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IN DEZVOLTAREA
ASCENDENTA A

ECONOMIEI ROMÂNEȘTI
România socialistă, al cărei ta

blou ne este prezentat în toată 
complexitatea sa în Manifestul 
Frontului Unității Socialiste — 
luminoasă și vie oglindă a 
peisajului economic și social-po
litic al patriei — ni se înfățișea
ză azi ca o țară pășind ferm pe 
calea progresului ,cu o economie 
înfloritoare, care cunoaște o dez
voltare continuă, armonioasă și 
multilaterală.

Adîncirea procesului de indus
trializare a țării a dat posibilita
tea obținerii unor realizări de 
seamă în agricultură, ramură 
principală a economiei, ce asigură 
utilizarea mai deplină a impor
tantelor resurse naturale și eco
nomice de care dispune Româ
nia, și care concentrează peste 50 
la sută din populația țării. „Re
zultatele obținute în agricultură 
— se subliniază în Manifestul 
Frontului Unității Socialiste •— 
sînt rodul hărniciei și priceperii 
țărănimii, al tuturor celor ce 
muncesc la sate. Țărănimea, alia
tă de nădejde a muncitorimii, 
aduce o contribuție tot mai mare 
la creșterea bogăției naționale, 
participă tot mai activ la viața
socială și de stat". Preocuparea 
permanentă a P.C.R., pentru 
modernizarea și diversificarea a- 
griculturii, în vederea creșterii 
contribuției ei Ia dezvoltarea eco
nomiei naționale, reflectă, totoda
tă, grija permanentă cu care parti
dul înconjoară țărănimea, pentru 
că numai o agricultură modernă, 
intensivă constituie baza reală pe 
care se poate ridica nivelul de 
viață material și cultural al popu
lației de la sate. Pe această bază 
s-a întărit și cimentat alianța

NOI LINII
TEHNOLOGICE

Două noi linii 
tehnologice, desti
nate confecționării 
subansamblelor și 
echipamentelor de 
irigații prin asper- 
siune și a barăcilor 
metalice, necesare 
șantierelor de con
strucții și depozite
lor de materiale, au

intrat în funcțiune 
la întreprinderea 
mecanică „Ceah
lăul" din Piatra 
Neamț. Pentru ali
mentarea ritmică a 
fluxului de produc
ție a celor două li
nii, s-a asigurat 
mecanizarea com

Conf. univ. dr.
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muncitorească—țărănească, prin
cipala forță motrică a orinduirii 
noastre socialiste, garanția înain
tării cu succes a României pe 
drumul progresului și civilizației.

Experiența construcției socia
liste a demonstrat că, într-o țară 
cu condiții naturale adecvate, 
cum este țara noastră^ agricultu
ra reprezintă o ramură de cea 
mai marc importanță pentru e- 
conomia națională, avînd un rol 
deosebit de important pentru 
progresul rapid al acesteia și 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al poporului. Valorificarea tot 
mai deplină a resurselor materia
le se reflectă în sporirea în ritrn 
susținut a producției globa
le agricole. Față de anul 1938 
producția globală agricolă a cres
cut în 1967 cu 66 la sută, iar față 
de anul 1950 — cu 124 la sută. 
Numai în ultimii trei ani — 
1966—1968 — producția medie 
anuală a depășit media anilor 
1961—1965 cu aproximativ 24 la 
sută. Toate acestea situează 
România printre țările lumii cu 
cel mai înalt ritm anual de spo
rire a producției agricole, con- 
firmînd justețea politicii econo
mice a partidului nostru de va
lorificare superioară a resurselor 
naționale.

Rolul agriculturii în dezvolta
rea economiei românești este a- 
testat de contribuția adusă la 
crearea și sporirea produsului 
social total și a venitului națio-

pletă a transportu
lui pieselor de la 
turnătorie. Tot la 
această unitate ur
mează a fi aplicat 
un studiu privind 
mecanizarea tutu
ror operațiunilor de 
transport.

(Agerpres)

ÎN ÎNTÎMPINAREA

nai. In 1967, agricultura a asigurat 
21,0 la sută din produsul social 
total și venitul național. Reduce
rea relativă a ponderii agricultu
rii în crearea venitului național — 
fenomen caracteristic tuturor ță
rilor cu o economie modernă sau 
în curs de modernizare — nu în
seamnă nicidecum micșorarea ro
lului agriculturii în dezvolta
rea economiei naționale, ci consti
tuie o urmare firească a dezvol
tării impetuoase a industriei, sin
gura în stare să asigure reutilarea 
tehnică și modernizarea tuturor 
ramurilor economiei naționale, 
deci și a agriculturii. Iar sporirea 
neîncetată a volumului pro
dusului și venitului național 
create în agricultură s-a realizat 
tocmai pe baza tehnicii modeme 
furnizate de către industrie. Con
comitent cu sporirea produc
ției globale agricole a avut 
loc și sporirea venitului na
țional produs în agricultură 
cu 37 la sută față de anul 
1938, cu 96 la sută față de 
anul 1950. Toate acestea a-

(Continuare în pag. a V-a)

LE DISCUTĂM^DESPR^J TINERETE.EDUCATIE .RĂSPUNDERI
Ancheta pe care o încep are 

un subiect care sperie prin ne
număratele lui valeanțe, prin 
încărcătura imensă de viață con
ținută : FERICIREA. Bătut ca o 
monedă universală, veșnică ra
refiat de alîta folosință, cuvîn
tul aic rezonante tainice, închi
se în fiecare urare pe care o fa
cem altora, în fiecare dorință 
personală de fericire. Descoperi
sem, documentîndu-mă pentru 
acest subiect, că marii gînditori 
ai lumii au descompus FERICI
REA în particule infime, ca lu
mina, dar că tot spiritul lor ana
litic n-a făcut decît să păstreze, 
pentru fiecare epocă, pentru 
fiecare individ în parte, o pros
pețime și o emoție la fel de 
inedite, că, în orice fel au cla
sat-o sau au judecat-o filozofii, 
fericirea a rămas a oamenilor, a 
acelora care o adună în ei cu 
fiecare gînd, cu fiecare faptă sau 
izbîndă de viață.

FERICIREA — REZULTANTĂ 
SOCIALA

Iată, am răsfoit sute de scri
sori care purtau, puțin prețios, 
titlul anchetei de față: PRO

„Crescut intre noi, 
ne va reprezenta 

cu cinste../

„11 cunosc de aproape zece 
ani, adică din momentul în 
care a venit în uzină ca lă
cătuș. Pot spune că a cres
cut aici fiindcă adevărata me
serie a deprins-o în această 
uzină și tot aici s-a format 
politic și intelectual. Meritele 
lui deosebite au făcut să-i fie 
încredințate de timpuriu sar
cini de răspundere (organi
zator de grupă și apoi secre
tarul Comitetului U.T.C. pe 
sector, membru în Comitetul 
U.T.C. pe uzină, locțiitor de 
secretar în Organizația de par
tid a secției în care lucrează 
și în prezent secretarul de 
partid al aceleiași organiza
ții), de care s-a achitat cu 
toată seriozitatea" — iată Cu
vintele cu care Cojocaru 
Cristudor — inginerul șef al 
secției 7, prelucrări table a 
Uzinei „Semănătoarea" — l-a 
prezentat pe tînărul Duică 
Ion candidat pentru circum
scripția electorală municipală 
256 — București.

Un portret care-l poate face 
mîndru pe orice muncitor.

SABINA CArAUȘU

Continuare în pag. a ' U-a'

BLEMA FERICIRII. Rareori, 
în discuțiile cu prietenii, ne în
cumetăm să dezbatem, să comen
tăm această problemă, acordîn- 
du-i pe undeva aceeași inexo
rabilă veșnicie ca și universului. 
Dar cu noi înșine, într-un so- 
lilocviu intim sau în fața hîr- 

„PROBLEMA" 
FERICIRII

tiei, gîndurile se desfășoară mai 
lesne, ne simțim tentați să des
facem, cum se spune, firul în pa
tru, să descompunem, cum de
sigur au făcut-o atîtea milioane 
de oameni înaintea noastră, fe
ricirea în datele vieții noastre de 
zi cu zi...

Există o definiție a fericirii ? 
se întreabă nenumărați tineri

GALAȚI
Ne aflăm în bi

roul tovarășului Stan 
Alecu, prim-vice- 
președinte al Con
siliului popular mu
nicipal Galați. „Har
ta electorală'* 1 a mu
nicipiului — cuprin- 
zînd 120 000 de ale
gători, dintre care 
cei mai mulți lu
crează fie pe plat
forma de oțel a 
Combinatului side
rurgic, fie pe cale
le șantierelor navale 
— se afla întinsă pe 
biroul vicepreședin
telui, și fiecare as
pect al vieții cetățe
nești gălățene, În
scris aci, ni se părea 
la fel de important. 
Am lăsat, de aceea, 
sarcina alegerii te
mei pentru reporta
jul nostru de azi — 
pe umerii interlocu
torului.

februarie 1969, după 
patru ani de muncă, 
cele 66 de puțuri fo
rate la Vadul Roșea 
și Suraia, la 40 me
tri adînclrfie, au în
ceput să trimită. în 
fiecare secundă, prin 
cei 55 km conducte 
de aducțiune, 700 li
tri de apă freatică 
proaspătă și gustoa
să.

Reținem, din răs
punsul vicepreședin
telui consiliu-
1 u i popular muni
cipal, cuvintele: „apă 
gustoasă" și îl între
băm, zîmbind, ce în
țelege prin aceasta. 
Tot zîmbind, inter
locutorul nostru ne 
întreabă :

— Ați băut pînă 
acum apă din robi
netele Galațiului ?

A. TOMA
GH. ISTBATE

(Continuare în. 
pag. a >ll-a)

tă și relativă, acel imaterial care 
ne înconjoară ca un fum pe care 
vrem să-l inhalăm cît mai 
profund", după cum poeti
zează ing. Stelian Rotaru din 
Timișoara.

Omul și în general activitatea 
umană sînt indestructibil legați 
de fericire. Ne-o propunem ca 
scop în tot ceea ce facem, în 
intențiile noastre zilnice, în do
rința de realizare. Nici o expri
mare a generozității umane, 
față de noi dar și față de alții, 
nu poate ignora pulsul acestei in
tense aspirații spre fericire. Nici 
o discuție despre ideal nu poate 
fi adevărată dacă nu includem, 
ca o lege, atingerea fericirii.

Nu știu ce au gîndit oamenii 
înainte cu 500 sau chiar 100 de 
ani despre fericire, pe ce coor
donate au asimilat-o, în ce con
diții au realizat-o. Poate, la fel 
ca și noi, s-au întrebat asupra 
esenței acestui sentiment. Epoca, 
mentalitățile, condițiile sociale au 
imprimat idealului lor de fericire 
un contur anume, la fel cum

GALINA BADULESCU

(Continuare în pag. a V-a)

— Așadar, tova
rășe prim-vicepre- 
ședinte, care este, 
după părerea dv., 
evenimentul electo

ral cel mai impor
tant al zilei ?

— Cred că cel mai 
semnificativ „eveni
ment electoral" — 
cum* ir'numiți ~
al zilei de azi, este 
încheierea lucrărilor 
de aducțiune a a£ei 
potabile, forată în 
puțurile V r a n c e i 
pentru locuitorii mu
nicipiului nostru. De 
ce îl consider „eve
nimentul electoral al 
zilei" ? Pentru că a- 
ceastă problemă a 
făcut, la ultimele a- 
legeri, obiectul pro
punerilor a numeroși 
cetățeni, în cadrul 
întîlnirilor cu candi
date lor. Aceste 
propuneri s-au trans
format într-un o- 
biectiv important, 
trecut la loc de 
frunte pe agenda 
preocupărilor edili
tare. Și cuvîntul s-a 
materializat în faptă, 
proiectul de atunci 
a devenit realitate. 
Azi, la începutul lui

Centrul de calcul de programare și conducere a producției al 
Combinatului siderurgic de la Galați

TRAINICA 
PRIETENIE 
ROMÂN0- 

IUGOSLAVĂ
care au răspuns anchetei. Cei 
mai mulți, simțind inefabilul, 
ocolesc dicționarizarea noțiunii. 
„Cu toate că nu s-a formulat încă 
o definiție unanim acceptată — 
scrie profesorul Augustin Cernea 
din Satu Mare — fericirea este 
o stare sufletească deosebită, a- 

vînd un rol tonifiant, o acțiune 
binefăcătoare asupra întregii 
ființe, sporindu-i capacitatea cre
atoare, contribuind la diversifi
carea și amplificarea resortului 
său afectiv". In cîteva cuvinte, 
fericirea, fie ea definită sau nu, 
este un ideal, „acel CEVA că
tre care tinde omenirea de la 
începuturi, acea noțiune abstrac

Să-mi fie iertat dacă încep a- 
ceste rînduri cu evocarea unei 
întîmplări petrecute cu cîteva 
decenii în urmă.

Aveam pe atunci cinstea să 
mă aflu, ca profesor tînăr, în 
cancelaria unui liceu mare din 
București, printre ilustre figuri 
de dascăli încărunțiți de ani. 
Cîțiva profesori luaseră inițiativa 
sărbătoririi unui distins coleg cu 
ocazia încheierii activității didac
tice. Mă așteptam la o îndreptă
țită satisfacție. Un om încheia 
strălucit o carieră. Școala, cole
gii, prietenii îl înconjurau cu 
simpatie și recunoștință. Pe figu
ra profesorului se așternuse, însă, 
o umbră care-i întuneca privi
rile. In ochi îi luceau diamante 
jucăușe. „Asta înseamnă că sînt 
un om bătrîn", constatase cu 
mîhnire. Apoi, adăugase: „Via
ța dascălului este o perpetuă ti
nerețe. O tinerețe fără bătrîne- 
țe“. Mi-a fost greu să descifrez 
atunci sensul adînc al filozofiei 
încercatului nostru coleg. Aveam 
impresia că făcea poezie.

Anii m-au condus, fără vrerea 
mea, spre înțelegerea sensului 
adînc al acestor cuvinte. Nu era 
vorba de poezie, ci de filozofia 
unei vieți, a unei cariere la în
cheierea ei. Omul care trăise o 
viață numai printre tineri avea 
impresia că este permanent tînăr. 
Poate nici tîmplelor încărunțite, 
pe care și le privea deseori în 
oglindă, nu le dădea vreo cre
zare. Sufletul lui era tînăr. Ener
gia ce pulsa în venele lui vigu
roase se transmisese, printr-un 
tainic fenomen de osmoză, elevi
lor, transformîndu-se în idei și 
fapte. „Omul de la catedră" se 
considera un adevărat demiurg 
— animator spre idealuri înalte 
ale discipolilor care-i sorbeau cu 
aviditate cuvintele, se străduiau 
să-i descifreze anticipat inten
țiile și gîndurile, vedeau în el 
modelul lor de viață. Puțini oa
meni nu știau pe vremea aceea 
că profesorul în cauză era idolul 
școlarilor săi.

Intîmplarea la care m-am re
ferit nu este unică. Am văzut

Vizita pe care tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, a 
întreprins-o în România Ia in
vitația tovarășului Nicolac 
Ceaușescn, secretarul general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
prilejuit o călduroasă reafir
mare a tradiționalei prietenii 
care unește țările și popoarele 
noastre. A fost o vizită semni
ficativă pentru relațiile frățești 
dintre România și Iugoslavia, 
țări socialiste vecine. In cele 
două zile pe care le-a petrecut 
în România, înaltului oaspete 
iugoslav i s-a făcut o primire 
plină de căldură, expresie a 
profundelor sentimente de prie
tenie și sinceră simpatie pe 
care poporul român le nutrește 
față de popoarele Iugoslaviei. 
Trăind în aceeași parte a conti
nentului european, silite să facă 
față unor împrejurări istorice 
deseori similare, popoarele 
noastre au un trecut de lupte 
și aspirații comune, o prietenie 
care a înfruntat timpul și și-a 
dovedit trăinicia. Ele au 'putut 
să-și păstreze și să-și afirme 
ființa națională printr-o rezis
tență eroică, multiseculară, îm
potriva oprimatorilor, luptind 
cu abnegație pentru eliberarea 
națională și socială. Tradiționa
lele legături de prietenie au cu
noscut in anii din urmă o pu
ternică dezvoltare, ridicindu-se 

de-a lungul anilor mulți dintre 
colegii mei mai vîrstnici, despăr- 
țindu-se de școală cu același re
gret. In zadar încercau prietenii 
să-i consoleze, invocînd argu
mente de ordin rațional. In ase
menea cazuri, nu rațiunea își 
spune cuvîntul, ci inima, care, 
dacă bate într-adevăr pentru 
școală, pentru elevi, rămîne veș
nic tînără.

Asemenea lucruri nu le poate 
înțelege în tainica lor semnifi
cație decît cel care le-a trăit. 
Cine a trăit, dedieîndu-și viața, 
puterea de muncă, avîntid tine
resc, capacitatea de a se uita 
pe sine și a munci pentru alții, 
nu se poate considera niciodată 
bătrîn.

Profesorul dă și primește. 
Dăruiește cu generozitate tot 
ce mintea și inima lui au 
mai nobil și primește, Ia rin- 
dul său, prinosul recunoș
tinței generațiilor educate de el. 
Trăiește pentru școală și elevi, 
prin școală și elevi. Ceea ce el 
dăruiește azi se propagă mîine 
ca o binefacere la cei dimpre
jur, se amplifică și rodește, fer
tilizează adesea chiar terenul cel 
mai arid, dînd roade neașteptate.

învățătorul, care formează ce
lor mici deprinderea să rotun
jească primele litere, nu știe 
niciodată dacă în fața lui are 
un geniu sau un simplu muritor. 
Conștiința lui este animată de 
un ideal: să formeze din fie
care copil un om — un om in
tegru, cult, priceput, un cetățean 
devotat patriei și poporului, un 
creator de valori materiale și spi
rituale, reprezentantul de mîine 
al unei generații noi, active, în
drăznețe, constructoare a unei 
lumi bune și fericite. Profesorul 
care îi învață pe elevi să desci
freze ascunzișurile atomului, tai
nele cosmosului, frumusețea su
fletului omenesc, va trăi ideali
zat în amintirea fiecăruia dintre

Prof, emerit ION POPESCU 
Liceul „Gh. Lazăr", 

București

(Continuare în pag. a ll-a)

pe o nouă treaptă și dobîndind 
un nou conținut. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că 
„victoria socialismului in țările 
noastre a dat temeiuri noi și di
mensiuni tot mai ample priete
niei româno-iugoslave, care 
și-au găsit un puternic izvor în 
noua orînduire, in dorința co
mună de a conlucra și coopera 
ca buni vecini, pe multiple pla
nuri, in vederea realizării aspi
rațiilor de progres și bunăstare 
ale celor două popoare, pentru 
pace și securitate in Europa și 
in lume".

Convorbirile de Ia Timi
șoara dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescn și Iosip Broz Tito, 
desfășurate într-o atmosferă 
de prietenie, cordialitate și în
țelegere reciprocă, au prilejuit 
un schimb de păreri privind 
relațiile bilaterale și probleme 
actuale ale relațiilor interna
ționale și mișcării comuniste și 
muncitorești, precum și o infor
mare reciprocă asupra con
strucției socialiste în cele două 
țări. Comunicatul publicat la 
încheierea vizitei subliniază 
faptul că cei doi președinți ait 
constatat, din nou, cu deosebit! 
satisfacție, că relațiile de prie« 
tenie și colaborare dintre Repu’i 
blica Socialistă România și Reri 
publica Socialistă Federativii 
Iugoslavia, dintre Partidul Cort

EUGENIU OBREA

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Intre Constanța șl Ostrov, pa 
o distanță de o sută și ceva de 
kilometri, se înșiruie de-a lun
gul șoselei, zece sau douăspreze
ce comune. Două trăsături apar 
ca fiind asemănătoare în cel pu
țin 4 dintre ele : Adamclisi, Ion 
Corvin, Băneasa și Lipnița. Să 
le urmărim împreună, pe rînd.

PRIMA TRĂSĂTURA

Am încercat să aflăm direcții
le către care s-au orientat efor
turile organizației U.T.C. din 
Adamclisi, invitînd cîțiva tineri 
din cei peste 500 de uteciști care 
fac parte din organizația comu
nală la o discuție cu ajutorul 
căreia să conturăm obiectivelo 
organizației lor pe o perioadă 
mai mare de timp, să definim 
împreună ce metode proprii au 
fost folosite pentru îndeplinirea 
răspunderilor pe care organizația 
U.T.C. și le-a asumat. Rezulta
tul ? Cîteva declarații stingher- 
autocritice.

— De fapt, spunea Ion Giur
giu, secretarul comitetului co
munal, am încercat noi să orga
nizăm de cîteva ori niște acțiuni 
care ni s-au dat ca sarcină, dar 
nu ne-am prea descurcat. Așa că 
am renunțat la ele. Am rămas 
tot la joile tineretului și la cîte 
un bal din cînd în cînd. Poate 
în anul acesta să realizăm mai 
multe.

Ar fi de prisos să cităm în 
continuare. Am afla doar amă
nunte în legătură cu faptul că 
angajamentul luat în domeniul 
muncii patriotice n-a fost înde
plinit în totalitate datorită ne- 
participării tinerilor.

— N-am izbutit să-i convin
gem, se scuză secretarul.

Am mai afla că una din hotă- 
rîrile conferinței comunale, ex
primată ca atare și de programul 
de activitate al' organizației, pre
vede mobilizarea în mai mare 
măsură a tinerilor care lucrează 
nemijlocit în cooperativa agrico
lă de producție la formele da 
ridicare a calificării. Dar, am 
afla în același timp că nu s-a 
întreprins deocamdată nimic >n 
această direcție și că la cursurile 
învățămîntului agrozootehnic nu 
participă decît vreo trei inși.

— Precis nu știu, insistă secre
tarul, nu m-am interesat.

Lipsa de interes nu are limi
te. Ea se extinde, de fapt, asupra 
a ceea ce ar fi trebuit să însem
ne întreaga activitate a organi
zației. Păunica Grigore a venit 
acum patru luni în comună. 
După 120 de zile, tot ce poate 
să-și amintească despre activita
tea organizației din care face 
paite este că a fost 
mai întîi la o ședință, 
încă una.

Care sînt cauzele ? 
inițiativă ar fi una din ele. 
menționăm nu numai pentru 
are o circulație destul de serioa
să ci, mai ales, pentru faptul că 
duce, prin totala absență a fan
teziei, la uzura pînă Și a forme
lor de activitate ce stîrnesc de 
regulă interesul legitim al tine
rilor. La Ion Corvin am ajuns 
în plină desfășurare a unei joi a 
tineretului. Intr-una din sălile 
căminului cultural am întîlnit 
cîțiva băieți și cîteva fete. Dan
sau. Cineva schimba din cînd în 
cînd discurile la pic-up. Cînd 
am trecut pragul încăperii, dansa
torii s-au despărțit și s-au retras 
cuminți la perete ; fuseseră con
vinși că va începe o ședință. Așa 
se obișnuiseră. Asigurările noas
tre nu le-au putut schimba atitu
dinea de reținere și o anumită 
stînjeneală ciicumspectă în pri
viri, ca în așteptai ea unui mo
ment plicticos, însă de scurtă 
durată.

— Vedeți, ne spunea Ion Va- 
sile, secrctaiul comitetului comu
nal U. r.C., nu înțeleg ce poate 
să fie. Vin cîțiva tineri dar pro
blema e că se țin departe de ac
țiunile organizației aproape toți

băieții și toate fetele care s-au 
căsătorit în ultima vreme. Și nu 
e ăsta motivul, că s-au căsătorit. 
La Viile, unul din satele aparți
nătoare, nimeni nu se gîndește

— Și n-ați căutat să aflați 
de ce ?

-— Așa sînt oamenii acolo.
E ușor să spui „așa sînt oa

menii", să lași totul în seama o- 
biceiurilor pămîntului, să nu te 
întrebi ce depinde de tine, de 
echilibrul între ceea ce oferi și 
ceea ce le ceri tinerilor. Făcută 
la vreme, o autoanaliză a activi
tății organizației, a ceea ce a 
întreprins ea, a metodelor folo- 

, site în relațiile cu tinerii, a for
țelor din comună pe care a iz
butit să le mobilizeze, ar fi ară
tat că problemele esențiale ale 
comunei așteaptă încă să intre 
în preocupările zilnice ale orga
nizației U.T.C. Nici prin aflarea 
și rezolvarea solicitărilor nume
roase ale tinerilor din brigada de 
tractoare a întreprinderii pentru 
mecanizarea agriculturii care de
servește cooperativa agricolă, 
nici prin susținerea unui punct 
de vedere propriu, reprezentînd 
părerile și decizia tinerilor în a 
contribui la întocmirea planuri-

forțele unei secții întregi de-a 
lungul a mai bine de opt luni, 
neajunsurile muncii educative, 
semnalate cu atîtea prilejuri, au 
fost înlăturate, că prin cunoaș
terea amănunțită atît a organiza
țiilor U.T.C. cît și a dificultăților 
specifice fiecărui loc în parte au 
fost alese acele forme de influ
ențare, au fost transmise acele 
experiențe datorită cărora me
canismul educativ al organizației 
se desfășoară la fel de bine,, indi
ferent dacă un reprezentant al 
județului este sau nu prezent.

Precum se vede, tocmai acest 
lucru nu s-a întîmplat. Am fost 
gata să acceptăm, la un moment 
dat, că specializarea riguroasă a 
activiștilor i-a determinat pe 
aceștia să urmărească îndeosebi 
obiectivele muncii politico-ideo- 
logice, ale educării patriotice, 
culturale și științifice a tinerilor. 
Bruma de activități, rezumate la 
joi ale tineretului, la cîte un bal, 
Ia informările politice introduse 
ca preambul al vreunui film, la o 
sărbătoare a majoratului, recu
noașterea sinceră a secretarului 
comitetului comunal U.T.C. Lip
nița clarifică însă lucrurile :

— Pe nici o linie nu s-a făcut 
aproape nimic, abia s-a strîns

dințe, lăsînd nu numai să se în
țeleagă prin „am ajutat la orga
nizarea..." gradul contribuției per
sonale, ci afirmîndu-1 deseori, 
fără echivoc: 
„am întocmit", 
locul cui ? Fără 
celor care ar fi 
nizeze, să întocmească, să facă. 
Astfel de supliniri au o frecven
ță care le scoate din categoria 
accidentelor și le trece în aceea a 
stilului de muncă. Unul din ac
tiviștii comisiei culturale a con
sacrat de pildă, în anul trecut, 
74 zile de deplasare unui singur 
centru de comună, confundîn- 
du-se, la un moment dat, cu 
un instructor de echipe ar
tistice a cărui unică ocupa
ție o constituie dirijarea for
mațiilor corale, instruirea dan
satorilor și a interpreților de 
brigadă. Sentimentul de nepu
tință al tinerilor, instalat din clipa 
plecării activistului și pînă Ia 
reîntoarcerea sa ne apare, în îm
prejurări ca aoestea, firesc și jus
tificat.

Profesorul

prezentă 
apoi la

Lipsa de 
O 
că

„am organizat", 
„am făcut". în 
îndoială în locul 
trebuit să orga-

trăiește prin

elevii săi
(Urmare din pag. I)

MAMUȚII SUPER
CONTROLULUI

79 activiști U.T.C., 68 de vizite, 228 zile de

deplasare — intr-un singur an—in comuna

Adamclisi... Care sînt rezultatele?

lor de producție, în a se angaja 
să realizeze prevederi concrete 
din plan, organizația U.T.C. nu 
s-a afirmat în viața comunei cu 
toată forța de care este capabilă, 
cu tot prestigiul la care i-ar fi 
dat dreptul mobilizarea tuturor 
energiilor tinerești, creatoare, de 
care, așa cum este și firesc, dis
pune cu prisosință.

Cum se explică, în continuare, 
pasivitatea pe care o constatăm, 
sub o formă sau alta, în activi
tatea tuturor celor patru organi
zații U.T.C. comunale ? Răspun
sul este cu atît mai dificil, cu 
cît aici intervine...

A DOUA TRĂSĂTURĂ

...Care este, în mod paradoxal, 
tocmai prezența insistentă a acti
viștilor comitetului județean Con
stanța al U.T.C. în toate cele 
patru comune amintite. Cel pu
țin din punct de vedere conta
bil, lucrurile se prezintă limpede : 
la Adamclisi s-au efectuat, în 
cursul anului trecut, de fapt din 
martie și pînă în decembrie, 228 
zile de deplasare. Chiar dacă bi
lanțul ar îndreptăți aprecierea 
■secretarului .de comitet comunal, 
la Adamclisi au poposit anul 
trecut 19 activiști, de 68 de ori. 
Printre ei se aflau doi secretari, 
un șef de secție, cinci șefi de 
comisie. La Lipnița, din mai și 
pînă în decembrie, succesiunea 
se realizează între șefi de comi
sie și activiști ai secției propa
gandă și cultură, răspunderea ve
rificării rezultatelor muncii lot 
revenindu-i însuși șefului de sec
ție, tovarășului secretar Ispas Fe- 
țeanu.

Ce obiective au urmărit aid 
atîția oameni în atîtea și atîtea 
zile ? Ne-am fi putut imagina 
că acolo unde se concentrează

cotizația. Iar cel mai slab stă 
activitatea culturală.

Așadar, nu specializarea poartă 
vina, ci lipsa de responsabilitate, 
faptul că neglijînd scopurile fun
damentale ale muncii educative, 
sarcinile precise ale secției de 
care aparțineau, nici unul din ac
tiviști nu s-a gîndit și n-a fost 
sfătuit să se gîndească și la de
contul moral pe care are datoria 
să-l facă la sfîrșitul fiecărei pe
rioade de deplasare. Această pa
sivitate, împletită cu o orientare 
eronată care dădea atenție mai 
ales amănuntului, subînțelegînd 
prin problemele generale ale 
muncii U.T.C. strângerea cotiza
ției și respectarea unui grafic de 
ședințe, au dus împreună la di
minuarea rolului activistului în 
relațiile sale cu organizațiile pe 
care era însărcinat să le îndru
me. Se cuvine să semnalăin și 
faptul că absolutizarea activită
ților în sine, urmărirea organiză
rii lor cu orice preț, transforma
rea acestora din mijloace pentru 
atingerea unui scop în însuși sco
pul final grevează eficiența ac
tivității, pune sub semnul între
bării rezultatele muncii organi
zației U.T.C. în goana după acti
vități, fenomenele specifice — fo
care de influențe negative unele, 
sau, altele, dimpotrivă, pîrghii 
prin consolidarea cărora se pot 
extinde experiențe bune — se es
tompează, scapă neatinse obser
vației exigente și în pofida nu
mărului „corespunzător" de ac
tivități, nimic nu se schimbă, 
revirimentul așteptat întîrzie să 
apară, elementul pozitiv ‘nu-și 
modifică proporția. Supremația 
participării la un număr cît mai 
mare de activități îi face pe 
mulți activiști să-și înscrie în pal
mares simpozioane literare, ser
bări cîmpenești, prezențe la șe-

SA FIE EXPLICAȚIILE 
O EXPLICAȚIE ?

— Este, evident, o greșeală 
noastră, a biroului, recunoaș
te, de la bun început, tovarășul 
Ion Popescu, prim secretar al co
mitetului județean U.T.C., pen
tru că în aceeași situație se mai 
află și alte secții, nu numai aceea 
de propagandă și cultură. Chiar 
dacă într-o primă etapă de acti
vitate intențiile au fost acelea de 
a dovedi că pot fi organizate 
acțiuni diverse cu tinerii, că bla
zarea acestora atît de des trîm- 
bițată altădată pe la raioane e 
nereală, o altă unitate de măsură 
a ceea ce doream să facem s-ar fi 
cuvenit să existe. In asemenea 
cazuri, rolul fiecărui membru al 
biroului comitetului județean ar 
fi fost acela de a interveni au
toritar, de a corecta eventualele 
erori de optică sau exagerări pe o 
anumită linie în munca activiști
lor, de a ține seama nu de date 
generale în recomandări, ci de 
nevoile reale ale unor împreju
rări cunoscute ; de a face obiec
ții chiar asupra stilului de mun
că, asupra criteriilor după care 
înțelege biroul să îndrume acti
vul, să pregătească instruirile a- 
Saratului, asupra notelor de pro- 

leme cu care pleacă activiștii 
pe teren. O analiză exigentă fă
cută și de noi, din păcate abia 
în ultima vreme, ne-a demons
trat că nu ne-am folosit forțele 
în funcție de condițiile proprii 
ale județului. Cu toate lipsurile 
scoase la iveală, noi o conside
răm utilă, pentru că ne-a arătat 
limpede în ce direcție va trebui 
să acționăm, către ce perspective 
să ne orientăm în viitor efortu
rile. Am și procedat, de altmin
teri, la o repartizare nouă a ac
tivului, la o lărgire a competen
tei sale în cadrul specializării pe 
problemele secțiilor și comisiilor. 
De fapt, adevărata specializare 
o vom începe acum.

S-ar fi cuvenit poate începută 
< mai de mult. Explicațiile oferite, 
deși nu sînt deocamdată decît 
proiecte și intenții, ar putea ține 
loc obișnuitelor concluzii. Ori
cum, socotim necesar să precizăm 
că atribuțiile biroului județean 
nu se rezumă la analiza unei 
situații sau alteia cînd deficien
țele se adună. Fiecare membru 
al biroului are obligația să urmă
rească îndeaproape munca acti
viștilor din resortul de care răs
punde, să desfășoare o îndrumare 
și un control încheiate cu măsuri 
eficiente, aplicate fără întîrziere. 
Deplasările membrilor biroului 
pe teren trebuie să se soldeze cu 
observații multilaterale asupra 
fenomenelor tipice, cu propune
rea unor soluții, cu sesizarea ime
diată a acelor dificultăți pentru 
înlăturarea cărora este necesar 
efortul colectiv, conlucrarea e- 
nergiilor tuturor secțiilor și comi
siilor comitetului județean.

a

MIRCEA TACCIU

cei 
zîmbetul ce însoțea o notă bună, 
mîna care aștemea formule pe 
tablă, fruntea încruntată în mo
mentele de justificată nemulțu
mire.

Sînt profesori care se necăjesc 
atunci cînd elevii n-au corespuns 
întru totul așteptărilor lor, după 
cum sînt și elevi nemulțumiți că 
n-au fost totdeauna înțeleși, sti
mulați, cruțați de unele eforturi, 
de anumite neplăceri. Sînt nori 
trecători care nu umbresc o mun
că, nu întunecă mințile, nu de
zarmează, nici nu spulberă idea
luri.

Adesea întîlnesc pe unii dintre 
foștii mei elevi, astăzi oameni cu 
rostul lor bine definit în socie
tate : ingineri Ia cîrma unor mari 
întreprinderi, actori cu numele 
înscrise pe primul Ioc al afișe
lor, profesori cu renume, medici 
de o rară destoinicie, funcționari 
și muncitori, tehnicieni îndemî- 
natici, fiecare onorat la locul lui 
de muncă. Pe unii nu i-am vă
zut de cînd purtau șapca de li
cean. Azi au tîmplele încărunți
te. Mulți mă opresc pe stradă, 
mă întîmpină în sălile de spec
tacole, îmi oferă cu plăcere un 
scaun într-un birou. Încerc de 
fiecare dată să descifrez, dincolo 
de aparențe, omul și mă întreb 
cu îndreptățită grijă de părinte : 
cui datorează omul acesta situa
ția lui de azi, ca om în societa
te ? Multora. Poate ceva și mie. 
Nu sînt singurul dascăl care gîn- 
dește astfel. Asemenea gînduri 
nu izvorăsc dintr-un orgoliu pue
ril, ci din teamă că nu vom fi 
făcut totdeauna, pentru fiecare 
dintre elevii noștri, tot ceea ce 
trebuia.

Mai mult ca oricînd, rolul șco
lii și al slujitorilor ei crește. Mi
lioane de copii studiază, milioa
ne de adulți împărtășesc emoțiile 
lor : frați și surori Apakinari, pa-' 
rinți, bunici șt Bunice, prieteni 
și rude. Școala nu mai este un 
privilegiu, ci un puternic focar 
de cultură. Spre ea se îndreaptă, 
atente, privirile conducerii parti
dului și statului nostru. Confe
rința națională a profesorilor, 
care va începe zilele acestea, 
este numai una din dovezile a- 
cestei griji permanente. Cu acest 
prilej, cele mai frumoase gînduri 
ale noastre pentrtr participanții 
la Conferință și pentru toți slu
jitorii școlii, care o așteaptă cu 
îndreptățită nerăbdare, nu numai 
fiindcă aceasta va dezbate sta
tutul corpului profesoral și va 
reglementa activitatea a peste 
180 000 de dascăli, ci și pentru 
că ea reprezintă expresia voinței 
de muncă, dăruire și abnegație 
a actualilor și viitorilor educatori 
ai fiilor României socialiste.

care i-au urmărit cu bucurie

ÎN INTÎMPINAREA ALEGERILOR

(Urmare din pag. I)

La 21 ianuarie tînărul -profe
sor GH. ST MOCANU din 
Drăgănești-Vlașca a avut cin
stea de a fi propus candidat 
în circumscripția electorală nr. 
22 din satul Gruia---- Drăgă-

nești Vlașca

Brigadierul zootehnist VĂDU
VA NICOLAE a fost propus 
candidat in circumscripția 
electorală nr. 40, satul Cer- 
netul din județul Teleorman

CRESCUT ÎNTRE NOI
(Urmare din pag. I)

Intr-adevăr, organizația U.T.C. 
a uzinei îi datorează ridica
rea profesională a multor ti
neri din secția în care acesta 
lucrează, rezultate bune și 
foarte bune în rezolvarea sar
cinilor de plan, în organiza
rea acțiunilor de muncă pa
triotică, a celor cultural-dis- 
tractive. înzestrate cu spirit or
ganizatoric, inovator (propune
rile sale contribuind la re
ducerea consumului de metal 
în producerea diferitelor pie
se), plin de inițiativă și entu
ziasm, Duică Ion a pri
mit în anul 1967 insigna ju
biliară și Medalia Muncii.

Sînt condusă în atelierul cu

pricina. Sînt întimpinată de 
zgomotul mașinilor, de miro
sul greu de ulei, de febra 
muncii. La una din mașini îmi 
este prezentat tînărul despre 
care mi s-a vorbit pînă acum 
cu atîta admirație.

— Emoția pe care ați încer
cat-o de curînd este prima de 
acest gen. Ce le-ați promis 
celor ce n-au acordat încre
derea lor ?

— Că voi face totul să le 
demonstrez că încrederea a- 
ceasta mă va mobiliza și mai 
mult în activitatea socială, 
propunîndu-le ca împreună să 
încercăm a recîștiga, pentru 
circumscripția noastră, locul 
de fruntașă pe Capitală,

Nu v-a frapat miro
sul persistent al clo
rului ? Apa Dunării, 
deși prezintă avan
tajul că ne este la 
îndemînă, are și un 
mare inconvenient : 
trebuie sterilizată cu 
mari cantități de 
clor. în schimb, apa 
freatică a adînclmi- 
lor este nu numai 
foarte curată, ci și 
foarte gustoasă, 
pentru ~~ ~"i
necesită 
igienice 
Iată de 
Galațiului au, 
toate motivele să se 
bucure de darul ce
lor 170 de milioane 
lei, cheltuiți pentru 
realizarea acestui o- 
biectiv edilitar.

Intr-adevăr, o te
mă interesantă ! Am 
cerut dosarul cu pro
punerile alegătorilor 
gălățeni — exprima
te în timpul campa
niei electorale de a- 
cum patru ani — și 
am început să le 
studiem, cu intenția 
de a vedea în ce mă
sură ele au stat în 
atenția deputaților șl 
edililor. Iată lista 
principalelor propu-

că nu mai 
tratamente 

energice, 
ce cetățenii 

azi,

neri de atunci, din 
primăvara anului 
1965 : construirea u- 
nei case de cultură 
orășenești ; îmbună
tățirea rețelei stra
dale ; introducerea 
termoficării ; dezvol
tarea rețelei comer
ciale, măi ales în 
noile cartiere ; ex
tinderea rețelei de 
canalizare ; un cine
matograf nou în Ți- 
glina ; îmbunătățirea 
transportului în co
mun ; deschiderea a 
trei școli noi ; un 
viaduct care să lege 
transportul orășenesc 
către combinatul si
derurgic etc.

Ce s-a întîmplat 
cu aceste propuneri ?

In loc de răspuns, 
interlocutorul nostru 
ne-a invitat la o 
plimbare prin Galați, 

înainte de a intra 
în cartierul nou Ti
glina, ne-a atras a- 
tenția o clădire im
punătoare, care mai 
păstrează și cîteva 
schele. O inscripție 
mare, așezată în fața 
clădirii, ne avertiza 
că acolo se află șan
tierul casei de cul
tură municipale. Ori
ce comentariu era 
de prisos. Așa încît

am pornit mai de
parte, spre Țiglina 
III. O clădire in 
construcție — noul 
spital modern, cu 
1 100 paturi — ates
ta, din nou, cu pu
terea faptelor, că 
încă o propunere a 
alegătorilor este pe 
cale de a fi împlini
tă. O altă clădire din 
Tiglina — al cărei 
profil o desemna 
drept centrala ter
mica — ne-a tnttm- 
pinat cu dîrele sub
țiratice de fum, re
vărsate pe coșuri. 
„Aceasta — ne ex
plică tov. Stan Alecu 
— este stația de ter- 
moficare, cu o pu
tere de J00 glgacalo- 
rii“. Cel 21 km de 
rețea subterană — 
prin care circulă 
căldura apartamen
telor Țiglinei — noi
le puncte și com
plexe comerciale pe 
care le întîlnim în 
drum, sînt, de ase
menea, alte realități 
edilitare ridicate pe 
baza propunerilor 
cetățenești. însem
năm, mai departe, 
din goana mașinii, 
în carnetele noas
tre : complexul co
mercial Mazepa,

o-

complexul comer
cial A-3 Tiglina II. 
un nou cinematograf, 
cîteva zeci de noi 
puncte comerciale pe 
tot cuprinsul orașu
lui. La fel, cele trei 
școli noi. nr. 5, nr. 
10 și nr. 11. Mașina 
noastră lunecă în
tre timp, lin, pe por
țiuni ale celor 200 000 
m p asfalt turnați în 
ultimii patru ani, ale 
celor 120 000 m p pa
vele sau 21 000 m p 
de șosea pietruită în 
aceeași perioadă. Sub 
dalele de piatră și 
sub pătura de asfalt 
a unor străzi se află 
3 km de canalizare 
nouă. Pe străzile
rașului întîlnim, la 
intervale regulate de 
timp, spațioasele și 
confortabilele auto
buze ale transportu
lui în comun, al că
ror număr a sporit 
In patru ani : de la 
100 la 400 vehicule.
Scurta noastră 

plimbare gălățeană a 
fost edificatoare a- 
supra soartei propu
nerilor alegătorilor 
din urmă cu patru 
ani. Iată de ce, cei 
120 000 alegători ai 
Galațiului, care se 
pregătesc pentru în- 
tilnirile cu candida- 
ții, au toată certitu
dinea că deziderate
le lor, consacrate 
dezvoltării, orașului, 
confortului său, se 
vor împlini. Așa cum 
se vor înfăptui — 
cu tăria de beton și 
oțel a faptei — toa
te importantele o- 
biectlve prevăzute în 
Manifestul Frontului 
Unității Socialiste.

ION CRÎNGULEANU
— Ce crezi că trebuie să 

știe un poet tînăr ?
— A ști că ești tînăr l 

Asta înseamnă: a trăi din 
răsputeri, fără prejudecăți, 
apăsări inutile, îndoieli plîne 
de facilitate, să nu eviți ni
mic și să faci totul pentru 
poezia care se vrea aparți- 
nînd omului și condiției lui 
contemporane.

— Ce te impresionează mal 
mult la colegii tăi de gene
rație ?

— Evident, poezia lor.
— Ce te bucură mai mult 

în prezent ?
— Nerăbdarea pentru cele 

două cărți de poezie care 
trebuie să-mi apară anul a- 
cesta : „Sonete mute" șl 
„Ritmuri române". Ele se 
deosebesc .fundamental una 
de alta, deși între cele patru 
coperți e o pledoarie frene
tică pentru omenesc șl uma
nitate. Nici o clipă nu-1 pă
răsesc pe om, adică pe cel 
de lingă mine, pe mine în
sumi, pe cel car» se com
pune din noi.

— Cine te încurajează cel 
mai mult să scrii ?

— Limba românească și 
Eminescu !

— La ce lucrezi acum ?
— Recent am predat Edi

turii

„Elegii pentru Domnul", pa 
care n-o divulg decît enun- 
țînd-o, și... fac un sumar 
pentru colecția „Albatros". 
Cu riscul de-a părea cam 
Incomod pentru cineva, în
tocmesc în liniște o _ 
gie a poeților tineri 
vreau să fie făcută în 
original și serios.

...Interviul nostru a 
loc ieri dimineață, Ia Editu
ra tineretului'. Zi în care 
poetul Ion Crînguleanu a în
cheiat prima formulă a su
marului proiectat pentru co
lecția Albatros".

antolo- 
care 
mod

avut

tineretului cartea de

ÎN PIAȚA SCÎNTEII

PASAJ DENIVELAT
PENTRU PIETONI

s. c,

3263“—trenul 
vacanței

MJine, în zori, 800 de «tu- 
dențl bucureșteni vor pleca 
spre taberele de odihnă de la 
Sinaia, Predeal și Pîrîul Re
ce, în cele 10 vagoane ale 
trenului special nr. 3263. Tot 
în cursul zilei de miine, alți 
320 de studenți vor fi pasa
gerii acceleratului nr. 209, cu 
destinația Bușteni. Alți co
legi ai lor — care în această 
vacanță se odihnesc în tabă
ra de la Tușnad — vor călă
tori cu trenul 4005.

Tot mîine, alte „trenuri ale 
vacanței" vor pleca spre ta
berele studențești alpine de 
la cabanele Padina, Peștera, 
Gura Diham, Babele și Mun
tele Roșu.

Dialoguri 
despre istorie
In sala cinematografului 

„Gloria", 600 de elevi de la 
școlile din cartierul Titan 
s-au întîlnit cu scriitorul Du
mitru Almaș, cu prilejul apa
riției volumului „Eroi au 
fost, eroi sînt încă...", publi
cat de Editura politică. O în- 
tilnire „de lucru" între un 
scriitor și cititorii săi și, în 
același timp, o ilustrare a in
teresului viu pe care îl poar
tă tineretul școlar cărților 
care abordează marile teme 
ale luptei poporului nostru 
pentru libertate și progres.

0 expoziție 
a trofeelor

în Piața Scînteii a început construcția unui pasaj denivelat de 
pietoni, primul obiectiv din numeroasele construcții cuprinse 
în planul de organizare al Expoziției realizărilor economiei na
ționale — 1944—1969.

Pasajul va face legătura între expoziție și Parcul Herăstrău, 
interseclînd Bd. Mărăști și Șos. Kiseleff, în imediata apropiere 
a Pieții Scînteii. Prevăzut cu patru intrări-ieșiri, astfel dispuse 
încit pietonii să poată ajunge cît mai aproape de stațiile princi
palelor mijloace de transport în comun, pasajul va avea o lun
gime de 125 m și o adincime de 3,75 rn.

Construcția se va desfășura în două etape. In prima etapă so 
va executa porțiunea de sub Bd. Mărăști și zona centrală carosa
bilă a șoselei Kiseleff, circulația făcindu-se pe cele două benzi 
laterale ale acestei șosele ; în etapa a doua, circulația asigurîn- 
du-se pe Bd. Mărăști și zona centrală a șoselei Kiseleff.

întreaga lucrare urmează a fi recepționată în prima jumătate a 
lunii august.

■ VInătoril din masivul Gur- 
ghiu ne invită azi la un ori
ginal vernisaj de sezon : pri
ma expoziție-magazin din 
(ară pentru prezentarea și 
desfacerea trofeelor vlnăto- 
rești. Amatorii sînt așteptați 
de trofee de cerbi carpatini, 
căpriori și mistreți, piei și 
blănuri (gata prelucrate), de 
urși, vulpi, rîși, jderi, vidre 
etc. Clasificate după tabela 
internațională de punctaj, 
multe dintre aceste trofee în
trunesc sufragiile obținerii 
medaliilor de aur și argint, 
anunțîndu-se ca principale 
favorite la Viitoarele tîrguri 
și expoziții internaționale.

I. VULCAN 
Subredacția voluntară- 

Mureș

(Agerpres) Noutăți

Teatru] Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) ; 
HEIDELBERGUL DE ALTÂ- 
DATA, ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : PĂRINȚI TERIBILI, 
ora 19,30; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala Stu
dio) : COMEDIE PE ÎNTU
NERIC, ora 20 ; (în sala Tea
trului de Comedie) D'ALE 
CARNAVALULUI, ora 20 ; 
Teatrul Mic : VREI SĂ FII 
NEVASTA MEA ? (Spectacol 
O.S.T.A.), ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Maghe- 
ru) : „ClND LUNA E AL
BASTRĂ", ora 19,30 ; Teatrul 
Giulești : VISUL UNEI
NOPȚI DE IARNA, ora 19,30; 
I.A.T.C. : MULT ZGOMOT 
PENTRU NIMIC (premieră), 
ora 19,30 ; Teatrul „Țăndări
că (Calea Victoriei 50) : A- 
VENTURILE LUI PLUM 
PLUM, ora 11 ; (Academiei 
28—30): A FUGIT UN TREN, 
ora 17 ; Teatrul satlric-mu- 
zical „C. Tănase" (Sala Sa- 
ycy) : „CA LA TĂNASE, ora 
19,30 : (Calea Victoriei 174) : 
VARIETĂȚI PE PORTATIV, 
ora 19,30 ; Teatrul de Estradă 
„Ion Vasilescu" : DE LA 
BACH LA TOM JONES", 
ora 20 ; Ansamblul artistic al 
U.G.S.R. : SELECȚIUNI '68, 
orn 20 : Circul de stat : 
RAPSODIA ACROBATICA, 
ora 19,30.

Complexul de industriali
zare a lemnului'din Reghin1 
a onorat o originală coman
dă : arcuri și săgeți, viitoare 
arme în luptele dintre tru
pele vajlahe și otomane care 
se vor desfășura pe platou
rile de turnare a filmului 
istoric românesc „Mihal Vi
teazul".

Colectivul de aici și-a în
scris colaborarea pe generi
cul a încă cinci filme artis
tice șl documentare.

pentru turiști
Pe Valea Cetății a început 

construcția unui nou drum 
turistic care va face legătura 
între Rîșnav și Poiana Bra
șov. Potrivit prevederilor, 
noua pale de aCcei spre cu
noscuta stațiune montană va 
fi dată în folosință încă 
cursul acestui an.

Prin construirea acestei 
sele, Rîșnpvul va deveni 
cui de intîinire a 10 drumuri 
turistice.

în
șo-
10-

MARȚI 4 FEBRUARIE 1969
17.30 — Telex TV.
17,35 — Consultații la mate

matică (ci. a VIII-a). 
Tema : Probleme re
zolvate prin algebră 
și prin aritmetică. 
Prezintă prof. I. Oli
vette.

18,05 — Limba engleză. Lec
ția 45

18.30 — Pentru copii : Micii
meșteri mari. 
dioreceptorul cu am
plificare directă".

19,00 — Telejurnalul de sea
ră.

19.30 — 2 martie 1969 — Din
carnetul scriitorului.

19,45 — Tele - universitatea. 
Istoria civilizațiilor. 
Japonia. Comentariu 
de prof. Ion Timuș.

20,15 — Seară de teatru : 
„Petru Rareș" de 
Horia Lovinescu. In
terpretează un colec
tiv al ■ Teatrului 
„Constantin, Nottara". 
In distribuție : Geor
ge Constantin. Dorin 
Varga, Eugenia Bă- 
dulescu, Ștefan Ra- 
dof. Scenografia : 
Mircea Marosin. Re
gia : Sorana Coroa- 
mă.
In pauză : Filmul do
cumentar : „Triptic 
de artă populară".

22,45 — Telejurnalul de 
noapte.

23,00 — închiderea emisiunii.

„Ra-

RIO BRAVO (ambele serii)
rulează la Patria (orele 9,30 ; 
13 ; 16,30 ; 20) ; București (o- 
rele 9 ; 12,15 ; 16,15 ; 20).

UN OM PENTRU ETERNITATE 
rulează la Republica 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;

21,15).
MARELE ȘARPE

rulează la Luceafărul
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,45) ; Festival (orele 9 ; 11,15 ; 
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

PRIMAVARA PE ODER
rulează la Capitol (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

UN DELICT APROAPE PER
FECT

rulează la Victoria (orele 9
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ,
20,45) ; Miorița (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18.15 ; 20.45).

ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează la
13.45 ; 16 ;

NOAPTEA

18 ; 20,30) ; sîmbătă orele 18 
program de desene animate.

FELDMAREȘALA
rulează la Feroviar (orele
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ;
Excelsior (orele 9,45 ; 12,15 ;
14.45 ; 17,15 ; 19,45) ; Modern 
(orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45) ; Flamura (orele
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30).

PANTOFUL CENUȘARESEI 
rulează la Lumina (orele 
8.45—16,30 în continuare; 18,45; 
20,45) ; Aurora (orele 9—16. în 
continuare ; 18.15 ; 20,30).

BECKET
rulează la Grivița (orele 9,30 ;
12.30 ; 16,15 ; 19,30) ; Tomis (o- 
rele 10 : 12.45 ; 15.30 : 19).

ÎNTOARCEREA VRĂJITORU
LUI

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

PLANETA MAIMUȚELOR
rulează la Buzești (orele 15.30;
18) ; RĂPIREA FECIOARE
LOR (orele 20,30)

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER, MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL

rulează la
15.30 ; 19) ; Dacia (orele 

19,45).
PROFESIONIȘTII

rulează la Bucegi (orele 
12 ; 15.30 ; 18 ; 20,30) ;
(orele 9—15.43, în continuare ;
18.15 ! 20.45).-

nOMBRE
rulează Ia Unirea (orele 15,30 ; 
18) ; VALURILE DUNĂRII (o- 
reie 20.30).

INIMA NEBUNA, NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Lira (orele 15,30 ;
18), ACUZATUL (orele 20,30). 

TARZAN, OMUL MAIMUȚA, 
FIUL LUI TARZAN

rulează la Drumul sării (ore
le 16 : 19).

COLUMNA (ambele serii)

(orele
18,45 ;

(orele
18,30 ;

»

Doinâ (orele 11,30 
18,15 ; 20,30).

Union (orele 15,30

>

Cotroceni (orele
8.30 ;

9,30 ; 
Arta

rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 19) ; Mbșllor (orele
15,30 ; 19).

URLETUL LUPILOR
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

JUDOKA AGENT SECRET 
rulează Ia Rahova (orele 15,30; 
18) ; RĂZBUNAREA HAIDU
CILOR (orele 20,30).

PRINȚESA
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 20,30) ; TUNELUL (o- 
rele 18).

ULTIMUL VOIEVOD
rulează la Pacea (orele 16 ; 
18 ; 20) ; de la 6 februarie
cAderea imperiului ro
man (orele 16 : 19.30).

caderea imperiului ro
man

rulează Ia Crîngași (orele 
15.30; 19) ; De la 6 februarie 
ULTIMUL VOIEVOD (orele 
15,30 : 18 : 20,30).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18 , 20,15) ; de la 6 februarie 
CE NOAPTE. BĂIEȚI I (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,15).

CLOVNI PE PEREȚI
rulează la Central (orele 16,45: 
18.45 ; 20.45) ; NOAPTEA te
tele 11.45) : AVENTURA (ore
le 14.15) ; STRIGATUL (orele 
9.15).

CÎNTECELE RENAȘTERII : 
OMUL DIN LUNA ; MISTE
RUL CULORILOR ; CIMEN
TUL ; MERELE ; ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC NR. 12/1968 

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21' în continuare).

EXPRESUL COLONELULUI 
VON KYAN

rulează la Melodia
8.30 : 11 ; 13.30 ; 16 ;
21) ; Gloria (orele 9 ;
13.30 ; 16 : 18,15 ; 20,30).

ÎMPUȘCATURI SUB SPÎNZU- 
RATOARE

rulează la Floreasca (orele 9 ;
11.30 ; 14 ;...............

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIF 
rulează la Volga (orele 14,30 • 
16,30; 18.30 : 20.30).

LUSTRAGIUL
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18) ; MICA ROMANȚA 
DE VARA (ca 20,30)

MADE IN ITALY
rulează la Popular (orele 
15,30 ; 20.30) ; TELEGRAME
(orele 18).

VEȘNICUL ÎNTÎRZIAT 
rulează la Munca 
18) : DUMINICA 
(orele 20).

OSCAR 
rulează la Flacăra „„
18) ; NICOLAI BAUMANN 'te
rete 20.30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Vjtan (orele 15,30 • 
18) ; ÎN ORAȘUL „S“ (orele 
20,30).

(orele
18,30 ;
11,15 ;

17.30 ; 20).

(orele 16 ;
LA ORA 8

(orele 15,30;
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efervescente 
pentru înflorirea 

României socialiste

Orice rută pe pămîntul românesc e, prin varietatea tabloului său, o rută 
a ineditului. O șosea, străbătută în goana mașinii, e un segment de viață, un 
caleidoscop de priveliști în care marea construcție hipermodernă, elementul 
industrial de ultimă oră, se învecinează, să zicem, cu prispa de lemn a căsu
ței de țară, sau cu un poetic colț de natură, înfr-un amalgam de imagini ale 
cărui linii de sens le hotărăște, fixîndu-le, ochiul vizitatorului. Plecați pe un 
astfel de drum — pe șoseaua care leagă Bucureștiul de orașul Pitești — doi 
tineri scriitori, Cezar Baltag și Nicolae Velea, ne oferă, în pagina de față, 
citeva din impresiile culese, fixînd profilul unui traseu, al unui segment de 
viață, surprinse într-o dimineață de februarie, într-una din aceste zile eferves
cente de muncă și de creație.

HAIDUCUL 
RADU LUI 
ANGHEL
Șl AUTO 
MOBILUL

La marginea de nord a Pi
teștilor, peste afluentul sting 
al Argeșului, numit Rîul 
Doamnei, care îfi are izvoa
rele la poalele celui mai înalt 
pisc din țară, vîrful Moldo
veana, se întindea înainte 
vreme pădurea Colibași. Era 
codrul necazurilor, leagănul 
haiducilor, scăparea celor care 
nu mai puteau îndura povara 
boierescului. în documentele 
de prin secolul al XVII-lea 
din Țara Românească cuvîn
tul colibași desemna acea ca
tegorie de țărani dependenți 
al căror nume venea de la 
colibele îngropate jumătate 
sub pămînt în care locuiau. 
Cum locul acestor bordeie ale 
săracilor fără case era în afara 
satului, de cele mai multe ori 
pădurea le adăpostea famili
ile și mizeria. în desimea co
drului Colibașilor, printre cei 
mai săraci dintre săracii a- 
cestor meleaguri, a durat o 
vreme faima unuia din cei 
mai vestiți haiduci despre care 
cîntecul popular ne vorbește 
astfel: Prunză verde-a bobi
lor / Bobilor și-a teilor / Sus 
pe dealul Grecilor / la coada 
Strîmtorilor / Puterea pădu
rilor / E hotacu hoților / Lo
cașul voinicilor / Pieirea 
ciocoilor. Aici, pe malul sting 
al Rîului Doamnei, pe o vale 
largă formată între dealurile 
domoale ale podișului getic, 
acolo unde altă dată cetele lui 
Radu lui Anghel își înstrunau 
caii, se ridică azi Uzina de 
piese auto-Colibași. în 1952, 
aici, la marginea pădurii, unde 
înainte vreme, în crengile fa
gului, Radu lui Anghel și hai- 
dttcii săi își atîmau armele de 
fier aducătoare de dreptate, 
s-a construit așadar prima u- 
zinl de prelucrare a metale
lor din Pitești. Anul trecut, la 
20 august, pe lingă Uzina de 
piese auto, s-a inaugurat Fa
brica de autoturisme — Pi
tești, prima din țară, care va 
produce 40 000 de autotu
risme Dacia, anual. Potecile 
podite de alune, sunate cînd- 
va de copitele cailor haiducu
lui, sînt astăzi asfaltul pe care 
rulează roțile automobilelor 
românești.

...Aceasta a fos prima ima
gine pe care am cules-o din 
această călătorie.

RADICALII 
CHIMIEI,

VALENȚE
OMENEȘTI

Circumscripția județeană 
nr. 26 din municipiul Pitești 
cuprinde zona cartierului Cra- 
iovei, cartier nou în proporție 
de 80 la sută. Locatari ai a- 
cestui cartier sînt muncitorii 
de 1a Platforma chimică din 
Pitești, de Ia Rafinărie, de Ia 
Uzina de negru de fum. Așa
dar, majoritatea alegătorilor 
din circumscripția 26 sînt chi- 
miști, profesie altădată in
existentă în orașul Care a îm
plinit anul trecut 580 de ani 
de existență. Pentru că, ori- 
cît de metaforic am voi să 
gîndim, nu vom putea sta
bili decît o legătură fortuită 
și stîngace între cele cîteva 
boiangerii fi tăbăcării care 
existau înainte creme in stră
vechiul tîrg de pe malul Ar
geșului și moderna platformă 
chimică a municipiului de as
tăzi.

Și, firește, oamenii cu cea 
mai tinără profesie din Pi
tești, chimiștii sau viitorii chi- 
miști, sînt de bună seamă ji 
ca virstă oameni tineri. La 20 
ianuarie, într-una din sălile 
grupului școlar de chimie, 
Voineag Constantin, prim se
cretar al Comitetului jude
țean U.T.C. și-a depus cari, 
didatura pentru alegerile de 
la 2 martie, în fața tinerilor 
săi alegători. Mulți dintre ei 
votează pentru prima oară și 
tot pentru prima oara Voineag 
Constantin candidează în a- 
legeri. Activist de 17 ani, om 
cu o bogată activitate politică 
și profesională, înzestrat cu o

'.‘.-A—. *.'.• ' '

„Dacia 1100“ la peronul uzinei care-l produce : Fabrica de auio- 
— Piteștiturisme

viziune modernă asupra func
ției sociale pe care o repre
zintă, Voineag Constantin nu 
are mai mult de 35 de ani. 
Cunoaște foarte bine circump- 
scripția în care candidează și 
ne mărturisește că a fost deo
sebit de emoționat de întîlni- 
rea pe care a avut-o cu ale
gătorii. „Nu consider obliga
ție mâi mare pentru mine de
cît aceea de a nu dezminți în
crederea acestor tineri, a mun
citorilor de la platforma chi

mică, a elevilor de la Școala 
profesională de chimie, de la 

SCHITE LA
DINAMICA UNUI PEISAJ

în- 
par-

liceul chimic etc. Doresc ca 
acești oameni să știe că sînt 
înțeleși, să știe că le cunosc 
viața, preocupările, profesia, 
doleanțele și bucuriile și că 
voi urmări îndeaproape pro
blemele lor, căutîndu-le în
totdeauna rezolvarea".

„Sînt chestiuni care țin de 
destinul profund și sentimen
tele cele mai adinei ale aces
tor oameni, ne spune în con
tinuare Voineag Constantin. 
Vizitam intr-o zi grupurile so
ciale de la platforma chimică, 
Intru într-o baracă fi zăresc 
înăuntru pe un pat un ado
lescent de vreo 18 ani, mîn- 
cînd dintr-un castron de tablă 
varză cu carne. In fața lui o 
femeie bătrină, cu obrazul 
zbircit, tși lăsase de-o parte 
ghemul de lină și andrelele cu 
care lucra la piepții unui pu
lovăr, și îl privea cu ochii 
stinși, în care pîlpiia parcă un 
fior de m narie obosită și 
de nădejde. Pe celelalte 
paturi, unii citeau, alții se 
odihneau sau vorbeau 
tre ei cu glas scăzut 
că ocrotind dialogul mut 
dintre băiat și bătrînă. Fu
sesem prevenit în șoaptă, 
încă de la intrare, că femeia 
era mama băiatului, venită de 
la țară și că de două zile 
dormea la copilul ei. M-am 
apropiat și am intrat în vorbă. 
Am aflat că era greu bolnavă 
de inimă și venise să-și caute 
sănătatea în orașul în care 
fiul ei învăța noua meserie. 
Dar, întrucît femeia nu era 
din localitate, spitalul orașu
lui întîrzia să-i acorde asis
tența medicală necesară. Im
presionat de această scenă am 
promis că după ce voi fi ter
minat de vizitat și celelalte 
barăci, mă voi ocupa de in
ternarea bătrînei. Vă rog să 
mă credeți că în acel moment 
băiatului i-au dat lacrimile 
fi la întoarcere, cînd am in
trat la cabinetul medical, l-am 
găsit în ușă așteptîndu-mă. 
Am vorbit cu directorul di
recției sanitare, dr. Emil Ște- 
fănescu fi femeia a fost in
ternată. Băiatul era într-una 
din acele efuziuni de bucurie 
și de mulțumire, incit mă

simțeam aproape stînjenit. ti 
țin minte fi acum numele, tl 
cheamă Bărbuț Ion, este se- 
ralist în anul III la școala 
profesională de chimie fi aju
tor de electrician la Platforma 
chimică. Este, aș putea spune, 
un om cu viitor sigur. Dar 
realizarea profesională a unor 
tineri ca el, de care nu am 
motive să mă îndoiesc, este 
cu atît mai certă cu cit și în 
chestiuni intime de viață per
sonală de felul celei pe care 
am arătat-o îi vom ajuta pe 
oamenii noștri să le rezolve".

DE LA
MORILE
DOMNEȘTI 
LA GIGAN- 
Tll INDU
STRIEI
MODERNE

„Catastih de breaslă" aveau 
la Pitești acum un secol 
doar bărbierii, cavafii și cis- 
marii. Prin preajma celui de-al 
doilea război mondial, la 
intrarea în oraș se plătea 
încă taxă de barieră și se 
confiscau merticele țăranilor 
care veneau cu căruțele de 
grîu la tîrg. Oborul de vite, 
piața de cereale, tribunalul — 
și cam atîta însemna Piteștiul 
pentru țăranii din satele ju
dețului. Drumul cu căruța cu 
boi de la comunele din mar
gine însemna aproape o zi de 
tîrîială prin praful drumului 
pînă spre piețele orașului. 
Citeva măcelării, cîteva bru
tării, depozite de băuturi spir
toase, atelier de reparat cea
suri și ochelari, avocați și doc
tori cu cabinete particulare, 
profesori de provincie a căror 
tinerețe se vestejea între zi
durile liceului, ziduri ce în
semnau poate o pavăză îm
potriva meschinăriei cotidiene, 
cam acesta era orașul de pe 
malul Argeșului. Duminică 
toată lumea ieșea pe strada 
mare, fatala „stradă mare" a 
oricărui oraș de provincie, și 
oameni care se văzuseră poate 
încă de Cîteva ori în acea zi 

se salutau de pe un trotuar 
pe celălalt cu o ceremonie 
grotescă. Singurele obiective 
turistice, erau, pînă nu de 
mult, frumosul parc natural 
Trivaie și Biserica Domnească, 
construită în 1656. Străvechiul 
sat de mori domnești, apoi 
micul tîrg de popas negusto
resc de mai tîrziu, așezat la 
răscrucea unor vechi drumuri 
comerciale avea toate șansele 
să rămînă în continuare un 
anonim oraș de provincie. Și 
iată că în anii socialismului 
Piteștiul a devenit un impor
tant centru industrial. In 1959 
numărul muncitorilor indus
triali din Pitești era de 12 281 
la o populație de 41 562 de 
locuitori, iar în 1966 orașul 
număra de acum 30 000 de 
muncitori la o populație de 
52 072 de locuitori. Dar orice 
comparație nu se poate sus
ține decît în limita ultimilor 
ani. Căci, cum vom putea 
compara boiangeriile de altă
dată cu importanta platformă 
chimică a municipiului de azi 
ori atelierele de tîmplărie și 
dulgherie cu marele combi
nat de industrializare a lem
nului ? Producția globală 
industrială a orașului a fost 
în 1968 cu 46 la sută mai 
mare decît în 1965. Iar în 
1970 întreaga producție in
dustrială a Piteștiului va fi 
de 5 ori mai mare față de a- 
celași an 1965, singurul an 
care poate suporta acceptabil 
aceste comparații uluitoare. 
Fabrica de motoare electrice, 
construită în 1967, lucrează 
cu o capacitate de 75 000 mi- 
cromotoare electrice anual, ur- 
mînd ca în acest an să pro
ducă 250 000 micromotoare.

Rafinăria, Fabrica de

spunea 
NICOLAE 
cuvîntareaîn

La sfîrșitul cincinalului vor fi 
date în folosință noi obiective 
industriale. Vor începe să pro
ducă cu întreaga lor capaci
tate : Combinatul petrochi
mic, Rafinăria, Fabrica de 
stofe „Argeșana", Combinatul 
de articole tehnice din cau
ciuc etc. etc.

„Gîndiți.vă 
tovarășul 
CEAUȘESCU, 
ținută anul trecut, cu prile
jul inaugurării uzinei de auto
turisme — ce industrie exista 
în Pitești în 1938 sau în 1945, 
în 1950 sau mai tîrziu. Și nu 
numai în Pitești, ci aproape 
în întreaga țară".

In numai cîțiva ani, orașul 
de pe malul Argeșului a de
venit de nerecunoscut, conec- 
tîndu-se la acel circuit care a 
făcut de nerecunoscut atîtea 
fi atîtea ale localități ale Ro
mâniei.

CEZAR BALTAG

In orașul de pe malul Argeșului, noua arhitectură a devenit un semn dominant

Una din emblemele Piteștiului de azi: moderna instalație de 
piroliză a platformei chimice

FLUX
ALB

Albul aproape dureros al 
zăpezii ustură și desfată o- 
chiul și, învîrtejit, învăluie 
pînă la vag și lipsă de contur 
muchiile caselor, ale lucru
rilor, îndulcindu-le, pentru ca 

apoi să le dezvelească brusc, 
cu o precizie și o brutalitate 
care buimăcește. în fața noas
tră, pe șosea, apar, dispar, 
pentru ca apoi să apară și să 
dispară iarăși (îneît nu putem 
fi siguri dacă sînt unele și 
aceleași sau altele noi) ca
mioane pe ale căror platforme 
sînt rînduite țevi de canali
zare, materiale de construcții, 
butelii ae aragaz, mobile (de 
sub o prelată ocrotind obiecte 
casnice, în spate, se leagănă 
un frigider parcă maimuțărind 
gerul de afară, de dinafara 
lui). în apropiere de Găgști 
numărăm numai pe dreapta 
șoselei, pe parcursul unui ki
lometru, 10 antene de tele
vizor. Deci, un televizor pe o 
sută de metri; și antenele se 
înalță semețe intrînd în com
petiție cu cupolele bisericu
țelor micuțe de lemn pitite 
smerit și sfios prin Vtlcele. Le 
număram și mă gîndeam la o 
notație din urmă cu cîțiva ani 
despre un sat de Ungă Lehliu. 

Vocabularul oamenilor se îm
bogățise, atunci, cu un cuvînt 
nou. In acel sat tocmai se 
cumpărase un televizor. Era 
ținut la căminul cultural și 
fusese înconjurat de un găr- 
duleț mic de lemn, de un fel 
de țarc, așa cum ai ocoli un 
miel sau un ied fraged ca să-l 
ocrotești de prea multe mîn- 
gîieri sîcîitoare și totodată 
să-l împiedici să zburde prea 
mult. Cuvîntul începuse să 
traverseze zgomotos șl frec- 

vent satul, să capete cetățenie. 
De pildă, la școală:

— Copii, dați-mi un exem
plu cu o propoziție care să 
aibă un verb la timpul trecut 1

— Aseară am fost la tele
vizor.

— Altul, cu un verb la vi
itor ?

— Astăseară mă voi duce 
iar la televizor.

— Vn substantiv și un ad
jectiv.

— Televizor mare și foarte 
frumos.

— O propoziție cu un nu
meral ?
— La noi în sat există un 

televizor.
Acum, într-un sat din preaj

ma Găeștilor, puteam număra 
aproximativ 10 antene de te
levizor pe raza unui kilome
tru.

★
Găeștiul, vechiul tîrg de 

cereale, ne întîmpină pulsînd 
ritmic și sănătos din plămînii 
încă fragezi, adolescentini ai 

Fabricii da utilaje schimb si 
frigidere. Fabrica e mai mult 
decît tinără, are zidurile, cum 
se spune „încă la roșu" iar 
terenul vast de cîteva sute de 
hectare care așteaptă înălță
rile edificiilor din cadrul com
plexului uzinei mai este tăiat 
încă de drumuri și poteci, a- 
mințind desenul tipografic al 
tîrgului de altădată.

Datele pe care le putem 
obține — aproape smulge — 
tint zgircite, împrejurarea 
pornind fie dintr-o mîndrie 
justificată (ca de pildă: „u- 
zina reface singură defecțiu
nile aparatelor chiar dacă sînt 
din import"), fie dintr-o pu
doare la fel de motivată ('„sîn- 
tem de.abia la început, parcă 
ieri am înfipt primul țăruș...")

Aflăm că aici lucrează pa
tru sute de tineri și se în
tîmpină greutăți în sensul că 
nu se cunosc încă bine pentru 
a constitui un corp structurat 
bine, omogen. In fiecare din
tre ei, însă, ni se mai spune, 
bate o mare sete de afirmare, 
fiecare dorește să-și rimeze și 
altoiască destinul său pe des
tinul și profilul tînăr al uzinei.

Există aici o diversitate de 
oursuri de calificare pentru 
muncitorii necalificați.

— Le spunem încă de la 
poarta uzinei, ne declară șeful 
personalului: ai șapte clase, 
armata făcută fi poftă de 
muncă, poți să-ți alegi unde 
vrei: la cursul de cazangerii, 
Za cursul de modelieri, la 
cursul de sudori în plumb, la 
cel de cuptorari. Am cinci
sprezece băieți pe care-i ins
truiesc și toți duduie, ce mai I 

Organism complex al cons
trucției socialiste, a cărui stră
lucire și robustețe e încă în 
devenire, o devenire aflată sub 
semnul certitudinii și al ri
gorii, Găeștiul își bate migă
los și tenace noua pecete in
dustrială, și, în același timp', 
nu-și aruncă jenat la topit 
vechea pecete de oraș-tîrg. 
Și-o păstrează ncstînjenit și 
fără prejudecăți, iar faptul îi 
conferă un spor de personali
tate și, într-un fel, generozi
tate. Așa că sîmbătă fiind zi 
de tîrg, am poposit cîtva timp 
acolo. Gerul tăios nu retează, 
dimpotrivă pare că ascute si 
limpezește culorile și glumele 
încrucișate peste tarabe și 
face mai patetice apelurile fi 
reclamele verbale ale mărfu
rilor și mai întristătoare re
semnările celor care mai ză
bovesc pe lingă cîte o grămă
joară de sfeclă, de țelină sau 
păstîrnac. Gogoși, sugiucuri, 
ba chiar și sirop care intr-a
devăr e sirop dar e cald. Piei, 
multe piei („Ia cojocul, id 
cojocul, ăsta ți-e norocul"), 
lină dată la darac și nedată 
la darac, fuioare („Uite fu
iorul, na fuiorul de la Jean 
cooperatorul").

într-o margine niște cai își 
schimbă și își leagănă de pe 
un picior pe altul nerăbdarea 
și într-un fel soarta tragică, 
de mult hotărîtă. Ei întorc 
capetele triste și ochii placizi 
cu un fel de neliniște după 
mașinile, camioanele fi trac
toarele care trec prin preajmă, 
poate bănuind de unde le 
vine inutilitatea.

CULORILE
VIȘINEI

Vișina e o comună mare 
(7 686 locuitori) aflată la 18 
km de Găești. E seară și sub 
tihna albă a zăpezii casele 
parcă și-au tras ștreașinile 
peste ochi, adormite de somn. 
Murmurul aparatelor de radio 
(sînt 2400) din case dă im
presia că satul vorbește prin 
vis.

La consiliul popular comu
nal, președintele, Dumitru 
Galbenu — 57 de ani, umeri 
largi și lăți, părul tuns scurt, 
cărunt („m-a nins în căruță"), 
fruntea bombată, ochelari, 
vorba energică fi sprintenă 
și calmă — discută aprins cu 
un delegat al unor foruri di 
electrificare, venit aici cu o 
documentație aproximativă.

— Vă garantăm plata in
tegrală atunci cînd o să veniți 
și să începeți instalațiile. Acu 
înainte, așa, nu pot, sînt banii 
oamenilor.

Dumitru Galbenu este pri
mar al comunei de patru ani.

Viața lui a urmat și s-a 
împlinit odată cu viața comu
nei, momentele memorabile 
se întrepătrund și suprapun. 
Le notez:

— în 1945 — participînd 
la împroprietărirea țăranilor — 
a măsurat moșiile Sănduleasa, 

Costăchioaia, Broneasca fi E- 
dith Vasiliu ;
- în 1948 (naționalizarea) 
împreună cu șeful de post de 
atunci a participat la trecerea 
în patrimoniul statului a 
morii lui Ivan Stoenescu;

— în 1952, cînd a luat fi
ință C.A.P. din comună, a lu
crat aici în calitate de con
tabil. Pînă în 1965. De atunci 
este primar al comunei. Acum 
candidează din partea satului 
Broșteni pentru consiliul ju
dețean Dîmbovița. Acțiuni la 
care a participat și personal 
și prin mobilizarea oamenilor : 
asfaltarea a doi kilometri și 
jumătate pe șoseaua Broșteni- 
Vișina; construirea școlii din 
Broșteni cu cinci săli de clasă ; 
amenajarea parcului din fața 
consiliului popular și a spa
țiilor verzi din perimetrul co

munei, plantarea celor 250 
plopi canadieni de pe mar
ginea drumurilor.

A doua zi dimineața, cu
nosc și alți candidați. Du
mitru I Boerescu (,,întîi“ — 
sînt mai mulți frați) e un om 
în vîrstă, așezat.

A dus-o greu pe vremuri, 
erau șapte copii fi pînă la 
armată „piciorul nu i-a cu
noscut bocancul". A lucrat 
în C.A.P. fi acum e portar la 
liceul din Vișina. A ajutat cu 
palma și cu mobilizarea oa
menilor la ridicarea liceului fi 
Za construirea șoselei Boerești 

■—Cercel, care era cea mai 
proastă din sat.

— Da, am făcut șosea fi 
liceul. Noi mergeam peste 
dealuri, prin zloată și învățam 
grămadă toți într-o odaie la 
Limezeanu, la Maria Bratu. 
Nici învățătorul de atunci, 
Andrei Ruse îl chema, n-a 
mai putut răbda. Și-a dat 
moarte, s-a dus în fața trenu
lui.

îl întreb de ce crede că 
l-au propus oamenii a șaptea 
oară candidat:

— Păi eu știu... (și-și des
fășoară zîmbetul care pare 
cam stingherit). Acu, alde 
Baltazar Ene, Marin Ioncte 
și Gh. Ciubuc, nu au motiv, 
că nu le-am pus piatră la 
poartă. Le-om pune ae-aici în
colo...

Sultana Petre, spre deose
bire de Dumitru Boerescu, se 
află la prima candidatură. Are 
28 ani și este membru al co
mitetului U.T.C. E scund, 
subțiratec, are o față smeadă, 
proaspătă — „bărbierită de 
ger".

Printre acțiunile care-l re
comandă : organizarea unui 
cerc de citit chiar la el acasă 
„ne strîngem, tinerii, citim, ne 
povestim ce-am mai văzut, 
ce-am auzit, ce-am citit..."); 
a întreprins acțiuni cu tine
retul pentru amenajarea unui 
teren de sport.

Pe urmă, Sultana Petre nu 
mai știe ce să spună.

— Și ce ai ajutat la plan
tatul plutelor de pe marginea 
șoselei de la Petrești-Broșteni 
și Vișina—Fierbinți de ce nu 
vorbești ? — îl mustră pre
ședintele D. Galbenu. Astor 
tineri trebuie să le bagi pie
tricele în gură ca să scoată 
o vorbă mai legată. Ca lui... 
da, ca lui Demostene.

Am putut să mă încredințez 
foarte curînd că bătrînii sînt 
mai întinși la vorbă. Căutîn- 
du-l pe președintele C.A.P., 
Virgil Simescu și cum acesta 
era plecat la Plenara Consi
liului Uniunii Naționale a 
C.A.P. am fost întîmpinați de 
tatăl acestuia, Iancu N. Si
mescu. La cei 68 ani ai săi 
Iancu Simescu este de o ener
gie și veselie molipsitoare 
care-mi dă voluptatea rară-a 
locului sau expresiei comune, 
tocite fi devalorizate dar care, 
reumplute cu conținutul lor 
inițial, concret, retopite, își 
recapătă forța de sugestie fi 
comunicare' avută odată. El 
este ceea ce pot să numesc 
fără nici o șovăire și fără 
ghilimele un bătrîn hîtru și 
sfătos.

Iancu N. Simescu are opt 
copii. Patru în sat, patru la 
București. In ultimii ani a 
ridicat un pătul, un fînar, a 
refăcut casa (e ridicată în 
1925) și-a făcut-o din cără
midă. Casa bătrînească — are 
80 de ani, — se ține și ea 
bine și cea nouă are cons
trucția asemănătoare. „Părin
ții ne plîngeau — încheie bă- 
trînul Iancu Simescu — și se 
îngrijorau atunci ce-or face 
copiii noștri și uite că nu e 
rău".

11 părăsim pe sala casei pri
vind, cu coatele sprijinite de 
pălimar, întinderea albă a 
cîmpiei.

— La vară iese bine, con
diții atmosferice sînt, măsuri 
bune de fertilizare s-au luat, 
îngrășăminte s-au împrăștia^ 
noi să punem mina cum tre
buie. Iese bine, mai încheie el, 
bucurat, încă o dată.

„Iese bine"... Cuvintele ne 
răsună multă vreme în 
urechi, concentrînd, ca în- 
tr-un focar, toate impresiile 
acestei zile, rezumîndu-le și 
ridicîndu-le la valoarea unui 
simbol. Este vorba aici des
pre încredere, despre certitu
dini, despre ceea ce dă, în 
ultimă instanță, însuși axul 
noii noastre vieți, cucerit în 
anii socialismului.

NICOLAE VELEA
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EXPERIENȚA DE VIAȚĂ-O NOȚIUNE PERIMATĂ?

EC.EEEI Șl
MARILE RĂSPUNDERI

CO-ECȚi
DE FAPTE T’P?

„Urăsc violența" • Poezia intimă și poezia militantă 

9 Există un limbaj anume al poeziei ? • Deceniul zbo

rurilor în cosmos, dar și al violentei 9 Dădea Dosto- 

ievski soluții de viafâ ? • Sinceritatea, un sinonim al 

naivităfii? • Radu Boureanu — romancier

_  Pornind de la întrebarea : 
„Experiența de viată — o no
țiune perimată ?“, ziarul nostru 
a publicat opiniile mai multor 
prozatori și poeți tineri. Ca po
sesor al unei experiențe de via
tă (și de creație !) dintre cele 
mai semnificative șl mai impor
tante, credem că aportul dum
neavoastră la elucidarea unei 
asemenea probleme poate fi 
deosebit de util. Probabil, pen
tru că experiența e, în primul 
rînd, o chestiune personală, ați
vrea... -

— Da, cred că e bine să mă 
refer, înainte de orice altceva, 
la proprk mea experiență. 
Chiar dacă acest lucru nu apare 
cu limpezime in tot ce am scris, 
două evenimente istorice de ex
cepțională gravitate au lăsat 
urme adinei în formația mea : 
războiul și revoluția. Dacă am 
reușit să mă păstrez uman, 
asta se datorește unei lupte în
delungi și grele pe care mi-a 
fost dat s-o duc împotriva for
țelor negative. împotriva nazis
mului — pe care am încercat 
să-l combat. în articole, folosind 
un limbaj mai puțin direct, 
chiar în răstimpul dominației 
lui „absolute" și „totale" — ca 
și împotriva Ignoranței, a relei 
credințe, a brutalității, vrăjma
șe procesului de înnoire început 
la noi după război. Urăsc vio
lența, urăsc pofta de distrugere. 
Revoluția pe care am trăit-o în 
ultimele decenii — extrem de 
complexă și cuprlnzînd domenii 
vaste — nu ne-a împuținat și 
nu ne-a sărăcit forțele artisti
ce. ci dimpotrivă. Iar dacă une
ori, mai ales într-o perioadă 
mai de început, unii dintre co
legii mei de generație (sau eu 
însumi) am scris cărți care nu 
mai rezistă în întregime, faptul 
«-a datorat poate unei îndru
mări îngust-administrative, poa
te chiar miopiei noastre. O mio
pie trecătoare, subliniez.

— Reciteam cu plăcere, de cn- 
rînd, volumul „Sîngele popoare
lor", pe care 1-ati publicat în 
1948. Sînt durabile — cred — 
acele dintre poemele din carte, 
în care tema politică (să zicem : 
condamnarea tendințelor agre
sive ale imperialismului) înceta 
să fie o simplă temă, de tratat 
în versuri, pentru a deveni dra
mă personală : „Atîtea țări pe 
glob șl-atîta sînge / Atîtea nea
muri : albe, galbene, roșii / ... / 
Atîtia ochi pe glob și cită dra
goste / A filfîit năframa-napole- 
rii, / Dar peste ani în lunci al
bastre doar mestecenii / S-au 
legănat singuratici sub semnele 
serii". Poezie intimă? Poezie 
militantă ?

— Nu există poezie nemilitan
tă. Orice poezie este militantă, 
fie că militează pentru mai mul
tă dragoste, fie că „se bate" 
pentru cauze sociale. Problema 
este și de limbaj.

— Există un limba] annme al 
poeziei, obligatoriu ?

— Obligatoriu... Ce poate fi 
obligatoriu în poezie ? Dar eu 
nu-mi pot închipui poezie ade
vărată care să nu dorească să 
comunice și să se comunice. 
Poezia trebuie să folosească 
limbajul pe care-1 utilizează 
toată lumea (bine înțeles, nu un 
limbaj nud. despuiat de sensuri 
și de frumuseți), ci unul proas
păt și limpede, care poate fl 
băut ca apa 'și care totuși îmba
tă. E limbajul pe care l-au fo
losit Apollinaire, Eluard. Este 
acel limbaj care dă impresia fa
cilității, dar care izbutește, prin 
mijloace aproape imposibil de 
analizat, să atingă valori supre
me ale expresiei, echilibrul rit
mului și spațialitatea divinei 
proporții dodecaedrice, Leonar- 
dești. Eluard — care a avut vi
ziunea ideală a omului comu
nist — este autorul unor poeme 
care par nu un produs al cul
turii, cî termometre sensibile 
cu care încerca temperatura lu
mii. propria sa temperatură.

— Revenind la acea problemă 
a necesității experienței — de 
care ne-am îndepărtat puțin : ce 
rol a avut experiența dumnea
voastră de cetățean (război, re
voluție...) în creația propriu- 
zisă ?

— Cred că pot afirma că 
m-am născut de trei ori ca poet. 
Deși ar putea fi vorba, mai eu- 
rînd. de o întreită ipostază. îna
inte de revoluția noastră socia
listă, am trecut, de la primul 
volum la cele ce au urmat 
(„Golful sîngelui". „Cai de apo
calips"), spre o atitudine, spre o 
formă poetică ermetică. Așa, cel 
puțin, m-au categorisit unii cri

tici ai timpului. „Sîngele po
poarelor" nu a însemnat o în
toarcere de nu știu cite grade, 
ci rezultanta unor perioade ce 
însumau o acută experiență de 
viață. Nu am urmat o modă 
poetică dictată de nu știu ce 
didacticism politic, ci am serfs 
din pură convingere, cunoscînd 
o adevărată revelație istorică. 
A urmat o lungă perioadă în 
care termometrul liric marca 
febre, născute de diverse cau
ze clinice ale climatului spiri
tual. Am scris, ca să vorbim 
simplu, și bune și rele. Dar nu 
accept încercările de a ni se 
face, mie și altor scriitori, pro
cese de intenție, nu-mi plac eti
chetările venite din partea unor 
anumite conștiințe și tempera
mente fugoase, gata să conteste 
în întregime o perioadă care își 
are și nereușitele, dar și frumu
sețea ei. Să nu se uite că este 
vorba de o continuitate, de un 
lanț. Pierzînd un inel, lanțul se 
rupe. O scenă cu trape poate 
deveni terenul unei tragedii, 
dacă nu al unei mistificări. Stă- 
pîn pe experiența mea de via
tă. cred că am intrat astăzi în 
altă perioadă de lucru, în zona 
ultimei tinereți, care atinge 
cumpăna maturității. Ca scrii
tor tînăr, mă bucur că aceasta 
se întîmplă într-o lume în care 
tineretul, cu problemele lui spe-
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clflce, se bucură de o atenție pe 
deplin justificată.

— Vorbiți despre problemele 
tineretului, despre chestiunile 
sale specifice. Care sînt ele, 
după dumneavoastră? Poate că 
întrebarea mea vizează fenome
ne prea generale...

— Nu întrebarea mă încurcă, 
ci confuziile pe care le-ar pu
tea stîrni un răspuns pe deplin 
sincer... Trebuie să-ti spun că, 
după opinia mea, tineretul lu
mii de azi nu are numai acele 
mari șl foarte reale calități 
despre care vorbim de o- 
bicei, ci și foarte serioase 
defecte. Cred că nici nu s-ar 
putea altfel. Trăim în de
ceniul al șaptelea al secolului 
XX, un secol nu numai al zbo
rurilor în cosmos, ci și al vio
lentei. nu numai al construcției 
socialiste armonioase, ci și al 
neîncetatelor îndemnuri la dis
trugere. La noi în țară e pace, 
dar în lume nu. Iar țara noas
tră e și ea o părticică din lumea 
mare. Tineretul de pretutindeni 
trăiește, cu sensibilitatea carac
teristică vîrstei, nu numai avîn- 
turile generoase, ci și unele ne- 
siguranțe născute de această 
stare de perpetuă neliniște. Nu 
sînt sociolog și nu vreau să a- 
nalizez pe larg acest fenomen 
(care naște și o anumită dorin
ță de afirmare, cam prea bruta
lă, cam prea gălăgioasă, la unii 
dintre tinerii tiostri scriitori). 
Remarc în treacăt ce formidabil 
material de viată ar putea fur
niza această stare de lucruri, 
mult mai complicată decît am 
înfățișat-o eu. unui romancier 
de talent. I-aș pretinde acestui 
romancier să ofere si unele so
luții.

— Soluții ? Nu literatura, în 
primul rînd...

— Ba și literatura. Poate că 
Lev Tolstoi greșește. Poate că 
și Dostoievski greșește. E sigur 
că nici unul și nici celălalt nu 
sînt oameni politici, ori mari 
filozofi. Dar și unul șl celălalt 
oferă soluții. Valabile numai în 
parte. în orice caz, astăzi, la 
noi, soluțiile lor nu pot fi apli
cate fără serioase corective. Dar 
încercarea de a arăta un drum 
există și lecțiile geniilor nu 
pot fi ignorate fără mari riscuri. 
Ei deschideau ferestre către vii
tor. O făceau cu greutate. Dar e 
o trudă care nu trebuie ocoli
tă nici în lumea contemporană, 
în care lucruri miraculoase și 
lucruri odioase, (gîndește-te nu
mai la războiul din Vietnam), 
se amestecă într-un cocteil

destul de greu băubil. Poate că 
marele roman pe care-1 aștept 
va fi scris tocmai de cineva din
tre tinerii scriitori cam prea 
grăbiți, despre care vorbeam a- 
dineaurl...

— Se pare că sîntețl zupărat 
pe unii dintre el...

— Nu cred că am nevoie de 
acest „unii" salvator. în primul 
rînd, pentru că nu sînt supărat 
pe nimeni, iar pentru multi 
dintre creatorii tineri am — ca 
cititor — o mare admirație. 
(Nume ? Poftim : Ion Alexandru, 

■Fănuș Neagu, Titus Popovici, 
Marin Sorescu, Nichita Stănes- 
cu — si alții, n-am o listă la 
indemînă). In al doilea rînd, nu 
am nevoie de acel „unii", pen
tru că nu mă sfiesc să spun că 
întîlnesc adesea, chiar la crea
tori tineri de mare valoare, o a- 
numită lipsă de sensibilitate în 
relațiile colegiale, o vehemen
tă exagerată atunci cînd e vor
ba să-șl impună ideile proprii; 
sînt idei .uneori adevărate, alte
ori numai pe jumătate drepte, 
și care ar solicita un efort de 
elaborare și de clarificare în
tr-o atmosferă mai calmă...

— Poate că acest fenomen nu 
e caracteristic exclusiv genera
ției tinere de azi...

— Sigur că da. Și mai e ceva, 
un lucru care trebuie neapărat 
subliniat : nu există nici o rup
tură, nici o îndepărtare reală în
tre scriitorii mai tineri (ca ge
nerație) și cei de vîrsta mea. 
Conflictele — dacă există și, de 
fapt, ar fi si greu să nu existe 
într-o lume de vii susceptibili
tăți — sînt neînțelegeri între 
persoane, uneori lipsite de orice 
însemnătate. Generația tînără 
are puternice merite, atît u- 
maue. cît si extra-umane.

— Extra-umane ?

— într-adevăr, sensul terme
nilor trebuie clarificat. înțeleg 
prin meritele raportate Ia u- 
man, afirmarea caracterului, a 
echilibrului moral, a ponderii în 
acțiunile care alcătuiesc și ci
mentează legăturile sociale, ra
porturile cu contemporanii. Me
ritele pe care le numesc extra- 
umane le asociez cu realizările 
literare ; ele privesc comuniu
nea cu poezia, atunci cînd sub
stanța poetică are vibrația au
tenticității, a sincerității. ( De 
ce, atît de des, sinceritatea este 
considerată ca un sinonim al 
naivității, o cale spre locul co
mun. spre platitudine ? Tocmai 
lipsa sincerității lasă loc forme
lor împrumutate).

— Socotiți talentul un merit 
extra-uman ?

— E un fel de a spune. Arta 
trebuie să-și tragă esența, sub
stanța, din umanitate, din real, 
din viață. Eu o socotesc totuși 
mai mult decît un lucru obiș
nuit, uman : e o simbioză între 
datele biologice și idealitate, 
între ins și ceea ce el creează, 
un lucru care nu se întîlnește la 
tot pasul, excepțional. Chiar d«t- 
că termenul nu e cel mal bine 
găsit, înțelesul lui, cred, apare 
limpede. îmi place la oamenii 
tineri de azi pasiunea căutării, 
intensa capacitate de absorbție 
a noului : a noului de viată, a 
experimentului spiritual, a for
melor noi de gîndire și de ex
presie. Chiar dacă, uneori, noul 
cu care comunică își trage ră
dăcinile dintr-o epocă revolu
tă. Există o intensă fervoaje a 
sentimentului, o ritmică, o di
namică aparte. Ceea ce presu
pune și graba despre care am 
mai pomenit și care poate duce 
la ignorarea unui adevăr impor
tant : valoarea se dobîndește 
printr-un proces îndelung, prin 
căutări, renunțări, cuceriri și 
căderi, prlntr-o neîntreruptă 
goană după tine însuți, pînă la 
apoteotica sau sumbra regăsire.

— în încheiere, întrebarea 
tradițională : la ce lucrați ?

— Scriu o monografie închi
nată pictorului Hans Holbein șl 
un roman : „Pădurile veneau pe 
ape". Vreau să surprind mo
mentul zguduitor în care locui
torii unor sate de pe teritoriul 
aflat astăzi pe fundul marelui 
lac de acumulare de la Bicaz 
au fost puși în situația de a pă
răsi locurile de baștină, de a-și 
construi, cu alte cuvinte, un 
destin nou. Mai generos, poate, 
mai bogat în posibilități diver
se, dar — oricum — Un destin 
dramatic. începea pe atunci o 
altă lume. SI nu începea sub un 
cer trandafiriu, ci în niște cea
suri de o intensă gravitate.

FLORIN MUGUR

In convenția critică româ
nească, experiența de viață e o 
noțiune foarte des utilizată, în 
timp ce în limbajul critic al 
altor literaturi ea e rară sau a 
dispărut cu desăvîrșire. Nu e 
locul să ne explicăm aici de 
ce în alte țări lipsa preocupă
rii pentru experiența de viață 
a scriitorului e firească. Expli
cația aceasta ar putea face mai 
degrabă obiectul unui mic stu
diu comparatistic, în care ar 
intra justificări de ordin is
toric, sociologic și psihologic 
care pe noi, deocamdată, ne 
depășesc, pe lingă determină
rile pur estetice. Scriitorul ro
mân răspunde însă în fața 
confraților, criticilor și publi
cului la întrebarea dacă are 
experiență de viață poate chiar 
mai des decît 
are talent.

Intr-adevăr, 
viață e bunul 
al unui artist 
fel de prețios 
de creator.

Dar trebuie 
nul, necesar, acoperind o pro
blemă reală, actuală, și azi, 
cum a fost și acum 20—40—60 
de arii, a fost atît de des folo
sit greșit îneît uneori ne e 
foarte greu să-l mai folosim 
cum trebuie, să-l înțelegem în 
sensul lui adevărat, și deci 
nesupărător.

Să încercăm să limpezim pu
țin termenul, ca să trecem apoi 
la viciile de folosire.

întrebat scurt i „Ai experi
ență de viață ?“, care om se 
simte îndemnat să răspundă 
altceva decît s „Desigur că 
am !“? Numai oamenii foarte 
tineri, adolescenții, școlarii răs
pund că nu au experiență de 
viață (înșelîndu-se și ei într-o 
anumită măsură). Toți ceilalți 
răspund afirmativ. Toți scrii
torii răspund afirmativ. Ce ne 
facem cu scriitori foarte tineri, 
secerați in floarea vîrstei, care 
au lăsat însă operă memorabi
lă (Keats, Alain-Fournier, Ra- 
diguet, Blecher, Holban, La- 
biș ?). Au avut ei sau nu au 
avut experiență de viață? Evi
dența textului dovedește că au 
avut.

Or, experiență de viață are 
fiecare om, din prima clipă a 
funcționării facultăților lui su
perioare. Asta știe toată lumea, 
ceea ce nu împiedică folosirea 
greșită a termenului. Cel mai 
mio detaliu obiectiv și subiec
tiv al existenței individului 
înseamnă experiență de viață. 
In condițiile celei mai totale 
dăruiri sociale sau ale celei 
mai aspre și mai monotone 
izolări, — ceea ce nu vrea să 
însemne cîtuși de puțin lipsa 
de contact cu ideile și organi
zarea socială I — omul gînditor 
acumulează experiență de 
viață, o filtrează în sfe
rele intelectului, trage con
cluzii, răspunde Ia 
bări, se îmbogățește, 
te, evoluează ca om, 
iește. Experiența de viață în
seamnă 
Dacă i 
viața, 
dată : 
cu ea. 
experiență de viață ?“, un om 
cu umor răspunde i „Desigur, 
pentru că am viață I" Dar — 
culmea — nu e crezut I Răs-
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la aceea dacă

experiența de 
cel mai prețios 
al literelor, la 
ca însuși darul

spus că terme-

între- 
creș- 
tră-

i experiență a vieții, 
omului îi este dată 
înseamnă că îi este 
și experiența odată 

La întrebarea: „Ai

punsul Iui e clasat ca paradox. 
De ce? Pentru că experiența de 
viață — necesară ea substanță 
operei literare — este echiva
lată uneori cu biografia neapă
rat densă în fapte — dacă se 
poate cît mai ieșite din comun.

Această atitudine „biografis- 
tă“ asupra experienței de 
viață își are rădăcina într-o 
idee foarte justă, idee la care 
nu ne vom feri să aderăm și 
noi îndată. E vorba de găsi
rea acelei laturi a experienței 
de viață care e mai fructuoasă 
pentru opera literară. în ulti
mă instanță, întrebarea oare 
se pune e următoarea 1 Care 
latură a experienței de viață 
e mai utilă artistului și crea
ției ? Experiența societății sau 
experiența singurătății ? Tră
irea în colectivitate sau cea în 
izolare ?

Amîndouă laturile sînit, în
tr-un fel diferit, utile creației, 
însă amîndouă demonstrează 
un singur adevăr î ctștigul o- 
perei prin participarea artis
tului Ia societate. Cele mai 
tulburătoare cărți ale solidari
tății demonstrează necesitatea 
artistului de a adera. Cele 
mai tulburătoare cărți ale sin
gurătății demonstrează, în me
lancolia, tristețea ori chiar tra
gedia lor, aceeași necesitate a 
artistului de a adera, aceeași 
valoare, poate chiar mai efica
ce resimțită prin absență, a 
vieții sociale a artistului. Deci, 
cădem de acord asupra valorii 
experienței vieții sociale pen
tru artist. Tocmai de aici por
nea confuzia de adineauri. De 
cele mai multe ori, întrebarea : 
„Ai experiență de viață ?“ pre
supune un subtext, acela de 
„Ai experiență de viață socia
lă ?“ I>a această întrebare, mai 
specializată, răspunsul nu mai 
poate fi, evident „da-ul“ spon
tan și unanim dinainte ; pen
tru a o avea trebuie să trăiești 
din plin viața societății tale.

Dar nici măcar „experiența 
vieții sociale" nu scapă de in
terpretări abuzive. Există con
vingerea, fie ea obscură și ne
tradusă în termeni raționali, 
că experiența de viață socială 
nu este experiență de viață, 
care nu se cuprinde decît în 
biografiile excepționale.

Oamenii care au trăit un 
război, o revoluție, o detențiu
ne, un cataclism, o maladie au 
experiență în viață. Oamenii 
care au schimbat multe 
profesiuni au experiență de 
viață. Oamenii care au cu
noscut mizeria au experiență 
de viață. Oamenii care au 
suferit au experiență de via
ță. Ceilalți nu au. Neferi
ciți! care au avut parte de 
un curriculum mai mult sau 
mai puțin normal (dinții de 
lapte, pojarul, clasele primare, 
bacalaureatul, facultatea, li
cența, slujba, căsătoria, un co
pil) nu au căpătat trecînd prin 
vîrste 
viață.
care 
carte 
pi nat 
nic : 
căsătorie, așteaptă mai întîi să 
divorțezi !'• în schimb, se acor
dă ușor un credit necondiționat 
scriitorilor care au participat

9 EJn film „împovărat" de gloria 
celor șase prenui Oscar, adaptat 
după piesa lui Robert Balt, in- 9 cluzînd în trama lui o parte din 
exemplara biografie a primului 
mare scriitor al umanismului en- 9 rd1':, Thomas Morus. „Un om 
pentru eternitate" e una din acele 
opere care dau prestigiu unei 
cinematografii în toate compo
nentele sale, prin temattca de 
interes general, prin subiectul 
care actualizează o istorie pildui
toare, prin calitățile artistice ți 
tehnice ale peliculei.

Acțiunea filmului este „locali
zată" în momentul reformei bi
sericești ce a dus la nașterea 
anglicanismului, moment care 
n-a fost decît un pretext pentru 
rezolvarea unor conflicte poli
tice : smulgerea de sub „ochiul" 
Romei catolice și concentrarea 
totală a puterii în mina regelui. 
E vorba de Henric al Vlll-lea, 
al doilea în dinastia Tudorilor. 
„Actul de supremație" cum s-a 
numit această reformă, politică 
ți religioasă, a fost iscat mai ales 
de problema succesiunii la tron,

experiență de 
tînăr scriitor 

să consacre o 
mariajului e întîm- 
cu un zîmbet iro- 

,Dacă vrei să scrii despre

nici o 
Un 

vrea

direct sau indirect Ia un eveni
ment proeminent chiar dacă ei 
îl reproduc în mod exterior ® 
și superficial. Este cit se poa
te de just să consideri că ex- 
periența de viață precizează “ 
identitatea social-politică a 
scriitorului, așa cum i-o pre- 9 
cizează și pe cea estetică. Dar 
experiența de viață nu trebuie 
percepută limitativ. La o anu- 9 
mită atitudine socială, la o a- 
numită conștiință politică, este- 
tică se poate ajunge pe foarte “ 
multe căi, unele inegale și vio
lente, altele perseverente și a 
aparent line. Experiența de " 
viață nu trebuie concepută ca 
o colecție de fapte-tip și nici a 
transformată pe această oale ” 
într-un fetiș care împiedică 
analiza și situarea valorică. *

Explicația tulburării sensu- w 
lui există însă. Cum țara noas
tră a trecut prin mari prefă- 9 
ceri sociale și politice, care 
au antrenat foarte mult artis
tul în viața colectivă, este 9 
firesc ca literatura română 
să reproducă și aceste preface
ri, oare sînt date ale experien- 9 
ței individuale ale fiecărui 
autor. Dar tocmai de aceea 
o reproducere mai originală, 
mai subtilă, n-are rost a fi sus
pectată de lipsă de experiență 
de viață, atitudine ce poate 
introduce confuzii în ju
decarea operei și autoru- A 
lui. La noi, unde societatea se 
preface sub ochii noștri, aten
ția pentru societate se transfe
ră întreagă asupra literaturii. 
Căci experiență de viață în
seamnă în mintea tuturor, fie 
că acceptă, fie că resping uti
litatea acestei experiențe în 
artă, o experiență în social, o 
experiență a vieții în societa
te, o descoperire a vieții prin 
contactul cu mecanismele so
cietății și evenimentele de is
torie care guvernează aceste 
mecanisme.

Ideea cea mai acreditată, și 
care corespunde adevărului, e 
aceea că experiența de viață e 
necesară și că orice scriitor 
adevărat o posedă îndestul. Se 
întîmplă uneori însă un alt fe- ,___ ,   „„ „   „„
nomen. Nu putem spune că un deputat, se ridicase împotriva
scriitor nu are experiență de ’ ' ”” ................
viață, dar, citindu-1 cu aten
ție, simțim o anume îndoială 9 
față de modul cum și-o folo
sește. Experiența lui de viață _ 
e evidentă. Sinceritatea folosi- 0 
rii el e mai puțin evidentă. în 
ce sens ? Cîteodată, un scriitor — 
prea dotat, cu prea mare stă- 9 
pînire asupra propriului său 
talent (considerabil), cu 
mare simțire — am zice 
pentru frumos, fuge de expe
riența lui de viață, evadează 
în construcție (construcție de
seori de o cuceritoare savante- 
rie), uitînd că are o datorie 
morală față de ce a trăit. în
tr-un asemenea caz, chestiunea 
nu e cea a existenței și utili
tății experienței de viață — în _.....    ...
afara cărora nici n-am putea acestuia din urmă, Morus alege 
discuta — ci aceea a folosirii ca protest, tăcerea. O tăcere ale 
ei responsabile, scăpînd de cărei sensuri sînt foarte bine și 
sub obsesia construcției, care 0 foarte exact înțelese de rege și 
uneori poate fi „tehnicism" de executând său politic, Thomas 
pur. Nu de lipsa experienței _ Cromwell. Intrigile țesute cînd. 
de viață ar trebui poate să ne 9 cu abilitate, cînd cu grosolănie 
preocupăm în primul rînd, ci 
de folosirea ei cu cel mai înalt 
randament pentru actul de 
creație, în raport cu bogăția, 
amploarea și semnificația 
vieții.

tică excelentă lupta unei con
științe, cum a fost aceea a Zid 
Morus, împotriva forței.

Densitatea conținutului filozo
fic, fascinația ideilor vehiculate 
în pledoaria pentru demnitatea 
umană „trec" la public imediat 
ți în ciuda ușoarei teatralizări a 
unor secvențe ceea ce se relie
fează e seducția problematicii fil
mului. La fel ca și la „Pro
cesul maimuțelor", „Procesul da 
la „Niimherg", „Acuzatul", pa 
primul plan se află o înaltă lec
ție de etică pe care spectatorul 
o apreciază ca atare, o „lecție" 
care duce la o afluență de public, 
flotantă și pentru el, pentru ca
pacitatea sa de a-ți face intimă 
o problematică majoră, onorantă 
și pentru autentica pedagogie a 
cinematografului ca artă.

Paul Scofield — în rolul prin
cipal, pentru care a primit două 
mari premii de interpretare t 
Oscar 1966 și cel al Festivalului 
internațional de la Moscova 1967, 
dă un mare recital actoricesc 
care-1 alătură celorlalți „doi mari"

0 BIOGRAFIE

explicație care încerca să moti- 
®veze, în lupta pentru putere, de

taliile dramatice ale biografiei 
lui Henric VIII.

A Opoziția lui Thomas Morus, 
"" intransigența sa morală erau un 

protest politic cu larg ecou în9 Anglia medievală. Autorul Uto- 
_  piei, cel ce la 20 de ani, ca

subsidiilor tot mai insistent ce
rute de Henric al VII-lea ți că
ruia îi fusese interzis accesul în 
Camera Comunelor a fost auten
tica conștiință a epocii sale. 
Nu fără reținere și chiar tea
mă a fost primită Utopia, car
te in care convorbirile (în ma
niera dialogului lui Platon) dintre 
Morțiș ți un închipuit marinar 

us punea în 
denunța dacă s-ar 

putea spune referitor la epocă — 
a războaiele de jaf, inechitate,a jos- 
” tiției, parazitismul feudalilor.
£ Aservindu-și a eastă personali- 

tate, monarhul absolut ar fi ob
ținut un imens prestigiu, mai ales 9 după ce primise și împotrivirea 
cardinalului Wolsey — lord can- 

_  celar al regatului. Succesor al

prea a Raphael Hythlodaeu
— “ discuție — denunți

duc la un proces politic care se 
0 termină cu o crimă „legala" :

condamnarea la moarte a lui 
Morus.

a Este unul din meritele filmului 
™ de a contura într-o dezbatere e-

ai filmului englez: Laurence Oli
ver ți Richard Burton.

„Recital" e un termen în a- 
ceeați măsură valabil și pentru 
Orson Wells (Cardinalul Wolsey), 
Leo Mc Kern (Cromwell), Robert 
Shaw (Henric al VIIL-lea), Su
sannah York (Margareta, fiica lui 
Morus}, John Hurt (Rich).

Regizorul Fred Zinnemann, un 
autentic colecționar ds premii 
Oscar, prezent la noi printr-un 
film realizat numai pe jumătate 
după celebra nuvelă „Bătrînul și 
marea", ne prilejuiește, prin ul
timul său film, „Un om pentru 
eternitate", întîlnirea cu o clasici 
școală regizorală de o tradiție ți 
reputație greu de egalat.

Epilogul in oare cocamtoralo- 
rului conclude asupra „cronicii" 
oferite ți asupra biografiei eroi
lor, pe imaginea sumbră a unui 
detaliu arhitectonic din neguro
sul ev mediu, prelungește dez
baterea filmului, ammtindu-ne 
cine dintre personaje ,,a murit 
în patul său" și ne subliniază 
astfel acel sens al evenimentelor 
„neînțelese, pline de înțelesuri".

Filmul este dintre acele produc
ții artistice care, prin problemati
ca morală dezbătută, ca și prin 
caracterul exemplar al eroului 
care susține această dezbatere, se 
ridică la valoarea operelor ml 
mesaj profund umanist, dirigui
toare ale conștiinței spectatoru
lui.

TUDOR STANESCU

„Un om pentru eternitate" 
producție a studiourilor en

gleze 1966.
*)

— o

Anual intră în librării aproximativ zece mii de titluri, editate intr-un tiraf de circa o sută de milioane de exemplare. Ele sînt oferite cititorilor, din ce în ce mai numeroși, in 
librării modeme, con struite in majoritate în anii socialismului. (In fotografie: imagine nocturnă a Librăriei universale din București)
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UE COMITETELOR

IN DEZBATEREA NOASTRĂUE FEMEILOR
întreaga țară, se desfășoa-

Jucători buni în atac,

buni în

(Agerpres)

obositoare și costisl-

In cadrul unui contract în
cheiat între România și Iran,

cazul jucătorilor 
neintegrati definitiv

Lector STRBU DUMITRU 
antrenor 

la Politehnica Galați

apărare !jucători

JUDEȚENE

DE SEAMĂ Șl ALEGERI

Luni dimineața a plecat spre 
Tel Aviv delegația guverna
mentală condusă de Nicolae 
Giosan, președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii, 
care va participa la lucrările 
celei de a IlI-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-israeliene 
pentru aplicarea acordului e- 
conomic dintre cele două țări. 
Sesiunea va avea loc între 4 
și 10 februarie. La plecare, pe 
aeroportul Băneasa, delegația 
a fost condusă de membri ai 
conducerii Consiliului Supe
rior al Agriculturii și Ministe
rului Comerțului Exterior. 
Erau prezenți Eliezer Doron, 
trimisul extraordinar și mini
stru plenipotențiar al Israelu
lui la București, și membri ai 
ambasadei.

La cea de-a V-a Expoziție 
de invenții și produse noi, ce 
va avea loc Ia Londra între 
16 și 19 februarie, standul or
ganizat de întreprinderea 
„Industrialexport” va prezenta 
cinci lucrări originale româ
nești. Se remarcă, între aces
tea, metoda și dispozitivul 
pentru realizarea unor noi 
tipuri de țevi utilizate în con
strucția schimbătorilor de căl
dură, create de un colectiv de 
la Institutul de cercetări teh
nologice în construcțiile de 
mașini. Este vorba de țevi 
ovale sau eliptice cu aripioare 
care, prin forma lor, asigură 
o mai bună folosire a spațiu
lui din schimbător și îmbună
tățirea coeficientului de 
schimb de căldură.

Celelalte lucrări. cu care ne

ROLUL AGRICULTURII 
IN DEZVOLTAREA 
ASCENDENTĂ A

ECONOMIEI ROMÂNEȘTI
(Urmare din pag. I)

testă în același timp o creștere 
a productivității muncii în agri
cultură, sporurile respective fiind 
obținute în condițiile reducerii 
relative și absolute a populației 
active ocupate în agricultură.

Agricultura este însă ramura 
care dispune de mari posibilități 
care, superior valorificate, îi 
pot conferi un rol tot mai impor
tant în formarea venitului națio
nal și, prin urmare, poate avea o 
con!fibuție mai mare în spori- 
rei fondului de acumulare. Fapt 
este că, dintre toate ramurilo 
producției materiale, agricultu
ra se caracterizează prin cea 
mai ridicată pondere a venitu
lui global, datorită unor cheltu
ieli materiale mai mici. Astfel, 
în anul 1967, în timp ce la fie
care 100 lei produs social total 
a corespuns un venit național de 
42,3 lei (în industrie de 36,4 lei), 
în agricultură partea de venit 
național s-a ridicat la 58,8 lei. 
La același volum al producției 
globale, agricultura este capabilă 
să producă un venit național cu 
cca 60 la sută mai mare, ceea 
ce explică în bună măsură, e- 
forturile pe care statul le depune 
pentru dezvoltarea acestei ramuri.

Vorbind de rolul agriculturii 
în dezvoltarea economiei româ
nești, nu putem trece cu vederea 
faptul că ea continuă să repre
zinte principalul domeniu de uti
lizare a forței de muncă : cca 55 
la sută din populația activă este 
ocupată în agricultură. Chiar și 
în perspectivă agricultura va con
tinua să se situeze pe primul loo 
printre ramurile economiei na
ționale sub raportul folosirii for
ței de muncă. Aceasta atestă, pe 
de o parte, rolul agriculturii în 
asigurarea cu brațe de muncă 
pentru alte ramuri ale economiei 
naționale (rol în creștere o dată 
cu modernizarea agriculturii), iar 
pe de altă parte, influența agri
culturii asupra nivelului social 
de productivitate a muncii și, în 
ultimă instanță, asupra fondului 
de consum și nivelului de trai al 
întregului popor. Investirea u- 
nor fonduri sporite pentru mo
dernizarea bazei telinico-materia- 
le a agriculturii constituie în a- 
celași timp un mijloc de seamă 
pentru sporirea productivității 
muncii agricole și ridicarea nive
lului de trai al populației sătești.

Un rol în continuă creștere 
revine agriculturii în dezvoltarea 
unor importante ramuri indus
triale, cum sînt cele producătoa
re de mijloace de producție pen
tru agricultură, dar și cele pro
ducătoare de bunuri de consum. 
Pentru cele din urmă, agricultu
ra reprezintă concomitent sursă 
de aprovizionare și piață de des
facere, iar pentru prima catego
rie — o importantă piață internă 
de desfacere. De aceea, pe bună 
dreptate se poate afirma că o a- 
gricultură prosperă constituie o 
importantă condiție pentru însăși 
dezvoltarea industriei.

Intensificarea și diversificarea 
agriculturii românești necesită a- 
nual cantități sporite de mijloa
ce de producție mecanice și chi
mice, de materiale de construcție 
și instalații hidroameliorative etc. 
Anual agricultura absoarbe circa 
10 000 tractoare fizice, circa 5 000 
combine, circa 4 000 semănători

un colectiv de la Institutul de 
studii și proiectări hidroener
getice din București, în cola
borare cu specialiști iranieni, 
urmează să elaboreze proiecte
le unor obiective hidroenerge
tice care vor fi realizate în 
această țară. In programul de 
activități comune este prevă
zută efectuarea, la fața locu
lui, a studiilor topografice, hi
drologice, geologice și de me
canică a rocilor și întocmirea 
documentației.

Academia de Științe din New 
York a ales, Jntr-o recentă ședin
ță, ca membru activ al acestui 
for științific pe conf. Dumitru 
Oțeleanu, șeful catedrei de in
dustria medicamentelor de la 
Institutul medico-farmaceutic — 
București, pentru lucrări în do
meniul sintezei de medicamente.

vom prezenta la această ex
poziție sînt: „Blocuri de be
ton prefabricate pentru pro
tecția structurilor expuse 
valurilor”, avînd ca titular 
Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene; 
„Inele de rulare pentru rul
menți cu bile” — Uzina 
„Rulmentul” Brașov; „Metodă 
și schemă pentru reglarea vi
tezei motoarelor de curent 
continuu” — Institutul de pro
iectări în automatică ; „Proce
deu și dispozitiv pentru fil
mări de cadre fixe cu per
spectivă variabilă”, distinse 
cu premiul Uniunii internațio
nale a asociațiilor de tehnică 
cinematografică, pe anul 1968 
— Studioul cinematografic 
„București”.

mecanice etc. Iar cantitatea de 
îngrășăminte chimice livrată a- 
nual va ajunge în curînd la 1,1 
milioane tone substanță acti
vă. Intensificarea agriculturii 
este condiționată, dar în a- 
celași timp constituie un 
imbold pentru dezvoltarea și 
perfecționarea industriei pro
ducătoare de mijloace de pro
ducție. Totodată, un șir întreg 
de industrii prelucrătoare își da
torează existența și ritmul de 
dezvoltare agriculturii, care le a- 
provizionează cu materii prima 
(industria zahărului, a uleiului, 
a tutunului, morărit și panifica
ție, vinificație, prelucrarea legu
melor și fructelor, prelucrarea 
produselor animaliere etc.).

O dată cu modernizarea agri
culturii, țărănimea își sporește 
veniturile bănești și consumă în 
mai mare măsură produse indus
triale — alimentare și îndeosebi 
realimentare, contribuind efectiv 
la sporirea capacităților de pro
ducție ale acestor industrii. Date
le statistice indică o creștere deo
sebit de mare a bunurilor de 
consum cu folosință îndelungată 
(aparate de radio, televizoare, 
mașini de cusut, frigidere, bici
clete, ceasuri de mînă etc.). Dacă 
Ia acestea adăugăm cele 1,1 mi
lioane case nou construite în me
diul rural în perioada 1951—
1967, avem o imagine mai com
pletă asupra relațiilor dintre a- 
gricultură și celelalte ramuri ale 
«conomiei românești, asupra in
fluenței pe care agricultura o e- 
xercită în dezvoltarea lor.

In agricultura românească cel 
mai important rol revine coope
rativelor agricole de producție, 
de a căror dezvoltare este con
diționată însăși creșterea contri
buției agriculturii la sporirea 
avuției naționale, la ridicarea ni
velului de trai al poporului. 
Este suficient de amintit că ele 
dețin 60,7 la sută din suprafața 
agricolă și 75,1 la sută din su
prafața arabilă a țării ; de ase
menea, circa 70 la sută din parcul 
de tractoare agricole al țării se 
află în slujba agriculturii coope
ratiste. Valorificarea rațională a 
acestui important potențial de 
producție, pe baza intensificării 
producției, duce la întărirea ro
lului agriculturii cooperatiste în 
întreaga economie națională. 
Semnificativ este faptul că, chiar 
la actualul nivel de înzestrare 
tehnică, agricultura cooperatis
tă este capabilă să obțină pro
ducții în condiții de secetă, caro 
să asigure stabilitatea economiei 
naționale (consum, prelucrare, 
circulație a mărfurilor). în anul
1968, cînd condițiile climaterice 
au fost deosebit de precare, a- 
gricultura cooperatistă a obținut 
producții medii la hectar la un 
nivel apropiat celui din anii cu 
condiții climaterice normale. 
Compararea producțiilor medii 
la hectar pe perioade trienale 
(1963—1965) și (1966—1968) de
monstrează că în cea de h doua 
perioadă acestea au fost mai 
mari cu 350 kg la grîu, 330 kg 
la porumb și floarea - soarelui, 
3 000 kg la cartofi, 5 000 kg la 
sfecla de zahăr. Sporirea produc
ției vegetale și animale întărește 
rolul agriculturii cooperatiste nu 
numai în cadrul agriculturii, ci 
și pe plan național general.

In
ră lucrările conferințelor de dări 
de seamă și alegeri ale Comite
telor județene ale femeilor. Par
ticipă delegate ale femeilor din 
întreprinderi și instituții, din 
cooperative agricole de produc
ție, unități comerciale și de de- 
servire a populației, cadre didac
tice, activiste în domeniul artei 
și culturii și din alte domenii 
de activitate, precum și nu
meroase invitate. La lucrări iau —. 
parte, de asemenea, membri ai V 
birourilor comitetelor județene 
de partid și reprezentante ale - 
Consiliului Național al Femeilor. W

Participantele la conferințele 
județene ale femeilor și-au reafir- £ 
mat cu acest prilej hotărîrea de w 
a milita cu și mai multă consec
vență, sub îndrumarea organe- A 
lor și organizațiilor de partid, w 
pentru sporirea contribuției fe
meilor în vastul proces construe- 
tiv care se desfășoară în patria 
noastră socialistă. Femeile care 
muncesc în industrie, îndeosebi £ 
în ramura industriei ușoare și a- 
limentare și în cooperația mește- _ 
șugărească s-au angajat să-și V 
sporească eforturile pentru reali
zarea și depășirea tuturor indi- — 
catarilor de plan, 'mbunatăprea W 
calității produselor și folosirea 
cît mai judicioasă a timpului de 
lucru. Comitetele și comisiile de 
femei de la sate își vor aduce o 
contribuție tot mai substanțială 
la mobilizarea cooperatoarelor 
pentru dezvoltarea producției 
agricole prin participarea e- 
fectivă la muncă în cooperativă, 
urmărindu-se îndeosebi atragerea 
femeilor tn zootehnie, legumicul- a 
tură, creșterea păsărilor si alte “ 
sectoare adecvate posibilităților 
lor. 9

Cu unanim interes au fost — 
dezbătute problemele îmbunătă- — 
țirii activității femeilor în dome
niul învățămîntului, educației sa- 9 
ni tare, al relațiilor de familie, 
creșterii și educării copiilor, pre- 
cum și regulile conviețuirii so
cialiste.

După adoptarea dărilor de sea- 
mă, conferințele au ales noile 
comitete județene ale femeilor. 9

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participantele la con- 
ferințele județene ale femeilor au 
adoptat telegrame adresate Co- a 
mitetului Central al Tartidului 
Comunist Român, tovarășului _ 
Nicolae Ceaușescu, prin care își W 
exprimă hotărîrea de a depune 
toate eforturile pentru a contribui 9 
din plin la înfăptuirea mărețului 
program elaborat de Congresul £ 
al IX-lea și Conferința Națională 
a P.C.R.

(Agerpres) 9
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astăzi, în acest secol deschis și 
trepidant, fericirea fiecăruia din
tre noi poartă pecetea epocii. 
Cel mai adesea din schimburile 
de opinii reiese că FERICIREA 
este o rezultantă socială, o coor
donată de esență a unui timp 
anume, a unei societăți anume și 
abia după aceea o problemă 
individuală, de temperament, ca
racter și personalitate. In propor
ție de 90 la sută, semnatarii scri
sorilor sosite la redacție recu
nosc că drumul spre realizarea 
fericirii începe prin MUNCA. 
Noțiune majoră a societății noas
tre socialiste, munca reprezintă 
mijlocul dar și scopul activității 
fiecăruia dintre noi. „După pă
rerea mea — scrie profesoara 
Viorica Pițul din Buzău — un 
om fericit nu poate fi decît 
acela care are un scop precis în 
muncă și care luptă cu toate 
greutățile pentru a-și realiza un 
ideal nobil”. „Oare nu ești mai 
fericit atunci cînd ai obținut 
ceva prin muncă, ca rezultat al 
unor eforturi, decît atunci cînd 
ți se oferă totul pe tavă ?“ se în
treabă prof. Ioan Florea din co
muna Banca, jud. Vaslui. Și 
pentru că munca este un proces, 
o activitate de o viață, prin priz- 
ma ei fericirea devine „mai mult 
lupta pentru obținerea ei decit 
realizarea” (Ion Toma — student, 
Craiova), se transformă în cuce
rirea unor satisfacții din și prin 
muncă.

Individualizată, concretizată, 
fericirea devine în viața zilnică 
fie vocație, fie pasiune, fie ta
lent sau, într-un cuvînt, activi
tate profesională. Ne legăm as
pirația spre mai bine de ceea ce 
realizăm, de proiectele noastre, 
de cantitatea de efort pe care o 
consumăm în izbînzile noastre. 
Gustul fericirii metaforic vor
bind, este împletit cu chinul, cu 
încăpățînarea reușitei, cu o mo
bilizare, de cele mai multe ori 
epuizantă, a puterilor noastre, a

VIOREL MIJA — elev la Liceul din Videle — a cucerit titlul de 
campion al județului Teleorman în etapa a Ill-a a concursului 
„Săniuța de argint". El se va afla printre finaliștii competiției 

care-și vor disputa în curînd trofeul la Poiana Brașov

JUDO:
Program competițional

Judo, cea mai tînără crea
ție a familiei sportului ro
mânesc, se vrea și printre 
cele mai harnice în desemna
rea campionilor național pe 
anul 1969. In curînd. mal pre
cis între 22—23 februarie 
1969, se va disputa finala 
primei ediții a campionatului 
național. Atunci vom cunoaș
te pe primii purtători ai cen
turii acordată celor mai buni 
judokani români.

In lupta pentru titlul su
prem s-au aliniat 32 de 
formații — 10 la Bucu
rești, 14 Ia Roman și 8 
la Timișoara. Un prim succes 
de participare dacă ne gîn
dim numai la faptul că judo 
se află în anul de debut în 
competițiile oficiale. Patru e- 
chipe bucurestene si alte pa
tru din provincie — Uni
versitatea, Politehnica, Rapid 
șl I.E.F.S., Metalul Roman, 
Sănătatea Mediaș, Vagonul 
Arad si Politehnica Timi
șoara — se vor afla la star
tul finalelor.

energiei și capacităților creatoa
re. Făcîndu-și un „inventar" a- 
fectiv al momentelor fericite din 
viață, oamenii descoperă că toa
te aceste momente sint un final, 
o realizare a unei etape, iar 
amintirea lor nu păstrează atît 
clipa ca atare ci efortul premer
gător, lupta pentru ajungerea 
acelui scop. „Am fost fericit cînd 
am reușit la examen* (Pavel Ră- 
dulescu, lăcătuș, Timișoara), 
„cînd m-am clasat pe locul I pe 
școală la un concurs pe meserii” 
(Ion 
„cînd am absolvit
(Ion Necula — economist — 
Constanța). Sau după cum măr
turisește ing. Aurel Anuti din Ti
mișoara : „Curios, nu-mi amin- 

Rotărescu electrician) 
facultatea"

„PROBLEMA" FERICIRII
țese, de la absolvirea facultății, 
decît că în timpul examenului de 
stat scăpăm mereu pionezele cu 
care îmi prindeam planșele, iar 
pentru primul proiect original 
am muncit enorm... și a rămas 
apoi doar o bucurie imensă 
amestecată cu o oboseală de du
rată”. Satisfacțiile converg spre 
crearea acelei atmosfere în care 
fiecare dintre noi putem recu
noaște o stare de fericire. Nu 
gîndim niciodată bucuriile sau 
tristețile în singurătate, reflexul 
lor colectiv este vizibil. Muncim 
în mijlocul oamenilor, ne legăm 
satisfacțiile de aprecierea lor, ne 
realizăm dorințele cu ajutorul lor. 
„Ce altă satisfacție mai pot pre
tinde; — se întreabă Viorica 
Pițul • în afara faptului că fac 
parte din marea colectivitate a 
modelatorilor de suflete, că am 
minunatul prilej de a forma oa
meni P* Și ca suprem act de 
generozitate, fericirea noastră nu 
are nimic comun cu egoismul, 
cu închiderea bucuriilor în sfe- 

Primul ah competițional o- 
ficlal se înscrie și cu o bo
gată agendă internațională.

Intre 22 —23 martie va avea 
loc ..Cupa României”. Au 
fost invitați, și deja și-au 
confirmat participarea, spor
tivi din R. S. Cehoslovacă, 
R. S. Letonia, R. P. Bulga
ria, R.D.G. (selecționata mi
litară). Gazdele vor prezenta 
la start două formații : Ro
mânia A și România-tineret.

O altă Invitație a fost a- 
dresată sportivilor cubanezi 
care au acceptat întîlnire 
în zilele de 17—19 august.

Judokanii români, la rîndul 
lor. se vor deplasa în R.S.F. 
Iugoslavia cu prilejul între
cerilor Cupei JADRAN 
(Cupa Mării Adrlatice) pro
gramată între 1—10 august 
—unde îșl vor disputa întî- 
letatea în compania formații
lor R. S. F. Iugoslavia, Fran
ței, Italiei $i Greciei.

V.R.

ra de sticlă a individualismului. 
Ne dorim nouă fericirea dar o 
dorim și celor din jur simțind 
în această reciprocitate sensurile 
majore ale unei epoci generoase. 
„Sînt fericit — scrie Aurel Cio- 
banu. motorist, Constanța — 
pentru că mi-nm dat seama că 
pot fi de folos societății”, iar 
marinarul Gabriel Diaconescu 
consideră că o condiție esențială 
a fericirii este ca „toată lumea 
să iubească pacea și munca și 
fiecare să fie preocupat de bu
năstarea fiecărui individ”. Un 
flux de intens umanism străbate 
toate referirile la fericirea celor
lalți „Fericirea cea mai mare o 
voi avea-o în momentul în care 
mă voi putea considera autorul

fericirii altor oameni", scrie 
Florin Băcanu, elev din Odorhei.

ADOLESCENȚA — PISTA DE 
LANSARE A FERICIRII

Am rezervat un capitol spe
cial adolescenților care au răs
puns anchetei pentru că, struc
tural, vîrsta lor deține miracolul 
realizării fericirii, deține poate, 
secretul după care, în viață, oa
menii își etichetează momentele 
de bucurie sau insatisfacție. Cu- 
vîntul magic este, în adolescență, 
ÎNCREDEREA. Prof. Augustin 
Cernea sublinia că „există și o 
anumită dispoziție, înclinație 
spre fericire. Cine n-o are, poate 
fi hrănit și cu mere din serai 
și tot nemulțumit rămîne". Dacă 
există într-adevăr această „vo
cație” a fericirii pentru oamenii 
maturi nu știu, dar înțeleg cu 
certitudine din răspunsurile 
adolescenților că ei reprezintă, 
prin tezaurul lor de visuri, m-

MARIA ALEXANDRU — 
CAMPIOANA INTERNAȚIONALA 

A CEHOSLOVACIEI

Jucătoarea româncă de tenis de 
masă, Maria Alexandru, a ciștigat 
titlul de campioană internațională a 
Cehoslovaciei. Duminică seara, In 
ultima zi a competiției desfășurată 
la Bratislava, campioana României 
a învins în finală cu scorul de 3—0 
(21—19, 21—17, 21—19) pe ceho
slovaca Grofova. Maria Alexandru 
a evoluat la adevărata sa valoare 
oferind o dispută spectaculoasă a- 
plaudată de spectatori. De remarcat 
că Maria Alexandru a evoluat și în 
cele două finale de dublu.

VOLEIBALISTELE DE LA DINAMO 
ÎNVINGĂTOARE LA BERLIN

Echipa feminină de volei Dinamo 
București, care întreprinde în pre
zent un turneu în R. D. Germană, 
a jucat la Berlin cu formația S.C. 
Dynamo Berlin. La capătul unui joc 
spectaculos, care a durat peste două 
ore, sportivele românce au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (16—14, 
5—15, 8—15, 17—15, 15—12).

EUROPENELE DE BOB 
PENTRU TINERET

Pe pista de la Cortina d’Ampezzo 
au luat sfîrșlt duminică în nocturnă 
campionatele europene de bob pen
tru tineret rezervate echipajelor de 
două persoane. Titlul a fost cucerit

RIDIAN
de echipajul Italiei alcătuit din 
Bruno Alberti—Dino Mernardl, 
care a totalizat în cele 4 manșe tim
pul de 5’32” 63/100. Echipajul 
Panaitescu—Pascu s-a clasat pe lo
cul 5 cu 5’39” 85/100. Al doilea echi
paj al României format din Sta- 
varache—Șandru a ocupat locul 6 
cu 5’40” 75/100.

• Turneul internațional de polo 
pe apă de la Kosice a fost cîști- 
gat de formația locală Ruda Hvez- 
da, clasată pe primul loc cu 8 
puncte. Locurile următoare au fost 
ocupate de echipele S.C. Offen- 
bacher (R.F. a Germaniei) — 4 
puncte. Metalul Cluj (România) — 4 
puncte șl Spartak Subotița (Iugo
slavia) — 2 puncte.

SITUAȚIA ECHIPEI REPRE
ZENTATIVE DE HANDBAL MASCULIN

Ca orice pasionat al a- 
cestui sport, chiar și în cli
pe mai grele, nu mi-am 
pierdut nici un moment în
crederea ne care am avut-o 
Si o am în handbalistii 
noștri. Părerea mea este că 
vom juca totdeauna bine a- 
cest sport, deoarece este în
drăgit și practicat în tara 
noastră pe o scară din ce în 
ce mai largă. în condiții ca
re se îmbunătățesc De zi ce 
trece, iar materialul uman 
de care dispunem este deo
sebit de talentat și viguros. 
Avînd toate acestea la dis
poziție. totul va depinde de 
munca pe care o vom de
pune noi. antrenorii și ju
cătorii. totl laolaltă, de gă
sirea celor mai bune mii- 
loace de pregătire și de re
cunoașterea sinceră a tutu
ror greșelilor si carențelor 
care există în prezent și ca
re, în cadrul dezbaterii ini
tiate de ziar, au fost subli
niate în mod judicios.

îmi permit și eu — 
cadrul acestei dezbateri 
să fac cîteva aprecieri 
mal ales, să schițez cîteva 
propuneri menite să contri
buie la orientarea muncii de 
instruire a Iotului.

în

și.

• Reîntinerirea echipei era 
absolut necesară, si a fost 
foarte bună măsura F.R.H. 
în această direcție. însă cred 
că această muncă de depis
tare și promovare în e- 
chipa națională trebuie con
tinuată cel mult încă 1—2 
luni, după care să se stabi
lească lotul definitiv, cu ca
re să se lucreze în conti
nuare. fără modificări esen
țiale. Să nu uităm că pri
mul obiectiv : C. M„ are loc 
în 1970.
• Deși componenta lotului 

ca ..gabarit” nare să fie bi
ne realizată, totuși se ob
servă pregnant o mare di
ferență în pregătirea tehni- 
co-tactică între cel „mari" sl 
cei „mici”. Dacă jucătorii de 
talie mică, cum ar fi Gațu,

pirații și încrederea în realizarea 
lor, sursa acestei vocații.

Disting, în universul lor pre
zent, cele două sensuri ale fe
ricirii fiecăruia : cea actuală și 
cea de perspectivă. Bucuriile lor 
au ținte precise, circumscrise 
atît vieții școlare cît și lumii ex
terioare, de descoperire și clarifi
care a marilor sentimente, a ma
rilor trăiri sufletești. Profesiunea 
și dragostea sînt, la această vîr- 
stă, mijloacele de obținere a fe
ricirii iar în jurul lor gravitează, 
pe orbite apropiate, celelalte 
satisfacții.

Un semn caracteristic al celor 
de 18 ani, (luînd vîrsta ca meta
foră a adolescenței) — și nu o 
oarecare vîrstă ci aceasta, a anu

lui 1969 — mi se pare a fi pro
nunțatul simț al realității. S-ar 
părea că adolescenții ar trebui să 
fie mai capabili decît alții să 
fabulcze, să aibă reverii și exal
tări în preajma unui subiect atît 
de misterios ca fericirea. Pentru 
că așa ne-am obișnuit să-i cre
dem, visători, plutind nedefinit 
pe aripile imaginației. Secolul 
tehnicii, al științei, al calculelor 
exacte le-a imprimat însă un 
echilibru, o maturizare capabilă 
să-i conducă spre judecăți nuan
țate. „Viața ni se oferă cu porțile 
larg deschise — scrie ~ 
Poloni de la Liceul N. Bălcescu 
din Craiova — Păcat că 
prea multe „porți" și „portițe”. 
Totul se rezumă la a ști să-ți 
alegi poarta pe măsură, poarta 
care îți va da toată viața satis
facții depline". Bineînțeles că 
visul, anticiparea rămîne un ce 
șpecific fiecăruia, dar perspecti
vele propriei vieți apar strunite 
cu măsură, adolescenții ducînd o 
luptă sensibilă pentru a se cu- 

Costinel

sint

Goran, Marinescu etc., po
sedă un bagaj de cunoștințe 
bogat și variat, nu același 
lucru se poate spune și des
pre Guneș, Chicid și chiar 
Gruia, ale căror acțiuni sînt 
limitate și arhicunoscute, 
motiv pentru care sînt a- 
nihilate deseori cu ușurință, 
în acest sens este necesar 
ca. în continuare, să se a- 
corde o atentie deosebită 
pregătirii tehnico-tactice a 
acestora. Consider că este 
necesar ca antrenorii — și 
de la lot. dar mai ales cei 
de la club — să desfășoare 
o muncă susținută în ceea 
ce privește însușirea temei
nică a unor procedee tehni
ce specifice fiecărui jucător, 
în funcție de posibilitățile 
si calitățile acestuia : de a- 
semenea. să se adopte pen
tru echipă o tactică adecva
tă. corespunzătoare cu 
gătirea si cunoștințele 
ponenților echipei de

prc- 
com- 
bază.
pre- 

că
• Un alt capitol a! 

gătirli, unde consider 
mai avem mult de lucru. 
este compartimentul defensiv. 
care evidențiază ’.acunfe se
rioase. datorită faptului că 
jucătorii noștri se împart In 
două categorii, și anume : 
jucători buni în atac si 
slabi tn apărare si invers. 
în aceste condiții este foar
te greu să asiguri în teren 
o echipă la fel de eficace în 
cele două compartimente. A- 
ceastă deficientă își are ră
dăcini în activitatea echipe
lor la cluburi, unde reali
zatorilor principali li se im
pun mai puține obligații în 
apărare sau. 
sînt trecuti i 
posturi
se.

uneori, chiar 
ca figuranți în 
puțin periculoa-mai

• în 
rioada

ceea 
de

ce privește pe- 
verificare. tre- 

noaște, pentru a-și evalua talen
tul sau capacitatea în așa fel 
îneît accesul lor la fericire să fie 
garantat.

Citeam în unele răspunsuri 
confesiuni nostalgice cu privire 
la ratarea unor momente ferici
te : „dacă aș fi făcut altă mese
rie...” sau „dacă aș fi fost repar
tizat în alt loc de muncă”... Si
guranța cu care elevii se îndreap
tă spre o meserie sau alta, cîn- 
tărirea exactă a avantajelor și 
dezavantajelor unei profesiuni 
pare a fi un prim pas spre evi
tarea acestor deziluzii. Ală
turi de satisfacțiile morale 
ale meseriei ei apreciază 
și satisfacțiile materiale, a- 
cordîndu-le exact importanța

cuvenită. Este aceasta o mini
malizare a fericirii ? Nicidecum, 
ci dovedește un simț al realității 
bine conturat, un simț care înțe
lege necesitatea dozării echili
brate a bucuriilor. „Nu cred că 
între satisfacția morală și cea 
pecuniară trebuie să fie deose
biri. In orice meserie există un 
raport necesar între aceste două 
laturi”. (Iancu C. Stancu). Ado
lescenții nu umblă după himere, 
nu-și doresc imposibilul. Ferici
rea lor este circumscrisă, de ace
ea, în zonele realizabilului. Vi
zionari, ei supun parcă visele u- 
nor legi cu 100 la sută șanse de 
ajungere și chiar cînd gîndesc 
destinele omenirii, previziunile 
lor sînt ale noastre, ale tuturor 
„Sînt un „scientist* convins — 
scrie Nicolae Morandini. Doresc 
să ajung om de știință, să ex
plorez necunoscutul, iar fericirea 
supremă cred că mi-ar fi dată 
de o mare creație care să-mi 
aducă un premiu suprem. Cum 
văd obținerea fericirii ? Fericirea

buie să se meargă pe „tn- 
tîlniri tari", indiferent de 
rezultat. în special cu ad
versarii cei mai puternici si 
periculoși și să se renunțe 
la turnee slabe care n-au 
eficacitate si. în același timp, 
sînt și 
toare.

• în 
înalti. 
ca titulari, să se meargă pe 
încercări prelungite pe du
rata unor jocuri întregi sau 
chiar turnee, pentru a pu
tea avea timp și curaj să 
încerce tot ce știu, să-și e- 
taleze plenar virtuțile si cu
noștințele tehnico-tactlce.

• Propun ca activitatea 
comnetițională internă — 
desfășurarea camuionatului 
1969—1970 — să aibă loc nu
mai în sală, adică în condi
țiile de disputare a C.M.

• Ultimul punct la care 
mă voi referi ne vizează 
pe noi. antrenorii echipelor 
studențești. Consider că e 
imperios necesar să manifes
tăm un interes mai marc, să 
cheltuim mai mult timp cu 
depistarea si promovarea în 
echipele divizionare, a tine
rilor cu calități Si chemare 
pentru handbal. Spun a- 
ceasta deoarece pînă In pre
zent contribuția noastră n-a 
fost pe măsura așteptărilor, 
avînd în vedere că avem la 
îndemînă un număr însem
nat de studenti. cu calități 
deosebite.

Tnchel aceste modeste ob
servații cu apelul călduros 
adresat tuturor jucătorilor 
din loturi ca să-și respecte 
și să fie conștienti de obli
gațiile ce le revin, să mun
cească din răsputeri. oină la 
sacrificiu : în același timp, 
cer antrenorilor lotului na
țional multă răbdare si per
severentă în munca grea și 
de răspundere în care s-au 
angajat — ridicarea continuă 
a handbalului nostru.

în care „voi 
meu numai 

(Gheorghe 
traduce în : 

și respectat 
i trăiesc în-

dobîndită cu osteneală e gustată 
de două ori, iată „genul” de fe
ricire pe care vreau să-l realizez". 

Crescuți și educați în cultul 
muncii, în respectul pentru ea. 
adolescenții nu-și văd viitorul 
decît legat de efortul lor de a se 
realiza, de a fi folositori societă
ții. Nici-o urmă de egoism nu 
umbrește aspirația lor spre feri
cire. A crede că sînt în stars 
să-și construiască fericirea este, 
pentru ei, o dovadă de certitudi
ne a propriilor puteri, de încre
dere în ceea ce sînt capabili să 
facă. Un întreg ideal se contu
rează în fiecare compartiment al 
fericirii lor viitoare. Iși leagă 
fericirea de marile idei generoase 
și veșnice: dragostea, prietenia, 
credința în adevăr. Răsfrîntă a- 
supra lumii, fericirea personală 
devine momentul r 
vedea în jurul 
oameni fericiți” 
Tudosie) sau se 
„să fiu iubit 
de prieteni și să 
tr-o țară liberă și fericită” (ne
iscălit). Un elev, mărturisindu-și 
credința într-un ideal, scrie : 
„pentru fericirea mea personală 
am nevoie de foarte puțin sau 
foarte mult : a fi util oamenilor 
prin ceea ce ești și ceea ce faci".

De fapt, toate aceste confesi
uni sînt simbolul unui ideal, a 
perspectivei unei generații. Ca 
realizare majoră, fericirea se des
compune și se decantează în ne
numărate realizări sociale alo 
fiecăruia dar și a societății în 
genere. Cei care astăzi gîndesc 
atît de frumos fericirea, sînt rea
lizatorii ei de mîine.

★
Deci, în ultimă instanță ? Sute 

de gînduri despre fericire, în- 
seamă sute de posibilități de 
realizare a ei. Și însăși încrede
rea pe care o avem fiecare în 
împlinirea noastră, credința că 
în jur totul ne este favorabil, 
totul ne ajută spre a trăi așa 
cum dorim este esențiala, majora 
condiție a fericirii.
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Iran Bun Kiem Aniversarea Tratatului

despre Conferința de la Paris româno - sovietic

Intervenția reprezentantului român
GENEVA 3. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, trans

mite : Consiliul pentru Comerț și Dezvoltare a început dezba
terea asupra măsurilor întreprinse în vederea traducerii în 
viață a rezoluției Conferinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare, care prevede elaborarea unui program 
de acțiuni în domeniul formării de cadre, rezoluție inițiată 
de România.

ANGLIA. — Muncitorii de la 
oficiil poștale din Londra 
au organizat o puternică de
monstrație în sprijinul gre
vei colegilor lor de la tele
foane, care cereau majora

rea salariilor

Glafcos Clerides și 
Rauf Denktash, repre
zentanții grec și turc Ia 
convorbirile intercomu- 
nitare din Cipru, au ad
mis luni, cu prilejul u- 
nei conferințe de presă, 
că negocierile lor asupra 
problemei cipriote se a- 
flă deocamdată într-un 
impas.

„Au fost realizate unele pro
grese privind chestiuni de ordin 
secundar, dar diferendele esenția
le nu și-au aflat încă rezolvarea", 
a declarat Clerides.

Referindu-se la proiectul ciprio- 
ților greci de a organiza în vii
torul apropiat alegeri, Denktash, 
liderul cipriot turc a declarat că 
dacă acestea vor avea loc, comu
nitatea turcă, va ține, la rîndul 
ei, alegeri separate. în acest caz 
ar coexista pe teritoriul insulei 
două parlamente.

Conferința de presă a fost a 
doua de la începutul convorbiri
lor, în iunie anul trecut, dintre 
reprezentanții celor două comu
nități din insulă. Convorbirile, 
care au fost reluate luni în ciuda 
dificultăților existente, intră în 
cea de-a treia fază a lor.

într-un interviu acordat revistei „Nouvel Observateur", Tran 
Buu Kiem, șeful delegației F.N.E. din Vietnamul de sud la Con
ferința de la Paris, în problema Vietnamului, relevă că pentru 
moment atmosfera conferinței se rezumă la o confruntare a punc
telor de vedere ale celor patru delegații.

Tran Buu Kiem menționează 
că cele patru propuneri concreta 
ale șefului delegației Statelor 
Unite, Cabot Lodge, nu ating 
nici de data aceasta, problema 
fundamentală : agresiunea ame
ricană.

în ce privește zona demilitari
zată, declară Tran Buu Kiem, 
șeful delegației S.U.A. țintește, 
înainte de toate să abată aten
ția opiniei publice de la proble
mele esențiale lăsînd americani
lor mîinile libere pentru a tri
mite întăriri cu avionul și pe 
mare. Cum am putea noi să ac
ceptăm ca forțele de eliberare 
să se lase zdrobite ?

Faptul că americanii intensifi
că bombardamentele lor în Viet
namul de sud, subliniază în e- 
sență Kiem, arată că ei nu au 
abandonat ideea unei victorii 
militare pe teren. Șeful delega
ției F.N.E. din Vietnamul de sud 
precizează că conferința trebuie 
să discute global problemele po
litice și militare și că F.N.E. nu 
dorește să abordeze unilateral 
chestiunile politice.

„Noi nu vom depune armele 
fără ca problema Vietnamului de

sud să fi fost rezolvată pe baza 
celor cinci puncte expuse în de
clarația F.N.E. din noiembrie 
anul trecut".

Explicînd deosebirea dintre 
„Cabinetul de pace" și guvernul 
de coaliție, care ar trebui să fie 
instalate în Vietnamul de sud, 
Tran Buu Kiem a arătat că „în 
programul F.N.E. a fost avansată 
ideea unui guvern de largă coa
liție. Ideea unui „Cabinet de 
pace" a Venit din rîndul maselor 
din Vietnamul de sud. Noi cre
dem că această propunere tre
buie susținută întrucît este vorba 
de un „cabinet pentru restaura
rea păcii". ...Noi sperăm că per
soanele care au contribuit la 
lupta pentru independentă, pace 
și neutralitate trebuie să-și aibă 
locul lor în guvernul de coali
ție". Tran Buu Kiem a precizat 
că participarea F.N.E. la un e- 
ventual „cabinet de pace" va fi 
în funcție de „contextul politic 
și militar".

Mansfield se pronunță
U

Laminatorii din

Komunarsk
Se împlinesc 21 de ani 

de la semnarea Trataiului
de prietenie, colaborare
și asistență mutuală din-
tre România și Uniunea
Sovietică, eveniment de 
seamă în istoria relațiilor 
dintre cele două țări. A-
nii care s-au scurs de la
încheierea Tratatului au
constituit o perioadă rod- 
nică în dezvoltarea prie- 
teniei tradiționale dinrra 
popoarele romdn și so
vietic.

Luînd cuvîntul în plenara Con
siliului, șeful delegației române, 
Gheorgho Dolgu, a relevat im
portanța deosebită a acestei pro
bleme în momentul cînd Consi
liul este chemat să definească ro
lul și contribuția U.N.C.T.A.D. la 
acțiunile ce vor fi întreprinse în 
cadrul celui de-al 2-lea deceniu 
al Națiunilor Unite pentru Dez
voltare. El a subliniat că în acest 
context este esențial să se acor
de o atenție sporită punerii în 
valoare a factorului uman, care 
constituio resursa potențială cea 
mai importantă a fiecărei țări. 
Experiența ultimelor decenii, a 
spus vorbitorul, ne oferă sufici
ente argumente în sprijinul ideii 
că nu poate să existe dezvoltare 
In lipsa cadrelor.

Ileferindu-se la raportul secre
tarului general al U.N.C.T.A.D. 
cu privire Ia acțiunile întreprinse 
conform rezoluției amintite, șe
ful delegației române a sugerat 
utilizarea unor asemenea căi de 
pregătire a cadrelor ca schimbu
rile de experți, organizarea de 
cursuri, burse ctc. Fiecare țară, 
a adăugat el, trebuie să soluțio
neze. formarea și utilizarea unor 
cadre naționale specializate, în 
primul rînd prin propriile sale e- 
torturi, organismelor internaționale 
revenindu-le sarcina de a facilita 
și accelera acest proces în țările 
în curs de dezvoltare. Măsurile 
ce urmează a fi preconizate ar 
trebui să urmărească un dublu 
obiectiv : să satisfacă necesitățile 
pe termen lung ale acestor țări 
în domeniul formării de perso
nal și să răspundă preocupărilor 
imediate ale țărilor în curs de 
dezvoltare. Trebuie subliniată, de 
asemenea, necesitatea de a nu se 
transplanta în mod automat în 
țările în curs de dezvoltare for
me și metode care pot fi eficace 
numai în condițiile țărilor dez
voltate. Formele și tehnicile mo
derne care ar constitui conținutul

procesului de formare trebuie a- 
daptate condițiilor specifice și 
tradițiilor din fiecare tară în curs 
de dezvoltare. Ele trebuie să con
tribuie la stabilizarea cadrelor în 
țările de origine astfel îneît să se 
evite sau să se diminueze pe cît 
posibil fenomenul dăunător al 
exodului de materie cenușie spre 
țările dezvoltate.

Șeful delegației române a in
sistat apoi asupra urgenței pe care 
o reclamă formarea de personal 
tehnic și specializat pentru pro
movarea exporturilor și tranzac
țiilor invizibile ale țărilor în curs 
de dezvoltare.

■■■■■■■■■■
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â i trupelor S.U.A

din Vietnam
ȘTIINȚA 
expcrien-

Referendumul

francez
• ANUNȚAREA de către 

președintele de Gaulle în 
cuvîntarea rostită duminică 
Ia Quimper a referendumu
lui privitor la structura re
gională și la reorganizarea 
Senatului, este comentată 
amplu în presa franceză de 
luni dimineața.

Asupra datei referendu- 
inului s-au făcut mai multe 
presupuneri, agenția France 
Presse relevind că el ar ur
ma să aibă loo la 23 martie. 
„Data consultării și textul 
proiectului de lege, scrie 
„Le Parisien Libere", vor fi 
precizate la una din viitoa
rele întruniri ale Consiliului 
de Miniștri. Dacă referen
dumul va avea loc într-un 
termen apropiat, atunci Adu
narea Națională va fi convo
cată într-o sesiune extraor
dinară pentru a îndeplini 
prevederea constituțională, 
potrivit căreia parlamentul 
trebuie să-și dea consimtă- i 
mîntul la adoptarea unui 
proiect de lege cu privire la | 
referendum".

• OAMENII 
sovietici au realizat o 
ță globală de recepționare a 
razelor calorice emise de Pă- 
rnînt și atmosfera acestuia. Ex
periența a fost înfăptuită cu 
ajutorul satelitului artificial 
•1 Pămîntuluî, „Cosmos-243", 
lansat în septembrie 1968.

In afară de aceasta, înclinația 
de 71,3 grade a orbitei sateli
tului față de Ecuator a permis 
explorarea latitudinilor polare 
pînă la paralela 71, și, în felul 
acesta. ,,Cosmos-243“ chiar în 
prima zi de zbor a reușit să de
termine cu precizie limita ghe
țurilor compacte în jurul An- 
taictidei.

S£HUTZ CERE

de extremă 
Germaniei, 

acestuia

INTERZICEREA P.N D.
• LUIND CUVÎNTUL'în ca. 

dru.1 Congresului Federației in
ternaționale libere a deportaților 
și internaților în lagărele naziste, 
care are loc în Berlinul occiden
tal, Klaus Schutz, primarul 
acestui oraș, s-a pronunțat pen
tru interzicerea Partidului na
tional-democrat,
dreaptă, din R.F. a 
precum și a ziarului 
„Național Zeitung".
• ZIARUL URUGUAIAN „EI 

Popular" scrie că dețlnuții po
litici din închisorile din Para
guay sînt supuși Ia torturi și Ia 
un tratament inuman.

La un asemenea tratament, 
scrie ziarul, este supus de 12 ani 
și Julio Rojas, unul din mem
brii conducerii Partidului Co
munist din Paraguay. Ziarul a 
chemat opinia publică sud-ame- 
ricană să întreprindă acțiuni de 
solidaritate în vederea eliberării 
deținuților politici din Para
guay.

ROMÂNO - IUGOSLAVĂ
(Urmart din pag. I)

monist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, se 
dezvoltă cu succes în toate do
meniile în spiritul deplinei în
crederi. stime și înțelegeri re
ciproce. Extinderea relațiilor 
de colaborare româno-iugo- 
slave se exprimă in creșterea 
și diversificarea, an de an, a 
schimburilor comerciale, in a- 
dincirea cooperării industriale 
și tehnico-științifice, în lărgi
rea legăturilor culturai-artisti- 
ce și turistice. Relațiile dintre 
țările noastre sînt un exemplu 
de largă și fructuoasă conlucra
re tovărășească, sub semnul sti
mei, încrederii, egalității în 
drepturi. respectului indepen
denței și suveranității naționa
le, întrajutorării și avantajului 
reciproc.

Convorbirile de la Timișoara 
au prilejuit nu numai un bilanț 
al dezvoltării de pînă acum a 
colaborării româno-iugoslave, 
ci și o trecere în revistă a po
sibilităților existente pentru ex
tinderea acestei colaborări, mai 
ales în domeniul cooperării in
dustriale, tehnice și științifice, 
posibilități pe care cele două 
țâri au hotărît să le valorifice 
în continuare, într-o măsură 
«rescinds. Conducătorii români 
și iugoslavi au subliniat că în
tărirea continuă a colaborării 
româno-iugoslave este în inte
resul popoarelor celor două țări, 
al cauzei socialismului șl pro
gresului, și constituie o contri
buție activă la întărirea păcii și 
la dezvoltarea colaborării Inter
naționale.

In comunicat se arată că în 
cursul schimbului de păreri 
privind situația actuală inter
națională și din mișcarea co
munistă și muncitorească, cel 
doi președinți au constatat 
Identitatea sau apropierea punc
telor de vedere ale celor două 
partide și guverne in principa
lele probleme care au făcut o- 
biectui convorbirilor.

In cadrul convorbirilor ro
mâno-iugoslave s-a relevat ho
tărirea celor două țări de a de
pune în continuare eforturi în 
vederea apărării și consolidării 
păcii, pentru statornicirea unul 
climat de înțelegere și largă co
laborare internațională. Așeza
rea relațiilor dintre state pe 
respectarea consecventă a prin
cipiilor Cartei O.N.U. și, în pri
mul rînd, a principiilor inde
pendenței. suveranității, egali
tății depline in drepturi și ne
amestecului în treburile interne. 
Se impune tot mai mult în lu
mea contemporană ca o cerin
ță obiectivă a evoluției interna
ționale. ca o premisă indispen
sabilă a apropierii și înțelegerii 
Intre popoare, a garantării pă
cii și securității generale.

Conducătorii României și Iu
goslaviei au abordat cu o aten
ție deosebită problemele conti
nentului nostru, subliniind im
portanța activității tuturor sta
telor în direcția promovării u- 
nor relații de bună vecinătate 
și colaborare în conformitate 
cn rezoluția adoptată în unani
mitate de cea de-a XX-a se
siune a Adunării Generale a

O.N.U. Drumul spre pace, secu
ritate și destindere în Europa 
nu este acela al înveninării cli
matului international, al întă
ririi blocurilor militare și al 
intensificării cursei înarmărilor, 
Ci cel al colaborării șl încrede
rii reciproce între state, al sta
tornicirii relațiilor dintre ele 
Pe baze sănătoase, potrivit in
tereselor tuturor popoarelor de 
pe continentul nostru. Existen
ta unei Europe din care să fie 
eliminate focarele de încordare 
ar avea efecte pozitive asupra 
întregului climat politie inter
national.

Comunicatul scoate în eviden
tă hotărirea celor două partide 
și guverne de a acționa și în 
viitor în. direcția dezvoltării re
lațiilor de prietenie șl colabo
rare egală în dreptnri cu țările 
socialiste, partidele comuniste 
și muncitorești, cu toate forțele 
progresiste și democratice, ceea 
ee reprezintă un factor impor
tant pentru asigurarea păcii șl 
progresului în lume.

Vizita tovarășului Iosip Broz 
Tito in România, convorbirile 
■ale cu conducătorii partidului 
și statului nostru, reprezintă nn 
nou și important pas înainte pe 
calea dezvoltării relațiilor ro
mâno-iugoslave, o puternică 
manifestare a legăturilor fră
țești dintre cele două țări ve
cine. Prietenia și cordialitatea 
care au caracterizat această vi
zită în întreaga ei desfășurare 
reflectă concludent trăinicia le
găturilor oare unesc România 
și Iugoslavia, legături ce ser- 
veso interesele majore ale po
poarelor noastre, ale cauzei so
cialismului șl păcii.

1

• DUPĂ AUDIEREA a 807 
persoane s-a definitivat alegerea 
juriului în procesul intentat lui 
Clay Shaw, acuzat de procurorul 

participat 
asasinarea

TULBURĂRI ÎN INDIA

Jim Garrison de a fi 
la un complot vizînd 
Iui John Kennedy.

La proces urmează 
și guvernatorul John 
împreuuă cu soția sa

să apară 
Connoly 

pentru a 
depune mărturii. După cum se 
știe, ei s-au aflat în același au
tomobil cu defunctul președinte 
în momentul atentatului. Se a- 
trage atenția asupra divergenței 
de păreri dintre 
portul Comisiei 
privește direcția 
gloanțelor trase.

Connoly și ra- 
Warren în ce 

și numărul

• INTERVENȚIA ARMATEI 
nu a reușit să stăvilească am
ploarea tulburărilor, soldate în 
numeroase cazuri cu morți și ră
niți, care continuă de mai bine 
de două săptămîni în statul 
Andhra — Pradesh. La Haide- 
rabad, demonstrațiile au fost re
primate de către poliția ce a 
deschis focul, omorînd și rănind 
mai mulți particlpanți. Mani- 
festanții au atacat cu pietre la 
Ganpur trenul de Madras, ră
nind’ 16 pasageri. în diferite lo
calități, reprezentanți ai autori
tăților au fost atacați de către 
mulțime.

Ofensivă finală
in Nigeria?

• ȘEFUL STATULUI MAJOR 
«1 armatei nigericne, generalul 
Katsina, a declarat că războiul 
din Nigeria va lua sfîrșit în
tr-un viitor apropiat. După pă
rerea observatorilor politici, de-, 
clarația lui Katsina s-ar baza pe 
hotăririle adoptate în cursul re
centei reuniuni a comandanților 
forțelor armate nigeriene din 
sectoarele unde se desfășoară 
luptele cu trupele biafreze.

Cercuri informate din Lagos 
consideră că forțele federale fac 
ultimele pregătiri în vederea 
lansării unei ofensive generale 
împotriva trupelor lui Odu- 
megwu Ojukwu, în primăvara a- 
cestui an.
• LA DALLAS (Statul Texas) 

a avut Ioc „conferința organiza
ției de extremă dreaptă „Aso
ciația alegătorilor care votează 
pentru George Wallace". Parti- 
cipanții la conferință au hotă
rît crearea unui comitet națio
nal în componența căruia să in
tre adepții lui Wallace din toa
te statele americane.

Conducătorul Asociației, Bob 
Walters, din Los Angeles, a de
clarat că Wallace „nu va re
fuza învestitura partidului său 
pentru alegerile prezidențiale 
din 1972".

• SANCȚIUNILE cu care ne 
amenință Statele Unite vor con
stitui o agresiune economică — 
a declarat ministrul de externe 
Peruvian, Edgardo Mercado Jar- 
nn. El s-a referit la intenția 
S.U.A. de a suspenda ajutorul 
economic acordat statului Peru
vian ca urmare a naționalizării 
bunurilor deținute în Peru de 
societatea americană „Interna
țional Petroleum".

Liderul ' majorității demo
crate din senatul american, 
Mike Mansfield, a declarat 
într-un interviu acordat pos
tului de radio și televiziune 
„American Broadcasting Com
pany" că speră ca o retragere 
progresivă a trupelor america
ne din Vietnamul de sud lL 
înceapă în cursul acestui an 
înainte chiar ca tratativele 
patru de la Paris să ducă la 
rezultate substanțiale. Re- 
ferindu-se la situația din Ori
entul Apropiat, senatorul 
Mansfield a declarat: „în urma 
unei acțiuni a marilor puteri, 
mi-ar plăcea să văd pe arabi 
și pe israelieni că se întrunesc 
în jurul aceleiași mese de con
ferință pentru a încerca să se 
înțeleagă".

în altă ordine de idei, sena
torul Mike Mansfield și-a ex
primat speranța că vor fi an
gajate cît mai curînd nego
cieri între S.U.A. și U.R.S.S. 
pentru reducerea armamen
telor.

să

în

n ritual ce se repetă eu 
precizie : blocul de metal 
părăsește vatra cuptorului, 

își ocupă disciplinat locul pe ca
lea cu rolo după care, magneti- 
zat parcă, se năpustește în făl
cile cajei împrumutînd docil for
ma'și dimensiunea impusă. Sute 
de metri durează această proce
siune, încheiată brusc în dinții 
Implacabili ai fierăstrăului : 
profilele laminate sînt retezate 
la lungimea cerută.

Mă aflu în cea mai modernă 
secție, Laminor-600, a marelui 
combinat siderurgic din Komu
narsk. Calificativul îți este su
gerat de parcurgerea fie chiar 
fugară a halei : procesul tehno- 
logio nu reclamă, în desfășura
rea sa, decit supraveghere. Este 
o explicație la senzația că în 
hala acoperind 10 hectare nu se 
găsesc niciodată atîția oameni 
cîți sînt necesari. In fapt, im
presia inițială se destramă pe 
măsură ce radiografilnd com
partimentele de lucru ți se dez
văluie corespondența reală, a- 
devăratul raport ce se respectă 
Intre fiecare Ioc de muncă și cel 
chemat să-l deservească.

însoțitorul meu, Victor Șma- 
niov, este inginer metalurg. Ca 
secretar al comitetului de Kom
somol al combinatului a consi
derat firesc să mă conducă prin 
secție, prilejuindu-mi discuții cu 
mulți dintre tinerii care lucrea
ză aici. Ei formează de fapt ma
joritatea, părere pe care ți-o 
formezi singur, parcurgind esta
cadele din hală sau pătrunzînd 
în camerele de comandă.

In primul punct de observați» 
— un singur om. Intrăm în vor
bă și aflu că se numește Volo- 
dea Leascenko. îmi povestește 
dezinvolt lucruri din activitatea 
sa, despre faptul că după Pro
gramul de lucru urmează cursu
rile Institutului de mine și me
talurgie din localitate, unde este

*

Divergențe
in problema
„integrării"

nordice
STOCKHOLM 3 (Agerpres).— 

Duminică s-a încheiat la Stock
holm reuniunea de două zile a 
primilor miniștri ai țărilor nor
dice în cadrul căreia au fost dis
cutate posibilitățile de extindere 
• cooperării economice dintre ele.

La conferință au fost repre
zentate Danemarca, Norvegia, 
Suedia și Finlanda, țări direct in
teresate în planurile de extindere 
a cooperării, precum și Islanda, 
care a participat în calitate de 
observator.
Un comitet guvernamental mixt 
a fost însărcinat cu elaborarea, 
pînă la 15 iulie, a proiectului 
final al unei uniuni economice 
nordice. Comentînd rezultatele 
întîlnirii, premierul Suediei, Tage 
Erlander, a declarat că între 
cele patru țări continuă să existe 
divergențe în domeniile agricul
turii, pescuitului, precum și în 
ce privește crearea unei „piețe 
comune" nordice și unei uniuni 
vamale. Potrivit observatorilor, 
departe de a contura perspec
tivele unei rezolvări a proble
melor „integrării" nordice, a- 
ceastă întîlnire a scos în eviden
ță neînțelegerile existente.

Orientul Apropiat
• INTERVIUL PREȘEDINTELUI NASSER • ÎNTILNIRE

NIXON-EISENHOWER • PROIECTE LA TEL AVIV

• AGENȚIA REUTER infor-. 
mează că într-un interviu acor
dat publicației americane „New
sweek" președintele Republicii 
Arabe Unite, Gamal Abdel Nas
ser. a precizat că pentru soluțio
narea situației din Orientul Mij
lociu, primul pas trebuie să-l 
constituie retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile ocupate 
în urma războiului din iunie 
1967. Președintele Nasser expri- 
mînd poziția R.A.U., a menționat 
că după retragerea trupelor sînt 
necesare : 1) declarații de nebe- 
ligcranță din partea tuturor sta
telor din Orientul Mijlociu, 2) 
recunoașterea dreptului fiecărui 
popor din această regiune de a 
trăi în pace, 3) integritate teri
torială și frontiere recunoscute 
și sigure pentru toate țările din 
Orientul Mijlociu, inclusiv Isra
elul, 4) libertatea de navigație 
pe căile internaționale și 5) o 
justă soluționare a problemei re- 
fugiaților palestinieni.

In interviul său, președintele 
Nasser, a refuzat să precizeze 
dacă se pronunță sau nu pentru 
tratative directe cu Israelul, pînă 
cînd armata israeliană nu se va 
retrage, însă, a precizat că : 
„Intre 1948 și 1956 am avut con
vorbiri cu israelienii, în baza 
acordului de armistițiu. Sîntem 
dispuși să procedăm șl acum tot 
•șa".

• IN CADRUL REUNIUNII 
sale de la Cairo, Consiliul națio
nal palestinian a hotărit crea
rea unui comandament militar 
unificat al organizațiilor de 
luptă palestiniene prezente la 
această conferință, scrie ziarul 
„Al Ahram". Două organizații 
palestiniene — Frontul popular 
de eliberare a Palestinei șl Ar
mata de Eliberare a Palesti
nei — au hotărît să boicoteze 
reuniunea de la Cairo.

student In anul IV, amintește șl 
despre cele două fetițe ale 
sale. In acest timp nu scapă din 
ochi linia de laminare, mișcind 
cu o ușurință frapantă manetele 
de comandă.

Pe unui din pereții longitudi
nali, cam pc Ia jumătatea halei, 
îmi atrage atenția un steguleț 
sprijinit pe suport cu geam. A- 
parține brigăzii a doua, conside
rată aici în secție cea mai har
nică, apreciată prin prisma re
zultatelor în producție. Un ele
ment care nu-ți scapă din bio
grafia acestei brigăzi este, ală
turi de prestigiul care și l-a 
creat în scurtul timp de Ia in
trarea în funcțiune a secției, 
vîrsta tînără a celor mai mulți 
dintre cei care o alcătuiesc.

De fapt tinerețea personalului 
din hală are o explicație Ia care 
te duce însăși perioada scurtă do 
cind funcționează secția „Lami- 
nor-600" și-a semnalizat prezen
ta pe platforma productivă a 
combinatului în martie 1966, 
cînd a fost consemnată încheie
rea lucrărilor de construcție 
desfășurate aici timp de un an. 
Șapte mii de oameni au luat par
te la edificarea laminorului, as
tăzi impresionant prin gradul 
său de tehnicitate, dînd patru Ia 
sută din producția de laminate a 
Ucrainei. O bună parte din sa- 
iariații care populează astăzi di
ferite locuri de muncă în cadrul 
secției au aceeași identitate cu 
constructorii de-acum cîțiva „ «si. 
Au rămas aici, s-au calificat în 
meseriile cerute — reparatori la 
cald, laminoriști, mecanici de 
întreținere. Iar acum, numele 
lor fac corp comun cu ale me
seriașilor de tradiție cînd e vor
ba de contribuția adusă în reali
zarea diversității de profile ce 
se fabrică aici. Nu mai departe, 
brigada a doua. Impusă prin re
zultate deosebite încă din peri
oada construcției, tinerii care o 
alcătuiesc pot fi intilniți pe pa
noul de onoare : Eugen Bolșa- 
kov, Iurii Mnîh, Alexandru Sar
kisian, Galins Polunina, opera
tor, Svetlana Koșîvet, contro
lor

Unde au plecat ceilalți de pe 
șantier ? Răspunsul il ghicești 
în ritmul alert al activității de 
construcții din oraș, în informa
țiile privind realizarea unor noi 
unități industriale. Unele dintre 
ele chiar aici în regiunea Lu
gansk, în Donbas. Pe un astfel 
de tînăr, Eugen Kostrlukov. 
l-am întîlnit, in aceeași zi, în 
două locuri diferite. O dată, 
cînd mi-a fost prezentat, ca nu- 
mărindn-se Intre tinerii con
structori care au muncit pe șan
tierul secției de laminoare pe 
toată durata sa. A șl fost dr Mi
rat de Comitetul Cenical 11 
Komsomolnlul cu una din dis
tincțiile sale de onoare. Acum 
e maistru constructor pe șantie
rele de locuințe. A doua oară 
I-am descoperit pe culoarele In
stitutului de mine și metalurgie. 
Era în febra examenului de di
plomă, urmînd să susțină pro
iectul pe o temă cu totul „Inti
mă" : realizarea unei fabrici de 
construcții metalice.

Revenim In biroul conducerii 
secției după ce însoțisem prin 
hala imensă efortul lamtnatori- 
lor de Ia „Stan-600" consacrat 
convertirii unei părți din cele 
3,5 milioane tone anual, cît re
prezintă producția combinatului, 
în profile de diferite tipodimen- 
siuni. De aici din birou ni se o- 
feră o imagine neașteptată. Pu
tem urmări din fotoliu întreaga 
desfășurare a procesului tehno
logic. Televiziunea industrială 
și-a făcut loc în cea mai tînără 
secție de producție a Combina
tului metalurgie din Komunarsk.

N. UDROIU

Asasinarea Proiectele

lui Eduardo Mondlane
Liderul patrioților din Mozambic 

a fost ucis la Dar Es Salaam
Dr. Eduardo Mondlane, președintele Frontului de Eliberare 

din Mozambic, a fost ucis în locuința sa din Dar Es Salaam 
In urma exploziei unei bombe, a anunțat guvernul Repu
blicii Tanzania.

președintelui

Nixon

• PREȘEDINTELE NIXON 
s-a întîlnit cu fostul președinte 
Dwight Eisenhower cu care a 
discutat situația din Orientul 
Mijlociu și relațiile din cadrul 
blocului N.A.T.O. La întrevedere 
• participat Henry Kiessinger, 
consilierul președintelui Nixon 
pentru probleme internaționale.

Potrivit observatorilor politici, 
întrevederea cu Eisenhower face 
parte din seria de consultări ale 
președintelui Nixon pentru re
glementarea situației din Orient.

• MINISTRUL ISRAELIAN al 
•facerilor externe, Abba Eban, 
va întreprinde o vizită în Statele 
Unite >la sfîrșitul lunii martie, 
urmînd fiă aibă întrevederi eu 
secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, anunță agenția 
France Presse. citind surse au
torizate. Se apreciază că această 
vizită va pregăti o viitoare că
lătorie în S.U.A. a primului mi
nistru al Israelului, Levi Es- 
hkol.

Poliția tanzaniană, care anche
tează împrejurările morții lui 
Eduardo Mondlane, apreciază că

Lagărul

de pe Con-Son
• ÎNCARCERAȚI de auto

ritățile sud-vietnameze în 
penitenciarul de pe Insula 
Con-Son. opt mii de deținuți 
sint condamnați la o moarte 
lentă Cel opt mii de deți
nuți sînt hrăniți numai cn 
pește uscat putred și creveți 
sărați plini de nisip — relevă 
cotidianul „Saigon Daily 
News". Cinci sute de bol
navi in stare gravă, fără a 
mai număra pe cei ce suferă 
de maladii mai ușoare, sânt 
„îngrijiți de un singur 
medie.

bomba a fost plantată sub scau
nul de la masa de lucru a lide
rului mișcării de eliberare din 
Mozambic. Colaboratorii apro- 
piați ai lui Mondlane și membri 
ai organizației Frelimo s-au pre
zentat la poliția din Dar Es Sa
laam pentru a ajuta la elucidarea 
problemelor legate de asasinat.

Președintele Frontului de Elibe
rare din Mozambic, Eduardo 
Mondlane, este unul din cei mal 
cunoscuți conducători ai mișcării 
de eliberare națională din Africa. 
De la înființarea Frontului Na
țional de Eliberare din Mozam
bic, el a condus activitatea aces
tei organizații care a repurtat suc
cese însemnate în lupta de eli
berare de sub dominația colonia
listă portugheză.

Purtătorul de euvint »1 
Casei Albe, Ronald Ziegler, 
a anunțat luni că guvernul 
american a stabilit contacte 
cu mai multe guverne vest- 
europene în vederea unei 
„călătorii de lucru" a pre
ședintelui Nixon în aceste 
țări, înaintea viitoarei reu
niuni ministeriale a N.A.T.O. 
care urmează să aibă Ioc la 
Washington cu începere de 
la 10 aprilie. Potrivit agen
țiilor de presă occidentale, 
președintele S.U.A. va vizita 
Parisul, Roma. Bonnul șl 
Londra. Purtătorul de cuvînt 
a menționat că precizări în 
legătură cu această călătorie 
vor fi tăcute de președinte 
în cursul conferinței de 
presă pc care o va ține joi.

Pe de altă parte, un pur
tător de cuvînt al guvernu
lui S.U.A. a anunțat că pre
ședintele Nixon a hotărît să 
accepte, în principiu, propu
nerea guvernului francez în 
vederea organizării unor 
convorbiri între reprezen
tanții la O.N.U. ai celor pa
tru mari puteri consacrate 
situației din Orientul Apro
piat.
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