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TARA SE PREGA TESTE
DE ALEGERI

Avem .bucuria sâ salutăm 
astăzi prezenfa în Capitală 
a peste'2 200 profesori și,în
vățători, delegați din toate 
judefele fârii la Conferința 
Nafională a cadrelor didac
tice. Moment de deosebită 
însemnătate în viața școlii, 
Conferința își desfășoară lu
crările avînd drept fundal 
hotărîrile luate de partidul 
și statul nostru în anul care 
a trecut, hotărîri ce deschid 
o nouă etapă în istoria învă- 
țămîntului românesc.

Directivele Comitetului 
Central al partidului privind 
dezvoltarea învățămîntului 
în țara noastră și Legea în- 
vățămîntului — documente 
programatice de mare im
portanță — stabilesc direc
țiile de dezvoltare ale școlii 
de toate gradele pentru, o 
perspectivă îndelungată, căi; 
le pentru perfecționarea "și 
modernizarea învățămîntu
lui, astfel tncît să poată răs
punde într-o măsură tot mai

mare, nevoilor societății noa
stre socialiste.

_ Investit să transpună în 
viață asemenea măsuri de 
maximă însemnătate pentru 
destinele școlii și, prin impli
cațiile lor profunde, ale în
seși societății românești, cor
pul nostru profesoral, mîn- 
dru de faptul că România-se 
situează în rîndurile fărilor 
cu.un nivel de învătămînt ri
dicat, este angajat total în 
lupta pentru propășirea șco
lii fnoastre, pentru înflorirea 
patriei socialiste. Competen
ța, dăruirea și pasiunea cu 
care muncește armata de 
peste 180,000 cadre didacti
ce, începînd de la învăță
torul care îndrumă înțîii 
pași ai "copilului pe drumul
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cunoașterii,și^pînăjjla. sgwan- £ 
tul căre-și transmite ,, știinja 
de la catedra upiverșjj&xȘ, 
sînt exemple de afituai- 
ne; civică, de dragate și 
răspundere fgță de pregăti
rea generației tinere.

Făuritor al virtuților si va
lorilor umane, slujitorul, șco
lii este astăzi prețuit și’rds- 
plătit în patria noastră,^în
conjurat cu dragoste și' res
pect de întregul popor, se 
bucură de atenția pe care 

. conducerea partidului și.sfa
tului nostru o acordă tutu
ror celor ce-și consacră for-

„Scîntela tineretului"
(Continuare în pag. a IV-a)

AZI
REALITATE

succes programul
prezentat poporului în alegerile trecute

Frontului Unității Socialiste")

IUL SUPREM
Vzina „Autobuzul" din Capitală

(Din „Manifestul

„A fost îndeplinit cu

VACANTA
STUDENȚEASCĂ

Parcurgînd rînd cu rînd Mani
festul Frontului Unității Socialiste 
— tablou sintetic al realității 
noastre de azi și, în același timp 
imagine luminoasă a ceea ce va 
însemna România mîine — citi
torul încearcă un tonic sentiment 
de încredere, certitudinea că pre
vederile de azi vor deveni mîine 
realitate. Această certitudine este 
dată de argumentul realității 
noastre care confirmă, de fiecare 
dată, că tot ce â fost preconizat, 
tot ceea ce poporul și-a propus a 
devenit, sub conducerea înțeleap
tă a partidului, realitate. Preve
derile prezentate alegătorilor în 
urmă cu patru ani drept coordo
nate ale viitorului au devenit pre
zentul de azi. Acest adevăr evi
dent e subliniat chiar în Mani
fest : „In perioada care a trecut 
de la alegerile precedente po
porul nostru, urmînd liniile direc-

Trimișii noștri speciali transmit:

VLADIMIRESCU
Costel Hîncu, se

cretarul comitetului 
comunal, întinse mîna 
și învîrti butonul di
fuzorului din perete :

— Acu’ este pro
gramul nostru — ne 
spuse el.

Din pînza de mă
tase, vibrează prime
le cuvinte care, de 
astă dată, se așezară 
și în carnetul nostru 
de reporter :

— Dragi ascultă
tori, bună seara 1 Pro
fesorul Mircea Donciu 
are plăcerea să vă 
prezinte, în cadrul e- 
misiunii locale, rubri
ca : „Portrete ale can- 
lidaților noștri pentru 
alegerile de la 2 mar
tie”. Azi vom lua un 
Interviu tovarășului 

Ioniță Apostol, pre
ședintele cooperativei 
agricole de producție 
din comuna Tudor 
Vladimirescu, care 
candidează în circum
scripția județeană 167 
și în circumscripția 
comunală 53”.

Datele și faptele pe 
care le auzeam erau 
un răspuns la admi
rația pe care ne-o ară
tasem de îndată ce 
pătrunsesem pe stră
zile comunei, ofereau 
o evidentă justificare 
gradului de frumuse
țe, sistematizării și 
bunăstării locuitorilor 
din „Tudorul” — cum 
pronunță ei mai pe 
scurt, numele comu
nei lor, al cărui act 
de naștere pe aceste

toare stabilite de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân, a înaintat ferm pe calea de
săvârșirii construcției socialiste. A 
fost îndeplinit cu succes progra
mul prezentat poporului în alege
rile trecute. S-au realizat preve
derile primilor trei ani ai planu
lui cincinal, asigurîndu-se toate 
condițiile pentru îndeplinirea și 
depășirea obiectivelor Congresului 
al IX-lea“.

Să refacem traiectoria acestor 
realizări. Să ne întoarcem, deci, la 
proiectele prezentate în Manifes
tul precedentei campanii electora
le și să le raportăm la realitatea 
anului 1969. Oricărora dintre pro
iectele cuprinse în 1965 ne-am a- 
dresa, le vom găsi în recentul 
Manifest răspunsul ce atestă în
deplinirea și, de cele mai multe 
ori depășirea lor. Să alegem pen- 

pămînturi fusese sem
nat o dată cu refor
ma din 1864, a dom
nitorului Alex. loan 
Cuza.

Ne aflam, ceva mai 
tîrziu, în incinta că
minului cultural unde 
se desfășura un spec- 
tacol-concurs în cin
stea evenimentului de 
la 2 martie, disputat 
între echipele artisti
ce ale liceului din lo
calitate și ale școlii 
generale. Diferențele 
ie vîrstă, după cum 
ae-am dat seama, nu 
constituiau o barieră

ATANASIE TOMA 
GH. ISTRATE

(Continuare 
în pag. a V-a) 

tru azi prevederile cu privire la 
dezvoltarea industriei.

„Dezvoltarea impetuoasă a for
țelor de producție ale țării — se 
spune în Manifestul din 1965 — 
promovarea susținută a progresu
lui tehnic vor constitui fi în viitor 
o preocupare fundamentală a 
partidului fi guvernului".

„In ultimii ani, opera de indus
trializare socialistă — temelia 
dezvoltării economice și culturale 
a țării, a progresului ei general —

V. BARAC

(Continuare în pag. a V-a)

ȚE
BUNĂSTAREA POPORULUI

Asigurarea unui trai 
demn, civilizat, pentru oa
menii de la orașe și sate, 
ridicarea continuă a bună
stării poporului constituie 
unul din cele mai importan
te rezultate ale operei de 
construire a socialismului, 
ale politicii partidului și 
statului nostru.

Ne simțim datori în acest 
sens să apelăm la litera 
celui mai recent document 
de partid — Manifestul 
Frontului Unității Socialis
te — din care ne permitem 
să reproducem textual: „în
treaga activitate a partidu
lui și statului nostru, tot 
ceea ce se înfăptuiește în 
România, în industrie, în a- 
gricultură, în știință și cul
tură, este închinat omului 
— suprema valoare a socie
tății socialiste”.

Fără îndoială, realizarea a- 
cestuî deziderat major nu poa
te avea loc decît pe fundamen
tul trainic al dezvoltării acce
lerate și armonioase a forțelor 
productive ale societății. în a- 
cest sens cronica anului 1968 
înscrie o creștere a veni
tului național — izvorul 
reproducției socialiste și al

Conf. univ. Vladimir Trebici
Consilier în Direcția Centrală de Statistică

ridicării nivelului de trai al 
populației — cu 7 la sută față 
de 1967 și cu 26,2 la sută în 
comparație cu 1965, o oroduc- 
ție industrială care depășește 
pe cea obținută într-un întreg 
cincinal (1951—1955), cu un 

PROGRAMUL CU CARE FRONTUL UNITĂȚII 
SOCIALISTE SE PREZINTĂ ÎN FAȚA ALEGĂ
TORILOR ARE CA ȚEL SUPREM ÎMBUNĂTĂ
ȚIREA CONDIȚIILOR DE TRAI MATERIALE> *
SI SPIRITUALE ALE POPORULUI, FĂURIREA 

BUNĂSTĂRII SALE

ritm mediu în anii 1966—1968, 
de 12,3 la sută, superior celui 
prevăzut în planul cincinal 
pentru această perioadă, cu un 
volum de investiții din fondu
rile centralizate ale statului de 
peste 58 miliarde lei.

în anul 1968 peisajul indus
trial al țării s-a îmbogățit cu 

aproximativ 200 capacități și 
obiective de producție care 
contribuie la creșterea și di
versificarea producției. S-au 
continuat lucrările în ritm sus
ținut pe marile șantiere ale 
țării: Sistemul hidroenergetic 

și de navigație „Porțile de 
Fier”, Termocentrala de Ia 
Deva, Hidrocentrala de pe Lo
tru, Combinatul siderurgic Ga
lați, Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Combinatul side
rurgic Reșița, Rafinăria—Pi
tești, Combinatul chimic—Rîm- 

nicu Vîlcea și alte obiective 
ale actualului cincinal.

înfăptuirilor pe tărîmul dez
voltării economiei naționale — 
succint consemnate mai sus — 
li se asociază cele ce s-au do- 
bîndit în aria ridicării nivelu
lui de trai al populației. No
țiune complexă — vastă ca în
seși nevoile omului — ni
velul de trai se desfășoară 
pe planuri multiple și se arti
culează din niveluri ordonate 
ierarhic care încep Cu consu
mul obișnuitelor bunuri mate
riale și se termină cu ..consu
mul” valorilor culturale, cu 
împărtășirea omului din bunu
rile spirituale.

îi este caracteristic orîndu- 
irii socialiste de a prelua pe 
seama colectivității, o parte 
tot mai mare din cheltuielile 
familiilor pe care acestea le 
fac pentru dobîndirea de ser
vicii, pentru învățămînt, cul
tură, ocrotirea sănătății, pen
tru cultura fizică, pentru între
ținerea celor inapți de muncă 
ș.a. Termenul tehnic „cheltuieli 
de la bugetul de stat pentru 
finanțarea acțiunilor social- 
culturale” nu îngăduie, la 
prima vedere, descifrarea sen
sului profund al acestei griji

(Continuare în pag. a V-a)

Azi, 5 februarie — vacanță 
studențească l

Către întâlnirea cu vacanța, o 
mare parte a fluxului de tine
rețe pornit dinspre sălile de 
cursuri, din laboratoare, biblio
teci și cămine studențești va lua 
drumul satelor, orașului natal, în 
intimitatea familiei, a rudelor, 
prietenilor. Alți studenți urmea
ză, tradițional, firul Văii Vacan
țelor, poposind, pînă la 14 fe
bruarie, în taberele organizate de 
Comitetul Executiv al U.A.S.R. 
și Ministerul învățămîntului la 
Sinaia, Predeal, Bușteni, Pîrîul 
Rece. Trenurile vacanței urcă 
însă pînă departe, pe Valea Ol
tului, la Tușnad. Și în această 
iarnă, cei 4 400 do oaspeți ai ta
berelor de odihnă găsesc cadru) 
optim refacerii forțelor după e- 
forturile rodnice ale unui semes
tru de învățătură. Sînt invitați la 
numeroase excursii în Bucegi, la 
oricare dintre zecile de cabane 
din vecinătate, pe pîrtiile de schi 
și săniuș de la Clăbucet, Diham, 
Vîrful cu Dor, Poiana Brașov.

Zilnic: întreceri sportive în 
aer liber, specifice sezonului, cu 
premii pentru „cel mai iute 
schior”, „cel mai abil conducă
tor de săniuță”, ' „cel mai bun 
țintaș cu bulgări de zăpadă" — 
dar și tenis de masă sau șah. 
între două expediții prin super
bele zăpezi montane, după o di
mineață de căzături cu schiuri- 
le, amatorii se vor putea „deco
necta” cu filme, lecturi beletris
tice, audiții muzicale, spectacole 
și, bineînțeles, dans. Desigur, 
se va dansa puțin, sau 
chiar deloc, la Piatra Arsă și 
Paring, în taberele speciale de 
antrenament pentru cei 270 spor
tivi de performanță din cluburi
le universitare. Recordurile spor
tive pretind unele renunțări...

Meteorologii promit, categoric, 
temperaturi acceptabil de scă
zute și zăpadă din belșug. 
S-a îndeplinit, astfel, visul tu
turor, dar în primul rînd 

ANGAJAMEWELE
SlAIE LĂUDABILE.
Cl/VD lĂCEPEEL SĂ
LE REALIZAU?

al „celor 3 000", care vor urca în 
creierii munților, la „taberele al
pine" cu program intensiv de în
vățare, sub îndrumarea unor in
structori specialiști, a „artei schiu
lui fără lacrimi și fracturi”. Prin 
grija Biroului de turism pentru 
tineret și a comisiilor turistice 
din centrele universitare, au fost 
destinate acestor tabere 30 din
tre cele mai pitoresc așezate ca
bane : Gîrbova, Piatra Mare, Po
iana Secuilor, Rotbav. Rarău, To- 
plița, Păltiniș, Lacu Roșu, Seme- 
nic, Muntele Mic etc., etc. To
tuși, pe cei mai buni schiori 
nu-i vom cunoaște în aceste 
locuri, ci la Poiana Brașov, abia 
în 15—16 martie, cînd are loc 
Finala campionatului universi
tar. In schimb, vacanța îi va 
consacra, la jumătatea lunii fe
bruarie, pe performerii șahului 
studențesc, în cadrul Finalei de 
la Sinaia.

Celor care rămîn „acasă", in 
orașele universitare, vacanta le 
adresează, de asemenea, nume
roase invitații la excursii și între
ceri sportive. Sălile de sport ale 
institutelor vor fi deschise, cu 
întregul arsenal, preferințelor 
studențești ; sînt în curs de a- 
menajare patinoare. S-a elaborat 
un program de micro-excursii — 
durată : 1—3 zile — în stațiu
nile învecinate, pentru practica
rea sporturilor de iarnă — schi, 
fond alpin, săniuș, patinai. Pen
tru cele zece zile dintre semes
tre, la cluburi și case de cultură 
studențești, comitetele U.T.C. și 
conducerile institutelor au defi
nitivat un repertoriu divers de 
activități cultural-educative și 
distractive. Programele -uprind 
informări politice, întâlniri con
sacrate campaniei electorale, dis
cuții cu oamenii de cultură și 
artă,, seri de poezie, film, vizite 
la muzee și expoziții, spectacole 
de estradă, teatrale, recitaluri de 
operă, serate dansante.

ION TRONAC

Popularitatea și exigențele
muzicii ușoare ®

Nivelul exigentelor în domeniul muzicii ușoare crește con
tinuu.

Dincolo de simpla atractivifate sonoră, muzica ușoară ridică 
în fața ascultătorului o sumă de întrebări, cea mai acută dintre 
ele referindu-se la proporția în care elementul ARTA și carac
terul, să zicem așa, de MARFA DE CONSUM, condiționează 
geneza producțiilor genului.

Ascultătorul, dornic să aprecieze fără echivoc autenticitatea 
valorică a unor piese de muzică ușoară, trebuie, să posede 
astăzi mai mult ca oricînd spiritul discernămîntului, instrumentul 
util al cunoașterii cuprinzătoare a fenomenului muzicii ușoare.

Răspunzînd solicitărilor tinerilor dornici de a-și lărgi INFOR
MAREA în domeniul muzicii ușoare, publicăm articolul de față 
care încearcă să expună cîteva dintre liniile directoare ale sti
lurilor dominante la ora actuală în peisajul muzicii ușoare.

Pe de altă parte, în condițiile în care țara noastră găzduiește 
un Festival de muzică ușoară, cu participări de peste hotare, 
socotim utilă imformarea cititorilor noștri cu aspecte inedita 
din acest domeniu, care nu vor lipsi din festivalul de la Brașov.

Mulțimea de opinii formulate 
în. jurul muzicii ușoare se re
duce. în esență, Ia două poziții 
fundamentale, ireconciliabile. 
Există, pe de o parte, tendința 
marilor producători (case de 
discuri, edituri, impresariate 
organizatoare de spectacole) de 
a dirija evoluția genului după 
considerentul predilect comer
cial al speculării gustului co
mun al marelui public ; pe de 
altă parte, punctul de vedere al 
unor muzicieni — care, la rîn- 
dul lor, se străduiesc să reori- 
enteze muzica ușoară pe făga
șul artei autentice, generatoare 
de reale valori.

Ceea ce deosebește (nu atît 
structural, cit pe plan funcțio-

^RĂSPUNDEM}! 

LA ÎNTREBĂRILE 
^CITITORILOR^

nai) muzica ușoară de celelalte 
compartimente ale artei sunete
lor este un ansamblu de legi

FLORIAN LUNGU

(Continuare în pag. a IV-a) Institutul de cercetări metalurgice. In sala de experiențe chimice

RAID ANCHETĂ 
ÎN ORGANIZAȚIILE

U.T.C. DIN COMUNELE 
JUDEȚULUI TIMIȘ

Am purtat discuții cu mem
brii unor consilii de condu
cere, cu reprezentanți ai ci- 
torva organizații și comitete 
comunale U.T.C. Sfera sonda
jului întreprins ne permite 
desprinderea unor concluzii.

O primă referire, despre ti
nerii și organi
zația de tineret 
de la Dudeștii 
Vechi. Certitu
dinea cu care 
aici ți se prezin
tă solicitările la 
care ei vor tre
bui să le răs
pundă, este

meritorie. CAROL VELCIOV, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C., cu cifre și proiecte îți 
demonstrează că nici una din 
problemele majore ale coope
rativei agricole nu a scăpat 
discuțiilor premergătoare în
tocmirii planului de activități 
pe care tinerii și l-au propus.

— 30 la sută din veniturile

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a V-a)

In aceste zile premergătoare 
adunărilor generale ale mem
brilor cooperativelor agricole 
de producție, problemele ce 
vor face obiectul dezbaterilor 
în unitățile agricole ale jude
țului Timiș capătă o semnifica
ție deosebită gîndindu-ne la 
Chemarea la 
întrecere adre
sată de confe
rința organiza
ției județene 
Timiș al P.C.R., 
tuturor organi
zațiilor județe
ne de partid, în
tregii țărănimi, tuturor oame
nilor muncii din agricultură 
pentru a întîmpina cea de a 
25-a aniversare a Eliberării 
patriei de sub jugul fascist, cu 
realizări de seamă în creșterea 
producției agricole vegetale și 
animale. în aceste eforturi de 
sporire a avuției agricole, în 
această întrecere ce angre
nează toate județele țării, tine
rii satelor județului Timiș se 
consideră angajați cu toate 
forțele.
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In jurul mesei — pregătită cumva pentru tonul scăzut al con
fesiunilor — se află doi dintre „campionii** paginii noastre : RODI- 
CA DUMITRESCU și TIBERIU MIHAIL, alături de care ia loc, cu 
gentilețe și mărturisită plăcere, invitata de astăzi : poeta NINA 
CASSIAN. De fapt, la o discuție cu incitantul titlu ar fi fost de 
așteptat să ia parte mai mulți colegi. Nu este însă la fel de sigur că 
o participare numeroasă ar fi fost proporțional și fertilă, dată fiind 
gingășia deosebită a subiectului. Oricum, cei trei interlocutori și-au 
conectat cu remarcabilă spontaneitate 
releu unic. Cel al sincerității.

experiențele de viață la un

spus, 
cuiva 

i Ies 
și

o spun < 
altfel nu 
Am ținut 
încercînd de 

ori să stau de

Tibi : Nu numai pentru 
că o cere politețea...

Nina Cassian : Lasă...
Tibi : ci, In primul rind 

pentru a 
curiozitatea, 
răspundeți 
Așadar, dv. 
noastră de 
ani. cui îi

ne satisface 
vă rog să 
cea 

la
astăzi. 17-18 

__  împărtășeați 
secretele vieții personale? 
Cu cine vă sfătuiați ? Do
reați asemenea consonan
te ? Le aflați greu sau cu 
ușurință ?

Nina Cassian: în primul 
rînd am avut 
unor părinți 
apropiați mie, îndeosebi 
un tată pe care mi-1 sim
țeam camarad pentru că, 
foarte de timpuriu, m-a 
tratat ca pe un adult. E 
ceea ce mi-a dat multă 
încredere în cuvîntul lui. 
Evident, dialogul avea 
loc si cu colegele. pe 
altă linie însă — aceea a 
temperamentului. Cum 
eram o înspăimîntată, mă 
atașam de energice, de 
triumfătoare ; cum mă 
bîntuiau felurite comple
xe. mă simțeam ătrasă 
de fetele cu simțul pro
tecției și cu experiențe 
mai solide. Sigur că ado
lescenta este vîrsta prie
teniilor închegate rapid, 
dar și abandonate rapid. 
Ceva mai tîrziu se petre- 
ee selecția, odată cu cri
teriile

dinții, 
vîrsta

dar la 
tocmai 

I afectiv 
senzațlo- 
descope- 
ne iau

norocul 
sufletește

Rodica : Bine, 
vîrsta noastră 
aici, în domeniul 
facem 
nalele 
riri I 
prin 
ruia i 
perit o nouă, 
lege, singura importantă 
pentru a trăi. Avem chiar 
impresia că reușita acti
vității intelectuale este 
condiționată de o reușită 
în domeniul afectiv. Mai 
încolo lucrurile se com
plică, dificultatea pro
blemei mă depășește. Re ■ 
vin la, întrebarea noastră . 
cu cine discutăm ? Tu cs 
spui, Tibi ?

Tibi : Mărturisesc că 
obișnuiam și încă obișnu
iesc să-mi discut proble
mele intime mai curînd 
cu fetele. Din două moti
ve : în primul rînd, pen
tru că am considerat în
totdeauna că fetele au, 
în totalitate, o sensibili
tate mult mal acută dccit 
a băieților, ceva mai de
tașat! în această privință; 
în al doilea rînd pentru 
că temperamental, aspi
ram la o anumită înțele
gere afectivă. Fetele îmi 
dădeau replica așteptată, 
deoarece treceau si ele 
prin aceleași probleme 
de suflet. Totuși destul 
de multe fete cu 

am stat de vorbă îmi

marile.
noastre

Lucrurile 
surprindere. Fiecă- 
se pare că a desco- 

adevărată

care 
spu-

bun sau rău, «ă o spu
nem și altora.

Tibi : Cui ? Nu știu 
dacă nu atl omis cumva 
factorul vîrstă. Sintem 
la 
Cînd 
simțim 
nevoia 
totul.
un al treilea putem întîl- 
nl nu numai capacitatea 
ae înțelegere cl eventual 
o stare de pasivitate, sau 
chiar indiferență la 
problemele noastre Inti
me. Cine e prietenul cu 
care să discutăm despre 
aceste lucruri ? La vîr- 
șta adolescentei prieten 
înseamnă pentru mine 
foarte multe: fata pe care 
o admir, omul cu care 
schimb idei și noutăți de 
cel mai mare interes, dar 
și omul cu care mă intîl- 
nesc din cînd in cînd la 
un cenaclu.

Rodica :
contrazic 
iubești pe 
vine să-i spui chiar totul. 
Trebuie să existe pentru 
tine certitudinea senti
mentelor lui. Dacă iu
bești pe cineva n-ai să te 
apuci _să-i spui tot ce 
porți în cap și în suflet. 
Or, tocmai aceste proble
me trebuie să le mărtu
risești cuiva.

Nfna Cassian : Am si 
eu dreptul la o întrebare.

vîrstă.
vîrsta adolescenței, 

iubim pe cineva 
în același timp 
de a-i comunica 
Cui altcuiva ? La

să-lTrebuie
pe Tibi. Dacă 
cineva nu-ți

eu «înt excesiv de comu
nicativă. în momentul 
cînd am ceva de 
trebuie să 
pentru că 
din impas, 
un jurnal, 
mai multe
vorbă numai cu mine în
sămi. Dar de cite ori îmi 
făceam însemnările sim
țeam nevoia să spun și 
altora, „Uite ce am scris!” 
Nu not să scriu în acest 
jurnal ceva fără ca, pină 
la urmă, să nu mă des
tăinui și oral. Incit am 
ajuns la concluzia că jur
nalele nu folosesc la ni
mic.

Nina Cassian : O poetă ■ 
spune : „Ar trebui toate 
acestea spuse ca de mine 
însumi să mă scap". Casă 
te eliberezi puțin de tine, 
pui în pagini ce ai de 
spus. Totul devine astfel 
ceva mai obiectiv.

Rodica : Eu 
mai multe 
de fiecare dată 
cu impresia că 
găsit prietena cea 
bună. In ultimul an 
ajuns la o concluzie 
loc îmbucurătoare : 
de fapt. în alegere gre
șeam. Interveneau aspec
te de cochetărie stupidă ; 
observațiile amicale sin
cere, cu privire la ținută 
de pildă, îmi erau trata
te ca un act de „concu
rență". Sînt intr-o clasă 
de 36 de fete și 6 
Eu nu mă ințeleg cu ni- 
ciunu din fete. Cu băieții 
întotdeuna am fost 
radă. De ce să spun 
mi-am găsit un prieten ? 
Sînt camaradă cu toți și, 
în cadrul acestei cama
raderii. pot discuta o par
te din probleme.

Tibi: Să tiecem la con
cret. Ce poți discuta cu 
ei și ce nu ?

Rodica : Lucruri care 
»-*u întîmplat și și-au

am avut 
prietene și 

am trăit 
mi-am 

mai 
am 
de 
că,

băieți.

cama-
că

despre problematica re
lațiilor dintre sexe pen
tru că — tot din motive 
de pudoare — știu foarte 
puțin. Uneori, din pricina 
ignorantei frumos drapa
te. dar tot ignorantă, u- 
nele se trezesc — șl e A 
foarte grav — în situații 
delicate. E adevărat că a 
apărut de curînd o carte : A 
„De vorbă cu tinerii". “ 
Dar această carte pare 
scrisă exclusiv pentru 
uzul studenților de la W 
medicină.

Tibi : Subscriu. în
școli s-a difuzat obliga- w 
toriu o altă carte în care 
se vorbea despre aceleași 
probleme intime. Dar 
cum ? Dacă autorii își 
propun să-i înarmeze pe 
tineri cu cunoștințe medi- A 
cale. în special de dome- • 
niul fiziologiei, ar trebui, 
pe de altă parte, să scrie 
cu grija de a nu risipi cu “ 
brutalitatea 
strict 
ginea 
dintre 
cea care a inspirat Cîn- 
tarea cîntărilor. și incă A 
un milion de opere care w 
ne populează sufletul tî- 
năr. ©

Nina Cassian : Deci, o 
problemă de tact, de a- 
bilitate psihologică, de A 
abordare a lucrurilor 
dinăuntrul vîrstei. nu din 
afara ei. Apropo : ce face A 
și ce nu face aici organi- “ 
zația de tineret ?

Rodica : Nici una din A 
comisii nu are în atribu- 
tiile sale asemenea pro-

, bleme. Secretarul de f 
clasă poate avea — și are w 
— anumite atribuții, toa
te foarte importante, dar 
nu și aceea de a fi cel A 
mai apropiat prieten al ” 
fiecărui coleg în parte. 
Deși, se știe, în principiu, a 
toți uteciștii și, în spe- W 
cial cadrele din activul 
de conducere al U.T.C.

unui limbaj 
profesional, ima- 
despre dragostea 
bărbat și femeie,

f

PREMIERĂINDUSTRIALĂ
CEL MAI
ADIMC FORAJ

La Gherghiasa, județul 
Buzău, o brigadă de su
dori aparținînd Trustului 
de exploatări geologice 
din București, a realizat 
cel mai adine foraj înre
gistrat pînă acum în Ro
mânia : 6 204 metri. Succe
sul se datorește aplicării 
unor metode corespunză
toare formațiilor geologi
ce locale și adincimilor 
străbătute.

In schela Berea, sondele 
forate pînă acum la mare 
adîncime au dat primele 
indicații referitoare la 
acumularea de hidrocar
buri, care deschid noi 
perspective activității de 
cercetare in acest dome
niu.

ALEX. DEȘLIU 
subredac.ția voluntară 

Buzău

INTRĂM ÎN

CERCETĂRI ROMANEȘTI 
TNTR-UN DOMENIU NOU :

PLANTELOR
în laboratoarele de cerce

tare ale catedrei de legumi
cultura de la Facultatea de 
horticultură a Institutului 
Agronomic din București a 
fost realizată recent o serie 
de experiențe de un deosebit 
Interes științific, studiul 
stimulării oreșteril produc
ției legumicole prin iradie
rea semințelor.

Rezultatele obținute de 
cercetătorii români se situ
ează la nivelul celor mal 
mari cuceriri mondiale din 
din acest domeniu. Supunînd 
radiațiilor X șl Gama semin
țele uscate de castraveți, cer
cetătorii români au consta
tat că, prin acest procedeu 
se obțin rezultate superioare 
șl o reproductibilitate mult 
mai bună a experiențelor. 
Traduse cifric, aceste rezul
tate sînt elocvente : o creș
tere cu aproximativ 17 la 
sută a producției șl o pre
cocitate mărită, obțlnîndu-se 
produse timpurii.

Vizitînd laboratoarele ca
tedrei de legumicultură. am

PRIMĂVARĂ?

STIMULAREA CREȘTERII

PRIN IRADIEREA SEMINȚELOR
stat de vorbă cu asist, univ. 
dr. ELENA FLORESCU.

— Fenomenele ce se pro
duc la Iradierea celulelor vii 
— ne-a declarat Interlocu
toarea noastră — sînt ex
trem de complexe. Majorita
tea cercetătorilor sînt astăzi 
de părere că ir.adiatiile ab
sorbite de materia vie pro
duc modificări La nivelul mi
cro și macromoleculelor. 
Aceste modificări chimice 
se traduc In modificarea 
proceselor biofizice șl bio
chimice ale organismului 
Iradiat. Urmarea — apariția 
unor modificări fiziologice 
și morfologice la nivelul ce
lulelor, țesuturilor și organe
lor. Se pare că radiațiile 
afectează în principal mem
brana celulară, producînd 
o mărire a permeabilității 
ei la apă și gaze. în acest 
mod, se obține o 
și o creștere mult 
dă a plantei.

— Vă rugăm să 
despre modul în
efectuat experiențele 7

— Cercetările noastre — 
efectuate îndrumarea

germinare 
mal raol-

ne vorbiți 
care ati

prof. dr. Ioan Maier — g-au 
ocupat de stimularea crește
rii castraveților — care se 
pretau foarte bine la astfel 
de experiențe. Dozele de ira
diere a semințelor uscate 
variau între 30 șl 50 000 de 
rontgeni. Am constatat că 
efectede cele mai favorabile 
din punct de vedere al pre
cocității șl al creșterii pro
ducției au apărut la doze de 
300 pînă la 400 de rontgeni. 
La aceste doze, și lucrînd în 
„cultură forțată**, am con
statat o creștere mult mal 
rapidă a plantelor, un număr 
mal mare de lăstari de flori 
șl de fructe.

Experiențele fructuoase ale 
oamenilor 
stitutului 
reiate cu 
te în alte
presupunem că. în 
stimularea creșterii plante
lor cu ajutorul radiațiilor, in 
vederea obținerii unor spo
ruri considerabile ale pro
ducției, va deveni o metodă 
curent utilizată în practica 
agricolă.

de ștfintă al In- 
bucureștean, co- 

rezultatele obtinu- 
tări. ne permit să 

curînd

pe parcurs.

DOI ELEVI
INTR-0

CONVOR
BIRE CU

POETA NINA
CASSIAN

Convorbire cu meteorologul 
ELENA MILEA

Dar trebuie s-a spun că, 
în esență, fenomenul din 
adolescentă se petrece șl 
astăzi, la etapa maturită
ții : îmi aleg prieteni din
tre oamenii cu care pot 
face schimburi. Aceasta 
pe planul principalelor 
concepte etice — indiscu
tabil — dar și tempera
mental. Adică ființe că
rora eu să le pot oferi 
ceva din căutarea, din 
neliniștea, să zic din sen
sibilitatea mea. și de la 
care să primesc la rîndu- 
mi putină reconfortare. 
puțin sprijin, acele abs
tracte vitamine în stare 
să rtiă fortifice pentru 
viată.

Rodica : Deci criteriul 
însușirilor complementa
re vl le-ati păstrat me
reu în alegerea prieteni
lor apropiați.

Nina Cassian : Da. în
drăznesc să afirm că oa
menii serioși își seamănă 
la toate vîrstele. Meta
morfozele drastice mi se 
par puțin cam suspecte. 
Cred în consecvența, 
coerenta opțiunilor.

Tibi : ...șl opțiunile 
cestea intervin atit 
planul sufletesc, cit și 
cel intelectual. Iar afec
tivul și intelectul irump 
pe terenul adolescentei, 
dar nu în același fel. 
Primul trece prin niște 
metamorfoze acute, al do
ilea își capătă mai curînd 
niște cordonate esenția
le. Exact la vîrsta noas
tră. afectivul are toate 
șansele să treacă pe pri
mul plan...

Nina Cassian t Crezi 
într-adevăr că sentimen
tele ar fi în adolescență 
mai zig-zag-ate decît pro
cesul formării intelectu
lui ? E discutabil. Senti
mentele sînt la îndemîna 
tuturor — un rudiment 
există si la animale — pe 
cînd în materie de idei...

Tibi: Probabil că m-am 
exprimat confuz. Voiam 
să mă refer la faptul că 
intelectul se formează în
tr-un fel mai liniștit, 
mai puțin exploziv decît 
sentimentul. De aici și 
nevoia noastră intensă de 
a discuta cu cineva pro
blemele vieții noastre in
time, cele mai dificile, 
mai spinoase din cite cu
noaște adolescenta.

Nina Cassian : Dificile, 
spinoase, totuși — _ repet 
— mai la îndemînă. Aș
tept momentul evoluției 
omului. Deocamdată in 
faza în care sintem, fără 
îndoială că nimeni n-o să 
spună : am o idee în ceea 
ce privește geofizica, dar 
e un lucru prea intim 
ca să ți-1 pot mărturisi. 
Dacă e normal sau nu, 
dacă aceasta este numai 
rezultatul unor prejude
căți încetățenite, sau nu, 
rămine să vedem. Dar în 

fi mai 
iubesc 
desco- 
a fizi-

in

a- 
în 
în

rămîne să vedem, 
principiu, de ce ar 
intim faptul că 
decît faptul că am 
perit o nouă lege 
cil?

PETRU ARDELEANU

LUIGI PIRANDELLO: „Răposatul Mattia Pascal", E.L.U., 
lei 6,75.
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12,3# — închiderea emisiunii de dimineață.
m-am

data 
ridi-

TV. pentru specialiștii din industrie. Ciclul Chimie. In
dustria chimică în economia națională ; dezvoltarea ei 
în prezent ți în perspectivă (reluare).

Tratamentul chlrur- 
Prezintă conf. dr.

la vîrsta dumitale 
ani cu cine te-ai

ar fi ne- 
probleme 
cu cinez 

dela

— Ce se tntimplă cu starea 
vremii ? Intrăm in primăvară ?

— Dacă ieri se mal putea 
pune această întrebare pentru 
întreg sud-estul țării, unde s-a 
menținut acest „aspect primăvă- 
ratic** — astăzi, însă, vremea a 
și început să se schimbe. Pentru 
restul tării, îndeosebi pentru Ba
nat și Crișana, unde pe 3 februa
rie se înregistrau temperaturi 
de peste 10 și chiar 15 grade 
(Oravița), acest aspect de înce
put de primăvară s-a modificat 
încă din noaptea de 3 spre 4, 
cînd a început din nou să ningă.

Ninsoarea s-a extins în cursul 
zilei de ieri și în Transilvania, 
șl în nordul Moldovei, unde tem
peraturile au înregistrat valori 
sub zero grade — și numai local 
peste această valoare. Mai mult, 
în cursul după-amiezii și nopții, 
și-au făcut apariția precipitațiile 
și în Oltenia, la început sub 
formă de ploaie, apoi lapovită și 
ninsoare.

Această răcire a vremii va 
continua și în următoarele două, 
trei zile, cînd cerul va fi mai 
mult acoperit, iar precipitațiile, 
mai ales sub formă de lapoviță 
și ninsoare, vor fi prezente cu 
deosebire în sud-vestul tării (la 
început), apoi în sud șl sud-est.

De asemenea, și vîntul va pre
zenta intensificări, mai ales în 
sud-estul tării. Temperaturile 
vor scădea treptat, astfel că mi
nimele vor oscila între minus 12 
și minus 2 grade, iar maximele 
între minus 6 și plus 4 grade.

— Cum explică specialiștii *- 
ceastă schimbare ?

— Modificarea. destul de 
bruscă, a stării vremii, s-a pro
dus datorită înlocuirii aerului 
caid, de natură subtropicală, ve
nit din nordul Africii, prin aer 
mai umed șl mai rece de natură 
oceanică. Transformarea circula
ției aerului, mai ales în straturi
le din altitudine, dintr-o circu
lație de sud-vest, într-una de 
nord, a înlesnit schimbarea
mintită. La suprafața solului, 
aerul rece și mal umed a fost 
adus din Oceanul Atlantic peste 
vestul și centrul Europei (deter- 
minînd și în aceste regiuni, o 
răcire a vremii), de prelungirea 
anticiclonului din Azore.

Formarea unul nucleu depre- 
sionar în Marea Mediterană și 
deplasarea lui spre est va per
mite. în continuare, ca aerul 
rece să pătrundă în tara noas
tră și va favoriza, de asemenea, 
căderea precipitațiilor șl inten
sificarea vîntului.

I

MARIN PREDA : „întîlnirea din pămînturi", E.L., lei 8,75.

A. SALMON : „Viața pasionantă a lui Modigliani", Ed. Meri
diane, lei 10.

MIRCEA POPESCU : „Dosarul căprioarei cenușii", E.T., col. 
Temerarii, nr. 55—56, lei 3.
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CAPEANU : „Mișcarea culturală românească pentru Uni
rea din 1918", E.S., lei 24,50.

COSTINER : „Circuite de radio - frecvență", E. Tehn., 
lei 8,50.

PREMIERA LA TEATRUL DE STAT DIN BACĂU
Teatrul de stat din Bacău a 

prezentat, marți, în premieră 
pe țară, piesa de teatru ..Măria 
sa Tăcală", de Mureș Covătaru, 
dramatizare originală a unor

I
I

I

momente fololorice de autenti
că înțelepciune populară. Regia 
spectacolului este semnată de 
Nic. Moldovan, iar scenografia 
de Ștefan Georgescu.

neau că nici nu 
voie ca atari 
să fie discutate 
va. Ele se rezolvă 
sine sau in șine.

Rodica : E de fapt un 
fals proces de pudoare. 
Eu constat această pozi
ție „arici" la multe co
lege de ale inele. Expli
cația ? S-ir putea să ii 
se pară stranii astfel de 
discuții, datorită mediu
lui și menralității din fa
milie. Teama fiecăruia
de a nu fi luat
rîs poate fi,_iarăși. 
din cauze, 
problemele, 
tale să fie 
minore, lipsite de seriozi
tate pentru ceilalți.

Tibi : Cunosc 3 catego
rii de oameni cu care nu 
se pot discuta lucrurile 
intime: profesorii, părin
ții. colegii...

Nina Cassian : Exage
rezi. Nu e rău ca un tinăr 
sau o tînără să aibă cite 
un prieten matur. Acest 
schimb e absolut necesar 
între vîrste și generații. 
Prietenii mei sint oameni 
la vîrste diferite, de la 
18 și pînă la 68 de ani.

Rodica : Intr-adevăr,
tinerii simt uneori nevo
ia să discute cu cineva 
care știe mai multe și 
care poate să le dea un 
sfat. Dar există și 
sitatea 
discuta 
la care

Tibi : 
lor ca atare este de me
ditat. Foarte mulți (prin
tre care mă număr si eu) 
susțin că mal important 
decît să primești sfaturi 
este însăși nevoia comu
nicării acelei stări su
fletești care le-a cerut. 
După ce te-ai confesat... 
ți se limpezesc apele.

Rodica : Sînt de acord. 
N-am primit nici odată 
un sfat „concret". Totuși 
din momentul cînd m-am 
destăinuit 
văzut la ei 
fost, brusc, 
teptasem o rezolvare, dar 
îmi dădeam seama că 
n-o s-o primesc din afa
ră. înțelegeam singură 
ce trebuie să fac. Prin
cipalul talent al interlo
cutorului este de a ști să 
asculte. In oricare situație 
el poate adopta două al
ternative — indiferentă, 
mai mult sau mai puțin 
vizibilă, sau adevărat in
teres.

Nina Cassian : Trebuie 
niște 
alegi 
ceva : 
legile 
cest 
municat. 
iubind, 
citi. E 
foarte 
Totuși, 
ceva, despre legile senti
mentelor n.oastre (căci 
și acolo există niște foar
te subtile legi) să le co
municăm. Nu trebuie să 
cunoaștem avaritia ; ceea 
ce am aflat despre om,

in 
una 

E penibil ca 
frămîntările 

i considerate

nece-
stringentă, de a 
cu cel de 
te afli.
Asupra sfaturl-

vîrsta

altora și am 
înțelegere a 
altceva. As-

premise ca să-ți 
confesorul. Și încă 

cînd descoperi 
sentimentelor, 

ceva se cere 
Să zicem 

am devenit 1 I 
o stare de spirit 
personală, firește, 
dacă am aflat

, a- 
co- 
că, 

feri

de 17 
înțeles mai bine ?

Rodica : Cu riscul de a 
ride Tibi de mine și a 
zice că sînt ridicolă aflati 
că cel mal bine 
înțeles cu mama.

Tibi : Ba nu. de 
asta nu ești de loc 
colă.

Rodica : De ce 
înțeles cu mama ? Pentru 
că. așa cum vi s-a întim- 
plat și dv., nici cu mine 
nu s-au făcut erori. în
totdeauna s-a vorbit des
chis în fata mea, chit că 
uneori nu prea înțele
geam anumite lucruri. 
Cînd a venit vremea, mi 
s-au explicat problemele 
cele mai firești ale uni» 
anumite vîrste intr-un 
mod matur. Nu mi s-au 
spus basme, povești. Ma
ma mi-a vorbit despre 
viață așa cum e. Nu mi-a 
prezentat-o in roz. M-a 
prevenit asupra primej
diilor posibile. Cînd eu 
am făcut o greșeală nu 
mi-a spus „vezi, eu ți-am 
spus într-un fel șl tu ai 
procedat altfel". M-a lă
sat să mă lovesc cu capul 
de pragul de sus. Mă în
țeleg foarte bine cu 
Toate 
prins 
Discut 
am o 
urmă îmi spune : „tu faci 
ce vrei. Eu nu cred că 
trebuie neapărat să ți 
se impună soluții". Exis
tă la vîrsta noastră o do
rință de independență și 
de cunoaștere ; dacă ți 
se impun cu sila anumite 
reguli, atur.ci e mai rău.

Nina Cassian: Dar dum- 
neta. Tibi ?

Tibi : în ceea ce mă 
privește, am învățat (in
tr-un fel din fericire, în- 
tr-un fel din nefericire) 
să merg prin adolescen
tă mai mult singur. Tre
cerea prin anii adolescen
tei s-a făcut nu fără spri
jinul părinților, însă cu 
ambiția de a da piept cu 
anumite dificultăți, mai 
ales pentru valoarea ex
perienței personale. Că- 
utînd medium-uri de 
confesiune am dat peste 
fel si fel de oameni mai 
mult sau mai puțin inte- 
resanți. Mi-a fost greu să 
găsesc omul căruia să 
mă confesez. L-am găsit 
în sfîrșit, cred. în persoa
na unei fete care îmbină 
înt.r-un mod foarte feri
cit disponibilitatea sufle
tească cu inteligenta. 
Fata e de vîrsta mea. 
Vreau să subliniez că a- 
tenția celor din jurul tău. 
receptivitatea lor la ceea 
ce le spui, te înarmează 
foarte bine pentru viată, 
pentru cea de a treia vir- 
stă a omului — tinerețea.

Rodica : Ești un fericit, 
ti-ai găsit prietenul. Vezi,

m-am

ea. 
sfaturile ei ml-au 

întotdeauna bine, 
cu ea de cite ori 
problemă, iar la

găsit o anumită rezolva
re, da. Pentru că au tre
cut. Ceea ce simt în pre
zent — nu pot să spun. 
Cred că ceea ce se chea
mă .probleme intime" 
aparține prezentului. Nu 
știu dacă se pot numi cu 
adevărat probleme intime 
niște amintiri. Amintiri
le au constituit cîndva 
probleme intime care 
s-au rezolvat sau nu. Ce 
faci cu ele ? Unele dor, 
unele nu. O calitate a ca
marazilor este 
privi obiectiv.

Tibi : Pe de 
acea categorie 
ai noștri care 
că își pot 
sine 
socotesc că a te confesa 
e un lucru indecent care 
vine nu atit din propriul 
univers, ci din al celui 
de vizavi. Au impre
sia că această confesiune 
e un fel de comerciali
zare. sau, pe scurt, tea
ma de fals. Evident că la 
vîrsta adolescentei pro
blema cea mai delicată 
și ardentă e dragostea. 
Există o structură sufle
tească care se închide și 
alta care se deschide și 
irumpe. Din aceste firi 
'nchise fac parte cei care 
nu se confesează. Firile 

, deschise 
spun 
cerc 
ce au pe suflet. Nu 
nici pentru aceștia, prea 
ușor să treacă printre 
Scylla și Carybda ; pudo- 
rile excesive și primejdia 
vulgarizării. Și totuși, se 
poate vorbi despre corpul 
nostru și despre igiena 
sexuală fără a fi imediat 
suspectat de „pofte ani
malice" sau de „deterio
rări în sistemul biologic".

Nina Cassian : Vedeți, 
creștinismul a propa
gat, vreme de secole, ide- 
ea că sufletul e totțil. 
trupul nimic, sau că. în 
orice caz. trupul ar fi urît 
în comparație cu sufletul. 
Un fals „strigător la cer". 
Dar se mal trag, încă 
consecințele.

Tibi : ...mai cu seamă, 
aș completa, din punctul 
de vedere și acelei false 
pudori, despre care se a- 
mintea.

Rodica : 
probleme 
mai greu, 
băieți există un fel de a 
vorbi mai liber decît în
tre fete. în mod firesc 
mai discrete. Dar lucruri
le nu se referă, în esen
ță, Ia limbaj, ci Ia cu
noașterea sensului exact 
al noțiunilor în discuție 
pentru colegele care sint, 
ca mine, la vîrsta de 16— 
17 ani. MI se pare că 
există un anumit fel de 
discriminare, ca să o nu
mesc astfel. Fetele ar 
trebui Eă știe mai multe

că le pot
altă parte, 

de colegi 
consideră 

rezolva prin 
problemele intime

sînt' cele care 
unui oarecare 

de prieteni ceea 
e.

Da, sint niște 
care se discută 
Cred că, între

trebuie să fie apropiate 
de colegii lor și să dis
cute cu aceștia proble
mele pe care ei le solici
tă, îi interesează.

Tibi : Realitatea, după 
părerea mea, e următoa
rea. Problemele acestea, 
intime, nu sînt rezolva
bile la nivel sau în cadru 
oficial. E clar că discu
ția realmente 
ioc numai 
strînse de 
prin cea 
prietenie, 
tință, ba 
tatea, nu incumbă cu ne
cesitate această latură a 
prieteniei. Răspunsul care 
poate fi dat în această 
problemă ar fi următo
rul : aveți încredere în 
cei din jurul vostru, dar 
căutați dintre ei pe aceia 
care credeți că vor să vă 
asculte cu cele mai bune 
intenții.

Rodica: Uneori mă gîn- 
desc ce ar trebui făcut 7 
O mie și unul de lucruri. 
Ca o idee generală, as 
desființa conveniențele și 
formalismele inutile care 
împiedică confesiunea, u- 
neori chiar găsirea unul 
prieten 
oameni 
șurință 
au pe 
un exemplu. Dar, dacă e 
vorba de un om mai în
chis, e mult mai greu. 
Trebuie pornit din tine
rețe, din vîrsta cea mal 
fragedă, să înlăturăm ba
lastul prejudecăților pen
tru ca problemele intime 
să ajungă — nn automat 
la o rezolvare, dar mai 
uȘor de 
tat.

Nina 
pot să 
regret că am 
care mă obligă, uneori, la 
claustrare și nu-mi per
mite să mă văd cu atit 
de multi oameni cu cili 
aș vrea, regret că trebuie 
să fac o selecție tăioasă 
și riguroasă pentru că nu 
e tlmn. îmi place să-i as
cult pe oameni șl îmi 
place să le vorbesc. Am 
impresia că am adus în 
viață 
m-am bucurat de gingă
șie și înțelegere. Cred în 
comunicare, nu în rezol
vare, neapărat. Da, cred 
în momentul de lumină 
pe care îl poate aduce

o
„ce e de W
dacă răs- 
citeodată :

utilă are 
în cercuri re- 
oameni, legați 
mai fierbinte 
Simpla cunoș- 
nici colegiali-

adevărat. Multor 
11 se citește cu u- 
pe chip ceea ce 
suflet. Acesta «

abordat si de tra-

Cassian : Eu nu 
spun decît atit : 

o meserie

armonie. iar eu

inimii noastre 
nea discuție : 
făcut f“. Chiar 
punsul ar 
nimic...

fi,

în orice 
noastră, de 
mine deschisă.

aseme'

★

caz, discuția 
astăzi, va ră-

11,00 — Limba franceză. Lecția a 45-a (reluare).
11,30 — Limba engleză. Lecția a 45-a (reluare).

17,30 — Telex TV.
17,35 — TV. pentru specialiști. Medicină, 

gical al hipertensiunii portale. 
D. Burlui.

18,05 — Limba germană. Lecția a 41-a.
din muzică de Bach.18.30 — Emisiune pentru tineret: Concert 

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Avanpremieră.
19,45 — Tele-cinemateca. „Romeo și Julleta" cu Norma Shearer 

și Leslie Howard. Regia George Cukor.
21.30 — Campionatul european de patinaj artistic : proba de fi

guri libere perechi.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — închiderea emisiunii. Instalafia pilot pentru producerea Izotopilor stabili (Institutul de 

Fizică Atomică din Cluj) concepută și realizată de către cercetătorii 
secției

9
RIO BRAVO (ambele serii) 

rulează Ia 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 ;

(orele
18,45 ;

(orele
18,30 ; 

20,45) ; Festival (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 : 20.45).

PRIMĂVARA PE OUilt
rulează la Capitol (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 18.15 ; 20.30).

UN DELICT APROAPE PER
FECT

rulează
11,15 ,

la Victoria (orele 9 ; 
13,45 ; 16,15 ; 18,30 ;

20,45) Miorița (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 15,45 ; 18.15 ; 20.45).

ASTĂ SEARĂ MĂ
rulează la
13.45 ; 16 ;

NOAPTEA
rulează Ia
18 ; 20,30) ; sîmbătă 
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 CENUȘĂRESEI 
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).

Doina
18.15 ;
Union

DISTREZ 
(orele 11,30 ; 
20,30).
(orele 15,30 ; 

orele 18

Cotroceni (orele
8.30 ;

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) ;

9,30 ; 
Arta

(orele 9--15.45. în continuare ; 
18.15 : 20.45).

IHJMORE
rulează la Unirea (orele 15,30;
18) , VALURILE DUNĂRII (o- 
reie 20,30).

INIMĂ 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)
rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 19) ; Moșilor (orele
15.30 : 19).

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

JUDOKA AGENT SECRET
rulează la Rahova (orele 15,30;
13) ; RĂZBUNAREA haidu
cilor îorele 20,30).

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

ULTIMUL VOIEVOD
rulează la Pacea (orele 10; 
18 : 20) ; de la 6 februarie
CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN (orele 16 ; 19,30).

CĂDEREA
MAN

rulează
15,30; 19)

IMPERIULUI RO
la Crîngași (orele 
; De Ia 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 1 (ore
le 15.30 : 18 ; 20,15).

CLOVNI PE PEREȚI
rulează la Central (orele 16,45; 
18.45 ; 20,45) ; NOAPTEA (o- 
rele 11.45) : AVENTURA (ore
le 14,15) ; STRIGATUL (orele 
9,15).

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

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

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN

rulează la Melodia
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
21) ; Gloria (orele 9 ;
13.30 : 16 : 18,15 : 20,30).

ÎMPUȘCĂTURI SUB SPÎNZU- 
RĂTOARE

rulează la
11.30 ; 14 :

SINT ȘI EU 
rulează la
16.30 ; 18.30 : 20,30).

LUSTRAGIUL
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18) : MICA ROMANȚA 
DE VARĂ (ora 20.30).

MADE ÎN ITALY
rulează la Popular (orele
15.30 ; 20.30) ; TELEGRAME
(orele 18).

VEȘNICUL ÎNTÎRZIAT
rulează la Munca (orele 16 ;
18) ; DUMINICA LA ORA 6 
(orele 20).

OSCAR
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18) ; NICOLAI BAUMANN fe
rele 20.30).

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

MIERCURI, 5 FEBRUARIE
1969

(orele
18,30 ;
11,15 ;

Floreasca (orele 9 ; 
17.30 ; 20).
NUMAI O FEMEIE 
Volga (orele 14,30 ;

Opera Română: SEARĂ 
DE BALET GERSHWIN, ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY, ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : 
ENIGMA OTILIEI, ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : JOCUL ADE
VĂRULUI, ora 19.30 ; Tea
trul „Lucia S tu rd za Bulan- 
dra" (Schitu Măgureamu) : 
NEPOTUL LUI RAMEAU, 
ora 20 ; (Sala Studio) : PHO
TO FINISH, ora 20 ; (în sala 
Teatrului de Comedie) : ME
TEORUL, ora 20 ; Teatrul 
Mic : OFIȚERUL RECRU- 
TOR, ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : 
ECHILIBRU FRAGIL ora 
19,30 ; (Sala Studio) : CÎND 
LUNA E ALBASTRA, ora 
20 ; Teatrnl Giulești : OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA, ora 19,30 . — • -
Creangă" : 
NECUNOSCUȚI, ora 9.30; 
Teatrul „Țăndărică" (Calea 
Victoriei 50) : AVENTURILE 
LUI PLUM-PLUM, 
(Academiei 28—30) :

Teatrul „Ion
ADRESANTII 

ora

ora 17 ; 
A FU

GIT UN TREN, ora 17 ; Tea
trul Satiric-Muzical „C. Tă- 
nase** (Sala Savcw) : CA LA 
TANASE, ora 19,30 ; (sala 
din Calea Viotoriel 174) : VA
RIETĂȚI PE PORTATIV, 
ara 19,30 ; Teatrul de Estra- 
Jă „Ion Vasilescu" : DE LA 
BACH LA TOM JONES, ora 
10 ; Circul de Stat : RAPSO
DIA ACROBATICĂ, ora 
19,30.
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Locomotiva „Diesel" electrică, mlndria constructori
lor craioveni

Un stîlp; o bornă de 
graniță împărțea tîrgul în 
Focșanii Munteniei și 
Focșanii Moldovei. Nefi
resc. Chiar și după Uni
re, într-un fel, situația 
a persistat: de-o parte era 
ținutul Rîmnicului-Sărat, 
de cealaltă — Putna. In 
timp ce oameni și locuri se 
înscriau într-o aceeași 
zonă etnică, geografică și 
economică, armonizată de 
Ia sine, împotriva orică
ror delimitări, mai mult 
sau mai puțin artificiale. 
Studiile amănunțite din a- 
nii premergători ultimei 
împărțiri teritorial-admi- 
nistrative au consemnat o 
unitate, înscrisă azi sub 
numele generic de jude
țul Vrancea.

întinderi mănoase, co
line domoale cu seve ba- 
chice și înălțimi legendare. 
Uriaș amfiteatru, în care 
treptele se numesc cîmpia 
sau valea Șiretului, dea_ 
larile Rîmnicului, Odo- 
beștilor și Panciului, iar 
undeva, pe fundal, munții 
Vrancei, cu cele trei re
presiuni : Soveja, Năruja 
și Nereju. Totul tăiat de 
Sușița, Putna și Milcov; 
trei rîuri, acum înghețate, 
ca trei ciobănei, înveșmîn- 
tați în cojoace albe. Com
parație forțată ? Sîntem 
doar pe plaiurile Miori
ței... Cînd a ascultat-o pen
tru prima oară, la Soveja, 
lui Alecu Russo i s-a tăiat 
respirația; nu fără mîndrie, 
mărturisea că se socotește 
„descoperitorul" acestei 
memorabile balade, și că 
numai pentru o asemenea 
faptă merită să trăiești.

Eram în biroul tovară
șului Cezar Cherciu, secre- 
tarhl Consiliului județean 
Vrancea al Frontului Uni
tății Socialiste. Urma să 
stabilim un itinerar ful
ger, pentru a cunoaște cît 
mai mult din tot ce poate 
oferi județul în cîteva zile 
de> peregrinare.

I se aduce un fel de 
mapă groasă ; ozalidul al
bumului „Pe plaiurile 
Mioriței". Peste 200 de 
fotografii. Fără nici un fel 
de text. Minute în șir, 
ne-am lăsat furați de far
mecul imaginilor. Explica, 
țiile le-am cerut ulterior.

— Este pentru prima 
oară cînd se prezintă iubi
torilor de frumos, tuturor 
celor care vor să ne vizi
teze și cunoască, o suită 
din cele mai reprezenta
tive imagini ale acestor 
meleaguri, pline de isto
rie și poezie. Totul în 
contextul prezentului în
floritor și în perspectiva 
viitorului.

...Arheologii îți arată 
urmele găsite în straturile 
epocii pietrei șlefuite ; 
șantiere neolitice la Bîr- 
sești și Satul Nou ; unelte 
de bronz, apoi de fier, 
s-au descoperit la Terchești 
și Panciu.

...Arhivarii dețin 
mele mărturii scrise 
pre ținutul Putnei, 
se referă la existența 
episcopat al 
anul 1228.

...Legenda 
vorbesc de 
înfrîngere a 
Mare, care 
oastea în acești munți, cu 
ajutorul celor șapte fe
ciori ai Vrîncioaiei. La 
Jiliștea, în martie 1574, 
loan Vodă cel Cumplit îi 
bate pe turci. învățatul 
călător Paul de Alep, în- 
soțindu-1 pe patriarhul 
Macarie Antiohiei 

și cronica 
o vremelnică 
lui Ștefan cel 
și-a /efăcut

pri
des
care 
unui 

cumanilor, în

dintre cele

Adjud — nod de cale 
ferată. Nu tu fum, nici

PRO 
FESIE-

Stațiunea experimentală viticolă Odobești. Se fac 
determinări de aciditate la vinuri înaintea livrării 

la exportImagine din stațiunea Soveja

[1653—1658) scria : „Focșa
nii este un oraș întins, 
prin mijlocul căruia curge 
un riuleț".

...Istoria modernă con
semnează o efervescență 
revoluționară deosebită în 
acel 1848 ce culminează 
cu luptele pentru unire. 
Vrîncenii trimit în Diva
nul ad-hoc al Moldovei pe 
Moș Ion Roată, din Cîițr- 
puri și aleg ca deputați în 
Adunarea Moldovei pe Mi
hail Kogălniceanu și Ni. 
colae Suțu. In războiul de 
independență, mor ca eroi 
ai neamului vrîncenii 
Cosma Ichim, Ion Rota
ru, maiorul Gh. Sonțu și 
sublocotenentul I. Boter- 
nu. Răscoalele din 1907 
cuprind satele Ciușlea, Di- 
liești, Suraia, Rîmniceni, 
Tătăranu, Vulturu, Călieni 
Dumitrești. Dramaticele 
lupte ale lui iulie-august 
1917 scot din piepturile 
ostașilor, la Mărășești și 
Mărăști, inegalabila deviză 
„Pe aici nu se trece !“

«
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ALTĂ
ISTO PE PLAIURILE

RIE
Interlocutorul meu este 

și șef al sectorului presă, 
tipărituri și radioficare, din 
cadrul comitetului jude
țean de partid. Mi-am a- 
mintit de funcția sa, în 
momentul cînd i-am sur
prins nerăbdarea cu care 
vroia să-mi ia din mîini 
monografia județului, și ea 
pregătită pentru tipar. 
Zăbovisem prea mult asu
pra paginilor dedicate tre
cutului istoric ? 1

— Majoritatea celor ca
re veneau prin aceste 
locuri, inclusiv ziariștii, 
căutau materiale de ar
hivă, povești, legende. Ii 
interogau pe bătrîni, pro
slăveau portul vrîncean, 
admirau folclorul, descri
au frumusețea frustă a 
munților...

— Și ce-i rău în asta ?
— Rău nu-i, dar este 

incomplet. Mai ales în ul
timii ani, aici au avut loc 
transformări radicale. Toc
mai pentru a le sublinia co
lectivul care a întocmit ac
tualul album a structurat 
materialul fotografic în 
cinci capitole : industrie, 
agricultură, sectorul so
cial-cultural și de cons
trucții, permanențe și do
cumente ale trecutului, 
încheind cu turismul. Des
chidem albumul cu ceea 
ce înseamnă noua istorie 
a județului. Pentru că 
Vrancea a intrat pe marea 
poartă a industrializării 
de-abia în anii socialismu
lui.

La Focșani, Combina
tul de industrializare a 
lemnului, ridicat ca din 
pămînt în 1957—1959, în
seamnă valorificarea supe
rioară a uneia

mai mari bogății a județu
lui prin produse de a că
ror calitate s-au convins 
nu numai românii; mobila 
C.l.L. Focșani asigură con
fortul multor locuințe din 
străinătate. __

Despre valorificarea su
perioară a lemnului stau 
mărturie și fabrica de la 
Gugești, întreprinderile 
din Focșani și Vidra. In 
ceea ce privește prelucra
rea masei lemnoase, pro
ducția globală a anului 
trecut a fost do 22 de ori 
mai mare ca în 1960 I

Noul, în sectorul fores
tier socialist, nu-1 repre
zintă numai modemele fa
brici, cu specialiștii lor. 
In ziua cînd i-a fost de
pusă candidatura în cir
cumscripția județeană, bri
gadierul silvic Constantin 
Bratu, din comuna Pal- 
tinu, a spus o vorbă cu 
tîlc: „Pădure fără puieți, 
nu există 1“ și apoi a adău
gat : „Noi tăiem pădurea, 
nu o exploatăm. Tăiem și 
plantăm. Plantăm și acolo 
unde mai niciodată n-au 
crescut copaci. Numai în 
ultimii opt ani s-au întins 
puieții pe 4 500 ha". Pă
duri tinere, de verde crud, 
ce vor asigura perpetua
rea acestei însemnate bo
gății județene. Noul mai 
înseamnă drumuri fores
tiere : între 1962—1968 s-au 
investit 325 milioane lei, 
construindu-se pe o dis
tanță ce poate uni Bucu- 
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reștiul de Baia Mare, iar 
pentru anul acesta sînt 
prevăzute alte 25 de mi
lioane lei, adăugîndu-se 
alți 77 km de drumuri. 
Și mecanizarea unei bune 
părți din munca forestie
rilor ; unitățile vrîncene 
dispun de 342 fierăstraie 
mecanice, 62 de tractoare, 
32 de funiculare, autoca
mioane și cîte alte mașini 
și utilaje. Alt candidat ju
dețean, muncitorul Ion N. 
Desagă, din comuna cu 
nume simbolic Tulnici, 
s-a referit la cel mai im
portant, totuși, aspect al 
vieții forestierilor. La via
ța lor însăși. „Mai e ne. 
voie să mai spun cum tră
im noi ? Ce țapinar ar fi 
visat să locuiască în bloc ? 
Ei bine, da, la Vidra, Tul
nici, Năruja, Soveja și 
Butucoasa, muncitorii fo
restieri au acum aseme
nea condiții bune de lo
cuit. La gurile de ex
ploatare mai îndepărtate 
avem cabane : Lipșa, Gre
sii, Mușunoaiele, Varnița, 
Vulcăneasa și altele".

O altă fotografie : fabri
ca de Confecții din muni
cipiul Focșani; într-un an, 
devine a doua din țară, în 
ceea ce privește capacita
tea de producție, după sora 
ei bucureșteană. Dar în 
privința calității produse
lor, unitatea vrînceană nu 
se sfiește să intre în com
petiție, reușind, în multe 
privințe să ocupe primul 
ioc. Cifră comparativă : 

numai salariații acestei u- 
zine de modă întrec azi 
de 3 ori numărul lucrăto
rilor din întreg tîrgul anu
lui 1938.

Vin. Culori, arome și 
medalii. Toamna, pe aici 
mustesc 31 684 ba de dea
luri. Nici nu știi unde se 
simte mai bine Bachus ; 
în cel mai vechi beci 
domnesc din Odobești, la 
Combinatul vinexport- 
Focșani, în unitățile din 
Cotești, Tîmboiești, Pan- 
ciu, Bolotești ? Pentru că 
și străvechea licoare cu
noaște azi fluxul tehnolo. 
gic al marilor industrii. 
Viței nobile i-au trebuit 
îngrășăminte — mii și 
zeci de mii de tone. Re
zultatul firesc: de la o 
producție de 2 000—3 000 
kg struguri la ha, s-a ajuns 
la 13 510, în podgoria de 
la Păunești. Chiar și în 
condițiile vitrege de a- 
nul trecut, viile vrîncene 
au dat o producție medie 
de 8 000 kg/ha. Apoi în
cepe aceeași valorificare 
superioară a unei bogății 
a pămîntului. Cum ? II 
întrebăm pe Vasile Iordă- 
chescu, șeful Centrului 
vinalcool Odobești, propus 
candidat în circumscripția 
județeană nr. 25.

— In cele patru uzine 
de vinificație ale centru
lui nostru, se poate spune 
că vinul nu mai trece prin 
mîinile oamenilor. Proce
sul de producție este me
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canizat în proporție de 85 
la sută, de la descărcarea 
strugurilor pînă la eva
cuarea boștinei. Aceasta 
mărește productivitatea: 
din 1870 vagoane de stru
guri, au realizat anul tre
cut aproape 1500 de va
goane de vin. Datorită se
cetei și apoi ploilor abun
dente căzute în timpul 
coacerii strugurilor a tre
buit să luăm măsuri spe
ciale pentru prevenirea 
bolilor vinului: tratarea cu 
SOa, decantare imediată, 
pritocit prematur, analize 
de laborator. Toate făcute 
de o mînă de specialiști, 
după cele mai recente re
țete și procedee tehnice. 
Dovada reușitei noastre 
stă în aurul și argintul ob
ținu! la Liubliana.

Noua istorie degajă forță 
și competență, înseamnă 
piloni solizi pentru edifi
ciile viitorului, confirmă 
justețea și clarviziunea po
liticii partidului pentru 
emanciparea industrială a 
tuturor zonelor țării. In 
1967, investițiile alocate 
economiei vrîncene au fost 
de 2,3 ori mai mari față de 
1960, iar valoarea produc
ției globale industriale a 
fost în 1968 de peste 1 
miliard Iei.

Cifre și fapte ce au 
schimbat structural fața 
județului, integrîndu-1 în 
marele circuit economic al 
țării. 

III LOCO

zăpadă înnegrită. Depoul. 
Unde-s munții de căr
bune ? Pe platforma cir
culară de la intrare se o- 
dihnește o locomotivă ar
gintie, fără coș. Se rotește 
platforma. Stop. încet, lo
comotiva se îndreaptă spre 
o hală imensă. Alta îi ia 
locul, se rotește platfor
ma, cu 20,30 sau 40 de 
grade și locomotiva ieșită 
din hală e acum pe ma
gistrala de fier, în căuta
rea garniturii, trece prin 
ace, de pe o linie pe alta 
și o vezi apoi remoreînd 
50, 80 și chiar mai multe 
vagoane. Platforma roti
toare nu știe ce-i odihna ; 
24 de ore din 24. Locomo
tivele însă, da. Coboară 
mecanicul. II cheamă Ion 
Humă și are 26 de ani. 
E îmbrăcat într-un costum 
închis, cămașă albă și 
cravată. Mecanic de loco
motivă cu costum și cra-

C.l.L. Focșani. Vedere exterioară a Combinatului de mobilă

LDE !

tot

vată ? Doar nu vine de la 
spectacol. E o poveste_mai 
veche... Are vîrsta " ~ '
Adică are 4 ani.

— La mine, nu, 
mecanic numai de 
Eu nu m-am mînjit cu 
praf de cărbune. Pentru 
mine, locomotiva cu aburi 
este aproape o necunos. 
cută. în schimb, tînăra 
mea locomotivă Diesel-e- 
lectrică nu prea mai are 
taine.

Tramvaiul cu cai 
tramvai se numea. Cîți din 
actualii manipulanți ar ști 
măcar să-i înhame ? Era 
și acesta un meșteșug. Așa 
și cu tînărul Ion Humă. 
El tot mecanic de locomo
tivă se numește și ca el 
sute, dar profesia lui este 
una dintre cele mai noi. 
Mecanicul de locomotivă 
Gh. Ene explică diferența 
dintre două meserii care au 
aceeași denumire.

„Am fost pe aburi din 
'47 în ’64. După o cursă 
lungă cădeam zdrobit. 
Dormi și zece ore. Efort 
considerabil. Pe locomo
tivele Diesel electrice 
condițiile de muncă sînt

că sînt
3 ani.

me- 
Mi- 
ju-

ca într-un laborator. LDE 
este o uzină de 2100 CP, 
făcută numai din butoane 
și manete. Asta impune 
însușirea unor cunoștințe 
tehnice deosebite, la nive
lul mașinii ce trebuie s-o 
stăpînești“.

Trepte și procese absolut 
firești. Aceste evoluții le-a 
cunoscut și Depoul C.F.R. 
Adjud, pînă în 1945, un 
rudimentar atelier de re
parații. Despre epoca a. 
ceea ne-a vorbit alt 
canic de locomotivă, 
rel Nicolau, candidat 
dețean și orășenesc.

— De peste 40 de __ 
fac drumul dintre locuință 
și această margine de oraș, 
de cînd aduceam geanta 
cu mîncare tatălui, și el 
mecanic de locomotivă, în 
acest așa-zis depou. Aici 
condițiile de muncă erau 
foarte grele; un simplu 
exemplu — încălzirea se

ani

făcea cu niște butoaie de 
tablă în care ardeau căr
bunii. Coșuri, burlane, ae
risire ? Să nu mai vorbesc 
de faptul că reparațiile la 
locomotive se făceau sub 
cerul liber, indiferent de 
vreme și anotimp.

Din primii ani ai regi
mului democrat-popular 
s-a schimbat și fața și 
destinația depoului. Au 
fost construite hale, aduse 
utilaje și mașini speciale 
pentru reparații și între
ținere. Cea mai impor
tantă etapă de dezvoltare 
din viața depoului este le
gată tocmai de perioada 
dotării cu locomotive Die
sel — electrice.

— Ultimii patru ani 
înseamnă pentru noi, spu
ne ing. Mircea Mihăilă, 
șeful depoului, saltul de 
la tradițional la modern. 
Este perioada în care 
toate eforturile sînt cana
lizate în scopul exploată
rii, întreținerii și repara
țiilor LDE, atît în ceea ce 
privește dotarea cu utilaje 
și construcții adecvate, cît 
și pentru instruirea oame
nilor.

— Care este eficiența 

dotării cu aceste noi lo
comotive ?

— Dacă în 1964, cu a. 
celași număr de salariați, 
aproape o mie, și cu 60 de 
locomotive cu aburi în 
parc de exploatare trans
portam două milioane de 
mii tone brute kilometri 
echivalente, anul trecut 
s-a transportat cu 52 LDE 
de aproape trei ori mai 
mult. In aceiași ani, pre
țul de cost a scăzut de 
2,7 ori. Numai în 1968 
s-au realizat economii de 
7,5 milioane lei, iar pro
ductivitatea muncii a cres
cut cu 11,52 la sută. Adă
ugați la acestea noile con
diții de muncă ale meca
nicilor dieseliști și veți a- 
vea imaginea concretă a 
ceea ce înseamnă, într-un 
cuvînt, tehnicitate.

Și asta unde, în Vran- 
cea ! ? Intr-un tîrg pierdut, 
înscris numai în Mersul

trenurilor, în gara căruia 
călătorii nu coborau poate 
decît să bea apă. I-a fost 
dat socialismului să schim
be și aici destinele. Cele 
mai semnificative sînt ale 
mecanicilor de locomotivă. 
Pe lîngă atîtea alte mese
rii proprii industrializării 
este și cea care-și are fi
rele în Uzina „Electropu- 
tere“ — Craiova, ce și-a 
trimis, din 1964, caii năz. 
drăvani în cele mai înde
părtate colțuri ale țării. 
Aici, la Adjud, procesul 
înnoirilor nu s-a oprit. 
Anul acesta, depoul cu
noaște o altă efervescență, 
legată de dotarea cu lo
comotive electrice și hi
draulice. Pînă în 1975 va 
fi electrificată linia Ad- 
jud-Ciceu.

Nimic mai firesc, fiind 
în Vrancea, decît să urci 
spre inima munților, să le 
simți pulsul. Mai ales 
iarna. La poale, vîntul 
suflă turbat, șoseaua-i o 
panglică de ceață zvîrlită 
cu putere în parbrizul ma
șinii, luminile de poziție, 
întreg sistemul de semna
lizare este în permanentă 
alarmă. Din și spre munți 
autocamioanele trec cu o 
regularitate puțin obiș
nuită pe o asemenea vre
me. Să nu scoți un cîine 
din casă... Micul autotu
rism de teren se strecoară 
cu abilitate printre mor
manele de zăpadă, știindu- 
se dotat cu dublu-diferen- 
țial. Trecem prin Bolotești, 
unde-și are sediul o sta. 
țiune de cercetări hortivi- 
ticole, apoi prin Vidra — 
un fel de comună-orășel 
sau orășel-comună, cu 
blocuri, străzi și trotuare 
asfaltate, magazin-univer- 
sal și cinematograf, stație 

de radioficare, spital, li
ceu — apoi, șoseaua intră 
prin Valea Sării. Trecem 
peste splendide arcuri de 
beton, aruncate între pante 
repezi. Vîntul nu mai su
flă. Ninge calm ; și gerul 
s-a mai molcomit. Ninge 
calm pînă la Năruja.

Năruja, Nereju, Soveja 
sau Lepșa, Greșu, An- 
dreiașu — tot nume stra
nii, venite din neguri prin 
intermediul hronicilor.

Năruja. Eram așteptați. 
Adunarea avea loc la se
diul Consiliului popular 
comunal, într-o încăpere 
unde soba de teracotă în
cinsă de abia își făcea 
simțită prezența. La ora 
prînzului încep să sosească 
oamenii; îmbrăcați în 
șube, cu cisme pînă Ia ge
nunchi, femeile înfășu
rate în broboade lungi și 
groase de lînă. Obiajii ru
meni, mîini 

frecate una de alta să se 
dezghețe... Delegatul de la 
Focșani, același Cezar 
Cherciu, vorbește despre 
realizările regimului demo
crat-popular în județul 
Vrancea, insistînd mai a- 
les asupra dezvoltării a- 
griculturii socialiste, a re
țelei de deservire a popu
lației, vorbind despre sec
torul social-cultural.

în rezumat : fostul ju
deț Putna, înainte de 1944, 
era anual în deficit cu 2 000, 
de vagoane de cereale; 
lipseau cu desăvîrșire sfe
cla de zahăr și legumi
noasele. Moșierii, repre- 
zentînd numai 0,4 la sută 
din populație, dețineau a- 
proape jumătate din su
prafața arabilă. Prima coo
perativă agricolă de pro
ducție a fost înființată la 
Pădureni în 1949. Azi sînt 
91 C.A.P., 5 întreprinderi 
agricole de stat și 6 între
prinderi pentru mecaniza
rea agriculturii. Pe întin
derile de aproape 150 000 
ha de pămînturi arabile 
lucrează 1701 tractoare și 
peste două mii de com
bine și semănători meca
nice. In sectorul agricul
turii cooperatiste și de stat 
muncesc peste trei sute de 
ingineri agronomi și zoo- 
tehniști, cercetători și me
dici veterinari. Suprafața 
irigată este de peste 10 000 
ha. Anul trecut, valoarea 
zilei-muncă în C.A.P.-uri 
a crescut considerabil, re
cordul deținîndu-1 coope
ratorii din Vîrteșcoi care 
au primit produse și bani 
însumînd 54 Iei. Sînt lu
minate electric 250 de 
sate ; în 1968 țăranii și-au 
mai construit aproape două 
mii de case noi. în anul 
școlar 1967—1968 au învă
țat în cele 365 școli ge
nerale, peste 60 000 de 
copii, îndrumați de cei 
2793 de învățători și pro
fesori. Numai anul trecut, 
pentru învățămînt s-au 
cheltuit 83 milioane lei. 
Rețeaua sanitară vrînceană 
cuprinde 10 spitale, un 
sanatoriu, 81 circumscrip
ții medico-sanitare, 5 dis
pensare, 3 policlinici teri
toriale și 38 case de naș
tere, asistența de speciali
tate fiind asigurată de a- 
proape trei sute de medici. 
Nu există comună fără 
casă de cultură și biblio
tecă ; cele mai multe au 
cinematografe.

— Acesta-i contextul, 
spune vorbitorul, în care 
județul nostru se pregă
tește pentru alegerile de la 
2 Martie. Mai sînt destule 
de făcut, atît în orașe cît 
și la sate. Cu ocazia aces
tor adunări, și altele care 
le vor ține alegătorii cu 
candidații lor, so vor sta
bili exact măsurile pentru 
continua îmbunătățire a 
vieții materiale și spiri
tuale a vrîncenilor.

A urmat propunerea ca 
președintele Consiliului 
popular comunal din Nă
ruja, Rapa Toma, să figu
reze pe listele de candidați 
în circumscripția jude
țeană nr. 191. Prilej ca oa
menii să vorbească despre 
consăteanul lor, despre co
mună, la trecut, prezent și 
viitor.

Toader Manole s-a re
ferit la eforturile depuse 
pînă acum de deputatul 
Rapa Toma, pentru înfru. 
musețarea comunei. „A- 
vem străzi pietruite, tro
tuare asfaltate, șosea, zone 
și spații verzi, case noi de 
ți-e mai mare dragul să le 
privești". Radu Săftoiu, 
contabil la C.A.P. Năruja, 
îi subliniază calitățile de 
conducător în treburile 
curente ale consiliului, 
priceperea și imparțialitatea 
cu care rezolvă toate cere
rile concetățenilor. Vasile 
Chirilă, președintele coo
perativei de consum, îi 
solicită în continuare, spri
jinul pentru și mai buna 
aprovizionare a populației. 
Vasile Tigănașu, directorul 
școlii, amintește faptul că 
în comună sînt șase loca
luri de școală". Pentru vii
tor e necesară mărirea 
capacității internatului, și 
dotarea laboratoarelor cu 
mai multe materiale di
dactice*. Medicul Gh. 
Georgescu spunea: „Sînt 
venit de puțin timp în a- 
ceste locuri. îmi plac oa
menii ; îi stimez pentru 
hărnicia și felul deschis 
în care-ți vorbesc despre 
„durerile" lor. Eu știu, la 
fel de bine ca ei, că ac
tualul spital nu mai co
respunde necesităților, de 
aceea tovarășul Rapa Toma 
trebuie să depună toate 
eforturile pentru construi
rea unui spital nou". Cle
menta Codrea, secretara 
comitetului comunal de 
partid, remarca puterea de 
muncă și spiritul de iniția
tivă ale candidatului, mai 
ales în ceea ce privește ac
tivitatea cultural-artistică. 
„E un animator al între
gii vieți din comună. E o_ 
mul care pune suflet în 
toate. Știe ce și cum să 
ceară oamenilor și ei nu se 
lasă de două ori rugați 
Este absolut necesară 
construcția unui pod de 
beton peste Zăbala, în- 
locuindu-1 pe cel de lemn. 
Aceasta datorită traficului 
din ce în ce mai mare, le
gat de transportul mate
rialului lemnos de la gu
rile de exploatare spre fa
brici".

Aprecieri, propuneri, 
consultări gospodărești.
Oameni preocupați să-și 
vadă comuna mai frumoa
să, să-și facă viața mai 
ușoară. Grijile lor au ceva 
nobil în ele, sînt grijile 
unei colectivități hotărîte 
să șteargă cît mai repede 
diferențele dintre rural și 
urban. Vor un nou spital 
și baie comunală, liceu cu 
internat, vor mai multe 
aparate de radio, difuzoa
rele stației de amplificare 
nu le mai plac. Sînt nemul
țumiți cînd autobuzul întîr- 
zie cîteva minute, cînd nu 
găsesc un anumit medica
ment la punctul farmaceu
tic. Vor mai mult ciment 
pentru garduri, filme mai 
bune și dacă se poate în 
aceeași perioadă cu rula
rea lor în Capitală. Oame
nii au devenit pretențioși. 
Nu-i nimic rău în asta. 
E o nemulțumire creatoa
re a omului stăpîn pe soar
ta sa, care dă și cere tot 
mai mult societății.

Vrîncenii sînt frămîntați 
de gînduri. Preocupă
rile lor înseamnă mo
bilă mai fină, ridica
rea productivității pămîn- 
turilor aride, organizarea 
științifică a producției, îm
pădurirea versanților go
lași, apartamente mai multe 
și mai confortabile. Urma
șii Vrîncioaiei învață să 
dirijeze tablourile de co
mandă, sînt trimiși la spe
cializări în profesii care 
revoluționează nu numai 
economia județului ci și a 
țării. Nepoții țapinarilor și 
ciobanilor însingurați fac 
să răsune pînă hăt departe, 
acordurile frumoaselor cîn- 
tece bătrînești, a acel ti 
balade nepieritoare, „Mio
rița". Buni gospodari, ei 
își pun toată priceperea și 
bunul gust în înfrumuse
țarea localităților, pentru 
ca oricine să Ie admire 
locurile în care s-au năs
cut și au crescut. Fapte 
cotidiene, gînduri obișnui
te, ambiții înnoitoare, un 
permanent dialog cetă
țenesc, un colocviu în 
care oamenii își spun 
părerea în cele mai diver
se domenii de activitate, 
se consultă pentru a ve
dea ce au realizat și ce le 
rămîne de făcut. Orele de 
seară, îri special, sînt ace
le, în aparență calme, ore 
de meditație, în care ce
tățenii și candidații lor re
zolvă ecuațiile viitoarei 
dezvoltări a noii Vrance.

Reportaj de
VALENTIN HOSSU
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AL ARILI
VASILE GRIGORE

Oare ideile generoase se as
cund numai în cărți, dicționare 
sau sînt printre noi ?

Eu aici le caut. Ele sînt ca și 
buna creștere — primită sau nu 
din părinți în părinți, avînd a- 
celași scop : spre mai bine. 
Ideile generoase nu se împru
mută. Ele nu se fac, ele sînt o 
necesitate. Trebuie să știi să le 
vezi împrejurul tău, în ceea ce 
se petrece pe pămîntul tău. 
Cred că toate marile creații 
care au venit pînă la noi și care 
își vor continua timpul s-au năs
cut din idei generoase, din cele 
mai curate și trainice sentimen
te, gînduri, aspirații ale omu
lui pentru om. Altfel nu rămt- 
neau.

Ideile generoase au fost tran
smise totdeauna de arta mari
lor maeștri. Dacă n-ar fi fost 
așa, ele și-ar fi schimbat sensul, 
nu mai erau generoase și nici 
artă. însăși lupta și efortul epu
izant ce i-au călăuzit pe Van 
Gogh și Luchian de la o lucra
re bună la alta și mai bună, 
spre împlinirea destinului, oare 
nu-i un semn al acestor idei ? 
Nu-i idee generoasă oare felul 
în care și-au conceput veșnicia 
pînzelor prin lumina culorilor 
aproape fără pic de umbră, 
care înalță, purifică, ne fac mai 
buni, chiar mai generoși decît 
eram înainte de a ne ridica 
ochii spre pictura lor ?

Neluînd în considerare anu
mite semne lăsate de epocă, fi
rești de altfel, pictura iui Rem
brandt ori muzica lui Mozart 
au atins cel mai direct proble
ma ideilor generoase. Aceasta 
prin două condiții esențiale ; în 
primul rînd printr-o trăire ar
tistică creatoare, sinceră, la 
înălțimi rar atinse a unor idea
luri profund umane și în al doi
lea rînd printr-o realizare de 
mare maestru.

Pictura nu poate radia 
generoase dacă cel care 
pictează nu crede în

Una din pasiunile extrascolart 
ale elevului Ștefan Stelică, de 
la Școala generală nr. 197 din 

Capitală, este muzica

Sinceritate și cunoaștere
Un scriitor se naște din 

chiar întrebările și răspunsu
rile mari, fundamentale, izvo- 
rîte din realitățile fundamen
tale ale lumii. El se și justi
fică în măsura în care, con
știent de neliniștea fertilă a 
lumii, optează permanent pen
tru o anume soluție, într-un 
permanent dialog cu lumea, 
cu sine însuși, cu timpul și 
cu problematica epocii lui. 
Am credința că pînă și bas
mul cu predicatorii în pustiu 
l-au creat nu scriitorul ci 
oamenii, care nici nu știau 
carte probabil, avertizînd încă 
din începuturi asupra sensu
lui moral al artei scrisului, 
asupra menirii cu adevărat 
publice a artistului și deci 
asupra folositoarei lui trebu
ințe în scopul cetății, al obș- 
tei. însă despre ce experiență 
de viață poate fi vorba în 
cazul unui scriitor tînăr, des
pre ce experiență artistică ? 
Sîntem, firește, pasionați de 
debuturile noastre, nutrim 
speranța unei înfloriri spiri
tuale datorită căreia să fim 
reținuți dincolo de memoria 
imediată a anilor pe care ii 
trăim, ne asumăm tradiția, în
cercăm inovarea pentru ca 
aceasta din urmă să se con
solideze în cadrele celei din
ții, încercăm — într-un cu- 
vînt — să ne edificăm asupra 
propriei noastre conștiințe ar
tistice, pentru a ne ilustra în
tr-o operă, într-o modalitate 
anume, într-un stil. Sîntem 
însă, dacă ml se îngăduie s-o 
ipun, tiumai promisiunea ope
rei, numai debutul propriu-zis 
al operei, care va fi sau nu 
va fi câ âceastă promi
siune dar, mulți dintre 
noi, fără a fi realizat-o 1 Viața 
literară ne copleșește îhsă ade
menitor cîteodată, ea fiind

dintre

A. I. ZĂINESCU
abiaatît de dinamică încît 

ne mai putem aduce aminte 
și de existența operei literare, 
de necesitatea neîndoielnică a 
acesteia și plonjăm, ca atare, 
într-un imens spațiu alb, .lip
sit de repere și de 
respirăm

Pentru 
periență 
dacă nu 
puțin în 
tură, zestre spirituală, înseam
nă a deține întreaga experi
ență literară națională de pînă 
la tine, ca și pe aceea univer-

unghiuri, 
mirăm, 
tînăr, ex- 
înseamnă 

... ,____  rînd, cel
egală măsură, cul-

obosit, ne 
un scriitor 
de viață 
în primul

a scriitorului nu cunoaște 
decît o singură limită, și 
poate că nici pe aceea, a în
ceputului. El reia, de fiecare 
dată, lumea de la început și 
o judecă în instanța contem
poraneității sale, căutînd sen
suri și adevăruri noi, mobiluri 
după care să se conceapă în 
chip trebuitor prezentului, so
lidar trecutului și-al celor ce 
vor fi. Experiența din față a 
scriitorului e o aventură în 
necunoscut și se poate con
stitui dintr-un întreg șir de 
experimente care, nesusținute

j experiența de viațA-
O NOȚIUNE PERIMATĂ?

sală în datele ei fundamen
tale, ca și pe aceea a momen
tului tău, a etapei tale, în
seamnă a te simți covîrșit de 
această uriașă povară de care 
nu ești vinovat, dar cu atît 
mai mult ai datoria de a-i 
nutri un profund respect. 
Fiindcă această experiență 
înseamnă viață, înseamnă o- 
peră, înseamnă timp. Opera 
lui Homer, războaiele home
rice cum au fost numite lup
tele pe care el, marele orb 
le-a cîntat, opera lui Dante, 
a lui Shakespeare, înseamnă 
experiență de viață, și încă 
adîncă, dramatică, a fiecărui 
scriitor în parte, el fiind sin- 
âurul care poate să-și îngă- 

uie o astfel de întreprindere, 
să.și asume opera predeceso
rilor ca pe o biografie a sa, 
ca pe o experiență a propriei 
sale vieți. Experiența trecută

sauit commia muomie
4 CmilOR DIDACTICE!

(Urmare din pag. I)

CRONICA TEATRALA

lu- 
văi 
fă-

idei 
le 

,______  ele.
Toate înmuguresc și se dez
voltă o dată cu conturarea 
personalității pictorului — 
din crezul și idealurile lui 
despre artă, despre om, despre 
viată. Toate trec prin firul sen
sibilității sale, mică sau mare, 
spre puterea de a le da sau 
nu adevărata viată. Ele au fost 
atinse de artiștii care și-au 
iubit și respectat menirea. Chiar 
dacă pictura lor nu a indicat 
direct printr-un titlu „o idee 
generoasă". Matisse rămîne un 
mare generos, Pallady la fel, 
tocmai pentru că au fost înflă
cărați și au crezut în mesajul 
umanist al artei.

Acestea au un caracter per
manent, izvoarele lor nu se mu
tă la fel ca și putinele legi dar 
aceleași, de neînlocuit ale pic
turii : formă, culoare, valoare. 
Ideile generoase totdeauna au 
depășit timpul 

o parte 
a fi

lor,

lansării lor. Pe 
prin ceea ce 
asimilat, prin 
prin idealul 

se pro-

Un colectiv omogen, cu cî- 
teva vîrfuri remarcabile ți 
cu un nivel mediu mai mult 
decît onorabil, un bun regi
zor permanent, un regim su
plu de colaborare cu regizor' 
de certă valoare din toate 
generațiile, un climat condus 
cu luciditate ți exigență — 
sînt atributele care ilustrea
ză activitatea teatrului con- 
stSnțean. în numai 2—3 ani 
aici au avut loc premiere cu 
piese dintre cele mai impor
tante ale lui Gorki, Ibsen, 
Pirandello. Glraudoux, 
Feuchtwanger, Horla Lovi- 
nescu, Baranga, Sergiu Făr- 
cășan și Alexandru Popescu.

Destul de bine cunoscuta 
publicului românesc (ba, îh- 
tr-o vreme, atît de bine, $n- 
cît începuseră să se consti
tuie într-o „modă"), operele 
dramaturgului american Ten
nessee Williams sintetizează, 
în ceea ce au mal valoros, 
o sumă de trăsături carac
teristice unei părți însem
nate din teatrul modern oc
cidental, inspirate de contra
dicțiile lumii pe care o re-

care își cerută, fără șansă de 
izbîndă, propriul adevăr, și 
Hannah Jelkes, fata bătrînă, 
candidă și resemnată, care 
trăiește dljntr-Uin fel de cer
șetorie disimulată cu demni
tate, cunosc în finalul pie
sei momentul de grație al 
vieții lor. acel moment uniic 
și miraculos în care doi oa
meni simt că îți pot vorbi, 
că se pot înțelege și ajuta. 
Momentul nu durează mal 
mult decît minunea efemeră 
a unui răsărit de lună ; dar 
el este suficient pentru a le 
justifica ți a compensa toate 
mizeriile lumii. Shannon va 
capota apoi în brațele unei 
hangițe dramatice, viguroase 
și elementare ; Hannah se 
va întoarce la traiul ei ne
sigur ; după cum bunicul ei, 
bătrfnul poet Jonathan Oof- 
fin, va muri după ce își va 
încheia ultimul poem; dar 
ei toți au descoperit, fie și 
numai pentru o singură cli
pă, că fericirea este posibilă 
și că numele ei este comu
nicarea dintre oameni. Este 
raza unei lumi adevărate,

O aruncare largă de 
mină, chiar și peste 
strimte de întuneric, o 
găduință, un orizont dincolo 
de posibilitatea imediată, de 
clipa prezentă. Iată rostul în 
care cred, al artei, iată pri
vilegiul pe care ni-1 conferă 
ea : un spațiu de bronz, spi
ritual, în prelungirea materială 
a vieții, a experienței ce o 
deținem, din istorie, căreia îi 
adăugăm, în reliefuri noi, fră- 
mîntările și zbaterile noastre 
de astăzi, aspirațiile și nă- 
dăjduirile. noastre, eforturile 
de Uriașă construcție prin care 
o țară întreagă se edifică as
tăzi pe sine și își apro
pie viitorul, cu un patos 
âdînc, fără precedent. Opera 
înaintașilor devine, inevitabil 
pentru un’ scriitor, biografie 
a lui, experiență și viață a lui 
în continuă adeverire. în
treagă această creație a înain
tașilor îmi dă un sens etic 
profund, o viziune de echili
bru și ansamblu totodată asu
pra lumii. Contemporaneitatea 
noastră, viața și problematica 
noastră de azi se înscriu în 
întregime într-o asemenea 
vastă biografie, în continui
tatea operei înaintașilor și în 
rezonanța cu acești ani, cu 
această muncă de azi ridicată 
la rang de bună tradiție și 
bun simț românesc. Realita
tea operei literare din ultimii 
ani, în cea mai mare parte 
a ci, este edificatoare. Există 
scriitori tineri, mai mult decît 
cunoscuți, consacrați deja, a 
căror creație acoperă largi 
Zone ale timpului de față, al 
căror talent și conștiință sînt 
fertilizate de ideologia aces
tui timp, a construcției socia
lismului și care răspund cu 
onoare tradiției, viziunii de 
echilibru de care aminteam, 
inovînd în același spirit, con- 
solidînd de fapt acea predi
lecție a noastră pentru medi
tație, pentru nou, pentru ideal.

Toate acestea nu exclud 
unele malformații ca, de pildă, 
falsa mentalitate după care 
documentarea asupra vieții 
înseamnă în toate cazurile 
șl cunoașterea ei. Din ea, din 
această mentalitate, izvorăsc 
încă producții false, mediocre, 
prezentate uneori ca actuale, 
ca necesare, ba poate chiar ca 
model. Sensul acut al pro
blemei în discuție este 
tncmai adevărul experienței 

i scri-
a- 

con- 
și-o 

pra

și prin adîncirea în operă, în
tr-o realitate a lui de fapt, 
sfîrșește în zbor jos, în 
spectacol pe care ne oprim 
a-1 vedea, nu însă șî a-1 lua 
drept model. Că de-obicei ușa 
atelierului, a experimentului 
propriu-zis nu trebuie neapă
rat deschisă iar laboratorul nu 
trebuie transformat în vitrină, 
asta e o chestiune, ce ține de 
probitatea și vocația au
torului însuși. După cum 
la fel de adevărat e și 
reversul : autorul propune, în
cearcă, se dispută pe sine în
suși, tocmai spre a se edifica 
în planul experienței, și a- 
ceasta nu poate fi suspendată 
undeva în aer, ci în publicații, 
în periodice, în cărți, în dez
bateri. Nu e nimeni obligat 
să-l accepte, dimpotrivă, el 
optează pentru public, își e 
așadar, singur, propriul său, 
cel mai temut, adversar. A- 
bordez astfel și o altă pro
blemă, aceea a profesiunii de 
â fi sincer. Printre altele, vo
cația scriitorului, pe care tre
buie să și-o slujească, este 
consolidarea credinței că tema 
aleasă, subiectul ales, modali
tatea aleasă i se potrivesc, îl 
pot exprima cel mai deplin. 
Cu alte cuvinte, consecvența 
cu sine însuși pentru Că, se 
știe, nimic nu este mai fals 
decît ceea ce nu ți se 
potrivește. Mă întreb, apoi, 
și dacă sinceritatea nu trebuie 
să aibă un obiect din
colo de creație, dincolo de 
inspirație ca moment consti
tutiv al creației. Acest obiect 
ar fi viața ta, a scriitorului, 
a semenilor tăi. Mă întreb 
dacă sinceritatea nu e, în 
ultimă instanță, contactul în
suși al gîndurilor tale cu 
lumea din jur. cu materia ce 
o modelezi după aspirațiile 
și sentimentele tale, dar care 
în mod fundamental sînt o 
extracție de lumină și umbră 
a lumii în care te miști și 
trăiești, o dovadă a ei că 
exiști și ca atare trebuind să-i 
întorci cel puțin un ecou ? 
Și-mi răspund din capul locu
lui, da. Deci — da, experien
ței de viață, deci nu, posibi
lității de perimare a ei, nu 
documentării în chip fotogra
fic, nu plimbării prin viață, 
ci da cunoașterii și trăirii ei, 
de la izvoare pînă la ideal.

„NOAPTEA
GUANEI“

de TENNESSEE WILLIAMS
calde șl simple în întuneri
cul deznădăjduit care limi
tează orizonturile celei mal 
mari secțiuni din dramatur
gia occidentală, expresie e- 
locventă a societății căreia 
1 se adresează și din care se 
inspiră.

Foarte ttnăra regizoare Nl- 
coleta Toia și tot atît de tî- 
năra scenografă Eugenia T3- 
rășescu, amîndouă încă stu • 
dente, au realizat un spec
tacol deconcertant pentru cel 
care s-au obișnuit să asocie
ze debutul cu ambiția ino
vației formale. Spectacolul 
acestor studente este limpe
de, transparent, mulat cu 
precizie pe relieful ideilor 
piesei. Realismul detaliului 
psihologic, grija față de sub
text, relațiile dintre perso
naje, preocuparea pentru ve
ridicitatea atmosferei sînt 
dominantele spectacolului 
constănțcan.

Dintre actori. Ioana Plos- 
caru (Hannah) s-a încadrat 
cu cea mai mare siguranță 
în stilul spectacolului, creio- 
nînd un personaj memora
bil. Sandu Simionică (Shan
non) joacă cu vigoare dispe
rarea și revolta sterilă, Eu
genia Lipan-Petre își tratea
ză rolul cu măsură și vigoa
re profesională. Gheorghe E- 
nache (Jonathan Coffin) este 
corect într-un rol de compo
ziție, căruia îi oferă posibi
lități mult mai ample, Iar 
Marcela Sasu, Aurora Simio
nică, Virgil 
Romeo Mogoș completează 
distribuția cu 
precis desenate.

prezintă : disperarea tn fața 
unui univers ostil, rău al
cătuit ; aspirația către un 
ideal confuz, către o ferici
re imprecisă — atîta vreme 
eît este tatonată prin încer
cări individuale ; contrastul 
vădit între rațiunea cu care 
sînt observate efectele și 
nesiguranța cu care sînt cău
tate cauzele și — mai ales 
— soluțiile ; forarea sinceră 
și curajoasă a marilor adîn- 
cimi ale sufletului omenesc. 
Dramaturgul este creatorul 
unui teatru sentimental în 
accepția înaltă a cuvîntului, 
un teatru care vrea să ape
re valorile umane simple : 
dragostea, candoarea, spe
ranța. „Nimic din ce este 
omenesc nu mă dezgustă, în 
afară de răutate și violen
ță" — spune în numele au
torului, unul din personajele 
„Nopții Iguanci", Autorul 
însuși notează, în altă par
te : „Marea demnitate a 
mului stă în puterea lui 
a alege în mod deliberat 
numite valori morale 
care să se bizule consistent... 
a smulge o frîntură de eter
nitate deprimantei vremel
nicii, este marea vrajă 
perienței umane".

„Noaptea Tguanei" 
poate, mai mult decît 
celelalte opere ale lui 
nessee Williams jucate 
noi, o piesă tonică. Nici aici, 
firește, eroii nu acced la 
idealul de fericire și împă
care cu sine spre care tind 
cu disperate. Dar căile de 
acces spre acest ideal încep 
să se contureze. Shannon, 
pastorul râ'at și răspopit,

ticipe la elaborarea perspec
tivelor învățămîntului, pe 
plan local sau national, fiind 
solicitat, alături de vîrstnic, 
fa dezbaterea măsurilor ce 
se preconizează pentru mer
sul ei ascendent. Pe plan 
profesional și uman el își 
găseste împlinirile personale 
în succesele repurtate de în- 
vățămîntul nostru privind in
struirea și educarea tinerei 
generații la nivelul cerinfelor 
contemporane, dictate de 
complexul proces de edifi
care a socialismului în Ro
mânia.

Așteptată cu bucurie și în
credere în toate școlile, fie
care promoție de învățători 
și profesori care completea
ză anual corpul nostru di
dactic aduce cu sine virtuți 
de preț : pasiune față de ști
ință, răspundere socială față 
de nobila misiune a dască
lului, spiritul militant al in
telectualului format în anii 
socialismului, entuziasm în 
profesie și dragoste față de 
elevi. Conjugate cu experien
ța pedagogică a colegilor 
cu un stagiu mai îndelungat 
la catedră, aceste calități, 
transmițîndu-se și amplifi- 
cîndu-se, conferă corpului di
dactic în ansamblu o strălu
cire aparte de care benefi
ciază generația, aflată 
băncile școlii.

Tînăra generație a 
nutrește pentru dascăli

portare, profesorii și-au a- 
tras dragostea tinerei ge
nerații, respectul său unanim, 
pe deplin meritat. Cuvîntul 
și exemplul dascălului, de o 
mare importanță in ochii e- 
levilor și studenților, pot fi 
recunoscute în pasiunea pe 
care acesta reușește să o in
spire celor pe care-i educă 
față de o știință ori alta, 
in orientarea profesională a 
tinerilor, în comportarea lor 
față de muncă și învățătu
ră, în relațiile lor sociale. 
Acestea fiind obiectivele fun
damentale ale activității o- 
mului de la catedră, ele so
licită fiecăruia afirmarea 
plenară a unor înalte răs
punderi profesionale și u- 
mane, o integrare perfectă 
în ansamblul de responsabi
lități al întregii noastre vieți 
sociale.

întruniți astăzi la nivelul 
țării, reprezentanții tuturor 
cadrelor didactice vor dez
bate statutul slujitorilor șco
lii românești. într-o confe
rință de o asemenea am
ploare, profesorimea țării va 
discuta, fără îndoială, des
pre toate aspectele muncii 
ei, deci, implicit, despre toa
te laturile activității școlare 
și universitare. Acest cadru 
oferă profesorilor prilejul 
realizării unui larg schimb 
de opinii, împărtășirea expe
riențelor proprii, dezbaterea 
preocupărilor lor actuale pri
vind traducerea în viață a 
documentelor de partid și de 
stat care deschid învățămîn- 
tului românesc cele mai bune 
perspective de dezvoltare. 
Corpul nostru didactic simte 
și cu această ocazie marea 
onoare cu care este în
vestit.

Urînd succes Conferinței 
Naționale a cadrelor didac
tice, ne facem ecoul drago
stei și respectului ce-l poartă 
învățătorilor și profesorilor 
cei peste 4 milioane de ti
neri aflafi în școli și 
versități.

acced la
Andriescu și
cîteva tipuri

SEBASTIAN COSTIN

Gală de filme la
Sinnicolaul-Mare
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fele propășirii României so
cialiste. Asa cum sublinia to
varășul NICOLAE CEAUSES
CU : „Comitetul Central al 
partidului nostru, guvernul 
dau o înaltă apreciere acti
vității cadrelor didactice, 
care aduc o contribuție deo
sebit de valoroasă la educa
rea și formarea tinerei gene
rații, la înarmarea ei cu cu
noștințe de cultură generală, 
la educarea și formarea o- 
mului nou al societății noa
stre".

Distincțiile științifice și de 
stat acordate cadrelor didac
tice de toate gradele, titlu
rile onorifice, încredințarea 
unor răspunderi obștești și 
sociale în afara școlii sînt 
mărturii ale înaltei prețuiri 
de care se bucură astăzi ca
drul didactic, sînt forme de 
răsplătire morală a celor 
mai merituoși învățători și 
profesori. Numeroasele mă
suri luate în ultimul timp de 
partid și de stat — cea mai 
recentă fiind Hotărîrea pri
vind îmbunătățirea salariză
rii și experimentarea unui 
nou sistem de salarizare în 
învăfămîntul de toate grade
le — au contribuit Ta îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale per
sonalului didactic din toate 
unitățile de învățămînt.

Cel mai numeros detașa
ment de intelectuali ai țării 
încorporează în rîndurile 
sale un număr mare de ti
neri. Cariera didactică exer
cită astăzi și Ta noi o mare 
putere de atracție izvorîtă 
din prețuirea profesiei de că
tre societate. Tînărul care își 
alege cariera de profesor 
găsește exprimate propriile 
aspirafii în aspirațiile spre 
perfecțiune ale școlii înseși, 
el se dezvoltă ca om al ca
tedrei o dată cu școala și 
beneficiază de toate prefa
cerile prin care trece aceas
ta. în calitate de profesor, 
tînărul este chemat să par-

de viață și capacitatea 
itorulul de a ghidi 
ceasta realitate care îi 
stituie experiența, de a 
însuși ca pe o expresie a 
priei sale vocații, a propriu
lui său mod de a fi. Ceea ce 
anulează de la bun început 
clișeul, mediocritatea gălăgi
oasă, aventura în vid. în pre
fabricat. Ceea ce pledează 
totodată pentru angajâre, pen
tru o problematică activă, 
pentru o conștiință civică cel 
puțin pe măsura tradiției, a 
biografiei noastre materiale și 
spirituale, într-un proces o- 
fensiv, ascendent. Scriitorul 
se exprimă în tot atîtea rîn- 
duri pe sine de cîte ori scrie, 
nerepetat, despre alții.

de 
propun 
mesajul 
în numele căruia 
nuntă, pe de altă parte prin 
mijloacele noi de exprimare. 
Fiecare epocă proeminentă, vi
guroasă, dispune de aceste aouă 
caracteristici. Tocmai acestea 
dau valoare și o putere de 
circulație mai mare artei ade
vărate, arta în care idealul o 
ia înaintea ideilor. Elo rămîn 
și se reînnoiesc printr-o călire 
în arderea pe care arta și 
timpul o produc asupra lor. 
Opera ale cărei idei nu pier 
în această ardere ci ies confir
mate, întărite, mai puternic, ur- 
mînd să călăuzească spiritul 
uman spre perfecțiune, această 
operă 
buie, pe care o dorim, 
idei mari exprimate sec și ele 
au pierdut din strălucirea lor, 
au pălit deoarece mijloacele de 
exprimare artistică nu au fost 
pe măsura ideilor, iar cel care 
a folosit aceste idei nu a înțe
les sensul valorii lor, se poate 
conchide că nici sensul artei 
nu-l înțelesese deplin, profund. 
Diluare, banalizare, modificare : 
iată neplăcuta fată a pseudo- 
cunoașterii, a folsei emoții ar
tistice.

Generos poți fi cînd culorile 
tale se aștern din inimă după I 
un rost al gîndurilor tale pe luției, legi care imprimă genu- 
care le trăiești și îngrijești zi I lui un anume, conținut, o anume 
de zi încît ele să ajungă (a 
privitorul ce le admira fără 
pată, curate, limpezi. Odată 
spuse, nu le mai pofi corecta, 
ele sînt fragile și grija noas
tră este să nu le facem din 
cioburi.

Probitatea în artă, lupta de 
a-fi învinge neputinfa, de a te 
corecta și educa artistic, de a 
te concentra asupra gîndurilor 
pe care le simți adevărate căci 
aparfin lumii tale — iată o 
irlee generoasă. Ce-i mai trist 
decît să te înșeli singur ? Tru
da mare e să stai drept bine, 
cu tălpile pe pămînt cînd bate 
vîntul ca el să nu-ti spulbere ini
ma și gîndurile. Să nu lași ca 
ziua de azi, cea de mîine să 
treacă, neîmplinite, pe lîngă 
tine. Nu cred că ideile mari 
s-au născut altfel. Ele au avut 
nevoie de timp, de un mare su
flu artistic, concentrat. Pictura 
trebuie să fie o mare bucurie 
făcută, adîncă, transmisibilă. 
Efortul trebuie îndreptat spre 
alungarea întunericului din pic
tură. Fa e lumină, generozitate 
a ideii.

este aceea care ne tre-
Sînt

tării 
___ . , . Și 
pentru școală cele mai fru
moase sentimente, înmănun- 
chind, ca într-un buchet, dra
goste, recunoștinfă, dorința 
de a le urma îndemnurile, 
de a se realiza plenar în 
profesiune, în viață, știind că 
aceasta este cea mai mare 
cinstire pe care o pot aduce 
educatorilor lor.

Chipul profesorului rămîne 
pentru totdeauna săpat în 
inima fostului elev, care-i 
poartă o recunoștință fier
binte pentru tot ce i-a dăruit 
ca dascăl și ca om în 
formării personalității 
Modele vii de viață și

Casa de cultură din Sînni- 
colaul-Mare a găzduit o inte- 
santă gală de filme artistice 
și documentare, inspirate 
din viața nouă a orașelor și 
satelor bănățene, realizate 
de cineaștii amatori din Ti
mișoara, Oțelul Roșu — 
Caransebeș și din alte loca
lități, Cu acest prilej, repre
zentanți ai Asociației cineaș
tilor din România și Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă au vorbit despre 
semnificația organizării pri
mului Festival al cineaștilor 
amatori din tara noastră, de
dicat celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării patriei noas-

Palatul cultural din Arad

(Urmare din pag. I)

proprii, inconfundabile. ale evo-

finalitate și, în plus, o sumă de 
implicații 
componente 
afectivității 
rane. drept care, criteriile 
estimare ale muzicologiei pro- 
priu-zise nu se pot aplica ad 
litteram în cazul muzicii ușoare. 
Regimul preferențial de difu
zare îi conferă acestui capitol 
— alături de rolul tău de diver
tisment, de deconectant, și in
vers, de impuls al activității — 
aspectul de fond sonor al tu
turor îndeletnicirilor, de perma
nent însoțitor fonic. Pentru aco
perirea necesităților, o adevă
rată industrie produce zilnic - 
și pune în circulație prin auxi- 
liile sale : radioul, televiziunea, 
discul, partitura — cantități 
enorme de panglici sonore ; pe
riodic, sumedenie de festivaluri, 
concursuri, spectacole de gală, 
premii. ..discuri de aur", încear
că să stăvilească acest flux, să 
ofere determinări și puncte de 
reper auzului dezorientat. Cu 
puține excepții, apariția pe fir
mament și apoi, devalorizarea 
stelelor, a șlagărelor apare su
pusă rigorilor unui ciclu al im
placabilului, multiplicat la ne- 
sfîrșit. Cantitatea aflată în fiece 
moment în circulație curentă 
fcieși se perimează rapid, plese- 

■ lor vechi de cîteva luni le iau

asupra diverselor 
ale existentei și 
umane contempo- 

de

locul, imediat, altele noi) este 
impresionantă.

Unii muzicieni se întreabă 
în mod legitim „de ce suscită 
atîta interes această muzică ?“ 
încercarea de a elucida, în pu
ține cuvinte, mobilurile prefe
rințelor publicului ar întîmpina 
dificultăți insurmontabile, da
torate atît diferențierilor tran
șante între multiplele înfățișări 
și curente ce coexistă sub eti
cheta „muzică ușoară", cît sl 
divergentei punctelor de vedere, 
incompatibilă ou noțiunea de 
criteriu unic estimativ-valoric.

Si totuși, de ce place muzica 
ușoară ? Pornind de la premise 
diferite s-au formulat o serie 
de răspunsuri. Unul dintre ele 
se referă la nivelurile „strati
ficate" de evoluție a educației 
gustului. Se preconizează, în 
acest sens, că, dacă muzica de 
operă, simfonică, de cameră se 
adresează unei categorii din ne
fericire încă reatrînse a publi
cului, dacă există într-adevăr 
un divorț între actuala condiție 
de existență a acestor forme de 
manifestare muzicală și capa
citatea de asimilare conștientă 
a auditoriului larg, atunci genul 
„ușor" ar fi cel chemat a da 
satisfacție prin accesibilitatea 
limbajului său, opțiunii gustului 
majoritar A da dreptate acestei 
prezumții înseamnă a-i contesta 
muzicii ușoare capacitatea de 
a se ridica la înălțimea rafina
mentului artistic, înseamnă a-i 
acorda, a priori și în mod gra-

tuit, total rabat de calitate ; ori, 
este știut că, domeniul valoric 
al genului, deși limitat, include 
totuși o seamă de realizări de 
incontestabilă ținută muzicai- 
poetică.

O altă motivare, tentantă la 
prima vedere, Identifică în sim
plitatea și firescul melodicltății 
acestui gen. un refugiu, o refu
lare a uzurii nervoase și psihice 
a omului dezabvZat de tot ce 
apare sofisticat și prețios, stri-

matica temelor puse în dîacuțle 
muzicală.

Pînă Ic. urmă, 
muzicii ușoare ae 
fi consecința unui 
factori între care 
mal sus nu își exercită acțiu
nea decît limitat, parțial.

Important de arătat este că, 
indiferent de limbă șl meridian, 
principalii beneficiari ai mu
zicii ușoare rămîn adolescenții 
și tinerii între 14 si 25 de ani.

popularitatea 
dovedește a 
complex de 
cei amintiți

volum de inedit. Dar, cum mo
dificări structurale sînt mal 
greu de înfăptuit de la o zi la 
alta, noutatea formală, de as
pect (se mai numește și modă), 
este cea care primenește atmos
fera și suscită cotidian interesul 
melomanului. Astfel se întîmplă 
că, adesea, cadrul strict muzical 
— incapabil să alimenteze, să 
asigure întregul volum al nece
sităților — apare suplinit gene
ros de artificii de prezentare ce

Poate că o 
de muzică

POPULARITATEA Șl EXIGENȚELE

MUZICII UȘOARE (I)
vit de ritmul trepidant al exis
tenței în secolul vitezii, al su
pralicitării tehnicii. Muzica 
ușoară ar constitui. potrivit 
acestui punct de vedere, o in
vitație la destindere totală, la 
bună dispoziție, la detașarea de 
orice frămîntări. Nici această 
pretinsă cauză determinantă nu 
rezistă însă analizei : alături de 
piesele vesele, ritmate, se cu
nosc doar, atîtea altele, angaja
te. ce captează interesul general 
și emoționează tocmai prin at
mosfera de interiorizare sl dra
matism a trăirilor, prin proble-

de o parte, 
cu text — 
tălmăcirea 
sentimente 

exu-

Fapt ce explică, pe 
conținutul pieselor 
preferința pentru 
etern-valabllelor 
ale prieteniei, afecțiunii,
beranței, a idealurilor și preocu
părilor proprii acestei vîrste — 
iar pe de altă parte, abundenta 
pieselor de dans.

A nu se uita că muzica ușoa
ră constituie. într-un sens, arti
zanatul cel mai intens comerci
alizat al secolului XX. Pentru 
a deveni în orice moment pro
dusul ușor vandabil, genul recla
mă în permanentă un mare

alcătuiesc — menrgînd de la tru
curile unei grandioase montări 
scenice la detaliul
— o recuzită amplă de 
atractive. Atunci cînd, 
regretabil, argumentul 
tar devine un scop în 
escamotează defecte 
constitutive și împrumută muzi
cii ușoare caracterul de labili
tate, inconsecvență și anodin a 
multora dintre producțiile ei.

Nu o dată fantezia, gustul și 
energia, cheltuite pentru fast sl 
luatru al 
ca volum

vestimentar 
mijloace 
în mod 
publici- 

sine, el 
artistice

suprafeței depășesc, 
de investiție cerebra-

lă, obiectul însuși, 
anume categorie 
ușoară cucerește sufragii fiind
că. în chip paradoxal — dar 
numai apairent inexplicabil — 
unei anume categorii de public 
1 se impune să o accepte 1

Un panoramic al situației mu
zicii ușoare pe plan mondial ne 
dezvăluie scena deschisă a lup
tei dintre STILUL TRADIȚIO
NAL — mulat pe cîteva princi
pale tipuri de sensibilitate — șl 
STILUL MODERN. ' 
mai recentă (circa un 
și jumătate), cunoscut 
aamblu sub denumirea 
pop", compartimentată 
dul său („Beat". „Folk-song". 
„Rhythm and blues", „Soul", 
„Psichedelyc sound". „Under
ground" șl altele).*).

Fiecare dintre cele două mari 
încrengături își arogă dreptul 
la primordialitate și se strădu
iește, cu argumentele disponi
bile. să-si sporească cercul li
derilor. Stilul tradițional se 
sprijină pe un trecut bogat și 
pe formu’e „sigure" — verifi
cate în timp — de comunicare 
cu publicul. Piesele ce aparțin 
acestui context se impun prin 
substanța melodică pusă în evi
dență de calitățile vocale ale 
solistului secondat în genere, 
de o formație instrumentală de

de dată 
deceniu 
în an- 
„muzică 
la rîn-

•) Există, firește, zone de ln- 
terlnfluență si interpătrunder! ce 
alcătuiese un capitol aparte, de 
mici proporții.

acompaniament (compusă, de la 
caz la caz din instrumente de 
coarde, de suflat, grup de chita
re electrice, o Bimplă secție rit
mică, sau diverse combinații ale 
acestor tipuri). Din punct de 
vedere al arhitecturii muzicale, 
acest gen de piese alternează un 
refren cu un mittelpart (secțiu
ne mediană) și. cîteodată, și un 
cuplet (un al treilea element 
de formă). Profilul melodic 
pregnant, dar în același timp, 
simplu, cursiv, accesibil, este 
cel care se impune atenției (și 
memoriei) ascultătorului. Ele
mentul armonic, ca și cel or
chestral nu vin decît să acredi
teze. într-o haină adecvată, să 
ofere un suport șl un relief so
nor liniei melodice.

Li se pot reproșa 
ductil ale stilului 
defecte frecvente : ________
încadrării în aceleași tipare rit
mice și metrice, armonice, or
chestrale, și chiar melodice, 
uneori ; abuzul utilizării unor 
formule acceptate de rutină, 
diluarea substanței muzicale și, 
mai ales, sărăcia de idei, tema
tică a unor texte.

Virtuțile, cît și scăderile mu
zicii ușoare „tradiționale" fiind 
în mare măsură familiare citi
torilor acestor rînduri, conside
răm mai util a insista asupra 
trăsăturilor celuilalt stil amin
tit. puțin cunoscut la noi ca 
entitate muzicală, ca estetică și 
mesaj.
(Va urma intr-un număr viitor)

unor pro- 
o sumă de 
monotonia
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TELEGRAMĂ
Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste ■ transmis 

Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Mo- 
zambic (F.R.E.L.LM.O.) o telegramă în care se spune : Vă trans
mitem profunde condoleanțe și întreaga noastră compasiune în 
legătură cu asasinarea președintelui F.R.E.L.I.M.O., dr. Eduardo 
Mondlane, luptător neobosit pentru cauza eliberării Mozambicului 
de sub jugul dominației colonialiste portugheze. Exprimăm tot
odată sentimentele de solidaritate ale poporului român cu lupta 
dreaptă pe care o duceți pentru libertate și independență națio
nală, pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres social, economic și 
cultural care animă poporul Mozambicului.

Geometrie arhitecturală

Stimulent puternic pentru îndeplinirea
exemplară a sarcinilor de plan

Telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU personal

Deschiderea lucrărilor celei de-a XVII-a 
ședințe a Comisiei permanente C.A.E.R. 

pentru probleme economice
Marți, 4 februarie, au înce

put la București lucrările ce
lei de-a XVII-a ședințe a Co
misiei permanente C.A.E.R. 
pentru probleme economice, la 
care participă reprezentanți ai 
țărilor membre, precum și ai 
R.S.F. Iugoslavia. Cu ocazia 
acestei ședințe Comisia per
manentă C.A.E.R. pentru pro
bleme economice sărbătorește 
10 ani de la înființarea sa.

La ședința de deschidere a 
participat tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
reprezentantul permanent al 
României în C.A.E.R., care a 
salutat pe participanți, felici- 
tîndu-i cu prilejul celei de-a 
X-a aniversări a Comisiei.

Tovarășul Gheorghe Rădu
lescu, precum și conducătorii

delegațiilor țărilor în comisie 
au subliniat în cuvîntul lor 
necesitatea lărgirii în conti
nuare a colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre ță
rile membre C.A.E.R. pe baza 
principiilor egalității în drep
turi, respectării suveranității 
și intereselor naționale, ale a- 
vantajului reciproc și întraju
torării tovărășești înscrise în 
statutul C.A.E.R. în cuvîntări- 
le rostite s-a remarcat totoda
tă activitatea pozitivă desfă
șurată pînă în prezent de Co
misia permanentă C.A.E.R. 
pentru probleme economice, 
relevîndu-se domeniile prin
cipale în care această comi
sie ar putea aduce în viitor 
o contribuție activă la dezvol
tarea colaborării și cooperării 
dintre țările membre C.A.E.R.

Lucrările Comisiei continuă.

ȚARA SE PREGĂTEȘTE 
DE ALEGERI

(Urmare din pag. I)

REALITATE
1969

ANGAJAMENTELE
SÎNT LĂUDABILE

(Urmare din pag. I) 

cooperativei noastre, ne spune 
secretarul, ni le dă zootehnia. 
2 200 litri de lapte de Ia fiecare 
vacă e o producție bună, dar 
ea mai poate fi mărită. Pentru 
asta o primă condiție este sta
bilizarea lucrătorilor. Tinerii 
s-au cam ferit la început, să 
lucreze în acest sector. Propu
nerea noastră însă, adresată 
conducerii cooperativei, ca fie
care lucrător să aibă o zi li
beră pe săptămînă intr-un pro
gram fix, a avut un efect a- 
proape neașteptat. Acum lu
crează în acest sector 45 de 
tineri.

Asemenea exemple am fi do
rit să consemnăm în continua
re. Din cele 7 unități supuse 
observației noastre, el este sin
gurul.

— De unde să știu eu ce 
trebuie să facă U.T.C.-ul în 
cooperativă ? ni s-a răspuns la 
Cenad. Munca mea este alta. 
Eu sînt educatoare, continuă 
Mariana Dan, secretara comi
tetului tfomunal U.T.C.

Despre cooperativă tot ce ne-a 
mai putut spune dînsa, este că 
a auzit oamenii prin sat că în 
anul trecut s-au dat la ziua 
muncă ceva bani, grîu, po
rumb și altele. Și mai știa se
cretara, din listele de plata 
cotizațiilor, că în comună sînt 
230 de uteciști, în rest nimic.

La Lenauheim aflăm că în 
comună sînt aproximativ 400 
de tineri — 398 este numărul 
lor exact, ne informează Ion 
Bota, secretarul pe comună. Și 
s-a așternut tăcerea. Am în
cercat a canaliza discuțiile 
spre munca și preocupările

tinerilor, a organizației, dar, 
degeaba.

Cu secretarul de la Lovrin 
dialogul a fost și mai scurt.

— De ce mă întrebați pe 
mine ? Adresați-vă conducerii 
cooperativei, acolo veți afla 
ce trebuie să facem noi. Dacă 
ei tot au un program de ce ne 
mai trebuie și nouă altul ?

Ne oprim aici. Rezultate
le mereu ascendente pe 
care le înregistrează coopera
tivele agricole sînt fără doar și 
poate și rezultatele muncii ti
nerilor. Dar ceea ce se așteaptă 
de la organizațiile de tineret 
sub raportul inițiativelor pro
prii, al acțiunilor de mare efi
ciență, în foarte multe cazuri 
întîrzie să se vadă.

în încheiere, în locul cuveni
telor concluzii, rezervăm spa
țiul invitației adresate Comite
tului județean Timiș al U.T.C., 
de a medita la însuși răspunsul 
acestuia la chemările conferin
țelor județene ale U.T.C. Pra
hova și Teleorman, în care 
se spune: „în atenția or
ganizației județene va sta 
în permanență recomanda
rea tinerilor pentru a lu
cra în acele sectoare în care 
se simte mai mult nevoia bra
țelor de muncă. Vom urmări 
în mod deosebit creșterea nu
mărului de tineri care să lu
creze în zootehnie și legumicul
tura. (...). Comitetul județean 
va coordona cornițele comuna
le la stabilirea unor angaja
mente mobilizatoare în acțiu
nile de muncă voluntar-patrio- 
tică".

Angajamentele acestea sînt 
frumoase, dar ele obligă.

a parcurs o treaptă nouă calitativ 
superioară" se consemnează în 
noul manifest. Afirmația lapida
ră circumscrie o îhcărcătură de 
bogate realizări. Căci la sfîrșitul 
anului 1968 volumul producției 
industriale este cu 40 la sută mai 
mare decît în 1965, ritmul mediu 
de CREȘTERE FIIND DE PES
TE 12 LA SUTĂ FAȚĂ DE 10,7 
LA SUTA CIT PREVEDE PLA
NUL CINCINAL. întreaga pro
ducție a anului 1938 se 
obține astăzi în numai 24 
de zile. Și, Comunicatul ada
ugă că în această perioa
dă la baza puternicului avînt al 
industriei noastre stă faptul că 
numai în primii trei ani ai cin
cinalului s-au investit în economie 
din fondurile centralizate ale sta
tului peste 155 miliarde lei, sumă 
care depășește totalitatea fonduri
lor investite în întreaga perioadă 
1950—1966. Pe această bază zes
trea industrială a țării a crescut 
cu circa 700 de uzine, fabrici și 
secții noi, dotate cu tehnică mo
dernă.

„S-a parcurs o etapă superioa
ră". Afirmația își găsește acope
rire în faptul că în această pe
rioadă a crescut cu deosebire 
producția ramurilor holărîtoare 
pentru avîntul economiei naționa
le — construcțiile de mașini e- 
nergetice, metalurgia și chimia. 
An de an sînt asimilate și fabrica
te produse tot mai complexe de 
înaltă tehnicitate și eficiență eco
nomică. A sporit gradul de au
tomatizare a producției de oțel, 
de laminate, de produse chimice, 
de țesături, ajungîndu-se la 
stadiul în care în industria chimi
că în 1968 s-a obținut în insta
lații cu principalele operații auto
matizate, circa 60 la sută din 
producția de acid sulfuric și a- 
proape întreaga producție de a- 
moniac și de azotat de amoniu, 
în industria textilă numărul de 
războaie automate și semiautoma
te a sporit numai în ultimul an 
cu 21 la sută, la 
bumbac, cu 12 la 
rile de lînă și cu 46 la sută la 
țesăturile de mătase. Combinate
le siderurgice de la Hunedoara și 
de la Galați, uzina „Tractorul" 
Brașov, centralele termoelectrice 
Luduș și Craiova, Dispeceratul 
sistemului energetic național și 
alte unități au fost dotate cu 
calculatoare electronice în vede
rea optimizării proceselor tehno
logice, programarea fabricației și 
conducerea proceselor de pro
ducție.

țesăturile de 
sută la țesătu-

„în anii viitori vor intra în pro
ducție, printre altele, marele Com
binat siderurgic Galați, moderne
le combinate chimice de la Cra
iova, Tg. Mureș și Turnu Măgu
rele, Uzina de aluminiu Slatina"4, 
stă scris în Manifestul anului 
1965.

Ce ne spune realitatea anului 
1969 ?

Combinatul chimic de la Craio
va produce ; la fel cel din Tg. 
Mureș și Turnu Măgurele. Uzina 
de aluminiu de la Slatina s-a în
scris de mult în circuitul național 
al valorilor materiale și adaugă 
noi valențe metalului alb. La Ga
lați numai în 1968 s-a dat în 
funcțiune fabrica de aglomerare 
a minereurilor, un furnal de 1 700 
m.c., oțelăria cu convertizoare cu 
oxigen, laminorul Slebing de 
2 500 000 tone laminate. Dar dacă 
am reduce numai la aceste obiec
tive îmbogățirea, în ultimii ani, a 
peisajului economic al țării, am 
prezenta o imagine mult prea su
mară. Să privim harta țării : în 
cîmpurile jalonate de viitor abia 
cu cîțiva ani în urmă s-au înăl
țat noi și importante obiective in
dustriale. Numai în ultimul an la 
Hunedoara a intrat în exploatare 
laminorul Bluming de 3 000 000 
tone oțel lingou, produce lami
norul de țevi de la uzina Repu
blica, trăgătoria de oțel de 
la Cîmpia Turzii, instalația de 
sîrmă trasă de la Buzău, hala de 
motoare electrice asincrom de la 
Fabrica de motoare electrice din 
Pitești, uzina de autoturisme de la 
Colibași. Rîînnicu Vîlcea, Sucea
va, Tg. Jiu, Mizil, Constanța, 
București, Iași, Oltenița, Craiova, 
Cluj, Cisnădie, Fetești, iată numai 
cîteva din localitățile țării în care 
pulsul industrializării bate mai 
puternic, datorită noilor capacități 
intrate în ultimul timp în func
țiune.

Să ne întoarcem din nou la ma
nifestul din 1965.

„Baza energetică a industriei 
noastre va cunoaște o puternică 
dezvoltare prin intrarea în func
țiune a hidrocentralei de pe Ar
geș și în anii viitori a sistemului 
hidroenergetic de la Porțile de 
Fier44.

Actul racordării hidrocentralei 
de pe Argeș la constelația seînte- 
ietoare a sistemului energetic na
țional a fost de mult consumat, 
între timp au început să produ
că termocentralele de la Craiova, 
Iemut și numeroase alte capaci
tăți energetice. Continuă în ritm 
alert lucrările la Porțile de 
Fier, la Lotru. Numai în primii 
trei ani ai cincinalului producția

de energie electrică a crescut cu 
61,4 la sută, cunoscînd unul din
tre cele mai rapide ritmuri de 
dezvoltare.

Am desprins doar cîteva din 
numeroasele realizări cuprinse în 
acest bilanț. Le-am alăturat pre
vederilor înscrise în Manifestul 
din 1965 pentru a sublinia că to
tul se subordonează unui funda
mental adevăr: în România so
cialistă, între cuvînt și faptă exis
tă o deplină unitate — politica 
științifică, realistă a partidului 
nostru cunoscînd an de an, prin 
munca întregului popor, o reali
zare deplină.

Sînt doar cîteva zile de cînd 
ziarele au făcut cunoscute noile 
hotărîri ale Consiliului de Mi
niștri privind generalizarea expe
rimentării noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor în 
industria alimentară și ușoară. 
Primite cu deosebită satisfacție 
de salariații din aceste ramuri in
dustriale, prevederile celor două 
hotărîri fac obiectul unei dezba
teri largi în cadrul colectivelor 
de muncă din întreprinderi. Pe 
adresa Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, sînt trimise telegrame 
în care oamenii muncii din uni
tățile economice — muncitori, 
ingineri, tehnicieni, funcționari — 
exprimîndu-și recunoștința fier
binte pentru măsurile stabilite, 
fac cunoscut atașamentul lor față 
de politica partidului, hotărîrea 
de a munci cu elan pentru în
deplinirea cu succes a sarcinilor 
de plan.

„Noi vedem in această hotărî- 
re care se înscrie pe linia apli
cării în viață a măsurilor stabi
lite de Congresul al IX-lea și da 
Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român, o nouă și 
grăitoare expresie a grijii perma
nente a partidului și guvernului, 
a dumneavoastră personal, scum
pe tovarășe Ceaușescu, pentru ri
dicarea continuă a nivelulut de 
trai, material și cultural al oa
menilor muncii din țara noastră 
— se spune în telegrama colecti-

vului de muncă de la Fabrica de 
conserve fructe-legume Suceava. 
Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, că nu vom precupeți 
nici un efort și vom depune toa
tă puterea de muncă, experiența 
și capacitatea noastră penttu 
realizarea și depășirea pianului 
de stat pe anul 1969 la toți in
dicatorii44.

Dînd glas hotărîrii salariaților 
de la Industria de morărit și pa
nificație din municipiul Petro- 
șeni, de a oferi locuitorilor din 
Valea Jiului produse de bună ca
litate, telegrama transmisă sub
liniază angajamentul acestora, ca 
pe baza organizării superioare a 
Îiroducției și a muncii, prin fo- 
osirea rațională a timpului de 

lucru, să realizeze în 1969 un 
beneficiu de 100 000 lei peste 
plan, iar productivitatea muncii 
pe salariat să crească cu cel 
puțin 1 990 lei.

Arătînd că hotărîrea Consiliu
lui de Miniștri constituie un pu
ternic imbold în muncă pentru 
întregul colectiv, telegrama adre
sată de salariații de la Fabnca 
„Țesătură44 Iași pune în evidență 
dorința generală de a folosi în
tregul potențial tehnic și uman 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe 1969, depășind valoarea 
producției globale cu 3 milioane 
lei, obținerea unor beneficii su
plimentare în valoare de 400 mii 
lei. „în același timp, se mențio
nează în continuare, ne propu
nem să obținem 100 mii metri

pătrați țesături peste plan, care 
vor fi livrate la export și să îm
bunătățim continuu calitatea în
tregii noastre producții".

„Colectivul de muncă al între
prinderii noastre, români, ma
ghiari și de alte naționalități — 
se menționează în telegrama co
lectivului de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din Industria lapte
lui din județul Satu Mare, — 
transmite pe această cale sincere 
mulțumiri conducerii de partid și 
de stat, dumneavoastră personal 
tovarășe Ceaușescu, pentru înțe
lepciunea cu care conduceți 
țara, pentru grija pe. care o pur- 
tați ridicării nivelului de trai al 
celor ce muncesc. Conștienți de 
răspunderea care ne revine, ne 
angajăm să nu precupețim efor
turile, să muncim cu hotărîre și 
avînt sporit spre a ne îndeplini 
cu cinste sarcinile de 
1969, spre a contribui 
la înfăptuirea politicii 
a partidului nostru".

Exprimînd mulțumiri 
noștință conducerii partidului și 
statului, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija 
manifestată zi de zi față de ri
dicarea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, în tele
grama adresată de Fabrica de 
textile „Independența" Craiova 
se precizează : „Colectivul nostru 
de muncă se angajează să depună 
toate eforturile, tot entuziasmul 
și întreaga capacitate în slujba 
înfăptuirii politicii științifice a 
Partidului Comunist Român".

plan pe 
din plin 
științifice

și recu-

IERI LA. TUDOR
VLADIMIRESCU

(Urmare din pag. I)

intimidare penttu ceide 
mici concurenți. întregul 
gram — omagiu modest 
de ei evenimentului electoral a- 
propiat — le stimula ambiția, 
iar interpretarea corurilor : „Tri
colorul", „Țară, dragă ne ești", 
precum a versurilor „Dacă toate 
acestea fi-vor învățate", de 
colae Labiș și „Grădinarul 
oameni", de Mihu Dragomir, 
vedeau seriozitatea pregătirii 
După spectacol l-am însoțit , _ 
profesorul Sandu Chirilă, candi
dat în circumscripția electorală 
nr. 28, la o întîlnire cu alegătorii 
săi. în cele cîteva ore de discu
ții, am reconstituit toată istoria 
veche a satului Tudor Vladimi
rescu, dar mai ales puternicul 
flux de trăiri și de visuri, de 
construire și anticipare reală a 
vieții actuale a sătenilor.

în procesul verbal au fost con
semnate, rînd pe rînd, numeroase 
propuneri : continuarea pavării 
trotuarelor, îmbunătățirea rețelei 
electrice în sectorul în care s-a 
defectat cel de-al treilea trans
formator, ridicarea unei bariere 
înspre Bolboci, la rampa cîmpu- 
lui, extinderea pe o lungime de 
încă 500 metri a parcului tinere
tului, construirea unui podeț de 
piatră și prevenirea degradării 
drumurilor și a pășunilor din
spre Vameșul prin îndiguirea a 
2 km de teren, dotarea dispen
sarului local cu autosalvare, in
dicarea anumitor trasee pentru 
tractoare, fixarea culoarelor de 
trecere a vitelor C.A.P. pentru 
prevenirea distrugerii pomilor și 
a arbuștilor care decorează ali
niamentele stradale.

Propunerile, toate la un loc,

mai 
pro- 
adus

Ni- 
de 

do
lor.
pe

dovedeau simțul gospodăresc al 
sătenilor unei comune căreia 
nu-i lipsesc un magazin univer
sal cu autoservire, o librărie, o 
farmacie, o cofetărie, o brutărie, 
două unități C.E.C. etc.

Discuția cu privire la perspec
tivele de dezvoltare a comunei 
am continuat-o în afara satului, 
pe balta înghețată, de 128 de 
hectare, unde președintele Ioniță 
Apostol venise să fixeze traseele 
primelor lucrări de asanare și 
amenajare din vara aceasta.

— Ceea ce vom efectua aici, 
am conceput în detalii amănun
țite cu alegătorii noștri la întîl- 
nirea depunerii candidaturii. Este 
o acțiune importantă pe care 
printr-un plan bine alcătuit o 
vom scoate la capăt cu minimum 
de cheltuieli.

Aveam să aflăm mai apoi, că 
alte obiective fuseseră înscrise 
pe agenda acțiunilor din primă
vara aceasta: un magazin uni
versal cu etaj al cărui deviz în
sumează 950 000 lei, o sală poli
valentă destinată competițiilor 
sportive, serilor dansănte, nunți
lor etc., sală care va fi con
struită prin autoimpuneri și va- 
lorînd peste 700 000 lei. Alte și 
alte acțiuni vor fi întreprinse 
prin acțiuni comune între cele 
57 de circumscripții ale comunei 
Tudor Vladimirescu, astfel că 
valoarea totală a investițiilor 
pentru lucrările ce vor fi exe
cutate numai în acest an se ri
dică la suma de 4 milioane lei. 
Milioane în care se circumscrie 
garanția unei vieți descătușate 
de greutăți și lipsuri, și a cărei 
explicație stă în hărnicia oame
nilor, în interesul cetățenesc 
pentru prosperitatea continuă a 
comunei.

Predarea proiectului cere muncă și pricepere 
(Institutul politehnic din Iași)

Seară consacrată prieteniei româno-sovietice
Cu prilejul celei de-a 21-a a- 

niversări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Socialis
tă România și Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste la Casa 
prieteniei româno-sovietice din 
Capitală, a avut loc o seară a 
prieteniei româno-sovietice, orga
nizată de Consiliul General 
A.R.L.U.S.

Au participat reprezentanți ai 
unor instituții centrale, organiza
ții obștești și ai vieții științifice 
și culturale, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile bucu- 
reștene.

Au luat parte, de asemenea, 
membri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

Manifestarea a fost deschisă 
de acad. Petre Constantinescu- 
Iași, vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S. A luat apoi 
cuvîntul Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea, membru al Biroului Con
siliului General A.R.L.U.S.

A rostit, de asemenea, o cu- 
vîntare, ambasadorul Uniunii So-

vietice la București, A. V. Basov.
Au foșt prezentate apoi filme 

documentare românești și filmul 
artistic „Nikolai Bauman", o pro
ducție a studiourilor sovietice.

★
Manifestări consacrate aceluiași 

eveniment au avut loc și în alte 
orașe din țară. La Casa prieteniei 
româno-sovietice din Timișoara a 
avut loc o adunare în cadrul că
reia Vasile Moț, vicepreședinte al 
Consiliului popular județean, Ti
miș, a vorbit despre semnificația 
acestei aniversări. Adunarea s-a 
încheiat cu un ciclu de filme do
cumentare sovietice, dedicate u- 
nor realizări ale științei, artei și 
culturii, precum și popularizării 
unora dintre frumusețile naturale 
ale Uniunii Sovietice.

★
La casele prieteniei româno-so

vietice din Iași, Constanța, Tg. 
Mureș, Brașov și Oradea au fost 
organizate seri literare și seri ale 
filmului. S-au prezentat cu acest 
prilej filme documentare și artis
tice sovietice și coproducții ro
mâno-sovietice.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

a statului socialist pentru să
nătatea oamenilor muncii, pen
tru instruirea lor, pentru ridi
carea nivelului lor cultural — 
tot atîtea componente ale bu
năstării materiale și spirituale 
a poporului. în ultima analiză, 
asemenea cheltuieli se conver
tesc în tot atîtea venituri pen
tru populație, deoarece fiecare 
familie cheltuiește mai puțin 
pentru satisfacerea necesități
lor mai sus amintite. De aceea 
denumirea lor de „fondpri so
ciale de consum" scoate în evi
dență semnificația lor : ală
turi de „fondul individual de 
consum", obținut din repartiția 
directă a venitului național, 
„fondurile sociale de consum" 
contribuie într-o măsură în
semnată la ridicarea nivelului 
de trai al populației. Dinamica 
lor — mai accentuată decît a 
întregului venit național (între 
anii 1960 și 1969 ele cresc în 
medie cu 9,9 % anual) — este 
în măsură să ne dea o imagine 
a grijii crescînde a statului 
pentru dezvoltarea învățămîn- 
tului, ocrotirii sănătății, cul
turii, serviciilor, în vederea 
satisfacerii tot mai depline a 
populației.

Concret, aceste cheltuieli so- 
cial-culturale cuprind cheltu
ielile ce se fac de la bugetul de 
stat pentru învățămînt, asis
tență medicală, cultură, ști
ință, servicii, într-un cuvînt, 
cheltuieli care încep din mo
mentul nașterii noului cetă
țean al patriei noastre și îl 
însoțesc pe parcursul întregii 
sale vieți ; cheltuieli ' pentru 
case de naștere și maternități, 
pentru crese și cămine de 
copii, pentru școli de cultură 
generală, licee și pentru univer
sități, pentru stadioane și săli 

de sport, pentru policlinici și 
spitale, pentru stațiuni balne
are și de odihnă, pentru aju
toare și pensii — o întreagă 
frescă socială, în care este pre
zentă grija statului pentru 
om.

Se remarcă cu ușurință că o 
bună parte din aceste cheltu
ieli se răsfrîng cu efecte bine
făcătoare asupra tinerei gene
rații. Repartizate pe cuprinsul 
vieții, de la naștere pînă la 
crearea locului de muncă, 
pentru noul membru al socie
tății socialiste, aceste cheltu
ieli poartă denumirea de „in
vestiții demografice" și con
stituie noțiunea plastică de 
„cost al formării unui om".

Măsura globală a efortului 
pe care-1 face statul ne-o dă 
volumul total al cheltuielilor 
social-culturale de la buget: 
14 miliarde lei în 1960, 22
miliarde în 1965, aproape 31 
miliarde în 1968 — cu 3 mili
arde lei mai mult ca în 1967 — 
și 33 miliarde în 1969. In ulti
mii ani această sumă repre
zintă aproape un sfert din în
tregul buget al statului. Din 
cheltuielile social-culturale pe 
anul 1968, aproximativ 7,8 mi
liarde au fost afectate învă
țământului, 2,8 miliarde s-au 
acordat pentru cultură, artă și 
știință, 6,2 miliarde pentru să
nătate și asistență socială, 9,5 
miliarde pentru asigurări so
ciale, 3,2 miliarde ajutorul de 
stat pentru copii. în ansamblu, 
raportate la populație, aceste 
cheltuieli au reprezentat în 
1968 aproximativ 5 000 lei pe o 
familie și 1557 lei pe un locu
itor.

Descifrarea acestor cifre glo
bale ne dezvăluie componen
tele și semnificația cheltuie
lilor social-culturale : în 1968 
pentru un elev din școlile de 

cultură generală s-au cheltuit 
în medie 1190 lei față de 
1 040 lei în 1965 ; pentru un 
student circa 11 800 lei față de 
10 405 în 1965 ; pentru un pat 
în casele de naștere cheltuielile 
medii anuale au crescut de la 
4 330 lei în 1965 la 6 890 în 1968 ; 
la creșe cheltuielile similare au 
crescut de la 4500 lei la 4940, 
iar la spitale cheltuielile me
dii anuale pentru un pat s-au 
ridicat la 23 700 lei în 1968.

Pentru a avea o imagine de 
ansamblu a efortului statului 
trebuie să avem în vedere și 
masivele investiții pentru dez
voltarea învățămîntului, asis
tenței medicale, culturii si ce

TELUL SUPREM:

BUNĂSTAREA POPORULUI
lorlalte activități. Este sufi
cient să arătăm că în 1968 au 
fost date în folosință peste 1 900 
săli de clasă în învățămîntul 
de cultură generală, mediu și 
profesional, s-au construit 6 că
mine studențești cu o capaci
tate de peste 2700 locuri și 2 
cantine studențești, au conti
nuat lucrările pentru construc
ția Institutului Politehnic și 
pentru extinderea Academiei 
de Studii Economice, pentru 
construcția Teatrului Națio
nal din București și a no
ului Centru de televiziune. 
Numai în perioada 1960—1968 
au fost construite aproape 60 
de policlinici moderne ; peste 
31 000 de medici, împreună cu 
celelalte cadre medicale, ve

ghează la sănătatea oamenilor 
muncii.

Cheltuielile sporite pe care le 
face statul pentru învățămînt, 
asistență medicală și celelalte 
activități legate, de ridicarea 
nivelului cultural și deservirea 
populației își găsesc corespon
dentul în ridicarea continuă, pe 
o treaptă mereu superioară, a 
nivelului acestor activități. în 
anul școlar 1968—1969, de 
exemplu, învățămîntul de cul
tură generală a cuprins 3,3 mi
lioane elevi, învățămîntul pro
fesional 249,6 mii elevi, liceele 
de specialitate, școlile tehnice 
și postliceale 141,9 mii elevi și 
147,6 mii studenți. Ca și în ță

rile avansate, cu vastă tradiție 
culturală, țara noastră cu
noaște „explozia școlară" fie
care al cincilea locuitor este 
elev sau student. Nu peste mult 
timp un sfert din populația 
României socialiste va fi popu
lație școlară.

Spuneam că o mare parte din 
cheltuielile social-culturale 
sînt destinate tinerei generații, 
pentru formarea ei, pentru 
pregătirea locurilor de muncă 
respective ; este de la sine în
țeles că societatea este pro
fund interesată ca aceste chel
tuieli să fie cît mai eficiente, 
să-i fie restituite. In anul 1968 
învățămîntul a dat economiei 
naționale peste 119 mii cadre ! 
71 mii muncitori calificați prin 

școli, peste 25 mii cadre cu 
pregătire medie de speciali
tate și aproape 23 mii cadre cu 
pregătire superioară. înzestrați 
cu cunoștințe mai bune, mai 
cuprinzătoare, în concordanță 
cu exigențele științei și tehni
cii moderne, lucrînd în între
prinderi dotate la un înalt ni
vel tehnic, tinerii absolvenți 
care, an de an, se alătură ca
drelor existente în economia 
națională, aduc o contribuție 
tot mai însemnată la crearea 
venitului național, restituind 
într-un volum mult mai mare 
societății cheltuielile făcute 
pentru formarea lor.

Am insistat mai mult pe

acestă parte a fondurilor de 
consum pentru că ele influen
țează în mod indirect nivelul 
de trai al cetățeanului, și, din 
acestă cauză, e mai dificil de 
sesizat amploarea eforturilor 
făcute de către stat pentru ri
dicarea continuă a bunăstării 
întregului popor. Vorbind însă 
de realizările obținute în Ro
mânia în ridicarea nivelului 
de trai nu pot fi, în nici un 
fel, omise acele măsuri care au 
condus la creșterea continuă a 
veniturilor individuale ale 
populației.

înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al IX-lea al partidu
lui, aferente fiecărei etape, a 
însemnat o dezvoltare perma
nentă și multilaterală a econo
miei naționale. Pe această bază 

s-au creat noi locuri de muncă, 
numărul salariaților din eco
nomia națională fiind în 1968, 
în condițiile creșterii neîntre
rupte a productivității mun
cii, cu aproape o jumătate de 
milion mai mare decît în 1965, 
ceea ce a determinat o creștere 
sensibilă a ponderii veniturilor 
din salarii în totalul venitu
rilor populației. Iar sporirea 
numărului de persoane sala
riate din cadrul familiilor de 
salariați și al familiilor de 
țărani, a avut urmări pozitive 
asupra creșterii veniturilor 
medii pe familie.

Creșterea în ritm rapid a ve
nitului național a creat posi

bilitatea sporirii continue a ve
niturilor individuale ale 
populației. Numai în ultimii 
trei ani a avut loc creșterea 
salariilor a numeroase catego
rii de oameni ai muncii, ma
jorarea pensiilor și stabili
rea unui nou sistem perfecțio
nat de pensionare a salariați
lor. In anul 1967 s-a luat mă
sura — cu un an mai devreme 
decît s-a prevăzut în planul 
cincinal — de a se majora sa
lariile mici în toate ramurile 
de activitate, asigurîndu-se 
creșterea salariului tarifar mi
nim la 700 de lei lunar și 
trecerea a peste un milion de 
salariați în categorii de sala
rizare mai ridicate. S-a trecut 
și urmează a fi generalizată 
aplicarea noului sistem de sa

larizare îmbunătățit, însoțită 
de o majorare a acestora. In
troducerea noului sistem de 
salarizare prin care se reali
zează creșterea ponderii sala
riului tarifar în totalul cîști- 
gului, diferențierea salariilor 
în cadrul aceleeași categorii 
tarifare și acordarea unor spo
ruri pentru vechime neîntre
ruptă în aceeași întreprindere, 
condiționînd nivelul venitu-* 
rilor de nivelul de calificare, de 
spiritul de inițiativă, de apor
tul pe care-1 aduc la creșterea 
producției va contribui la spo
rirea cointeresării materiale. 
Ia o aplicare mai justă a prin
cipiului repartiției socialiste, 
prin remunerarea fiecăruia în 
funcție de can' cățea, calitatea 
și importanța socială a mun
cii, de aportul concret la pro
gresul general al societății. In 
virtutea acestor măsuri veni
turile bănești ale familiilor de 
salariați au fost în anul 1968, 
cu 33,3 la sută mai mari decît 
cele realizate în 1965, Iar. ca 
urmare a creșterii veniturilor 
Obținute din muncă în coope
rativele agricole de producție, 
a vînzărilor din produse agro- 
alimentare veniturile bănești 
ale familiilor de țărani au fost 
în 1968 cu 25,2 la sută mai 
mari decît în 1965. în această 
perioadă pentru prima oară în 
istoria României s-au intro
dus pensii pentru țărani.

în strînsă corelație Cu spo
rire veniturilor populației s-a 
dezvoltat și diversificat pro
ducția bunurilor de consum, 
realizîndu-se în 1968 un volum 
de desfacere a mărfurilor în 
valoare de 84,2 miliarde lei, 
cu 28,8 la sută mai mare decît 
în anul 1965.

Nu trebuie, de asemenea, 
omise eforturile mari făcute an 
de an de statul nostru pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 

locuit ale populației Numai în 
anul 1968 aproape 400 000 de 
locuitori s-au mutat în 111 700 
locuințe nou construite, din 
care circa 52 300 apartamente 
din fondurile statului. După 
cum trebuie avut în vedere că, 
tot în această perioadă, s-au 
creat condiții mai bune pentru 
odihna oamenilor muncii Con
cediul minim plătit a fost mă
rit de la 12 zile la 15 zile lu
crătoare, durata medie a con
cediului a.iungînd la 20.8 zile 
lucrătoare față de numai 17 zile 
în 1965.

Este limpede pentru fiecare 
dintre noi că programul cu 

-care Frontul Unității Socialis
te se prezintă în fața alegăto
rilor își identifică țelul suprem 
cu îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de trai materiale și 
spirituale ale poporului, făuri
rea bunăstării sale. „Tot ce în
făptuim azi — se spune în Ma
nifest. — tot ce ne propunem 
pentru viitor este destinat o- 
mului. fericirii lui". Măsurile 
înscrise în Manifest, în pro
gramul Frontului Unității So
cialiste, ne dezvăluie, în adevă
rata lumină, preocuparea gene
roasă a partidului nostru, a'-'t- 
vitatea sa neobosită în înfăp
tuirea acestui nobil obiectiv.”

Anul 1969 — anul rare va 
marca a 25-a aniversare a eli
berării țării noastre, anul Con
gresului al X-loa al partidului 
se va înscrie pe traiectoria 
ascendentă a dezvoltării socia
liste a țării noastre EnUizIsr.- 
mul creator pe care-1 prileiu- 
iește întrecerea socialistă de la 
acest început de an în preamis 
alegerilor de deputați pent:;i 
Marea Adunare Națională și 
Consiliile Populare este măr
turia hotărîrii poporului de a, 
înălța patria noastră pe o nouă 
treaptă a progresului și bu
năstării.



■ MZ

ORIENTUL APROPIAT
• DECLARAȚIA PURTĂTORULUI DE CUViNT

AL CASEI ALBE • ODD BULL LA CAIRO

• INCIDENT IORDANIANO ISRAELI AN

Președintele Nixon a convocat 
marți o nouă reuniune a Consi
liului național al securității 
S.U.A. consacrată examinării si
tuației din Orientul Apropiat. 
Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, Ronald Ziegler, a confirmat 
că este aproape terminată redac
tarea notei de răspuns a guver
nului S.U.A. la propunerea Fran
ței privind organizarea unor con
sultări în problema Orientului A- 
propiat între reprezentanții la 
O.N.U. ai celor patru mari pu
teri. Corespondenții din Washing
ton ai agențiilor occidentale de 
presă, citind surse informate a- 
mericane, relatează că guvernul 
S.U.A. este de acord cu propune
rea franceză.

Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe a anunțat, pe de altă parte, 
că președintele Nixon a avut luni 
noaptea o convorbire telefonică 
cu fostul președinte Lyndon 
Johnson cu care a discutat ulti
mele evenimente politice externe, 
inclusiv criza din Orientul Apro
piat.

în schimb, bombele au pro
vocat daune plantațiilor și au 
incendiat recolta.

★
Potrivit agenției i REUTER, 

un purtător de cuvînt israelian 
a declarat că două avioane a- 
parținînd forțelor militare isra- 
eliene au efectuat un raid asu
pra pozițiilor iordaniene situ
ate la nord de lacul Tiberiada. 
Intervenția aviației israeliene a 
urmat unui atac al detașamen
telor arabe de guerilă lansat a- 
supra unei patrule israeliene în 
regiunea respectivă. Potrivit 
declarației purtătorului de cu
vînt, trupele israeliene au ri
postat, iar două avioane au a- 
tacat imediat posturile arabe. 
De partea israeliană nu s-au 
înregistrat pierderi,

Șeful corpului de observatori 
O.N.U. în Orientul Apropiat, 
generalul Odd Bull, este aștep
tat astăzi în capitala R.Ă.U., 
unde va efectua o vizită ofi
cială de două zile — infor
mează agenția M.E.N.

Un purtător de cuvînt mili
tar de Ia Amman a declarat 
că baterii de artilerie israeli
ene au atacat luni pozițiile ior
daniene din Valea fluviului 
Iordan. Unitățile militare 
iordaniene au ripostat. Potrivit 
declarației, nu s-a înregistrat 
nici o victimă. în cursul zilei 
de luni, în capitala Iordaniei 
s-a anunțat oficial că două avi
oane israeliene de tip „Fouga- 
Magister" au lansat luni bombe 
cu napalm asupra unei regiuni 
situate în apropierea lacului 
Tiberiada. Nu s-au semnalat 
victime în rindurile populației,

Plenara C.C

La Belgrad a avut loc cea 
de-a XII-a ședință plenară 
a C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, prezidată 
de Iosip Broz Tito. președintele 
U.C.I. Pe ordinea de zi s-au aflat 
o serie de proiecte care vor con
stitui baza de discuții în cadrul 
pregătirilor pentru cel de-al 
XI-lca Congres al U.C.I., cum 
sînt : Dezvoltarea sistemului po
litico-social șl sarcinile U.C.I.: 
baza politică șl Ideologică a dez
voltării continue a Uniunii Co
muniștilor : sarcinile U.C.I. în 
dezvoltarea relațiilor economi- 
co-sociale de autoconducere in 
domeniul sanitar și al asisten
tei sociale ; sarcinile comuniș
tilor privind dezvoltarea învăță- 
mîntului superior și a activității 
științifice ; proiectul de rezoluție 
privind problemele actuale ale 
înfăptuirii egalității în drepturi 
a naționalităților ; proiectul de 
hotărîre privind alegerea și 
constituirea Conferinței Uniu
nii Comuniștilor in Armata 
Populară Iugoslavă, precum șl 
alte probleme.

□
Dizolvarea

parlamentului
nord-irlandez

Primul ministru al Ir
landei de nord, Terence 
O’Neill, a anunțat luni 
seara dizolvarea parlamen
tului și organizarea de ale
geri generale la 24 febru
arie.

Agenția U.P.I. scrie că „pri
mul ministru Terence O’Neill a 
acționat cu o grabă care șochea
ză pe oponenții săi politici". 
După ce constată că, prin fixarea 
alegerilor la 24 februarie, Irlanda 
de nord va avea cea mai scurtă 
campanie electorală din istoria 
sa, agenția apreciază că, , • - ț măsura
luată de guvernul din Belfast 
„pune capăt unor disensiuni poli-

S3
Aniversarea semnării Tratatului

româno - sovietic

Seară festivă
MOSCOVA 4. ' — Corespon

dentul Agerpres, N. Cristolovea- 
nu, transmite : Cu prilejul celei 
de-a 21-a aniversări a semnării 
Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
România și Uniunea Sovietică, 
marți a avut loc, la Casa priete
niei popoarelor din țările străine, 
o seară organizată de Uniunea 
asociațiilor sovietice de prietenie 
și relații culturale cu țările stră
ine și de Asociația de prietenie 
sovieto-română (A.P.S.R.).

Au participat membri ai con
ducerilor asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale cu 
țările străine, reprezentanți ai 
M.A.E. al U.R.S.S., ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, ai vieții științifice și cul
turale, oameni muncii din 
Moscova.

la Moscova
Au fost prezenți, de asemenea, 

membri ai Ambasadei române.
Manifestarea a fost deschisă de 

G. G. Sotnikov, ministrul adjunct 
al Industriei constructoare de 
mașini grele, de. transport și ener
getice al U.R.S.S., prim-vicepre- 
ședinte al conducerii centrale a 
A.P.S.R. Au luat cuvîntul A. L. 
Lavrentieva, ministru adjunct al 
industriei ușoare al U.R.S.S., vi
cepreședinte al conducerii cen
trale a A.P.S.R., regizorul G. L. 
Rosal, membru în conducerea 
centrală a A.P.S.R., și M. G. 
Fominîh, de la Comitetul de Stat 
pentru relații economice externe, 
membru al conducerii centrale a 
A.P.S.R.

A rostit o cuvîntare Ion Ciu- 
botaru, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al României la Mos
cova.a spus

ULTIMELE DOUĂ 
a bom- 
centrele 

Informează

• IN
ZILE aviația federală 
bardat de cîteva ori 
populate biafreze, 
un comunicat oficial difuzat de 
postul de 
frei".

In urma 
precizează 
persoane

radio „Vocea Bla-

bombardamentelor, 
comunicatul. 56 
șl-au pierdut

de 
viata.

SALĂ 
Gra

• ÎN CUNOSCUTA 
NEW-YORKEZA „Pratt 
phics Center" de pe Broadway, 
s-a deschis expoziția de grafică 
contemporană românească, sub 
auspiciile Institutului Pratt din 
New York șî Uniunii Artiști
lor Plastici din România. Sint 
prezentate 41 de exponate re
prezentând unele dintre cele 
mai reprezentative lucrări ale 
artei grafice românești, rod al 
creației artiștilor E. L. Băesu, 
I. Bițan, M. Chirnoagă, D. 
Cioancă, F. Ciobotaru, L. Fest, 
O. Grigorescu și I. State,

în catalogul expoziției grafi-

Stasik, 
grafic

elenilor români, Andrew 
director al Centrului _ 
Pratt, semnează o elogioasă pre
zentare a graficii contempora
ne românești în care, printre 
altele, subliniază „spiritul crea
tor vital al operelor graficieni
lor români, pentru 
multe aprecieri și 
respect".

care avem 
un profund

NATIONAL• PARTIDUL
DEMOCRAT de extremă dreap
tă din R.F.G. va participa la 
viitoarele alegeri legislative 
vest-germane, a declarat un 
purtător de cuvînt al conducerii 
acestui partid. In acest scop, 
P.N.D., a cărui existență este 
energic criticată de opinia pu- 
plică, va dispune de 16 mili
oane mărci pentru finanțarea 
campaniei electorale.

Președintele P.N.D.. Adolf 
von Thadden. a făcut cunoscut 
că începînd din luna martie va 
deschide un birou de legătură 
la Bonn, pentru a coordona 
campania electorală.

• 1N CADRUL unei conferin
țe de presă consacrată expoziției 
de mărfuri sovietice organizată 
în Berlinul occidental de comer
ciantul vest-berlincz S. Braun, 
acesta a comunicat că valoarea 
contractelor încheiate cu acest 
prilej între firmele locale si 
organizațiile de comerț exterior 
sovietice se ridică la peste 30 
milioane de mărci.

Expoziția sovietică a cuprins 
produse alimentare, mărfuri de 
larg consum, utilaje automate 
pentru industria alimentară. 
Ea a fost vizitată de N. S. Pa- 
tolicev, ministrul comerțului ex
terior al U.R.S.S.. de ambasado
rul U.R.S.S. în R. D. Germană, 
P. A. Abrasimov. și de persona
lități vest-berlineze. precum și 
de numeroși specialiști și re
prezentanți ai cercurilor de afa
ceri din Berlinul occidental.

• MONEDA BRAZILIANA, 
cruzeiro-ul, a suferit luni o nouă 
devalorizare de 2,6 la sută, a 
anuntat oficial Banca Centrală 
a Braziliei.

Agenția France Presse amin
tește că moneda națională a 
Braziliei a suferit patru devalo
rizări succesive în cursul anului' 
trecut. în valoare de 18,1 la sută.

• LA LONDRA a fost semnat 
acordul dintre Marea Britanie 
și Iugoslavia cu privire la trans
portul rutier de mărfuri. Este 
primul acord de acest fel în
cheiat între cele două țări, în 
care se prevede desființarea u- 
nor taxe, ceea ce va facilita 
dezvoltarea relațiilor comercia
le dintre Iugoslavia și Marea 
Britanie.

SESIUNEA COMISIEI

Europa
Barriadas"

al U.C.I

• ÎN NOUA SALĂ a Mu
zeului Național „Iran Baș- 
tan" din Teheran s-a deschis 
expoziția de grafică româ
nească contemporană, eve
niment ce se înscrie pe linia 
aplicării prevederilor 
gramului de schimburi cul
turale dintre România și 
Iran.

ECONOMICE O.N.U.
PENTRU AFRICA

pro-

• PREȘEDINTELE BRAZI
LIAN. COSTA E SILVA a con
vocat pentru lunca viitoare o 
reuniune a Consiliului național 
al securității Ia care va fi dis
cutată o nouă listă de 100 per
soane ce vor fi private pe o 
perioadă de 10 ani de drepturile 
lor politice informează agenția 
Prensa Latina. Potrivit autorită
ților braziliene măsurile îndrep
tate împotriva opoziției în virtu
tea „Actului instituțional nr. 5“ 
se înscriu într-un proces de 
durată".
• LA SOPOT a avut loc o 

consfătuire a oamenilor de știin
ță din Polonia, U.R.S.S., R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, 
Suedia și Finlanda, care a hotă- 
rît organizarea „anului Mării 
Baltice — 1969—1970". Institutele 
de cercetări științifice din țările 
respective vor efectua împreună 
cercetări în vederea stabilirii 
posibilităților de preîntîmpinare 
a impurificării apelor Mării 
Baltice.

• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., U. THANT, a luat 
cuvîntul în fața delegațiilor din 
41 de țări africane participante 
la cea de-a 9-a sesiune a Comi
siei economice O.N.U. pentru 
Africa.

Subliniind aportul Națiunilor 
Unite la decolonizarea Africii, 
U Thant a relevat c.ă „mai ră- 
mîne mult de făcut pînă ce con
tinentul african se va elibera 
deplin de urmările colonialismu
lui. Deși țările africane au ob
ținut un progres economic și so
cial substanțial, dezvoltarea lor 
ar fi si mai rapidă dacă nu ar 
avea de înfruntat problemele 
luptei cu colonialismul și rasis
mul !“.

în continuarea declarației sale, 
U. Thant a spus : „Eliberarea 
Africii de cătușele înapoierii 
poate fi accelerată prin eforturi 
comune ale guvernelor țărilor 
africane, precum și a tuturor 
membrilor O.N.U." El și-a ex
primat satisfacția în legătură cu 
creșterea colaborării dintre Co
misia economică a O.N.U. pen
tru Africa șl Organizația Unită
ții Africane.

Cartierele de cocioabe, construite în majoritate din seînduri, 
lăzi, foi de carton sau bidoane au apărut în ultimele decenii 
ca urmare a migrafiei populației sătești spre marile orașe ale 
Americii Latine si, în primul rînd, spre capitalele țărilor respec
tive. Tn condițiile lipsei cronice de pămînt, aflat în proporție 
de peste 80 la sută în mîinile marilor latifundiari, goana spre 
centrele industriale apărea ca singurul mijloc de salvare a 
existenței a sute de mii și chiar milioane de familii țărănești. 
Speranțele puse, însă, intr-o schimbare a stării materiale a 
acestor pături ale populației latino-americane nu s-au adeve
rit. A fost înlocuit numai un sistem de exploatare cu un altul. 
Locul marilor latifundiari l-au luat patronii marilor întreprinderi 
industriale sau comerciale. Iar în multe cazuri aceștia erau ma
rile trusturi monopoliste din S.U.A. care au acaparat în mare 
măsură controlul asupra economiilor Americii Latine.

De curînd, ziarista italiană Oriana Fallaci a avut prilejul 
să viziteze unul din cartierele mizeriei din Lima, capitala pe- 
ruviană. Ea a fost impresionată, îndeosebi, de soarta copiilor 
din aceste „Barriadas". A asistat chiar, neputincioasă, la moar
tea lentă, prin inaniție, a unei fetițe, sub privirile îndurerate 
ale părinților ei. „Fetița avea șase săptămîni — a scris Oriana 
Fallaci — și mama nu a putut să o alimenteze din primele 
zile ale vieții ei deoarece nu avea lapte. Copilul a fost hrănit 
cu puținele alimente pe care le puteau procura părinții chiar 
pentru hrana lor : turte de porumb, terci din miez de nucă, 
resturi de alimente adunate din lăzile de aunoi. Tn a patra 
săptămînă copilul nu a vrut să mai deschidă gura... Acest 
spectacol — arată autoarea reportajului — poate 
în multe cocioabe din las „Barriadas" ale Limei".

Copiii trăiesc și mor în aceste „case", alcătuite 
tatea cazurilor dintr-o singură încăpere, lipsită de 
electricitate. Nu există nici paturi, nici mobile, nici 
masă unde familia să poată mînca puținele alimente procu
rate. Cine dorește să mănînce se așează pe jos. Tot pe pă- 
mîntul gol se doarme...

Experții în problemele alimentare au stabilit că necesitățile 
normale de nrană ale unei ființe umane sînt între 2 300 și 
3 200 calorii pe zi. O anchetă întreprinsă de F.A.O. (Organiza
ția Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură — N.R.), a 
arătat că în las „Barriadas" din Lima consumul maxim de 
alimente ale unei persoane nu este mai mare de 1 200 calorii 
pe zi I Oriana Fallaci s-a interesat și de procentul mortalită
ții infantile în aceste cartiere. „Mortalitatea infantilă în Peru 
— scrie ea — atinge un indice foarte ridicat. In această țară 
mor 95 de copii sub un an la fiecare 1 000 de copii. Dar în 
„Barriadas", 60 la sută din copiii nou r.ăscuți nu ating vîrsta de 
doi ani. Aceasta în condițiile în care, în ultimii T0 ani, fondu
rile bugetare destinate forțelor armate au fost de patru ori 
mai mari decît cele alocate lucrărilor publice și agriculturii".

„Peru — conchide autoarea articolului — este o țară îm
părțită între bogăția strălucitoare a unui mic grup de privi- 
legiați și mizeria unei majorități a populației". Tn mare mă
sură acesta este unul din rezultatele dominației marilor mo
nopoluri nord-americane asupra economiei țării. Tocmai de 
aceea, se bucură de un sprijin atît de larg în rîndurile opiniei 
publice din această țară, eforturile întreprinse în ultimele luni 
de guvernul de la Lima în scopul de a se pune capăt acestei 
dominații. Primul atac a fost întreprins asupra societății nord- 
americane „Standard Oil of New Jersey", ale cărei proprie
tăți din Peru au fost naționalizate. Bineînțeles, nimeni nu se 
așteaptă ca măsurile luate să ducă repede la lichidarea car
tierelor de mizerie. Dar este totuși un început în lupta pentru 
apărarea bogățiilor naturale ale țării.

fi întîlnit

în majori- 
apâ și de 
măcar o

P. NICOARA

Aspect din timpul unei recente ciocniri între studenți ți poliție 
la Madrid

Reacții la Londra

Mai multe ziare pariziene 
de marți consacră comentarii
le lor vizitei pe care președin
tele S.U.A., Richard Nixon, 
urmează să o întreprindă în 
cursul acestei primăveri în 
Europa occidentală.

Ziarul „LA NATION” scrie: 
„Noul șef al. puterii executive 
americane dorește să sondeze 
poziția aliaților săi occiden
tali... Acest dialog are desigur, 
în ochii Americii, o prioritate 
pe care n-a ascuns-o de alt
fel niciodată... Nu mai este 
însă un secret pentru nimeni 
faptul că noua administrație 
americană ar vrea să porneas
că cu dreptul în ceea ce pri
vește raporturile sale cu țările 
vest-europene”.

Ziarul „LES ECHOS” sub
liniază faptul că nimeni nu 
trebuie să se aștepte la un mi
racol de la ceea ce pare, îna
inte de orice, un tumeu „de

Răsfoind
presa străină

lucru”. Richard Nixon se gîn- 
dește deja la perioada care va 
urma după rezolvarea proble
mei vietnameze și este pe calc 
de a reanaliza ordinea de prio
ritate a problemelor politice, 
așa cum a fost ea stabilită * e 
predecesorii săi. Dacă aliații 
vest-europeni ai Statelor Unite 
pot să se aștepte la dovezi mai 
mari de solicitudine și interes, 
în schimb ei trebuie să preva
dă o reducere a responsabili
tăților asumate pînă acum de 
americani în toate domeniile, 
inclusiv în acela al apărării".

Citind surse guvernamentale 
franceze, corespondentul agen
ției U.P.I. susține că prima e- 
tapă a vizitei lui Nixon in 
Europa va fi Parisul. Cercuri 
diplomatice pariziene arată că 
Nixon și de Gaulle vor abor
da printre alte probleme, pe 
aceea a Vietnamului, precum 
și cea a ofensivei diplomatice 
britanice îndreaptată în direc
ția înlăturării opoziției Franței 
față de intrarea Marii Britanii 
în Piața comună.

La Început au fost 
zvonurile, dar mai a- 
poi declarațiile oficia
le au confirmat ten
dința Manilei de a pro
ceda la o reexamina
re a politicii ei exter
ne. Tara aceasta al 
cărei teritoriu este 
compus din 7170 insu
le (numărate dar, mul
te, nebotezate încă) 
mărturisește ambiția 
de a înceta să joa
ce rolul „partenerului 
special" al Washingto
nului. Filipinezii con
stată că orientarea 
unilaterală de pină 
acum contravine cerin
țelor realității interna
ționale și că politica 
bazată pe dependența 
de o mare putere duce 
Ia ignorarea interese
lor naționale. Autori
tățile de la Manila fu
seseră reputate prin 
docilitatea lor față de 
Washington : formule
le coexistentei pașni
ce, ale relațiilor cu lu
mea socialistă repre
zentau in viața pu
blică subiecte tabu, 
idei „subversive" pe
depsite cu asprime de 
i legislație violent an
ticomunistă. Dar, în 
ultimele luni, se con
stată în Filipine o 
schimbare de ton pe 
care observatorii po
litici au înregis
trat-o cu promptitu
dine. Chiar ministrul 
de externe, Carlos Ro- 
mulo, universitar de 
vază, cunoscut pentru 
amiciția pe care o 
poartă Washingtonu
lui. declară ferm că 
Filipinele vor „aborda 
în mod critic" tratate
le și acordurile exis
tente cu S.U.A.

Noile tendințe 
fost stimulate de
monstrarea practică a

că politica a- 
a S.U.A. nu 

decit de 
americane, 

partenerii

au 
de-

faptului 
statică 
tine seamă 
interesele 
iar partenerii locali 
sint reduși la un rol 
de neinvidiat — de 
furnizori de baze mili
tare și trupe de sacri
ficiu. Acești „aliaj! 
minori" trebuie să ac
cepte tot ceea ce ho
tărăște Washingtonul, 
fără posibilitatea unor 
apțiuni proprii. Ziarul 
THE TIMES OF IN-

litățile. 
daptarea politicii ex
terne 
multă 
rată.
recție o reprezintă re
vizuirea angajamente
lor militare față de 
Washington. Acorduri
le semnate în 1917 au 
dus la o situație prea 
puțin fericită : ameri
canii dispun In insule
le filipineze de 36 de 
baze militare. Experții 
Pentagonului au de-

Se studiază a-
la o situație, 
vreme igno- 

O primă di-

Tendințe noi
la Manila

DIA afirmă că „noua 
stare de spirit (din Fi- 
lipine) a fost determi
nată, mai ales, de se
sizarea faptului că 
S.U.A. nu intenționea
ză să-și prelungească 
la infinit amestecul 
militar in Vietnam". 
Este exact ceea ce a- 
firma președintele Fi
lipinelor, Ferdinand 
Marcos : „Statele Uni
te, divizate economic 
și spiritual de conflic
tul din Vietnam, vor 
avea in vedere o re
ducere a angajamen
telor lor militare în 
Asia. Pentru mulțl, a- 
cesta va fi un 
sănătos".

Manila dorește 
acest „șoc" să o 
sească în acord cu rea-

șoc

ca 
gă-

monstrat rolul acestor 
baze în sistemul mili
tar al S.U.A. din Pa
cific, dar un Comitet 
special al Camerei Re
prezentanților de la 
Manila, insensibil la 
aceste argumente, a 
supus unei critici as
pre „acordul de apă
rare mutuală" cu 
S.U.A. Cele 36 baze 
și masiva prezen
ță militară americană 
creează primejdia an
gajării Filipinelor 
conflicte
fără voia lor și chiar 
împotriva 
țării. Președintele Mar
cos afirma, pe bună 
dreptate, că „probabil 
nu există în lume o 
altă țară, ce s-a pro
clamat independentă,

în
periculoase,
intereselor

în care controlul străi
nilor asupra economiei 
și teritoriului să fie 
atit de amplu și cu
prinzător ca în 
ne". Tendințele 
„filipinizare" se 
festă pe plan 
șl militar, dar și în do
meniul economic. „Re
lațiile speciale" cu 
Washingtonul au dus 
la infiltrarea capitalu
lui american în sectoa- 
rele-cheie ale economi
ei țării. In prezent, și 
în sectorul economic, 
constata NEW YORK 
TIMES, Manila „tinde 
să reducă din privile
giile americanilor".

Reorlentările filipi
neze se exprimă, de 
asemenea, in inten
țiile de a stabili legă
turi diplomatice cu ță
rile socialiste. Idela 
legăturilor cu lu
mea socialistă depă
șește sfera preocupă
rilor economice, care 
— fără îndoială — 
sint de acut interes 
pentru oamenii de a- 
faceri filipinezi. Se 
consideră că, stabili
rea unor Taporturl 
normale cu toate țări
le, constituie o necesi
tate imperioasă pen
tru afirmarea unei po
litici independente.

Manila nu intențio
nează să împingă lu
crurile spre un con
flict cu Washingtonul, 
ci doar să echilibreze 
politica sa externă. E- 
sența tendințelor ei, 
exprimată în formula 
..filipinizarea politicii", 
reflectă năzuința de a 
dobindi libertate de 
mișcare, posibilitatea 
de a acționa potrivit 
propriilor interese, fă
ră tutelă străină.

Filipi- 
spre 

mani- 
politio

M. RAMURĂ

/n preajma vizitei lui Wilson la Bonn
Știrile potrivit cărora primul ministru britanic, Harold 

Wilson, ar intenționa, cu ocazia apropiatei sale vizite la 
Bonn, să discute cu conducătorii vest-germani problema unei 
viitoare colaborări anglo—olandezo—vest-germane, pentru 
producerea tn comun de uraniu îmbogățit, după un nou pro
cedeu, a produs o vie reacție în cercurile politice din Marea 
Britanie.

Observatorii politici sînt de pă
rere că, dacă aceste știri se vor 
confirma, se va dezlănțui o ade
vărată furtună politică din partea 
deputaților laburiști, care ar pu
tea pune la grea încercare cabi
netul condus de Harold Wilson. 
Deputății laburiști de stînga con
sideră că, dată fiind posibilitatea 
folosirii uraniului îmbogățit pen
tru crearea bombelor nucleare, 
realizarea unui asemenea proiect 
ar permite R. F. a Germaniei să 
intre în „clubul atomic" pe Ușa 
de serviciu.

In același timp, cercurile poli
tice britanice fac o legătură în
tre știrile referitoare la eventuala 
colaborare între Anglia, R. F. a 
Germaniei și Olanda, în domeniul 
nuclear, și discursul pronunțat're
cent la Miinchen de Denis Hea
ley, ministrul britanic al apărării, 
în cadrul căruia acesta a afirmat 
că Marea Britanie ți R. F. a Ger
maniei studiază „noi posibilități 
de utilizare a armelor nucleare 
în Europa în caz de necesitate". 
Afirmațiile lui Healey sînt apre
ciate ca „suspecte", întrucît au 
în vedere teza potrivit căreia sta
tele N.A.T.O. ar trebui să recur
gă la folosirea armelor nucleare 
chiar din prima fază a unui e- 
ventual conflict militar în Europa.

Este de așteptat — conchid ob
servatorii politici — ca, într-un 
viitor foarte apropiat, deputății

In anul 1971 școlarii brita
nici vor răsufla ușurați. Cei 
din clasele inferioare nu vor 
mai fi nevoiți ca timp de doi 
ani o oră pe săptămînă să 
învețe să rezolve diferite 
probleme legate de trans
formarea lirei sterline în și; 
lingi și șilingul în. pence. Și 
nu-i -o treabă ușoară atunci 
cind o liră are 20 de șilingi și 
un șiling 12 pence. Ea devine 
și mai complicată cînd su
mele sînt exprimate în gui
nee (o guinee este egală cu 
21 de șilingi) sau florini (1 
florin este egal cu 2 șilingi). 
Renumitul tradiționalism bri
tanic a făcut, timp de aproa
pe un secol și jumătate, ca 
problema simplificării siste
mului monetar să rămînă în 
imperiul discuțiilor sterile. 
Deși primul proiect de tre
cere 1 sistemul zecimal a 
fo-t depus în Camera Comu
nelor în anul 1824, guvernul 
a adoptat o hotărîre în acest 
sens abia în... 1966. Hotărîrea 
urmează să intre în vigoare 
la 15 februarie 1971, zi care 
va fi denumită în Marea Bri
tanie „D-Day“ (ziua siste
mului zecimal).

Tainele mărilor
• DECENIUL INTERNAȚIONAL

SUBMARINE •

AL CERCETĂRII REGIUNILOR

„COMORILE" ASCUNSE DIN FUNDUL

OCEANELOR

laburiști să ceară explicații gu
vernului Wilson în legătură cu 
toate aceste probleme.

Greva docherilor de pe coasta de est o S.U.A. a imobilizat în 
mare măsură (ața cum se vede și în fotografia aceasta) acti

vitatea portuară la New York

16 la sută din ■pro
ducția mondială de 
petrol provine din 
exploatările subma
rine. Cultura algelor, 
folosirea lor în ali
mentație și asigura
rea oxigenului nece
sar vieții cosmonau- 
ților în călătoriile 
extraterestre, vor u- 
jtira navele cosmice 
de încărcături apre
ciate Ia zeci de tone...

Răspunzînd unor 
preocupări crescînde 
privind regiunile 
submarine, Aduna
rea Generală a 
O.N.U. a adoptat la 
sfîrșitul sesiunii tre
cute o rezoluție care 
proclamă viitorii 10 
ani „deceniul inter
national pentru ex
ploatarea adîncuri- 
lor mărilor și oceane
lor". Un Comitet spe
cial alcătuit din 42 
de membri, printre 
care și România, a 
fost instituit în acest 
scop. Prima sesiune 
de lucru a noului or
ganism va avea Ioc 
în cursul acestei luni. 
Sînt primii pași pe 
plan international 
meniți a pune bazele 
unei cooperări în 
care sînt interesate 
zeci de state, interes 
justificat prin prisma 
imenselor avuții as
cunse în imensitatea 
apelor.

Studii incomplete 
atestă existenta în 
adîncurlle apelor a 
uriașe bogății mine
rale, în special pe
trol și gaze naturale, 
fosfor, mangan. căr
bune, fier etc. Potri
vit unor caloule 90 
la sută din în
tinderile submarine 
ascund circa 150 000 
miliarde metri cubi 
de petrol. 100 000 000 
miliarde tone depozi
te calcaroase, mate
ria primă în in
dustria cimentului,

100 000 miliarde tone 
depozite de 
Cantitatea de 
gan aflată în Ocea
nul Pacific 
exemplu — ar satis
face necesitățile in
dustriei mondiale 
consumatoare de 
acest metal pe mai 
multe sute de ani. Au 
apărut noi științe ce 
se ocupă cu studie
rea faunei și florii 
marine și oceanice. 
Acvacultura (cultura 
algelor și 
animalelor 
paralel cu piscicul
tura vor putea în ur
mătorii ani să asi
gure uriașe sporuri 
de hrană celor 6 mi
liarde de oameni ce, 
probabil, vor popula 
bătrîna Terră în â- 
niul 2000.

O serie de state, cu 
potențialul economic 
avansat, au trecut 
deja la realizarea 
unor programe de 
cercetare și exploa
tare a zonelor sub
marine. La Washing
ton. paralel cu spo
rirea alocațiilor des
tinate acestui scop 
(de la 600 milioane 
dolari în 1963 la 773 
milioane dolari în 
exercițiul financiar 
curent, avîndu-se în 
vedere o creștere 
pînă la un miliard 
de dolari anual spre 
1980) s-a propus ore- 
area unui „N.A.S.A. 
pentru mări și ocea
ne", noua agenție 
urmînd a grupa și 
coordona toate acti
vitățile civile în do
meniul științelor ma
rine și oceanografiei. 
Julius Straton. pre
ședintele Comitetului 
însărcinat cu studie
rea acestei proble
me a înaintat deja 
un raport noului pre
ședinte Nixon în 
care, printre altele, 
subliniază necesita

siliciu, 
man-

de

a-

creșterea 
marine)

tea „unui efort fără 
precedent" în cerce
tarea submarină și 
suboceanică. Franța 
are în vedere, la 
rîndu-i, un vast pro
gram de cercetări o- 
ceanografice, căruia 
îi vor fi alocate în 
viitorii ani circa un 
miliard de franci. 
Acest program pus la 
punct de Centrul na
tional pentru explo
rarea oceanelor își 
îndreaptă atenția a- 
supra următoarelor 
studii : contribuția
oceanului la alimen
tația mondială, ex
ploatarea resurselor 
minerale, 
oceanului 
condițiilor meteorolo
gice și climatice. O 
mare expediție ocea- 
nografică va fi în
treprinsă la începu
tul anului viitor, la 
care vor participa 11 
țări (printre care 
Cuba, U. R. S. S.,
R. F.G., Franța,
S. U.A., Anglia. Ve
nezuela) cu scopul 
de a studia timp 
de trei ani re
giunea Mării Carai
bilor și Oceanul Pa
cific la confluenta cu 
Amazonul. “ 
tia 
sub 
de 
U.N.E.S.C.O.

Luînd parte activă 
la lucrările organis
melor consacrate fo
losirii pașnice a re
giunilor submarine, 
tara noastră, prin re
prezentanții ei, și-a 
exprimat convinge
rea că cooperarea in
ternațională în aceste 
probleme se va baza 
pe principiile accesi
bilității tuturor sta
telor la descoperirea 
și folosirea avuțiilor 
submarine, în inte
resul progresului și 
al păcii în lume.

influenta
■asupra

Expedi- 
este organizată 
egida biroului 

oceanografie al

I. T.
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