 
Am urmărit o 
și competiții și 
seama, cu exactitate, unde ne 
aflăm și ce ar urma să facem 
pentru a ne ridica din nou în 
vîrful piramidei.

îmi permit, în consecință, să 
fac unele observații și propu
neri cu privire la alcătuirea și 
pregătirea echipei naționale.

1. După părerea mea ar tre
bui alcătuit un lot lărgit prin 
care să se asigure îmbinarea fe
ricită a experienței jucătorilor

prestigiu pe care, ani 
prin performanțele re- 
1-am cîștigat pe plan 
creînd „școala româ- 

în handbal.

bine încît emit 
la supremație, 

serie de meciuri 
mi-am putut da

ex- 
ca- 
ca- 
toți

fundamentale ale societății 
noastre socialiste.

Unitatea întregului popor, 
coeziunea strînsă în jurul 
partidului și-au găsit întrupa
rea în angajamentele pe care 
zeci de colective de oameni ai 
muncii, cercetători, cadre di
dactice din învățămîntul su
perior, și le-au luat pentru a 
înfăptui și depăși sarcinile 
planului pe 1969, an hotărîtor 
al cincinalului. Din producția 
suplimentară realizată, din e- 
conomiile dobîndite, din îm
bunătățirile calitative ale pro
cesului productiv, prin lega
rea mal strînsă a cercetării 
științifice cu producția, vor 
rezulta noi posibilități pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
poporului — grija fundamen
tală a întregii activități a par
tidului șl statului nostru socia
list.

Largile rezonanțe pe care le 
au în mase acțiunile campa
niei electorale constituie un 
pregnant indiciu al coeziunii 
sociale a poporului nostru. 
Candidați! propuși — repre- 
zentînd toate clasele și catego
riile sociale, naționalitățile 
conlocuitoare — exprimă 
structura socială a țării noas
tre, schimbările profunde ce 
s-au petrecut în ultimii 25 de 
ani. Responsabilitatea civică

reflectă înaltul spirit de res
ponsabilitate cu care partidul 
și statul nostru îșl îndepli
nesc obligațiile naționale șl 
cele Internaționale.

Centrul politicii Internațio
nale a României socialiste îl 
constituie colaborarea șl prie
tenia dintre toate țările socia
liste, fondată pe comunitatea 
de țeluri, pe ideologia comună, 
pe comunitatea orînduirii so- 
cial-politice. Partidul Comu
nist Român, statul nostru so
cialist fac totul pentru întări
rea unității și coeziunii sis
temului mondial socialist.

Evenimentele mari pe cart 
le trăim în anul 1969 — alege
rile de deputațl pentru forul 
suprem și organele locale ale 
puterii de stat, aniversarea 
unui sfert de secol de viață 
nouă, întîmpinarea Congresu
lui al X-lea al partidului — 
constituie un nou prilej de 
consolidare șl afirmare șl mal 
puternică a unității moral-» 
polltice a națiunii, factor da 
progres al întregii noastre so
cietăți.

Situația și condiția echipei

reprezentative de handbal masculin

OPINIILE MELE
IN... 7 PUNCTE

L. PANĂ
antrenor la echipa Dinamo București

cu vechi state de serviciu 
(Gruia, Costache II, Oțelea etc.) 
cu tinerețea și vigoarea lui Mol
dovan, Kicsid, Penu și a altora. 
Apoi, avem o pleiadă masivă de 
jucători tineri, excelent dotați 
fizic pentru handbal; aceștia să 
fie mai mult încercați și să nu 
se renunțe la ei după o singură 
și simplă comportare nesatisfă
cătoare (Papp, Dumitru, Coasă). 
Propun, de asemenea, să se al
cătuiască pe lingă lotul A un 
lot de speranțe din care să se 
poată oricînd promova jucători 
în echipa reprezentativă. Cu lo
tul speranțelor să se lucreze în 
virtutea acelorași principii și 
norme, deci la același nivel, și 
cu același program ca al lotu
lui A. Aceasta pentru a scurta 
drumul promovării tinerilor în 
lotul A.

2. Socotesc necesar — situa
ție pe care mi-o sugerează rea
litățile existente în echipa 
noastră — să se pun*  un ac-

cent mult mal mara pe dez
voltarea, Ia jucitori, a pasiunii 
și dăruirii pentru idealurile e- 
chipei naționale. Dacă în anii 
precedent! la jucători ca Ivă- 
nescu, Hnat, Redl, Mozer se 
observau nu numai cunoștințe 
tehnico-tactice superioare, ci ie
șeau pregnant în evidență și 
voința fermă de victorie, ca
racterul și personalitatea lor mo
rală, la actualii echipieri al na
ționalei aceste atribute se re
levă în prea mică măsură. Așa 
se explică faptul că cedează u- 
șor în lupta cu adversarul, se 
menajează pentru a nu se acci
denta și pentru a nu pierde e- 
ventualele deplasări pe care 
urma să le facă peste hotare 
echipa națională.

3. După părerea mea se 
simte acut lipsa unor portari 
valoare. Penu este portarul
mai constant la ora actuală. Dar 
accidentîndn-se Penu, ceilalți 
nu-1 pot înlocui ca același co
eficient de siguranță. De a- 
ceea, pentru ca echipa repre
zentativă să aibă cel puțin 3—4 

ar

ar 
cu

re
de 
cel

ziua i k „imuȚiimiiLir de biatlon
• Victor Tantana, pe locul doi.
• O disputâ aprigă în proba 

de fond.
• Sportivii noștri „penalizați"

la probele de tir.

POIANA BRAȘOV (prin te
lefon). Ieri, 6 reprezentative na
ționale de tineret din Europa, au 
luat startul în concursul inter
național de blatlon individual, 
găzduit în cocheta stațiune mon
tană de la poalele Postăvaru
lui. Vremea capricioasă i-a o- 
bligat pe oficiali să devanseze 
cu două ore prima apăsare de 
cronometru.

Prezența la start a reprezen
tativei Uniunii Sovietice — cam
pioana mondială — și a altor 5 
dintre cele mal bune echipe na
ționale de tineret de pe conti
nent, a ridicat mult valoarea 
tehnică și spectaculară a între
cerilor. Ziua I-a s-a caracteri
zat printr-o luptă strînsă, un 
echilibru sensibil da valoare In
tre concurențt Astfel, ar fi de

ajun*  să amintim că în proba 
de 15 kilometri fond, doar 4 mi
nute îl departaja pe primul 
concurent de cel sosit pe locul 
al 16-lea 1 Cea mai bună com
portare dintre sportivii români a 
avut-o tînărul Victor Tantana 
din echipa R.S.R. 1, care a o- 
cupat un merituos loc doi.

în proba de tir — altă 
dată punct forte al biat- 
loniștilor români în întrecerile 
internaționale ■— rezultatele ob
ținute de concurenții noștri sînt 
slabe. Un singur exemplu ar fi 
de ajuns. Astfel, Ion Mîrza, deși 
a scos un timp bun la fond, cele
II punicte de penalizare „reali
zate" în poligon, l-au trecut pe 
locul 21 în clasament.

Iată rezultatele obținute de 
primii 6 clasați :

Locul I Piasente Tenu 
(U.R.S.S.) B0”28’; Locul II, Victor 
Tantana (R.S.R. 1) 60”01’ ; Locul
III Klauder Klaus (R.D.G.) 
60”26' ; Locul IV Bartaik Gfln- 
ther (R.D.G.) 61”39’ ; Locul V 
Veceslav Talkacev (U.R.S.S.) 
B2”26’ ; Locul VI Bank Jan-Owa 
(Suedia) B2”B0’.

zentativă să aibă cel puțin 3 
portari de valoare, cred că 
fi bine să se alcătuiască un lot 
de 10—12 portari talentați, de 
perspectivă, de pregătirea cărora 
să se ocupe un antrenor de spe
cialitate împreună cu fostul por
tar al naționalei, maestrul eme
rit al sportului Mihai Redl.

4. Cred că va trebui ca în 
munca de viitor să se mani
feste, din partea antrenorilor, o 
preocupare mai mare pentru a- 
părare. Cel mai frumos antre
nament este acela în care ai 
satisfacția înscrierii de goluri, 
antrenamentele pentru atac 
fiind cele mai plăcute. în schimb 
antrenamentele pentru apărare 
devin plictisitoare, jucătorii nu 
lucrează cu aceeași pasiune, a- 
tenție și nici nu-și dau silința 
pentru a învăța cum trebuie jo
cul de apărare. în vechea e- 
chipă reprezentativă se desfășu
rau anttenamente speciale de a- 
părare care au ușurat mult ob
ținerea unor rezultate excepțio
nale (România—R. S. Ceho
slovacă 9—8 după prelungiri în 
finala C.M. din 1961).

5. Consider, de asemenea, ca 
un deziderat necesar pregătirea 
unul jucător pentru loviturile da 
la 7 m. Unii s-ar pute*  să vad*

in executare*  acestei lovituri a 
problem*  minor*.  Dar prin mo
dificare*  regulamentului de joo, 
în ceea ce privește acordarea *-  
cestei lovituri, transformarea sau 
netransformarea acestei lovituri 
în gol poate decide practic soar
ta multor jocuri. îmi permit să 
readuc aminte că și ratările lo
viturilor de la 7 m. ne-au cos
tat calificarea în finala C.M. din 
1967, din Suedia. Regulamentul 
permite ca pe foaia de arbitraj 
să fie trecuți 12 jucători : ar fi 
binevenit ca jucătorul specializat 
în 7 metri să fie odihnit pe 
bancă și să fie întrebuințat nu
mai la această lovitură.

6. Valoarea și capacitatea ri
nei echipe reprezentative rezidă 
în calitatea campionatelor in
terne : acestea trebuie să 
competiții echilibrate_ și nu un 
etern duel 
trei jocuri 
campioană, 
că s-a dat

fio

Steaua—Dinamo în 
care decid echipa 
Cred că s-a greșit 
posibilitatea concen

trării majorității jucătorilor buni 
și foarte buni la aceste două e- 
chipe. Handbalul românesc ar 
fi avut și ar avea de cîștigat 
mai mult în ceea ce privește 
creșterea valorică a multor ju
cători dacă ar exista 4—6 e- 
chipe, sensibil egale, care să-și 
dispute titlul. Acum, în campio
natul de handbal, obiectivai de 
bază al celor mai multe echipe 
este să nu retrogradeze, iar 
cele două formații luptă pen
tru titlu. în alte țări — R.D.G., 
Cehoslovacia, Suedia etc. si
tuația este alta.

7. Antrenorii echipelor de elub 
ar trebui să fie obligați, dacă 
n-o consideră ei înșiși o obliga
ție, să muncească cu mai multă 
pasiune pentru a ridică 1—2 ju
cători capabili să corespundă im
perativelor echipelor reprezenta
tive.

Iată cîteva idei și soluții pe 
care le propun a fi luate în 
studiu, care, completate cu mul
te alte păreri care vor rezulta, 
pot fi puse 
de instruire
noștri pentru 
dou*  piscuri.

la temelia muncii 
a handballștilor 
cucerirea celor

X
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„SOIUZ-4“ ȘI-A ÎNCHEIAT MISIUNEA PROBLEMA VIETNAMEZĂ

„SOIUZ-5"
JONCȚIUNEA

1
Iși CONTINUĂ ZBORUL •
CELOR DOUĂ NAVE COSMICE SOVIETICE

ECOURI DUPĂ AZI ÎNCEP
CONVORBIRILE

în cursul întregii nopți de joi spre vineri, serviciile terestre 
de observație de la locul unde urma să aterizeze nava cosmică 
„Soiuz-4“ au făcut pregătiri pentru a-i întîmpina pe cosmonauții 
Șatalov, Eliseev și Hrunov. în regiunea aterizării — la periferia 
Karagandei, în Kazahstan — temperatura în cursul nopții a scăzut 
sub minus 35 grade, iar în stepă a suflat un vînt puternic.

La comandamentul grupurilor de cercetare soseau în fiecare 
minut relatări de pe elicopterele trimise în nordul Karagandei 
pentru a întimpina nava cosmică. La un moment dat de pe eli
copterul „MI-6“ ș-a anunțat: „îi vedem /“ Sub cupola de culoare 
portocalie a parașutei, spre pămînt se îndrepta legănîndu-se ușor 
„Soiuz-4". Nava a aterizat în regiunea dinainte stabilită.

După aterizare Șatalov, Eliseev și Hrunov au declarat că se 
simt excelent.

în cursul întregii nopți

• Vineri, pînă la ora 18,30 (ora 
Moscovei), nava „Soiuz-5“. Ia 
bordul căreia a rămas numai 
Boris Volînov, a efectuat 38 de 
rotații în jurul Pămîntului.

Volînov a 
ajutorul sistemului manual 
dirijare și. în cursul celei de-a 
36-a rotații, a conectat instalația 
motoare de corecție și a corec
tat orbita.

Boris Volînov a trimis un re
portaj televizat din cabina cos
monautului și din comparti
mentul orbital.

Toate sistemele navei func
ționează normal. Boris Volînov 
6e simte admirabil, frecvența 
pulsului este de 60 bătăi pe mi
nut. frecvența respirației — 15 
pe minut. După cină, cosmonau
tul se odihnește în comparti
mentul orbital.

Zborul navei cosmice „Soiuz- 
5“ continuă.

orientat nava cu 
de

• Referindu-se la perspecti
vele pe care le deschide jonc
țiunea celor două nave cosmi
ce sovietice, acad. Anatoli Bla
gonravov, președintele Comi
siei pentru explorarea spațiului 
cosmic a Academiei de Știinte 
a U.R.S.S., a relevat că pro
blema Cosmosului frămîntă în 
prezent oameni de știință de 
diferite specialități — astro
nomi, fizicieni, biologi. Ei, toți, 
își doresc un laborator cosmic 
încăpător, care să se poată 
menține pe orbită timp înde
lungat. Una din posibilitățile 
creării unul astfel de laborator 
este montarea lui directă în 
Cosmos. Or, experiența reali
zată de navele „Soiuz-4“ și 
„Soiuz-5“ demonstrează că în
deplinirea unei astfel de sarcini 
este posibilă. Acad. Blagonravov 
a relevat, de asemenea, actua
litatea pe care o capătă în pre-

zent problemele dreptului cos
mic și ajutorului reciproc, pe 
care trebuie să și-1 acorde cos- 
monauții.

• „Joncțiunea navelor cosmi
ce sovietice „Soiuz-4“ și „So- 
iuz-5“ plasează Uniunea Sovie
tică cu patru ani în avans față 
de Statele Unite ale Americii 
în domeniul tehnicii de apro
piere și cuplare a navelor spa
țiale orbitale", scria vineri di
mineața, în prima pagină a 
ziarului „Times", sir Bernard 
Lovell, director al Observato- 
nului astronomic „Jodrell 
Bank".

• Conducătorul Observatoru
lui astronomic din Bochum 
(R. F. a Germaniei), G. Ka
minsky, a declarat, referindu-se 
la joncțiunea navelor cosmice 
sovietice în spațiu, că această 
realizare constituie, împreună 
cu trecerea echipajelor de la o 
navă la alta, o experiență deo
sebit de importantă. Ea a de
monstrat. în primul rînd, că 
Uniunea Sovietică poate să rea
lizeze salvarea cosmonauților și, 
în al doilea rînd, că a fost e- 
laborată metoda de creare a u- 
nor stații cosmice. „Noi, a con
tinuat Kaminsky, considerăm 
că realizarea la care am asistat 
va intra în istoria astronauticii 
ca începutul cuceririi economi
coase a spațiului cosmic astfel 
îneît, cu cheltuieli minime, să 
poată fi obținut efectul cel mai 
mare".

După numeroase amînări, 
conferința în problema viet
nameză. la care iau parte re
prezentanții R.D. Vietnam, 
S.U.A., Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de 
sud și administrației de la 
Saigon, se deschide azi. A- 
menajarea marelui salon, 
unde se vor desfășura șe
dințele conferinței s-a înche
iat vineri seara. Delegațiile 
se vor așeza în jurul unei 
mese circulare cu un diame
tru de patru metri, ocupînd 
locurile pe care le vor dori.

Vorbind despre perspecti
vele conferinței Ha Van Lau, 
adjunctul șefului delegației 
R. D. Vietnam, a declarat: 
Nu trebuie preconizat nici 
un rezultat rapid în ceea ce 
privește lucrările conferinței 
de la Paris în problema viet
nameză, atîta vreme cît Sta
tele Unite nu renunță, pe de 
o parte la scopurile lor a- 
gresive și pe de altă parte 
la menținerea la putere a 
actualei administrații de la 
Saigon.

Intr-o conferință de presă 
ținută vineri după-amiază, 
Tran Hoi Nam, adjunctul șe
fului delegației Frontului Na
țional de Eliberare din Viet
namul de sud. a relevat că 
delegația sa intenționează să 
participe la conferință ca 
parte pe deplin independen
tă și egală.

R. S. F. IUGOSLAVIA. La un institut specializat din Zagreb se 
cercetează rezistența și calitatea kinescoapelor

Sesiunea comisiei mixte
româno - franceze

în sprijinul popoarelor 

luptătoare din Africa

■ ■ ■ ■

• MINISTRUL de externe 
al Guineei Ecuatoriale, A- 
tanasio Ndongo, care se află 
în drum spre New York, 
pentru a participa la festi
vitățile de instalare a nou
lui președinte, Richard Ni
xon, a anunțat hotărîrea de 
a suspenda zborurile de 
noapte ale avioanelor Crucii 
Roșii, care folosesc aeropor
tul Santa Isabel, din Guineea 
Ecuatorială, unul din prin
cipalele puncte de decolare 
a avioanelor în acțiunea de 
ajutorare a Biafrei. El a 
precizat că această hotărire 
a fost luată pentru că nu e- 
xistă certitudinea că aero
portul menționat este folosit 
numai în scopul unor „ope
rațiuni umanitare".

definind condițiile de aplicare 
a rezoluției din 22 noiembrie 
1967 pentru a ușura, în acest 
scop, viitoarele lucrări ale Con
siliului de Securitate".

Purtătorul de cuvînt a adău
gat că o asemenea acțiune „pre
supune evident in prealabil ne
gocieri și discuții. Obiectul a- 
cestora trebuie să fie deschide
rea căii spre o reglementare la 
care se cuvine să fie asociate 
strîns forțele interesate".

precum și Vasile Mușat, ambasa
dorul României Ia Havana.

• LA Islamabad s-a anunțat 
joi că ministrul afacerilor ex
terne al Pakistanului, Arshad 
Husain, va face luna viitoare vi
zite oficiale în Uniunea Sovie
tică, Polonia și Bulgaria. în 
cursul acestor vizite vor fi exa
minate o serie de probleme de 
interes comun, se precizează în 
anunțul publicat la Islamabad.

PROPUNERE A GUVERNULUI
FRANCEZ PRIVIND

ORIENTUL MIJLOCIU

Vineri a avut loc la Berlin 
solemnitatea semnării planului 
de colaborare culturală și știin
țifică între Republica Socialis
tă România și Republica Demo
crată Germană pe anii 1969— 
1970.

Planul cuprinde schimburi de 
delegații în domeniul științei și 
învățămîntului, formațiuni ar
tistice și colective teatrale, artă 
și cultură, presă, radio-televi- 
ziune și cinematografie, sport 
etc. Se prevede, de asemenea, 
organizarea de expoziții și ma
nifestări culturale.

ÎMPOTRIVA ACȚIUNILOR
AGRESIVE ALE S.U.A.

In zilele de 15 șl 16 ianuarie 
s-a întrunit la Viena Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
din Austria pentru alegerea or
ganelor conducătoare. In biroul 
Politic al C.C. al P.C. din Aus
tria au fost aleși : Friedl Fur- 
nberg, Hans Kalt, Egon Kodi- 
cek, Josef Lauscher, Franz Mu- 
hri, Alfred Ruschitzka, Erwin 
Scharf, Marie Urban, Walter 
Wachs, Franz West și Fritz 
Zapf. în funcția de președinte al 
Partidului Comunist din Aus
tria a fost reales Franz Muhri, 
iar ca secretari ai C.C. — Fri
edl Furnberg, Hans Kalt și Er
win Scharf.

alPURTĂTORUL de cuvînt 
Ministerului Afacerilor Externe 
*1 Franței, a anunțat vineri sea
ra că guvernul francez a propus 
U.R.S.S., S.U.A. și Angliei ca 
reprezentanții lor în Consiliul 
de Securitate „să se întrunească 
pentru a căuta, în legătură cu 
secretarul general al O.N.U., 
mijloacele prin care guvernele 
lor ar putea contribui Ia instau
rarea unei păci juste și durabile 
In Orientul Mijlociu, în special

• LA invitația Academiei de 
Științe a Republicii Cuba, prof. 
Dumitru Copceag, cercetător ști
ințific al Institutului de ling
vistică al Academiei Republicii 
Socialiste România, a prezentat 
în Cuba un ciclu de conferințe. 
La ultima expunere, ținută la 
Institutul de literatură și ling
vistică din Havana, au fost pre- 
zențl dr. Julio de Riverand, vi
cepreședinte a! Academiei de 
Științe a Republicii Cuba, și alțl 
oameni de știință șl cultură,

ANGLIA. Se restaurează fațada clădirii Sauth Africa House din 
Londra unde au avut loc manifestații violente împotriva politicii 

Republicii Sud-Africane

CHILE: Proiect de reformă
constituțională

Președintele Eduar
do Frei s-a pronun
țat joi seara, într-un 
discurs radiotelevizat, 
pentru o reformă con
stituțională care să 
dea puteri sporite a- 
paralului executiv. 
Potrivit reformei pre
conizate, care ar ur
ma să fie aplicată la 
sfîrșitul mandatului 
său prezidențial, pre
ședintele țării ar pri
mi permisiunea de a 
dizolva Congresul o 
singură dată în cursul 
mandatului său de șa
se ani și de a orga-

niza alegeri, în caz 
de divergențe grave 
între puterea executi
vă și parlament. Pre
ședintele ar urma, de 
asemenea, în virtutea 
unor drepturi specia
le, să conducă întrea
ga economie a țării 
printr-o „lege-pro- 
gram“, care să fie a- 
probată într-un inter
val de cel mult nouă 
luni după alegerile 
prezidențiale.

Acest proiect de re
formă constituțională 
ar trebui să fie supus 
unui referendum, iar

partidele politice să-și 
definească poziția fa
ță de el înainte de 
alegerile parlamen
tare prevăzute pentru 
acest an la 2 martie. 
Apropiatele alegeri 
parlamentare urmea
ză să desemneze pe 
viitorii deputați și o 
parte a senatorilor. 
Agenția Prensa Lati
na informează că în 
preajma alegerilor 
parlamentare din Chi
le, corpul electoral 
afișează o indiferen
ță aproape totală.

ÎN LAOS
După cum transmite agen

ția V.N.A., Fumi Vongvicit, 
secretar general al C. C. al 
Frontului patriotic din Laos, 
a dat publicității o declarație 
în care denunță intensificarea 
acțiunilor agresive întreprin
se de trupele americane 
împotriva Laosului. în lu
na decembrie 1968, se 
menționează în declarație, 
bombardierele americane au 
efectuat 17 966 zboruri de zi 
și 4 412 de noapte. în această 
perioadă au fost lansate asu
pra Laosului 56 500 de bombe 
explozive și 3 000 cu napalm 
fi bile.

• IN ȘEDINȚA de joi a 
„Consiliului securității națio
nale", desfășurată in prezenta 
președintelui Arthur da Costa 
e Silva, a fost adoptată o 
nouă listă de personalități 
braziliene, care vor fi private 
de drepturile lor politice pe 
o perioadă de zece ani. Nu
mele acestora nu au fost fă
cute cunoscute, dar se preci
zează că ar fi vorba de 29 de
putat! federali, cărora le-au 
fost anulate și mandatele par
lamentare, doi senatori și un 
consilier guvernamental. Al
tor nouă deputați federali Ii 
s-au suspendat mandatele 
parlamentare, dar nu au fost 
privați de drepturile politice.

Pe de altă parte se anunță 
că trei membri ai Curții su
preme de justiție, precum și 
un ministru și un judecător 
al tribunalului militar suprem 
au fost trecuți in retragere.

PARIS 17 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Vineri dimineața, Manea 
Mănescu, președintele Consiliu
lui economic al Republicii So
cialiste România, a avut o între
vedere cu Franțois Ortoli, mi
nistrul economiei și finanțelor 
al Franței. In cursul întrevederii, 
la care a luat parte și Constantin 
Flitan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Paris, s-au 
discutat probleme privind dez
voltarea cooperării economice, 
industriale, științifice și tehnice 
și schimburilor comerciale din
tre cele două țări. întrevederea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială și într-un spirit de în
țelegere reciprocă.

La Palatul Louvre s-au des
chis apoi lucrările primei sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-franceze de coope
rare economică, științifică și teh
nică. Președinții celor două de
legații guvernamentale, Manea 
Mănescu și Franțois Ortoli, în 
expunerile lor, au analizat modul 
în care s-a desfășurat pînă în 
prezent cooperarea în domeniile 
menționate și au subliniat posi
bilitățile largi care există pentru 
dezvoltarea continuă a acestei 
cooperări. După prima ședință 
plenară s-au întrunit cele trei 
grupe de lucru : pentru coope
rarea economică și industrială ; 
cooperarea științifică și tehnică ; 
schimburile comerciale.

Șeful delegației guvernamen
tale române a avut în cursul zilei 
de vineri o serie de întrevederi 
cu oficialități franceze: cu 
Andre Bettencourt, ministrul 
industriei, au fost discutate pro
bleme ale cooperării industriale; 
cu Robert Galley, ministrul cer
cetării științifice — probleme 
ale cooperării științifice și teh
nice ; cu Robert Hirsch, admi
nistrator general, delegat guver
namental la Comisariatul pentru

energia atomică — 
privind cooperarea 
în domeniul cercetării 
iii energiei nucleare în scopuri 
pașnice; cu Emile Roche, pre
ședintele Consiliului economic 
și social — probleme de sinteză 
economică, de calcul și eficiență 
în economie.

Președintele Consiliului eco
nomic al României a primit un 
grup de industriași, în frunte cu 
Pierre Dreyfus, președintele 
firmei Renault, cu care a discu
tat diverse aspecte ale cooperării 
industriale dintre unele între
prinderi românești și „Renault", 

Vineri, ambasadorul Constan
tin Flitan a oferit un dejun în 
cinstea delegației guvernamen
tale române la care au participat 
miniștri 
tre care 
basador 
membri 
mentale 
superiori din diverse 
precum și membri ai ambasadei 
române. în cursul dejunului au 
rostit A toasturi Manea Mănescu 
și Jean de Lipkowski, membru 
al guvernului francez, secretar 
de stat pentru afacerile externe.

Plenara
C.C. al P.C. din
Cehoslovacia
PRAGA 17 — Coresponden

tul Agerpres, E. Ionescu, trans
mite : în zilele de 16 și 17 ia
nuarie, la Praga a avut loc 
Plenara Comitetului Central 
al P.C. din Cehoslovacia, care 
a discutat probleme actuale ale 
activității partidului și reorga
nizării organelor reprezentati
ve superioare ale poporului.

Alexander Dubcek, prim- 
secretar al C.C. al P.C din 
Cehoslovacia, a prezentat re
feratul cu privire la principa
lele puncte ale ordinii de zi.

După încheierea dezbaterilor 
pe marginea referatului, Ple
nara a adoptat o rezoluție cu 
privire la începerea activită
ții Adunării Federale și o re
zoluție cu privire la situația 
politică actuală.

Plenara a recomandat drept 
candidat al P.C. din Ceho
slovacia pentru funcția de pre
ședinte al Adunării Federale 
pe P. Colotka, pentru cele de 
președinte al Camerei Po
porului și prim-vicepreședinte 
al Adunării Federale pe J. 
Smrkovsky, iar pentru cea de 
președinte al Camerei Națio
nalităților pe D. Hanes.

Plenara și-a exprimat a- 
cordul cu eliberarea lui P. Co
lotka din funcția de vicepre
ședinte al guvernului federal 
și a recomandat în această 
funcție pe K. Laco. Ca secre
tar de stat în Ministerul A- 
părării Naționale a fost reco
mandat general-locotenentul 
V. Dvorak.

Plenara i-a ales pe J. Pilier 
și O. Prusa ca secretari ai Bi
roului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia pentru conducerea ac
tivității de partid în regiunile 
cehe.

probleme 
științifică 
și folosi-

și alte oficialități, prin- 
Pierre Pelen, noul am- 
al Franței la București, 
ai delegației guverna- 

franceze, funcționari 
ministere,

Nemulțumirile
sindicatelor britanice

„Este grea de găsit în istoria trade-unionurilor (sindicatele 
britanice n.n.) un moment în care relațiile dintre conducerea 
laburistă și mișcarea sindicală să fie atît de încordate". Remar
ca aparține ziarului TIMES și, dacă s-ar putea ca ea să con
țină o doză de exagerare, nu este, probabil, foarte departe de 
realități.

In cadrul unei intilniri, la 4 ianuarie, cu liderii Congresului 
sindicatelor, Barabara Castle, secretar de stat la ministerul 
forței de muncă și al productivității, atrăgea atenția asupra 
intenției guvernului laburist de a adopta severe măsuri anti- 
greviste. Printre acestea se numără și proiectul unei legi care, 
după modelul american, ar urma să interzică declanșarea unei 
greve, înainte de scurgerea unui termen minim de două luni. 
Măsurile invocate, includ, de asemenea, înființarea unei „comi
sii speciale" care să aibă competența de a impune aplicarea u- 
nor măsuri în caz de conflict între guvern și sindicate. Riposta 
sindicatelor a fost foarte critică.

Poziția critică adoptată de Consiliul General al Congresului 
Trade-unionurilor adîncește conflictul dintre sindicate și gu
vern, conflict care ar putea avea serioase consecințe politice și 
care a cunoscut in ultimul an o continuă escaladare.

Dc. *. a„începutul lui aprilie trecut, cînd cabinetul Wilson a dat 
publicității cartea albă asupra salariilor și prețurilor (document 
pe care sindicatele l-au denumit „Cartea albă a austerității pre
lungite pentru muncitori și funcționari"), încordarea s-a instalat 
în relațiile dintre guvern și trade-unionuri. Un șir întreg de 
greve, înccpînd cu marea grevă a feroviarilor din mai 1968, au 
scos în evidență opoziția pe care o întîmpină politica de arun
care a poverilor economiei numai pe umerii celor ce muncesc. 
Reuniunea de Ia Weymouth din noiembrie trecut a Consiliului 
general al sindicatelor adopta o moțiune în care se reafirma 
„opoziția fermă împotriva înghețării salariilor în condițiile în 
care controlul asupra prețurilor este relativ și practic anulat de 
manevrele patronale", definindu-se politica economică a guver
nului ca fiind „o politică de austeritate unilaterală care nu in
clude întreaga națiune ci numai păturile muncitoare". Este, de 
altfel, simptomatic faptul că niciunul din cei trei miniștri ai e- 
chipei Wilson care proveneau din conducerea sindicatelor 
(Cousins, Brown și Gunter) nu se mai află actualmente in gu
vern.

Intr-un sens mai larg, indispoziția sindicatelor se circumscrie 
nemulțumirii provocate de pături largi ale societății britanice de 
politica guvernului laburist, nemulțumire care s-a amplificat 
odată cu repetatele măsuri de austeritate, înghețarea salariilor, 
scumpirea costului vieții, șomajul, instabilitatea lirei sterline, 
deficitul balanței comerciale, întîrzierea mult promisului și 
mult așteptatului început de redresare. „Sentimentul din ce în 
ce mai larg răspindit — remarcă TIMES — este cel al de
zamăgirii. Alegătorii care au votat de două ori în trei ani pen
tru promițătoare programe laburiste au obosit să mai creadă în 
promisiuni și ei au constatat că laburiștii aplică des rețete ale 

conservatorilor". In acest cadru, trebuie privite și fricțiunile 
dintre sindicate și guvern. Presiunile pe care mulți lideri sin
dicali le fac în ultimul timp pentru o întărire a rolului Comi
tetului Executiv al lui Labour Party, sînt șl ele o reflectare a 
cerințelor maselor de sindicaliști pentru o reorientare a poli
ticii laburiste.

EM. RUCĂR

La Khartum își începe lu
crările Conferința în spriji
nul popoarelor care luptă 
pentru libertate în coloniile 
portugheze, Africa de sud 
și Namibia (Africa de sud- 
vest). Conferința se desfă
șoară din inițiativa Organi
zației de solidaritate a po
poarelor din Africa și Asia 
si a Consiliului Mondial al 
Păcii.

în Africa, continent care 
în perioada postbelică a în
registrat mari prefaceri, ră
mășițele colonialismului n-au 
fost înlăturate în totalitate, 
în prezent, 6 la sută din su
prafața continentului afri
can și 12 la sută din popu
lația sa, nu cunosc încă li
bertatea. în Angola, Mo- 
zambic și Guineea-Bissau, 
patrioții înfruntă trupele por
tugheze lărgind neîncetat 
zonele eliberate. Lupta grea 
dusă de mișcarea de elibe
rare din coloniile portughe
ze, susținută de căire opinia 
publică internațională, cu
noaște noi și importante 
victorii. Colonialismul portu
ghez nu va putea să împie
dice cucerirea independen
ței de către popoarele An- 
golei, Mozambicului și Gu- 
ineei-Bissau.

Se intensifică acțiunile for
țelor patriotice din Africa 
de sud împotriva rasismului, 
a odioasei politici de apar
theid, pe care conștiința 
omenirii o condamnă. Opo
ziția populației autohtone 
din R.S.A. și Rhodesia față 
de autoritățile rasiste se 
amplifică. Măsurile represi

ve nu reușesc să intimideze 
milioanele de negri dornici 
de libertate și dreptate.

Au luat amploare și acțiu
nile partizanilor din Nami
bia — teritoriu aflat încă 
sub ocupația ilegală a R.S.A., 
împotriva condamnărilor gre
le pronunțate de tribunalele 
sud-africane și teroarei anti
populare din această parte 
a lumii. în pofida rezoluții
lor adoptate de Adunarea 
Generală a O.N.U., guver
nul sud-african și-a extins 
politica sa de apartheid, 
condamnată de popoare, și 
asupra Namibiei, refuzînd 
cu încăpățînare să acorde 
dreptul de libertate popu
lației acestei țări.

Mișcarea de eliberare din 
Africa dă o ripostă tot mai 
hotărîtă colonialismului și 
neocolonialismului, în diferi
tele sale variante, exprimînd 
în mod elocvent aspirațiile 
popoarelor africane spre li
bertate și independență. 
Lupta aceasta se bucură de 
sprijinul tuturor forțelor pro
gresiste din lume. Poporul și 
tineretul României și-au ma
nifestat întotdeauna deplina 
solidaritate cu mișcarea de 
eliberare națională a popoa
relor africane, angajate în 
lupta împotriva colonialis
mului, neocolonialismului și 
opresiunilor rasiale, pentru 
drepturi și libertăți democra
tice, pentru unirea tuturor 
forțelor antiimperialiste iu
bitoare de libertate, pace și 
progres.

D. T.

• IN cadrul lucrărilor ce
lei de-a 7-a sesiuni a Con
siliului de administrație a 
Programului Națiunilor Uni
te pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), a luat cuvîntul și 
reprezentantul țării noastre, 
Constantin Ene. Referindu-se 
la probleme de buget, vor
bitorul a relevat necesitatea 
menținerii unui raport judi
cios între fondurile destinate 
cheltuielilor de administrație 
ale programului și cele folo
site pentru acordarea de a- 
sistență tehnică efectivă ță
rilor beneficiare.

0 nouă criză
la Beirut?

Proiectul de buget al S.U.A.

Se prevede sporirea
cheltuielilor militare

Președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson a pre
zentat Congresului me
sajul cu privire la buge
tul pe anul fiscal 1 iulie 
1969—30 iunie 1970.

Noul buget prevede 195,3 
miliarde dolari la capitolul 
cheltuieli și 198,7 miliarde la 
capitolul venituri. Pentru a 
obține excedentul de 3,4 mi
liarde dolari, Johnson reco
mandă menținerea integrală a 
suprataxei de 10 la sută, impu
să în iulie anul trecut pentru 
a face față costului crescînd al 
războiului din Vietnam și care 
urma să fie anulată la 
1969. Totodată, el a 
menținerea taxelor 
vînzărli de automobile 
viciilor telefonice, precum și o 
majorare a taxelor de asigu
rări sociale.

După cum menționează Bu
letinul de Știri al Casei Albe, 
cheltuielile militare reprezin
tă cea mai importantă rubrică 
a proiectului de buget — 81,5 
miliarde dolari, din care 25,4 
miliarde urmează să fie desti
nate finanțării trupelor ameri
cane aflate în Vietnam. Aloca- 

marchează o 
cu 500 milioane față

țiile militare 
creștere

1 iulie 
propus 
asupra 
și ser-

de anul fiscal în curs, ridicîn- 
du-se la 41 la sută din totalul 
cheltuielilor bugetare.

Totodată, a fost prezentat 
mesajul economic în care Lyn
don Johnson a trecut în revis
tă activitatea administrației 
sale, menționînd problemele 
care vor rămîne în fața succe
sorului său, președintele ales 
Richard Nixon. Printre altele 
constatînd o creștere cu 4 la 
sută a prețurilor bunurilor de 
larg consum și cu 2,5 la sută 
pe scara întregii economii, me
sajul consideră că „sarcina 
imediată în 1969 este să se 
facă un pas decisiv spre stabi
litatea prețurilor". Președintele 
a avertizat că acest lucru nu 
va putea fi realizat într-un 
singur an, și s-a pronunțat în 
favoarea unei politici econo
mice de „reținere pe plan 
fiscal și monetar", pentru a se 
putea pune capăt actualei spi
rale inflaționiste.

Johnson a arătat — în în
cheiere — că Statele Unite 
susțin menținerea actualului 
preț al aurului de 35 de do
lari uncia și că sînt dispuse să 
participe la acțiunile între
prinse în vederea întăririi sis
temului monetar interocciden-

CRIZA guvernamentală a 
reizbucnit în Liban vineri, cînd 
doi dintre membrii cabinetului 
constituit de Rashid Karame 
cu 48 de ore în urmă și-au 
prezentat demisia președinte
lui țării, Charles Helou. Miniș
trii demisionați, Raymond 
Edde, și Pierre Gemayel, care 
dețineau portofoliile lucrări
lor publice și respectiv al fi
nanțelor, și-au motivat hotărî
rea prin aceea că partidul 
fostului președinte al țării, 
Chamoun, nu era reprezentat 
în actualul guvern. (Partidul 
lui Chamoun face parte din 
alianța tripartită care înglo
bează și Falangele libaneze, 
organizație condusă de Gema
yel, precum și Blocul național, 
al cărui lider este Edde).

Deși situația este difio. â, 
observatorii politici consideră 
că noul cabinet nu va fi totuși 
dizolvat. între timp, Karame 
continuă consultările în vede
rea înlocuirii celor doi miniș
tri care au demisionat.

Descompletarea cabinetului 
prezidat de Karame este viu 
comentată de presa libaneză. 
Subliniind că Rashid Karame 
reușise să constituie un gu
vern care cuprindea reprezen
tanți ai diverselor tendințe po
litice din Liban ziarul „L'Ori- 
ent“ scrie : „Este regretabil că 
acest efort s-a lovit în cele din 
urmă de probleme strict perso
nale".

La rîndul său, cotidianul 
„Le Jour" comentează „torpi
larea" cabinetului format de 
Karame, considerînd că cei doi 
miniștri care au demisionat 
și-au asumat întreaga respon
sabilitate a noii crize.

BIRMANIA. Imagine din Rangoon
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