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ȚARA SE PREGĂTEȘTE
DE ALEGERI

A 65-a aniversare
a tovarășului Emil Bodnaraș
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REALITATE

ÎNTÎLNIRI ÎNTRE ALEGĂTORI Șl CANDIDAȚII FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

PARTICIPARE ENTUZIASTĂ

Dezvoltarea de astăzi a în- 
vățămîntului și culturii în țara 
noastră argumentează convingă
tor, cu nenumărate fapte, una 
din prevederile esențide cuprin
se în Manifestul electoral din 
1965: „GRIJA PENTRU OM 
ESTE TRĂSĂTURA CARACTE
RISTICĂ A REGIMULUI DE
MOCRAT-POPULAR ; AN DE 
AN SE IAU MASURI MENI
TE SĂ ASIGURE SATISFACE
REA NECESITĂȚILOR SO-

AL-CULTURALE ALE MA
SELOR". Datorită sporirii
nuale a cheltuielilor social-cul-

a-

turale, au fost asigurate condi
ții din ce în ce mai bune pen
tru dezvoltarea continuă a în- 
vățămîntului, culturii, artei, ști
inței și ocrotirii sănătății,
în 1968, cheltuielile social-
culturale, finanțate de la bu
getul de stat s-au ridicat
la suma de 30,7 miliarde lei, 
cu 3 miliarde lei mai mult 
decît în 1967 și cu 8,3 miliar
de lei mai mult decît în 1965. 
în acest an, ele ating valoarea 
de peste 33,3 miliarde lei. Nu
mai pentru învățămînt, în 1969, 
din bugetul statului sînt desti
nate 8369,3 milioane lei (față de 
7800 milioane lei, în anul 1968

LA ORGANIZAREA TREBURILOR OBȘTEȘTI
In întreaga țară, într-o atmosferă efervescentă, de puternic 

elan patriotic, continuă să aibă loc intilniri ale alegătorilor 
cu candidații Frontului Unității Socialiste pentru alegerile 
de Ia 2 martie. în unanimitate, relatările care ne parvin din 
diverse localități ale țării, subliniază caracterul profund de 
lucru al acestor intilniri, faptul că ele constituie un prilej de 
rodnice dezbateri cetățenești privind importante probleme ale 
vieții economice și sociale, ale continuei dezvoltări și înfloriri 
a orașelor și satelor patriei.

I

(Continuare în pag. a V-a)

SABIN BORCAN 
ION TRONAC

Numeroși alegători, muncitori, 
ingineri, tehnicieni și funcționari 
de la Combinatul sideiurgic din 
Galați s-au întîlnit în sala de fes
tivități a laminorului de tablă 
groasă cu tovarășul Ghcorghc 
Chiriță, prim-secretar al Comite
tului municipal de partid, prima
rul municipiului Galați, candidat 
al Frontului Unității Socialiste în 
circumscripția electorală nr. 4

Galați-Vest pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare Na
țională.

Luînd cuvîntul, mai mulți ce
tățeni au reliefat însemnătatea 
Manifestului Frontului Unității 
Socialiste în care sînt oglindite 
telurile înalte ale politicii parti
dului nostru și și-au exprimat bo- 
tărîrea de a sprijini activ înfăp
tuirea acestei politici, de a con-

tribui din plin la realizarea pro
gramului de înflorire a patriei 
noastre socialiste. Referindu-se la 
imensele valori materiale și spi
rituale create în anii socialismu
lui, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, la faptul că Galațiul a 
devenit în acești ani un puternic 
centru industrial al țării, Costică 
Popescu, directorul Direcției mc- 
cano-cnergetice a arătat că plat
forma politică cu care se prezintă 
în alegeri Frontul Unității Socia
liste, reprezintă năzuințele între
gului popor. Subliniind, în con
tinuare, măsurile care au dus Ia 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață ale locuitorilor 
orașului, vorbitorul a făcut unele

(Continuare în pag. a V-a)

Luni, 10 februarie, tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Co- 

A mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 

• Stat, a împlinit 65 de ani. Cu 
acest prilej, luni la amiază, 

— Comitetul Executiv al C.C. al 
W P.C.R., a oferit o masă tovără

șească în onoarea tovarășului E- 
mii Bodnaraș.

" Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 

• Gheorghe Apostol, Chivu Stoica,
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Flo
rian Dănălache, Constantin Dra
gan, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Gheorghe Ra
dulescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Blajo- 
vici, Emil Drăgănescu, Mihai 
Gere, Dumitru Popa, Dumitru 
Ponescu, Mihai Dalea, Vasile Pa- 
tilineț.

In timpul mesei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rostit un 
toast cald la adresa sărbătoritu
lui. Cred, a spus secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R., că sînt 
în asentimentul tuturor tovară
șilor să te felicit călduros cu pri- 

A lejul împlinirii vîrstei de 65 de 
ani, pentru felul în care mulți 
ani de-a rîndul ai slujit poporul 

£ român în lupta sa pentru elibe
rare socială și națională și pentru 
construcția socialismului în țara 

£ noastră. Sigur, s-ar putea spune 
mult despre acești ani petrecuți

BRAȘOV
Am trecut munții prin 

Scyllele și Caribdele cu nă
meți de zăpadă ale Cheilor 
Bicazului pentru a pătrunde 
apoi în străvechea țară transil
vană, leagăn al cutezătoarelor 
cetăți dace. Istoria a făcut ca 
ve aceste meleaguri să se așe
ze în decursul secolelor ală
turi de români și alte neamuri, 
sași, secui, maghiari. Muncind 
și trăind laolaltă, ei au învățat 
să se prețuiască și să se res
pecte, să iubească egal patria 
comună, pentru al cărei pro
gres muncesc umăr la umăr. 
Iată de ce pe zidurile case
lor am întîlnit, alături de bine-

ATANASIE TOMA 
GH. ISTRATE

(Continuare în pag. a V-a)
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Vechi reportaje rămase în 
anii noștri din urmă — popa
suri depășite de drumurile ca
re au mers înainte, de-atunci, 
mult înainte ; reportaje pate
tice, entuziaste, vii, inedite sau 
banale, pur și simplu banale, 
semănînd unele cu altele, glo- 
rificînd evenimente care au 
intrat de mult în fluxul mare 
al timpului și nici nu mai sînt 
știute etapele acelea, ci numai 
semnificația întregului.

Reportaje rămase în ziarele 
unui deceniu — azi mă gîn- 
dese la drumurile de-atunci, 
amintindu-mi niște probe de 
beton, despre care am scris 
cîndca, mergînd pe urmele u- 
nui șantier care-și încheiase 
lucrările — Sadu sau Bicaz
— probe de beton, cuburi cu 
fațetele egale, pe care nu știu 
ce mină scrijelise datele, anii
— și adunîndu-le aveai în fa
ță tot calendarul șantierului
— dar trebuia să le cureți de 
mușchiuri și vegetație, să le 
dezgropi din pămîntul în care 
se afundau încet — ce arheo
logie tînără și bătrînă, laolal
tă l Probe de beton, verifica
te la temperaturi și presiuni

înalte — probe care au dat a- 
tunci măsura tăriei oameni
lor , construcției; probe de 
beton părăsite pe fostul drum 
al șantierelor...

Calendar depășit — repor
taje mareînd vechi drumuri 
spre „șantierele noastre" — 
ucenicie necesară, maturizare 
patetică.

Vechea, frumoasa neliniște, 
banala noastră identitate de 
reporteri, în virtutea căreia 
sîntem disprețuiți uneori de 
confrații noștri, poeți moderni, 
mergînd la sinteze filozofice, 
la invenții verbale și visătorii 
savante, privind de sus, azi, 
poezia noastră pedestră de la 
începuturi...

Dar acest credo reporteri
cesc nu are, nicidecum, inten
ții moralizatoare. Cine ar pu
tea face recomandări urmă
toarei generații, în numele li
nei mai vechi experiențe de 
drumuri, fără a risca să devi
nă ridicol ? Ar însemna să ne 
începem noi înșine amintirile 
și sfaturile cu „pe vremea 
noastră era așa și pe dinco
lo"... Nu, nu se pot da verdic-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Contrar poate obișnuinței, articolul astfel intitulat debu
tează cu ceea ce s-ar fi cuvenit de spus în final, la concluzii. 
Cu o invitație. Tntreprinzînd radiografia unei săptămîni din 
activitatea comitetului municipal Deva al U.T.C. și surprins de 
numărul întrebărilor ivite, reporterul a considerat că o desci
frare de unul singur, evident riscantă, ar însemna în același 
timp o valorificare doar parțială a datelor pe care o asemenea 
operație le pune la îndemînă. Dificultățile, deci, și, de aseme
nea, învățămintele ce se pot desprinde dintr-o astfel de analiză 
ne-au îndemnat să încredințăm cititorului interpretarea radio
grafiei. Acelor cititori mai ales, activiști ai organizației U.T.C., 
ale căror preocupări similare și experiență de muncă pot con
stitui instrumente dintre cele mai eficace în elucidarea între-

bărilor pe care le enunțăm aici și a multor altora ce se vor ivi 
pe parcurs.

• EXISTA UN SPECIFIC AL ACTIVITĂȚII LA NIVEL DE MUNICI
PIU ? IN CE CONSTA Șl CUM SE REALIZEAZĂ ?

• CINE SE FACE RĂSPUNZĂTOR PENTRU DIFERENȚELE DIN- 
TRE INTENȚII Șl REALIZĂRI ?

• DE CE, TN SFÎRȘIT, FOLOSIREA UNUI LARG'ACTIV OBȘTESC 
CONTINUA SA RAMTNA O SOLUȚIE AMTNATA ?

„Radiografia" pe care o supunem discuției o puteți urmări 
în pagina a ll-a.

DUMINICA SEARA

Panoul de comandă al Hidrocentralei de pe Argeș

în mișcarea muncitorească și re
voluționară din România. Toți, 
sau o bună parte din tovarășii de 
aici au lucrat cu tine și în ile
galitate și după 23 August și 
știu cu cîtă abnegație, cu cîtă 
hotărîre ai acționat și acționezi 
și astăzi în înfăptuirea hotărîri- 
lor partidului și guvernului nos
tru. Problemele pe care le-ain 
rezolvat au fost multe și, după 
cum se știe, le-am 
general bine. Mai 
mult de rezolvat — 
tern — pe drumul 
socialiste, precum și 
ternațional, pe drumul realizării 
unor relații principiale între ță
rile socialiste, între partidele co
muniste, a unor relații de colabo
rare cu toate statele.

Doresc să-ți urez, tovarășe E- 
mil Bodnaraș —■ a spus în conti
nuare tovarășul Ceaușescu, ca și 
în viitor, cu aceeași pasiune și 
energic, să acționezi împreună 
cu colectivul din caro faci parte, 
cu întregul partid, pentru pro
movarea politicii elaborate de 
Congresul al IX-lea — politică 
ce asigură mersul tot mai hotă- 
rît înainte pe calea socialismului 
a României, politică ce militează 
pentru promovarea unor relații 
de deplină egalitate între țările 
socialiste, între partidele comu
niste, pentru asigurarea dezvol
tării libere și independente a 
României, ca și a tuturor țărilor 
socialiste. îți doresc, în numele 
meu și al tuturor tovarășilor din 
conducerea de partid și de stat, 
al partidului nostru, multă sănă
tate, putere de muncă, multă fe
ricire.

Răspunzînd, tovarășul Emil 
Bodnaraș a spus, printre altele : 
Permiteți-mi să exprim deosebi
tele mele mulțumiri, întreaga și 
profunda mea gratitudine pentru 
manifestările de atenție, de prie
tenie și puternicele sentimente 
tovărășești care mi-au fost adre
sate astăzi, și îndeosebi, pentru 
cuvîntul cald al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

rezolvat în 
e, desigur, 
pe plan in- 
construcției 
pe plan in-

Referindu-se la semnificația 
împlinirii unei anumite vîrste, to
varășul Emil Bodnaraș, a spus,: 
Nici un ora ca ființă superioa
ră, socială, nu se poate realiza 
decît în măsura în care reușește 
să dea ceva oamenilor — și a 
da oamenilor însemnează în toate 
situațiile a depăși propriul său eu. 
Cu cît mai mulți sînt oamenii că
rora le poți da, cu atît realizarea 
este mai deplină. Comuniștii sînt 
acea categorie de oameni care 
prin poziția lor, științific funda
mentată, se situează la nivelul ce
lei mai depline realizări — pen
tru că scopul lor nu este simplu 
altruist, nu este de simplă bine
facere, ci un scop conștient, de. 
luptă, de transformare a societății 
umane.

Marea satisfacție pe care o în
cerc cu prilejul acestei aniversări 
— a spus vorbitorul — este dc-a 
fi putut participa activ, mai bine 
dc 37 dc ani, într-o activitate 
conștientă și deci a justifica — în 
măsura în care aceasta a fost fă
cută aici de către tovarășul 
Ceaușescu și în aprecierile expri
mate dc dumneavoastră în cursul 
zilei de astăzi — existența fac
torului calitativ în afirmarea exis
tenței mele ca om. Sigur, în re
cunoașterea acestei satisfacții nu 
lipsește și nu poate lipsi, jude
cind fără pretenția de a face un 
bilanț, constatarea că prin prisma 
experienței și a învățămintelor a 
37 dc ani dc activitate în mișca
rea revoluționară, multe lucruri 
le-aș fi putut face mai bine, la 
vremea lor, sau poate chiar altfel 
decît așa cum le-am făcut. Prin 
aceasta poate aș fi putut aduce o 
contribuție mai constructivă la 
străduințele colectivului nostru de 
crthducerc — din care de peste 
26—27 ani fac parte — de a 
rezolva problemele grele care i-au 
stat în față, deși pînă la urmă 
ele nu au rămas nerezolvate —

(Continuare în pag. a V-a) 1

CITIȚI IN PAG. A 3-A:
Sub semnul creației efervescente

pentru înflorirea României 
socialiste

• Memoria Moldovei
• 0 uzină a „premierelor" succesive

I

RECONSIDERAREA LITERARA 
TREBUIE SĂ AIBĂ IN VEDERE 

ÎNTREGUL ADEVĂR ISTORIC

„Olimpiada 
strungarului** 

și-a desemnat

Fiecare epocă își privește tre
cutul cu proprii săi ochi, își 
construiește imaginea asupra a- 
cestuia în lumina unor criterii 
ce decurg din concepția genera
lă pusă la baza societății res
pective. în lumina concepției 
materialist-istorice reconsti
tuirea imaginii trecutului este 
echivalentă cu o reformulare 
creatoare, în primul rînd a tu
turor valorilor mari, progresiste, 
acelea în care spiritul poporului 
și-a găsit cele mai înalte în
truchipări.

Literatura, expresie dinamică 
a puterii creatoare a unui po
por, este o realitate spirituală 
cu mari și fecunde resurse for
mative, capabilă nu numai de 
a ilustra pur și simplu — ceea 
ce nu-i puțin — resursele crea
toare dar și, acesta fiind rostul 
său profund omenesc, de a sti
mula mari sentimente, mari 
idealuri, mari angajări. Tocmai 
într-o asemenea accepțiune se 
desfășoară azi, la noi. întregul 
program de activitate în cîmpul 
literaturii, program ce are la 
bază, cît privește valorificarea 
creației trecutului, dezideratul 
unei largi informări, al unui 
discernămînt critic riguros, al

selecției care trebuie să ope
reze în ansamblul bogat al aces
tei creații — toate, destinate să 
explice științific, în virtutea u- 
nor principii ferme, evaluarea 
și aprecierea tuturor valorilor.

Criteriile valorificării moște
nirii literare exprimă concepția 
profund științifică a partidului 
asupra creației spirituale a 
înaintașilor, creație convocată 
în spiritul celei jfcai depline o- 
bicctivități istorice să participe 
la înnobilarea și educarea tutu
ror generațiilor, celor de azi și 
a celor viitoare.

Față de însemnătatea indiscu
tabilă a dezideratelor precum și 
a criteriilor științifice care să le 
înfăptuiască, este evident pentru 
oricine ce semnificație majoră - 
capătă toate instrumentele prac
tice ale valorificării creației tre
cutului. Ele trebuie adaptate 
cerințelor actuale, sarcinilor ge
nerale ale culturii de azi, întru- 
cît o adevărată cultură este un 
proces continuu ale cărui direc
ții principale de evoluție sînt 
organice și de necontestat prin 
nici un fel de voință arbitrară. 
O cultură care-și poate dovedi 
trecutul remarcabil unui prezent 
primitor, generos, este o realita

te națională de prim rang, un 
tezaur de viață spirituală a că
rui imagine este necesar a fi 
conturată și perpetuată în lumi
na adevărului istoric. Din pers
pectiva acestei considerații față 
de creația literară a înaintașilor, 
pe care partidul, conducătorii 
săi au afirmat-o în repetate rîn- 
duri — să amintim numai indi
cațiile Congresului al IX-lea în 
această privință precum și, re
cent, cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rostită la A- 
dunarea generală a scriitorilor 
— se cuvine să apreciem im
portantul rol social pe care îl 
capătă instrumentele de valori
ficare dar șl ceea ce, prin inter- 

-mediul unor astfel de instru
mente (studii, reeditări, antolo
gii), criticii noștri marxiști au 
izbutit-să realizeze.

Pentru'-t-ineret. trebuie să re
marcăm, realitatea valorificări
lor de pînă acum are o deosebi
tă importanță, ele reprezentînd 
singura imagine a unor creații

(Continuare în pag. a IV-a)

ciștigătorii
La Brașov s-a încheiat fi

nala pe țară a „Olimpiadei 
strungarilor", competiție pro
fesională prevăzută cu tro
feul „Strungul de aur“.

După ce duminică tinerii 
participanți la finală au sus
ținut proba practică, avînd 
de executat o piesă de difi
cultate, luni după amiază ei 
și-au dat întîlnire la Palatul 
Culturii.

Primii 24 de concurenți 
departajați de punctajul în
registrat la proba practică, 
au fost supuși unei preselec- 
ții verificare-extemporal care 
a numit pe cei 10 competi
tori direcți la cîștigarea con
cursului. Proba teoretică 
desfășurată după sistemul 
concursurilor cu public, a 
stabilit ordinea celor mai 
bine pregătiți dintre tinerii 
care au participat la finală. 
Deținătorul trofeului „Strun
gul de aur“, c Viliam Hasak, 
strungar la Uzinele Mecani-

NEAGU UDROIU

(Continuare în pag. a V-a)
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CREDE ȘI_NU CERCETA!
Procedînd astfel, ne-am fi vă- 

mt puși în situația <ie-a epuiza 
probabil toate ctivintele capabile 
să exprime satisfacții și laude, 
deopotrivă. Fiindcă imaginea pe 
care ne-o propune la început de 
săptămînă „nota de probleme" 
— programul, de muncă pentru 
șapte zile — este intr-adevăr 
tentantă. Enumerarea de intenții, 
concretizînd directive scaden
te din programul de activi
tăți trimestrial. vrea parcă să 
ilustreze în ordine mai toate ca
litățile pe care trebuie să le în
trunească preocupările unui or
gan însărcinat să coordoneze ac
tivitatea unor organizații numă- 
rînd în jurul a 6 000 de uteciști. 
Chibzuință și maturitate, viziune 
largă și investigație profundă, 
inventivitate, efort de-a înscrie 
activitatea comitetului municipal, 
a biroului său, cît mai exact pe 
coordonatele atribuțiilor și răs
punderilor sale. Preocupările in
tenționate vizează mai toate ca
tegoriile de tineri reprezentate 
în organizația municipală, de la 
elevii invitați în această săptă
mînă să-și analizeze activitatea 
din trimestrul I. pfnă la ti
nerii lucrători dim numeroa
sele instituții ale1 orașului 
pentru care s-a prevăzut 
o interesantă dezbatere privind 
responsabilitatea cetățenească ; 
evident, cu ponderea impusă de

„NOTA DE PROBLEME" 
CREEAZĂ, \lNTR-ADEVĂR, 

PROBLEME
Luni a trecut extrem de ușor. 

Deși în bugetul unei săptămîni 
contează mult, am trecut cu ve
derea unele discordanțe ivite în
tre imaginea pe care ne-o oferi
seră hîrtiile și cea pe care o în- 
tîlneam, reală. Este totuși, pri
ma zi.

Marți însă, neamințîndu-se un 
pas cît de cît hotărît în mate
rializarea lăudabilelor proiecte, 
reporterul și-a călcat întîia oară 
consemnul pe care și-l stabilise, 
de-a fi un martor rezervat și ne- 
stînjenitor. S-a adresat secretaru
lui comitetului municipal, tova
rășul Momeu Sabin, cu între
barea : care sînt perspectivele 
de realizare a acțiunilor stabili
te, care este stadiul de pregătire 
a! fiecăruia ? Rezumînd titula
tura acțiunilor. din „nota de 
probleme" redăm pe larg, ală
turi, răspunsul tovarășului se
cretar :

1. Disciplina în producție — 
dezbatere cu tinerii de Ia auto
baza Deva.

— S-a discutat despre o ac
țiune cu secretarul U.T.C. de la 
D.I.T.A. Dar activistul care răs
punde din partea municipiului 
e ocupat cu alte treburi Așa că. 
practic sînt convins că nu se 
rezolvă... 

numărul și importanța pe care o 
are fiecare categorie. S-au avut 
apoi în vedere, în contextul 
preocupărilor specifice fiecărei 
organizații, problemele cele mai 
arzătoare, la ordinea zilei, a- 
ceasta ilustrindu-se în egală 
măsură prin cele două ample 
dezbateri privind disciplina în 
muncă și răspunderea față de 
sarcinile profesionale preconizate 
pentru tinerii din transporturi și 
comerț, cît și prin orientarea în 
ceea ce privește activitatea din 
licee și școli profesionale spre 
adunările grupelor U.T.C. în ve
derea îmbunătățirii muncii la ni
velul claselor. Distribuția meti
culoasă a atenției pentru acope
rirea tuturor domeniilor de acti
vitate, îmbinarea activităților e- 
ducative ca atare, cu valoare de 
exemplu pentru organizațiile 
subordonate, cu acțiunile desti
nate instruirii și îndrumării co
mitetelor U.T.C., în sfîrșit, rigu
roasa precizare a termenelor și 
a răspunderilor ce revin fiecă
rui activist în înfăptuirea progra
mului stabilit — iată mai toate 
elementele prin care „nota de 
probleme" anunța pentru comi
tetul municipal, pentru activiștii 
acestuia, o săptămînă de lucru 
fructuoasă. Nu era decît de re
gretat absența fotoreporterului. 
Și totuși...

2. Consfătuire a organelor 
U.T.C. din sectorul comercial.

— Mf-am propus să mă ocup 
personal. O voi realiza chiar 
dacă depășesc termenul stabilit. 
Pentru mine nu va fi un necaz 
prea mare. Ne gîndim să che
măm la întrecere organizațiile 
U.T.C. din unitățile comerciale 
ale județului. Deocamdată mă 
gîndesc cum e mai bine s-o or
ganizăm. Cred că totuși o vom 
face duminică dimineața. E 
timpul cel mai potrivit...

3. Dezbatere cu tinerii din in
stituții.

Acțiunea era planificată chiar 
în ziua aceea.

— Invitatul, un procuror nu 
poate veni. Am amînat acțiu
nea. Nu deranjează cu nimic, 
tinerii n-au fost anunțați.

4. întîlnire cu tinerii de Ia 
șantierul de construcții.

Acțiunea urmează să aibă loc 
miercuri, a doua zi.

— De această acțiune răs
pund tot eu. dar Practic e a se
cretarului do la construcții. 
N-am avut timp să mă ocup. 
Am vorbit cu un tovarăș in
structor de partid. Mobilizarea 
e problema, nu știu ce a făcut 
dacă s-a reușit.

5. Tot pentru miercuri e pla
nificată o informare, politică la 
Șantierul termocentrjflei Mintia.

în realitate nu se va pu
tea «țiâe. S-ac. -putea, dar nu în 
mod corefrpunzător. Normal 
n-ar trebui să ne facem griji. 
Singura problemă este cine să 
facă infdrmarea. Locțiitorul 
pentru probleme de propagan
dă. Purceleanu. se ocupă per
sonal. Nu știu la .cine s-a orien
tat. am discutat șF-i era neclar.

6. Alte două informări politi
ce. la Grupul de șantiere și Ex
ploatarea minieră.

— La acestea am rehuntat. O 
să le ținem altădată...

7. Un simpozion „Județul in 
cifre și fapte" pentru tinerii de 
la I.LL. Si I.G.O.

— Totul e pus la punct. S-a 
vorbit cu tovarășii invitați.

8. Expunerea despre demo
cratismul orînduirii noastre ce
rută de tinerii de la E. M. Deva.

— Am convenit s-o facem 
altădată. Sint multi tineri în 
schimbul II si UI care n-ar pu
tea participa. Decît să facem un 
lucru formal...

9. Instruirea comisiei politl- 
co-ideologice șl culturale ți a 
responsabililor comisiilor pe

DE LUNI DIMINEAȚA
PÎNĂ DUMINECĂ SEARA

O SÂPTÂMÎNÂ de lucru la comitetul 
MUNICIPAL DEVA AL U.T.C.

UN „ȘOC PSIHOLOGIC", 
5/ ASALTUL IMPROVIZAȚIEI

Sesizate de situație, intervin 
organele superioare. Miercuri, 
primul secretar al comitetului ju
dețean U.T.C., tovarășul Viorel 
Faur, are o discuție serioasă cu 
activiștii comitetului municipal. 
Ca prin minune, la mijlocul săp- 
tămînii lucrurile iau o întorsă
tură cu cel puțin 180 de grade. 
Problemele „notei de probleme" 
își anunță una după alta rezol
varea. Ni se comunică realizarea 
nu numai a acțiunilor planificate 
ci și a altora pe deasupra. Re
porterul abia prididește să răs
pundă invitațiilor, stupefiat de 
miracolul pe care-1 poate produ

probleme ale comitetelor U.T.C. 
e prevăzută pentru miercuri.

— Se va tine la orele 16,30— 
17,00. Ne-arfi propus instruirea 
dar de fapt sîntem în căutarea 
comisiei.’".în ’faza de constituire.

întrerupem enumerarea, co
mentariul rieprezentînd diferen
te nici în privința celorlalte o- 
biective conținute în plan. Cu 
excepția fazâi municipale a „Să
niuței de argint" și a plenarei 
activului U.T.C. din liceele teo
retice, stacEfil de pregătire, pers
pectivele dcș realizare se exprimă 
în cuvinte- -de genul „am amî- 
nat“, țenuntat", „nu știm
dacă- se va-putea", „deocamdată 
n-am avui-timp" etc., etc.

Din tărîmul îmbietor al in
tențiilor, la cel al faptelor con
crete, ai senzația căderii în gol. 
O linie trasă dedesubtul pro
nosticurilor secretarului comite
tului municipal, și săptămînă 
atît de strălucitor anunțată te 
lasă cu mîna goală.

Tovarășul Momeu constată 
subit că „nota de probleme" e 
prea încărcată și începe să re
dacteze alta.

Ori cîte întrebări s-ar putea 
pune, noi ne-am oprit la una 
singură : La ce bun întocmim 
planuri ? Și, din nou, totuși...

ce o intervenție promptă. însoțit 
de instructorul Comitetului Cen
tral, căruia îi mulțumește pentru 
sprijinul în realizarea acestui 
articol, aleargă dintr-o parte în 
alta a orașului, pretutindeni a- 
colo unde comitetul municipal 
își comunică în sfîrșit materiali
zarea proiectelor adoptate. 
Miercuri la prînz va avea loc 
dezbaterea cu tinerii din institu
ții, seara — întîlnirea tinerilor 
de la șantierul de construcții ; 
joi instruirea comisiei politico- 
ideologice ; vineri, la prînz — 
întîlnirea cu tinerii care votează 
pentru prima dată, seara — in

formarea politică la șantierul 
Mintia ; în sfîrșit, sîmbătă și nu 
duminică, se va ține consfătuirea 
cu organele U.T.C. din comerț. 
La municipiu domnește o at
mosferă de muncă febrilă. Cei 
patru activiști aleargă, după pro
priile mărturisiri, dintr-o orga
nizație în alta, încît te miri că 
mai au vreme să se afle și-n 
sediu. „Acum am venit — ți se 
răspunde de fiecare dată — și 
plecăm iarăși". Cu elanul nu-i 
de glumit...

La fața locului, miracolul își 
dezvăluie insă substratul 
real.

O adunare de grupă a ute- 
ciștilor dintr-o instituție devine 
prin invitarea a încă 10—15 ți
neri șl a unui jurist, (evident nu 
persoana avută inițial în ve
dere). o dezbatere. De fapt pre
zentarea în 20 de minute a unor 
lucruri pe care cei prezenti, 
absolvenți de școli medii, le 
știau de la lecțiile de Consti
tuție.

întîlnirea pe teme politice so
licitată de tinerii de la șantie
rul de construcții și de care s-a 
ocupat personal secretarul co
mitetului municipal, se arată 
pînă la urmă o discuție între 
25 din cei 350 de tineri cămi- 
niști, și femeile de serviciu pe 
de o parte și administratorii 
căminului pe de alta, despre 

mersul acțiunii de schimbare a 
păturilor gri, „necorespunzătoa
re în condițiile actuale", cu pă
turi cadrilate și avînd în plus și 
număi- de inventar. E adevărat 
după vreo oră si jumătate de 
discuții gospodărești a venit si 
o ..brigadă științifică". Inițiati
va aparținea comitetului sindi
catului și nu activiștilor comi
tetului municipal U.T.C. Poate 
spre norocul lor, căci altfel ar 
trebui să-și reproșeze nu numai 
lipsa de calitate a textelor citi
te de cei trei comnonenți ai 
brigăzii, ci si confuziile evi
dente.

Instruirea comisiei politico- 
ideologice st culturale e re- 
strînsă mai întîi la o întîlnire 
cu responsabilii comisiilor ne 
probleme din comitete și apoi 
se amină. Din cei peste 80 de 
tineri cu asemenea responsabi
litate. convocați cu o zi înainte 
de secretara tehnică a munici
piului (să nu rămînă. vorba 
aceea, un om fără sarcini pre- 

else) s-au prezentat doar 
vreo 15.

In sfîrșit. ultima și cea mai 
importantă activitate — consfă
tuirea cu organele U.T.C. din 
sectorul comercial. S-a ținut 
sîmbătă seara. în sala mare a 
Clubului sindicatelor. E adevă
rat, cu o zi înainte se făceau 
încă sondaje privind modul 
cum ar trebui concepută o ase
menea acțiune, ..fișa orientati
vă" — un fel de film al desfă
șurării — fusese în cîteva rîn- 
duri dactilografiată în mai mul
te rînduri și tot mai suferea 
modificări. La prînz. secretarul 
municipiului încă se întreba ce 
va ieși, cum va ieși, asigurîn- 
du-ne totuși că nu se îndoiește 
de reușită. Nereușind șă intuim 
intențiile clare și definitive ale 
organizatorilor consemnăm doar 
ceea ce s-a petrecut. N-a fost 
nici consfătuire a organelor 
U.T.C. (din cei peste 40 de ti
neri din activul U.T.C. din a- 
cest sector fiind Drezenți doar 
cinci), n-a fost nici o consfă
tuire a tinerilor din comerț, 
prezența în sală (10 eleve de 
la școala profesională, 11 func
ționare de la Direcția comer
cială. I.C.R.A., T.A.P.L. etc., 
3 laboranți și... 3 vînzătoare) o 
dovedește. Si nici întîlnire cu 
consumatorii cum se afirmă pe 
parcurs, n-a fost dacă nu cum
va noi. ceilalți 14 de fată. între 
care și subsemnatul, lnstructo- 

rul C.C. al U.T.C., coresponden
tul ziarului nostru, redactorul 
de la ziarul județean, activiștii 
comitetului județean si munici
pal n-am fost probabil priviți 
și în această inevitabilă calita
te. O încercare a directoru
lui T.A.P.L. ajutat de un eco
nomist si un merceolog, de a 
stabili o definiție psihologică a 
personalității. Ce s-a înțeles, 
nu ne-a fost greu a ne convin
ge. întrebate care e diferența 
dintre ..serviabil" și .servil" — 
un aspect propus dezbaterii — 
10 din tinerele participante 
ne-au răspuns : „e unul si ace
lași lucru".

Oricît ne-am străduit, n-am 
reușit să înțelegem, din expli
cațiile oferite, cîteva lucruri : 
este sau nu vreo diferență între 
acțiunile unei organizații și cele 
pe care comitetul municipal le 
trece sub egida sa ? Planul co
mitetului municipal se poate re
zuma Ia o sinteză a principale
lor acțiuni din programele de 
activitate ale organizațiilor sau 

trebuie aă se ridice altă cali
tate ? In al treilea rînd ; cînd 
comitetul municipal își asumă 
„dreptul de autor" al unei ac-

I
UN PRINCIPIU COMOD: | 

IN LOC DE SOLUȚII I
SE CAUTĂ... SCUZE |Cu acțiunea de sîmbătă seara, 

dosarul săptămînii putea fi con
siderat închis. Orice intervenție 
n-ar fi putut îmbogăți cu nimic 
bilanțul sărac în care eșuaseră 
promisiunile atît de atrăgătoare 
ale „notei de probleme" 
care — merită reținut — 
conținea cele mai importan
te din acțiunile prevăzute 
pentru luna ianuarie. Și to
tuși duminică, dosarului i s-a 
mai adăugat o filă. Poate cea 
mai importantă. Din nou în bi
roul primului secretar al jude- 
țenei U.T.C.. activiștii comitetu
lui municipal sînt invitați să 
desprindă ei înșiși concluziile u- 
nei săptămîui de lucru. Discuții 
deosebit de aprinse însoțite ici- 
colo de cîte un regret. S-au re
petat în general cele prezentate 
de noi pînă acum, exprimîndu-se 
pe alocuri insatisfacția, nemulțu
mirea. Insuccesul unor acțiuni 
„a fost o surpriză", calitatea 
slabă a altora „ceva la care nu 
ne-am așteptat", iar nerealizarea 
a bună parte dintre cele prevă
zute „ceva ce se mai întîmplă" 
etc. Cînd s-a făcut anei la se
riozitate, la responsabilitate, to
nul care la început se vroia par
că autocritic s-a schimbat brusc. 
Si cei trei activiști ai comitetu
lui municipal chemați în fond ca 
din minusurile muncii de-o săp
tămînă să discearnă soluții pen
tru îmbunătățirea activității de 
viitor, au trecut repede la clavia
tura cauzelor obiective, a justi
ficărilor.

Mai întîi, „ne-am propus prea 
multe" și în acest caz „era de 
așteptat să nu le rezolvăm pe 

O ULTIMA CONSTATARE: 
dup/ o săptămînă 

URMEAZĂ ALTĂ SĂPTĂMlNÂ
Acceptînd poziția activiștilor comitetului municipal, discuția 

risca să se termine, asemenea articolului nostru, fără concluzii.
Nu s-a înlîmplat astfel. Ceilalți tovarăși participant Ia acest 

bilanț, primul secretar al comitetului județean U.T.C. și instructorul 
C.C. ai U.T.C. s-au străduit să limpezească lucrurile, să pună 
in evidență cauzele reale ale insa tisfacțiilor prilejuite de activitatea 
pe o săptămînă a comiielului municipal U.T.C. Lipsa de orga
nizare, lipsa mai ales a viziunii de ansamblu, absolut necesare unei 
bune coordonări a eforturilor, răspunderea adesea diminuată chiar 
față de îndeplinirea propriilor liotărîri. iată cîteva din adevăratele 
explicații. Ar fi fost de dorit ca de să fie sesizate de înșiși activiștii 
comitetului municipal. Altfel, adoptînd față de propria activitate 
compromisul, atitudinea îngăduitoare față de lipsuri șansele revi
rimentului sînt incerte. Sperăm că amintita discuție va constitui 
însă un punct de plecare. Dacă nu în săptămînă imediat următoare 
(pentru care programul de lucru se definitiva abia luni, marți) 
măcar în cele cc vor urma.

Rownind lă invitația de la începui socotim că ea poate constitui 
in acest sens un ajutor colegial. Totodată, dezbaterea pe care o pro
punem activișlilor U.T.C. va cristaliza, cu siguranță, concluzii do 
mai larg interes privind specificul activității U.T.C. la nivel do 

municipiu. NICOLAE ARSENIE

ținnl Înseamnă aceasta că rea
lizarea ei trebuie să devină o 
sarcină exclusivă a celor 4—5 
activiști salariați ?

toate corespunzător". Apoi, „au 
apărut și alte sarcini, am primit 
indicații să ne ocupăm și de alte 
lucruri". Demonstrația promptă 
că aceste indicații veneau tocmai 
în sprijinul realizării obiective
lor stabilite, face ca sarabanda 
motivărilor să alunece pe alte 
registre. Se ridică problema se
diului, (singura problemă, în
tr-adevăr, reală în rezolvarea 
căreia consiliul popular muni
cipal ar trebui să aibă 
mai multă, solicitudine) după 
care însă aceleași lamentări : 
„sîntem puțini activiști la muni
cipiu, unul e plecat în conce
diu" (nici un cuvînt despre ze
cile de tineri care ar trebui să 
formeze activul obștesc al comi
tetului, nici un cuvînt des
pre membrii comitetului mu
nicipal nesolicitați în realizarea 
nici măcar a uneia din acțiunile 
întreprinse) „nu ne ajută jude
țul" și în sfîrșit, „ce să facem, 
comitetele U.T.C. nu sînt recep
tive, manifestă inactivitate". Dar 
NOI ? Despre asta, pe cînd ?

Nici nu bănuiam că „proba" 
decisivă fusese păstrată pentru 
final. Ca dovadă că totuși depu- 
seseră eforturi — nu le contesta 
nimeni de altfel — așternuseră 
pe hîrtie toate acțiunile la care 
participaseră. Pe lista tovarășu
lui Momeu Sabin, secretarul mu
nicipiului, figurau două ședințe 
de primire în U.T.C. Reporterul 
și-a permis și aici o întrebare :

— Cîți tineri au fost primiți ?
— Nu știu. La o ședință n-am 

putut lua parte, iar la cealaltă 
n-am fost la partea a doua, cînd 
s-au discutat cererile.

Intr-adevăr, o probă...

CARTEA SOCIAL-POLITICÂ
PENTRU TINERET ÎN 1969

— Ce lucrări în sprijinul 
educației comuniste a tinere
tului pregătește redacția pen
tru tineret din Editura poli
tică în anul 1969 ? — este în
trebarea pe care i-am adre
sat-o tovarășului Tue Nico- 
lae, șeful acestei redacții.

— Redacția noastră are 
sub tipar, sau în pregătire, o 
serie de lucrări cu o largă 
tematică privind educația po- 
litică-ideologică, patriotică, 
moral-cetățenească (compor
tarea în societate și familie), 
ateist-științifică, de generali
zare a experienței organiza
țiilor U.T.C.. de educație 
pionierească etc.

Astfel, încă în cursul a- 
cestui trimestru vor apare 
volumele : „Mic dicționar de 
etică pentru tineret", primul 
de acest gen în literatura 
noastră". Pe teme de educa
ție politică și patriotică" — 
volum menit să contribuie 
la cunoașterea de către tine
ret a politicii științifice a 
partidului, a ideilor mar- 
xisin-leninismului. să cultive 
sentimentele nobile ale pa
triotismului și internaționa
lismului socialist — „Tinere
tul despre progresul științi
fic contemporan", „Treptele 
tinereții" (volum despre acti
vitatea educativă a organi
zațiilor U.T.C.).

In redacție, in fază înain

tată de pregătire, se găsesc, 
de asemenea, cîteva lucrări 
de certă valoare educativă. 
Este vorba de „Cartea fete
lor" care abordează o pro
blematică în strinsă legătură 
cu formarea personalității, 
profilul moral, activitatea, 
interesele și idealurile tine
relor fete etc. ; „Omagiu u- 
nor mari dascăli, în care se 
evocă figuri proeminente ale 
culturii noastre naționale.

Colectivul redacției. cu 
sprijinul unui colectiv de ac
tiviști ai U.T.C. și redactori 
ai presei de tineret, urmă
rește să trimită Ia tipar în

cel mai scurt timp și volu
mul „Tineretului despre 
U.T.C.", Lucrarea va înche
ga o suită de teme în care se 
vor prezenta maselor largi 
de tineri principalele carac
teristici ale Uniunii Tinere
tului Comunist precum și 
răspunderile ce revin tinere
tului în opera de desăvîrșire 
a socialismului in patria 
noastră.

Planul redacției pe 1969 
mai cuprinde și alte titluri 
de lucrări cu tematică foarte 
variată, cum sînt : „Portrete 
și momente de seamă din is
toria U.T.C.", „Dialoguri des
pre frumusețea comportării", 
„întrebări la care știința a 
răspuns și întrebări la care 
încă n-a răspuns", „Știința 
In anul 2 000", „Despre tînă- 
ra familie in socialism" etc.

INTERVIU CU
ACTORUL
SERBAN 

CANTACUZINO

EDITURĂ POLITICA :
• • * „Mic dicționar filozofic", lei 16.
George M. Marica și colectiv : „Ideologia generației române de 

la 1848 din Transilvania", lei 9,75.
Gh. Bobocea și Dan Viad : „Preocupările și sarcinile actuale ale 

Consiliilor populare". Iei 3.
Emilian Dobrescu : „Ritmul creșterii economice", lei 10,50.

EDITURA TINERETULUI : 
Rosny Aine : „Lupta pentru foc", lei 6,75. 
Justin Ilieșu : „Isprăvile vulpii", lei 2,75.

Casa de cultură 
a sectorului VIII. 
„Care este cea mai 
frumoasă profe
sie" ? întrebării 
care constituie o- 
biectul unei „mese 
rotunde" îi răspund 
un medic, un ingi
ner. un profesor 
și... un actor.

— Este întimpiă- 
toare prezenta dv. 
in această seară 
aici ?

— Nicidecum — 
ne răspunde Șer- 
ban Cantacuzino, 
actor la teatrul Ion 
Creangă. întîlniri- 
le cu tinerii din Ca
pitală ca și cu cei 
din diferite orașe 
ale tării în cadrul 
programelor orga
nizate de casele 
de cultură ocupă 
în preocupările 
mele un loc tot 
atît de important 
ca și repetițiile, 
spectacolele sau e- 
misiunile de la ra
dio si televiziune.

— Fiindcă ați a- 
mintit de televizi
une ...aceasta v-a 
lansat ca prezenta
tor. Este grea pen
tru un actor misiu
nea de prezenta
tor ?

— Grea foarte 
grea, dar îți oferă 
în același timp și 
satisfacții profesi
onale. Televiziunea 
solicită și șlefuieș- 
te la un actor mo
dalități de expresie 
dintre cele mai di
verse. Pe lingă 
versurile recitate, 
aici, am avut ade
seori ocazia să pre
zint diferite emi
siuni muzical-dis- 
tractive. concerte- 
spectacol. sau emi
siuni adresate ti
neretului. Aceste 
prezentări solicită 
întotdeauna o con
centrare maximă 
și te obligă la digre
siuni, comentarii, 
improvizații. — si
tuații absolut noi 
și care nu apar în- 
tr-un spectacol tea
tral pus la punct 
în cele mai mici 
amănunte. Ce pă
cat că în ultimul 
timp televiziunea 
n.u și-a mai făcut I
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loc în programele 
sale emisiunilor 
cultural-edu
cative !

— înlr-o perioa
dă relativ scurtă 
de cînd ați absol
vit Institutul ați 
jucat în 5—6 piese 
și în 3-4 filme. 
Care dintre rolu
rile interpretate 
v-au atras mai 
mult?

— Nu pot apune 
că a existat un rol 
pe care să-1 iubesc 
cel mai mult și 
asta. probabil, 
fiindcă au fost des
tul de puține. In
tr-un fel pe toate 
le-am iubit fiind
că am interpretat 
— atît în teatru 
cît și în film — 
eroi tineri, eroii 
vîrstei si genera
ției mele.

— O dorință pen
tru 1969.

— Piesa în care 
am început să re
pet. „Trandafirii 
roșii", de Zaharia 
Bîrsan. să fie una 
din piesele cele 
mai reușite ale 
acestei stagiuni.

SABINA
CARAUȘU

RIO BRAVO (ambele serii) 
rulează la Patria (orele 9,30; 
13; 16,30; 20). București (orele 
9; 12,15; 16.30; 20).

UN OM PENTRU ETERNI
TATE

rulează la Republica (orele 9; 
11,15: 12,45; 16,15; 18,45; 21.15).

ACEST PAMÎNT ESTE AL 
MEU

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11.30; 13,45: 16: 18.30; 20,45).

MARELE ȘARPE
rulează la Festival (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18.30; 21), Excelsior (orele 
9.45; 12,15; 14,45; 17,15; 19,45), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Modern (orele 
9,30: 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45).

UN DELICT APROAPE PER
FECT

rulează la Dacia (orele 8,30— 
16.30 în continuare ; 18,45;

20,45), Volga (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.30).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN (ambele serii)

rulează la Lumina (orele
9.30—16 în continuare; 19,30). 

CONCERTUL ANIMALELOR — 
DESPRE PIȚIGOI — NU VA 
MAI FI RĂZBOI — GALERIA 
— ISTEȚUL ȘI FIII SAl

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

PENSIUNE PENTRU HOLTEI
rulează la Victoria (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

CE NOAPTE, BĂIEȚI 1
rulează Ia Doina (orele 11,30;
13.45; 16; 18,30; 20,45) (Dimi
neața orele 9—10 pentru co
pii).

CLOVVNI PE PEREȚI
rulează la Union (orele 15;
16,45; 18,30; 20,15).

PRIMĂVARA PE ODER
rulează la Giulești (orele 
15.30; 18; 20,30), Aurora (orele 
9.15: 11,30: 13,45; 16; 18,15;
20.30).

HOMBRE
rulează la înfrățirea (orele 
15,15; 17,45: 20).

PANTOFUL CENUȘARESEI
rulează Ia Buzești (orele 15,30;
18) , RĂZBUNAREA HAIDU
CILOR (orele 20,30), Arta (o- 
rele 9—15,45 în continuare; 
18; 20,15).

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Cringași (orele 
15,30; 19), Viitorul (orele 15,30;
19) .

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN

rulează Ia Grivița (orele 9; 
11,15; 13; 15,45; 18,15; 20,30),
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

ASTA SEARA MA DISTREZ
rulează la Bucegl (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30).

FELDMAREȘALA
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 18; 18,15; 20,30),
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Unirea (orele 18;
20.30). MICA ROMANȚA DE
VARA (orele 15,30).

ÎMPUȘCATURI SUB SPÎNZU- 
RATOARE

rulează la Flacăra (orele 15,30;
18) , AVENTURA (orele 20,30), 

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII
rulează la Vitan (orele 15,30, 
18; 20,15).

BECKET
rulează la Miorița (orele 9,45;
13; 16,30; 19,45)

PRINȚESA
rulează la Popular (orele 18;
20.30) , RASCOALA (orele
15.30) .

SAMURAIUL
rulează la Munca (orele 18;
20), BALUL DE SÎMBĂTĂ 
SEARA (orele 16).

AVENTURILE LUI TOM 
SAWYER - MOARTEA LUI 
JOE INDIANUL

rulează la Moșilor (orele 15,30;
19) , Drumul Sării (orele 15,30;
19).

VIVA MARIA
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Floreasca (orele 9; 
11,30; 15,30; 18; 20,30).

ÎNTOARCEREA VRĂJITORU
LUI

rulează la Rahova (orele 15,30), 
TARZAN, OMUL MAIMUȚA

— FIUL LUI TARZAN (orele 
18,30).

MADE IN ITALY
rulează la Progresul (orele 
18 ; 20,15), TELEGRAME (o- 
rele 15,30).

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

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30), NEÎNȚELE
SUL (orele 15.30 ; 18 ; 20,30).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Cotrocenl (orele 
14,45; 17,30), NICOLA)
BAUMAN (orele 20.15).

VERA CRUZ
rulează la Pacea (orele 15,30; 
18; 20,30).

CUȚITUL ÎN APA
rulează la Central (orele 17,30- 
10,15: 21),UN OM PENTRU E- 
TERNITATE (orele 10; 12,30; 
15).

RIO BRAVO — la Sala Pala
tului, în zilele de 10, 11 și 12 
februarie. ACEST PAMÎNT 
ESTE AL MEU — în ziua de 
14 februarie.

Teatrul Național (sala Co
media) : BECKET, ora 19,30 ; 
(sala Studio) ; PĂRINȚII TE
RIBILI, ora 19,30 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : D-ALE 
CARNAVALULUI, ora 20 ; 
(sala Studio) : PHOTO-FI
NISH, ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottnra" (Bd. Magheru) : VI
JELIE ÎN CRENGILE DE 
SASSAFRAS, ora 19,30 ; (sa
la Studio) ; FEDRA, ora 20 ; 
Teatrul Giulești : VISUL U- 
NEI NOPȚI DE IARNA, ora 
19,30 ; Teatrul „Ion Crean

gă" : MUȘCHETARII MĂ
GĂRIEI SALE, ora 15,30 ; 
Teatrul „Țăndărică" (Calea 
Victoriei 50) : AVENTURILE 
LUI PLUM-PLUM, ora 17 ; 
Teatrul Satiric Muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : CA 
LA TĂNASE. ora 19,30 ; 
(Calea Victoriei 174) : VA
RIETĂȚI PE PORTATIV, 
ora 19,30 ; Teatrul de Estra
dă „Ion Vasiiescu" : DE LA 
BACH LA TOM JONES, 
ora 20 ; Circul de Stat : 
RAPSODIA ACROBATICA, 
ora 19,30.

Drum bun și vînt din pupa!
La Constanța a fost inaugurată Casa de cultură a tineretului —

Aseară Ia Constanța și-a 
început activitatea Casa de 
cultură a tineretului. Aștep
tată cu interes de toți tine
rii orașului, inaugurarea u- 
nui asemenea edificiu în o- 
rașul de pe malul mării are 
o semnificație deosebită.

Comitetul U.T.C. al muni
cipiului Constanța, principal 
responsabil al activităților 
care se vor desfășura sub e- 
gida noii instituții, și-a pro
pus să prezinte tinerilor din 
oraș manifestări care să-i a- 
tragă prin gradul lor de ine
dit, printr-un conținut In- 
structiv-educativ bogat. A- 
proape fiecare zi a săptămî- 
nli își va înscrie programul 
pe o arie largă tematică, 
fiind consacrate pe rînd ti
nerilor muncitori din indus-
trie, de pe șantierele de 
construcții, din comerț și 
cooperație meșteșugărească, 
docherilor, elevilor, studen
ților, tinerilor Intelectuali 
etc. în acest sens discuțiile 
din cadrul „Clubului contro
verselor", al ciclurilor sale : 
„Zlg-zag pe mapamond", 
„1001 de curiozități", „Alma
nah științific de la A—Z", 
fondul de publicații de in
formare românești si străine, 
colecțiile de fotografii, vor 
respecta principii selective 
potrivite cu intențiile după- 
amiezii respective. Expoziții
le periodice. Cafeneaua li
terară" si „Magazinul este
tic", înțelese ca mijloace 
complexe de recreere șl des
tindere activă, „Club-barul".

A apărut nr. 1/1969 al revistei
„Magazin istoric11

cercurile aplicative de radio 
și televiziune, artă plastică, 
aeronavomodele, foto, arheo
logie, Ansamblul artistic al 
tineretului, celelalte formații 
de muzică și dansuri vor 
completa paleta largă a o- 
fertelor Casei de cultură a 
tineretului din Constanța. Ele 
vor oferi posibilități multi
ple de petrecere a timpului 
liber, prilejul afirmării vo
cațiilor. talentului, preocupă
rilor majore, într-un dome
niu sau altul, vor stimula 
întreceri între organizații, 
făcînd din Casa de cultura 
un centru instructiv metodic, 
propagator de experiență 
pozitivă a organizației, de 
generalizare largă a acesteia.

MIRCEA gheorghe

Consfătuire de 

lucru cu tinerii 

mecanizatori
Peste 150 de tineri meca

nizatori din I.M.A. și I.A.S. 
județul Vaslui au partici
pat la întîlnirea organizată 
de Comitetul județean ai 
U.T.C. cu mecanizatori, cer
cetători și cadre de condu
cere din agricultură. Pe 
marginea temei „Prezența 
tinărului mecanizator in via
ta economică și soclal-cul- 
turală a satului" au vorbit 
Constantin Horobeț, prim- 
secretar al comitetului ju
dețean U.T.C., loan Davido- 
vici, cercetător la I.C.M.A., 
ing. Titus Neamțu, cercetă
tor la Stațiunea experimen
tală Perieni, Ing. loan Flo- 
rescu, director adjunct la 
Direcția agricolă județeană 
și numeroși tineri. Dezbate
rea a continuat cu olimpia
da mecanizatorilor. Locul 
întîi pe județ a revenit lui 
Gheorghe Boghiu, mecani
zator la I.MA. Vaslui.

CONSTANTIN OANCEA 
Subreclacția voluntară-Vaslui

L ii f e/c? vixiune
17.30 — Telex TV.
17,35 — Pentru elevi : Consultațiila limba română. Tema: „George 

Coșbuc, cîntăreț al frumuseților naturii și patriei". Pre
zintă : prof. dr. Augustin Z. N. Pop.

18,05 — Limba engleză. Lecția 46.
18.30 — Pentru copii : Micii meșteri mari. Cum se construiește

un radioreceptor cu reacție și un tranzistor.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — 2 Martie 1969 — Din carnetul scriitorului.
19,40 — „întrebări la care s-a răspuns... întrebări la care nu s-a 

răspuns încă...". Mecanismele cerebrale rămîn încă o 
enigmă ? Prezintă : dr. Valeriu Neștianu.

20,05 — Cronica artelor plastice.
20,20 — Seară de teatru : „Procesul Horia". Interpretează un 

colectiv al Teatrului Național din Cluj. Regia : C. Teo- 
dorescu. în distribuție : Toma Dimitriu, Octavian Cos- 
muțâ, Liviu Doctor, Gheorghe Radu, Valentina Dain, 
Dinu Gherasim, Aurel Giurumia, Eugen Nagy, DoreJ 
Vișan, Barbu Baranga și alții.

22,50 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.
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MEMORIA
MOLDOVEI%

MEMORIA PĂMÎNTULUI, A APEI, MEMORIA PIETREI Șl A 
CÎNTECULUI — MĂRTURII ALE STATORNICIEI MOLDOVEI, DE PE 
A CĂREI STEMA DE BRONZ NE PRIVEȘTE ZIMBRUL STRĂBUNILOR. 
MOLDOVA, PARTE STRĂVECHE Șl ÎNMIRESMATĂ A ȚĂRII, 

STRĂ-
PARTE STRĂVECHE Șl

ADUCÎND ÎN STEMA PATRIEI — A ROMÂNIEI SOCIALISTE 
LUCIRILE UNEI ISTORII FIERBINȚI Șl CULOAREA UNUI PREZENT 
DEOSEBIT DE BOGAT ÎN DARURI...

PROIECT

0 DISCUȚIE

nimenl n-ar fi putut să preva
dă exact viitorul acestui produs, 
concurat de altele similare, fa
bricate de tehnicieni 
o lungă experiență ;
15 ani. Bîrladul șl-a 
brica dublîndu-și 
(24 000 000 de rulmenți în peste 
200 de tipuri), dublîndu-și su
prafața, dublîndu-și calitatea 
produselor, astfel îneît, ceea ce 
părea la început un vis nesigur 
a devenit realitate.

Să compari ziua de astăzi cu 
cea de ieri nu este un proce
deu onest dacă urmărești scă
derea uneia din ele, dar dacă, 
cu gîndul curat, le vei rotunji 
tntr-o singură stemă, a zilei de 
mîine, atunci e bine fiindcă așa 
au făcut'șl înaintașii, la fel fa
cem noi, spre încrederea în 
viață a fiilor noștri.

strălni cu 
dar, după 
văzut fa- 
producția

O UZINĂ

A „PREMI

ERELOR"

Continuînd trecutul de glorie, 
prezentul își ocrotește comorile 
— pe care Ie înalță la noi stră
luciri — și își cinstește eroii. 
Neamul nu uită pe cei de ace
lași singe care au albit cu oa
sele lor vatra acestui pămînt, 
în bătăliile purtate de Ștefan 
și, dacă în ultimul pătrar de 
veac sîntem siguri de drep- 
-ul nostru la viață în libertate, 
atunci ceea ce construim din 
beton și sticlă și aluminiu este 
un răspuns peste secole Voro- 
nețului și Arborei, un semn că 
nici noi, după vorba strămoși
lor „nu facem umbră pămîntu- 
lui degeaba". Ei ne-au lăsat ce 
au avut mai scump, sîngele și 
cărțile, să ne pătrundem de în
țelepciunea lor.

în însemnările 
lător în Moldova 
lismului. cuvintele 
ma dată" ar trebui să precea
dă fiecare nouă cunoștință in
dustrială, căci pămîntul acesta, 
ca și țara toată, s-a schimbat 
din temelii.

Uzina pentru prelucrarea ma
selor plastice-Iași a intrat par
țial în funcțiune în anul 1963, 
producînd, pentru prima oară 
în țară, plăci extrase din poli- 
stiren și reclpienți din polieti
lenă cu capacitate mare, pînă 
la 140 de litri. Iată o comuni
care banală, intrată de mult în 
cotidian, dar care, la Iași, sub 
zidurile austere ale Cetățuii ș> 
ale Galatei. capătă rezonanțe 
deosebite. Atîția ani Moldova 
a trăit hrănindu-se dintr-un șir 
lung dc fapte care nu mai erau 
'le prezentului ; analele acestei 
provincii românești, carte de 
aur a României, au însemnat 
atîtea nume ilustre, atîtea fap
te glorioase în lupta pentru li
bertate socială și națională, in
cit se narea că istoria și-a spus, 
aici, ultimul ei cuvînt.

Dar iată că asistăm Ia ceasul 
altei glorii, a creației, și oamenii 
Moldovei nu s-au speriat de în
ceputuri. La Uzina pentru pre
lucrarea maselor plastice, în 
1968. se produc peste 40 de sor
timente, dintre care 32 la sută 
sînt exportate pe toate conti
nentele. E un argument — unul 
dintre multele — pentru explo
zia vitală a „locurilor unde nu
s. -j întimpla nimic", o legătură 
eu trecutul, o garanție a viito
rului. Dar numai acestei gigan
tice zone a noului, care se 
cheamă „platforma 
a lașului", ar trebui 
năm pagini întregi, 
antibiotice. Uzina 
chimice, marea centrală elec
trică de termoficare. sînt tot a-
t. itea argumente pentru explo
zia de vitalitate de care vor
beam. Și lașul nu e decît unul 
din „locurile unde nu se 
tîmpla nimic"...

Tn șesul Birladului, lingă 
chea cetate, marea Fabrică

își trimite produsele 
40 de țări cu înde- 
tradiție industrială.

1953. fabrica producea 
primul rulment

oricărui că- 
anilor socia- 
„pentru pri-

oare 
industrială 
să-i închi- 
Fabrica de 
de utilaje

...Trebuie să urci, la Iași, 
strada Sărăriel, către una din 
cele șapte coline pe care e așe
zat orașul vechi și Scaun al 
Moldovei. Aici istoria nu mai 
e subterană ; între atîtea ziduri 
vechi, mărturii ale cugetului 
moldav, alegem una. casa lui 
Anastasie 
1800 de 
Iordache 
epocii șj 
pe unde 
albe, dorice.

...In casa cea cu un singur 
etaj, la sfîrșltul secolului trecut, 
pe vremea cînd Iosif Nădejde 
era director de gimnaziu, un
deva, în vreo cameră mică, în
tre hîrtli mototolite și călimări 
uscate, se lucra pe paginile re
vistei „Contemporanul", iar în
tr-o magazie din fundul curții 
nepotul cărturarului. Octav 
Bănciiă, așezat pe un butuc de 
fag, amesteca culorile și gîndu- 
rile în primul său atelier de 
pictor sărac. Pînzele sale, ale 
omului despre care scria To- 
nitza că „rămîne, pentru toți 
cei ce știu să se dezbrace de 
prejudecăți în fața operei de 
artă și a artistului, unul din 
cei mai mari maeștri români, 
a cărui glorie, solid cimentată, 
nu va fi clătinată nici de igno
ranța unora, nici de ipocrizia 
altora", au mers în pas cu 
ideea progresului. Dacă i se 
poate reproșa’absenta unei tra
gedii interioare înnobilatoare, 
atunci răspunsul ar fi că Octav 
Bănciiă a avut mai mult : a a- 
vut înțelegerea revoltei și o 
participare tragică mai vibran
tă la viață, decît o angoasă de 
atelier. Pictura sa se va numi 
întotdeauna Anul revoluționar 
1907 și, dacă adăugăm Ia aceas
ta un talent robust, ajunge ca 
să iubim un mare artist, autor 
al protestelor cu nume semni
ficative : „Flămîndul". „Pax“. 
„Un grevist"...

Casă veche, clădire istorică, 
și cîte ca ea în dumnealui, 
dulce Tîrgul leșului 1

...Intri în Iași venind dinspre 
Bîrnova, și parcă are loc o so
lemnă trecere în revistă : mă
năstirea Frumoasa ruginește pe 
coasta dealului ca un măr roșu 
toamna ; la stînga, sus. Galata, 
în restaurare, își aurește zidu
rile cu lemnul schelelor ; la 
dreapta. Cetățuia, puternică, 
cum o arată și numele ; în față, 
turlele rotunde ale Mitropo
liei și zidirea Sfintei Golii. In
tre atîtea vibrații de piatră, 
casa mică de lîngă terasament, 
curat văruită în alb, cu gardul

Bașotă, ridicată la 
dumnealui, logofătul 

Catargiu, după gustul 
după cum văzuse el 

umblase, cu coloane

capacitate de 15 000 de metri 
cubi anual, buldozere, screpere 
etc. împlinirea unei tradiții re
voluționare se face sub ochii 
noștri, cartierul Nicolina devi
ne o podoabă arhitectonică : în 
locul cocioabelor — blocuri 
moderne de locuințe, cvartale 
vaste străjuind Bahluiul. Jert
fa Iui Ilie Pintilie, a comuniș
tilor. neînfricați luptftori pen
tru fericirea poporului, n-a fost 
zadarnică; amintirea lor, tur
nată în bronz omagial, va dăi
nui veșnic.

I
I

I

moldavă: SăvineștigeografieNouă

I
I

jos, trece aproape nevăzută, 
care știu, bătrînii și tinerii, 
cunosc locul în care s-a născut 

revoluționar și 
l pentru liberta- 

poporului. Pe 
o placă mo

ca nu numai

Ilie Pintilie, i 
martir al luptei 
tea și fericirea 
varul proaspăt, 
destă dovedește 
lovitura de sabie au înțeles-o 
din secole moldovenii, ci și 
forța de flacără a cuvîntului.

In partea asta. Iașii erau ai 
mulțimii. Casele joase, de pa
iantă, adăposteau familii nume
roase. Dimineața, de aici, ple-

In obiceiul locurilor pe care 
le colindăm a stat, din cele 
mai vechi timpuri, scrisul. De 
la cronicarii boieri Ureche și 
Costin, la Eminescu și Creangă, 
de la Sadoveanu și Bacovia la

HERALDICĂ
Prin Moldova trecînd acele suflete 
la focuri de măguri s-au strîns. 
Pumnii pe scuturi ninți, în pumni 
inima ca o efigie, din inimă curgînd 
ca o diră eternă prin văi, pe cîmpuri 
țărînă în locul nisipului din 
bătrîna clepsidră. Zodie prelungă 
a fost ca umbra magilor peste lume 
aruncată și de-a pururi închinînd 
pentru sănătatea îngerilor.
O, și acele suflete ale noastre prin 
Moldova trecînd și acele urme 
ca niște cărări de aur în cîmpia infinită 
a memoriei și acea marmură 
în care săbiile s-au auzit înotînd. 
Părinții au cules în nopți obosite 
pe cîmpurile de bătaie sîngele 
și în oale adînci și în amfore 
l-au îngropat timpului lăudîndu-l.
Cine de atunci scormonește pâmîntul 
în oalele acelea găsește comori.
Și cînd ridică fruntea pe ea se alină 
izbind ca în porțile cetății 
al voievodului temut buzdugan.

GEORGE ALBOIU

cau, cu lădițele de lemn și fe
linare cu ulei de rapiță, lucră
torii de la Atelierele C.F.R., 
grupuri tăcute, fluviu de oa
meni compact și masiv, ca o 
forță surdă. Atelierele, inaugu
rate în 1905, reparau locomoti
ve și vagoane. Aici și la Paș
cani erau centrele muncito
rești ale Moldovei, nucleul pro
letariatului într-o provincie ,.e- 
minamente agricolă" a unei 
țări „eminamente agricole".

De timpul acela amintesc 
doar casele memoriale și mo
numentele. Tncepînd de anul 
trecut, Atelierele C.F.R. „Nico
lina" au devenit Uzina meca
nică „Nicollna“-Iași, pilon pu
ternic al industriei noastre 
constructoare de mașini și uti
laje grele, cu permanentă dez
voltare. Uzina produce nivela
toare cu cadru larg, boghiuri 
cu cadru turnant pe două osii, 
de 30 tone, boghiuri pe trei 
osii pentru vagoane de 80 de 
tone, stații de preparat mixturi 
asfaltice cu o capacitate de 10 
tone pe oră, iar în curînd vor 
intra în fabricație noi tipuri de 
centrale mobile de beton cu o

cel mai tînăr poet al Moldovei, 
al cărui nume nu-1 știe încă 
nimeni, dar care își plimbă 
primăvara vîrstei în gradina 
din Dealul Copoului, în umbra 
Teiului sfint al poeziei, este ui
mitor cîți mari artiști și cărtu
rari a putut să ofere României 
acest pămînt bogat în visuri și 
în doine. Toate acestea dau la
șului universitar o amprentă 
pe care nici un alt oraș al tă
rii nu o are.

Peste 17 000 
în acest oraș 
sitate care a
secol de existență, fiind 
tă de Alexandru Ioan I, dat 
care, în anii din urmă, a cu
noscut prefaceri adînci. Ei în
vață într-o universitate nouă 
prin însăși structura ei, prin 
conținutul modern al învăță- 
mîntului, cu largi deschideri de 
orizonturi spre problemele vi
tale ale construcției noastre, 
favorizînd, în același timp, un 
dialog perpetuu și creator cu

studenți 
cu o 
trecut

învață 
univer- 
de un 
ctitori-

lumea și timpul. Ei 
devină specialiști de 
lificare ai României 
cetățeni și autori ai 
înscrisă cu fermitate 
civilizației avansate, 
toate acestea într-un 
tr-o ambianță de muncă si via
tă pe măsura temeiurilor înalte 
ce stau la baza universității 
azi.

lașul studenției boeme, cu 
dăile mizere închiriate de 
vreo madam Istrati sau Hobin- 
cu, cu mîncarea adusă din sa
tul de baștină de două ori pc 
lună de tătuca, e doar o adu
cere aminte. Numai în ultimul 
an, au intrat în construcție 15 
cămine cu 6 000 de locuri, gru
pate în Complexul social stu
dențesc din cartierul „Tudor 
Vladimirescu", cartier și cl în 
întregime nou. asta 
pomeni complexele 
turale de la Copou, 
nea, noi, adevărate 
versitare.

Am cunoscut cu ani în urma 
un cămin cu dormitoare de zeci 
de paturi? Ce se construiește, 
însă acum, pe malul stîng -1 
Bahluiului, va mulțumi cu si
guranță cele mai mari exigen
țe. Blocuri de cîte patru etaje, 
camere cu două paturi, cu bi
bliotecă. mese pentru studiu, 
difuzoare. grupuri sanitare ; 
fiecare etaj va avea o cămară 
de alimente, locuri pentru cu
rățat îmbrăcămintea, săli de 
lectură cu plafon fonoabsor- 
bant etc.

Și lașul studios nu se opreș
te aici. în zona Bucșinescu — 
Tudor Vladimirescu — Splai 
Bahlui, vor începe lucrările de 
edificare a clădirii Facultății 
de chimie industrială, care va 
cuprinde 12 catedre, laboratoa
re. săli de proiecție, amfiteatre, 
biblioteci și, bănuim, 
ceasta nu înseamnă 
este vorba doar de 
Cetății Universitare 
Trebuie adăugat.
nu a aflat încă : Moldova nu 
este universitară doar la Iași ; 
Galațiul. Bacăul și Suceava se 
adaugă 
atît de
Spunea Octav Bănciiă, în 1932 : 
„Suferința și mizeria nu pot fi 
niciodată în avantajul creațiu- 
nilor artistice și încă o condi
ție de bază a lor. cum încear
că să mă convingă anumiți 
scriitori. Dacă sărăcia lucie 
n-ar fi ros sufletul lui Emines- 
cu pe care l-am cunoscut, ge
nialul poet nu s-ar fi stins în 
floarea vîrstei și a geniului său. 
Dacă mizeria și nevoia de toa
te zilele nu i-ar fi urmărit pas 
cu pas, n-ar fi dispărut roși de 
sărăcie și ftizie sculptorul ie
șean Tonescu, pictorii de mare 
talent Andreescu, Luchian și 
Băieșu — spre a vorbi numai 
de ei".

SUCCESIVE

învață să 
înaltă ca
de mîine, 
unei țări 
pe orbita 
Și învață 
cadru, în-

de

o- 
la

fără a mai 
social-cul- 
de aseme- 
cetăți uni-

că nici a- 
totul. că 
începutul 

de mîine.
pentru cine

blazonului intelectual 
scump moldovenilor.

Generația căreia îi aparținem 
este ferită de o astfel de per
spectivă, ea are certitudinea 
unei evoluții armonioase, și, în- 
scriindu-se cu entuziasm pe li
niile acestei evoluții, deschisă 
de epoca noastră, pășește spre 
viitor cu pasiune, încredere si 
mândrie.
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cîte legende au moldo- 
cîte nu povestesc despre 

nemaiauzite nicăieri în

Pe harta geografiei industriale 
a patriei. Uzina de mașini grele 
— București reprezintă un peri
metru nou, un vlăstar al actualu
lui cincinal. Cu ce seamănă, cu 

• ce poate fi comparată ? Cel mai 
bine, cu ea însăși. Metafora ar 

. fi, aici, depășită de realități.
9 Ca multe alte noi apariții in

dustriale, noua uzină bucu-

•
 reșteană fixează în trecut puține 
date. în 1963, la marginea Bucu- 
reștiului, pe șoseaua Bercenilor,

•
 departe de schelele noului car
tier, s-au bătut primii țăruși. In 
iulie 1966 a fost semnat actul

•
 de naștere al noii uzine, prin 
intrarea în funcțiune a primului 
cuptor electric de produs oțel. 
a La scurt timp au urmat probele 
“ tehnologice ale secției forje ; aici 
a fost instalată cea mai mare 
a presă hidraulică din țară — 6 000 
dc tone-forță. Iar la sfîrșitul anu
lui a elaborat prima șarjă și cel 
de-al doilea cuptor electric — 
“ capacitatea fiecăruia fund de 50 
de tone. Oțel special aliat și înalt 

a aliat pentru construcția de ma- 
” șini, aceasta era cerința pentru 

care reșițeni și htinedoreni, veniți 
A să facă oțel hucureștean, și-au 
” pus în joc toată știința.

Puțin mai iîrziu a intrat în 
9 funcțiune și turnătoria de oțel

general, a inițiat și condus toate 
lucrările de turnare. Au fost 
multe și complicate rezolvări 
tehnice; înainte de operația 
propriu-zisă, a fost organizată 
chiar și o repetiție generală. To
tul, pînă în cel mai mic amă
nunt — ca înaintea unui mare 
spectacol. De pildă, o scenă: 
cărucioarele metalice care susțin 
oalele de turnare au pornit con
comitent de la oțelărie la tur
nătorie pe cale specială de ru
lare. Trei macarale rulante și-au 
întins brațele, au apucat oalele 
și s-au apropiat de același punct, 
iucrînd într-un sistem supraetajat. 
Adică, realizînd acea mișcare care 
să permită turnarea concomi
tentă. Ca și cum din trei sticle 
s-ar umple deodată un pahar, și 
nu un pahar, ci tot o sticlă, 
fiindcă forma de turnare n-are 
orificiile egale în diametru cu 
corpul său. In acest timp, pe 
platforma oțelăriei, se începea 
topirea metalului pentru cea de 
a doua șarjă.

Turnarea a durat peste 10 ore, 
iar răcirea colosului de oțel — 
2.5 de zile. Pentru a transporta 
piesa, C.F.B.-ul a întîmpinat 
greutăți. S-a ales un traseu a- 
nuine, au fost consolidate anu
mite porțiuni de cale ferată și

Din 
venii, 
vinuri 
altă parte și, e drept, dacă Mol
dova nu are mine de aur, a- 
tunci are Cotnarul și Panciul, 
Odobeștii și Buciumul, Uricanii 
și Nicoreștiul... Ba, se mai spu
ne că. aflindu-se bolnav Măria
Sa Ștefan, l-au lecuit o babă A 
din Nicorești, dîndu-i să bea o 
oală de lut ars eu un vin ne
gru vîrtos, care de atunci s-a 
chemat Băbească.

Și nu poți să nu bei ascul- 
tînd asemenea vorbe și ascul- 
tînd cum Hogaș îți povestește 
zîmbind subțire despre cum a 
petrecut într-un an_la Pîngă- 
rați. la mînăstire. 
popasului, să 
Piatra Neamț, 
lăuza din munți 
te locul.

în satele pe 
blat Hogaș și unde a băut ra- 
chiu prost și s-a chinuit cu co- (p 
vrigii străvechi ai unei prăpă
dite circiumi de țară, la Săvi- 
nești. Onești, Bicaz s-au înălțat 
puternice cetăți ale chimiei și ” 
energeticii. Județul Neamț, care 
trăia odinioară din plutărit și 
din stînele oamenilor mai a- 
junși, bîntuit de boli sociale 
s-a transformat într-un sediu, 
gigantic pentru oamenii tehni- 9 
cii, care deservesc o industrie 
de ultimă oră : Uzina de tiro 
și fibre sintetice Șăvinești, M 
Combinatul de îngrășăminte de 
azot Piatra Neamț, Uzina de 
țevi și Uzina mecanică Roman, a 
Hidrocentralele de pe Bistrița, " 
Fabrica de ciment Bicaz...

Asta înseamnă 5 miliarde dc _ 
lei valoarea producției indus- V 
triale pe județ realizată în a- 
nul 1968. iar viitorul se tradu
ce prin intrarea în curînd în A 
funcțiune a instalației de fire 
de mătase „relon III" de la U- 
zina de fire și fibre sintetice A'- 
Săvinești. a liniei nr. 4 — con- 
versii de la Combinatul de în
grășăminte cu azot din Piatra 
Neamț, a liniei de blocuri ce
ramice de la Fabrica de 
mizi „Zori noi".

In anii următori, vom asista 
la finalizarea unor noi 
strucții, cum ar fi Laminorul 
de 6 țoii al Uzinei de țevi din 
Roman, instalația „Melana III" — 
și cea de fire-cord de la Săvi
nești, care vor ridica volumul 
producției industriale cu încă W 
1 miliard de lei, în anul 1970.

Cifrele pot să pară aride, HO tone oțel lichid pentru bu- 
însă pentru cel care a fost pe V tucul hidrogeneratorului, 200 tone

După tihna 
coborîm către 
acolo unde că- 
nu mai cunoaș-

unde a um

căra -

con-

$

fontă, cea de a treia secție, 
projilind uzina cu o mure uni
tate 
luna 
ziua metalurgică București de
vine

,,Pentru prima oară in țară", 
ca și „cel (sau cea) mai mare" au 
devenit aici expresii curente în 
această uzină. Uzina a devenit 
un veritabil loc al premierelor. 
O „premieră" îi ia locul alteia : 
reușita reclamă o montare și mai 
mare. Se realizează turnarea și 
forjarea unor căituri pentru 
laminorul de la Galați — pentru 
prima oară în (ară micșorîndu-se 
astfel efortul valutar, ciștigin- 
du-se timp. Apoi piese mari tur
nate sau forjate pentru produc
ția proprie a unor uzine din 
Capitală, Reșița, Brăila etc. în 
anul trecut, colectivul uzinei a 
realizat premierele cele mai ui
mitoare de pînă acum în ma
terie. A livrat piese turnate și 
forjate pentru hidroagregatele 
de la Porțile de Fier ,■ cele mai 
mari realizate în țară — 178 
M W fiecare. în forme au curs

metalurgică, lncepiml din 
mai a anului 196”, U-

Uzina de mașini grele.

citera poduri. La gara uzinală a 
sosit apoi un viigon special. Bu
tucul a fost „montat" între două 
scuturi cu boghiuri puternice, 
deoparte și de alta, și expediat la 
Reșița.

Cifrele subliniază gradul de 
complexitate tehnică, iar premi
erele in sine reprezintă lot atîtea 
izbinzi ale colectivului de munci
tori, tehnicieni și ingineri ai 
uzinei.

N-am așternut pînă acum pe 
liîrtie nici un nume de om, fiin- 
du-mi greu asupra căiora să mă 
opresc fără a nedreptăți pe cei
lalți. Fiindcă fiecare premieră — 
un succes al industriei noastre 
în plină dezvoltate — reprezintă 
o victorie a întregului colectiv și, 
de ce nu, a fiecărui om în parte. 
Căldura care topește aici oțelul 
este și o căldură a bărbăției și 
abnegației. Numele lui Neaga 
Briscanu — turnător formator, 
al forjorului Gh. Brînzei. amin- 
doi veniți de la Reșița, ale maiș
trilor Ion Cozac și Nicoiae Mun- 
teanu — turnători, sau al ingine
rilor Oprea Petre, Al. Teofil; 
Gh. Chițu sînt bine cunoscute în 
uzină. Ei și alții ca ei sînt oa
meni ale căror bătăi de inimă 
fac să pulseze inima cea mare a 
cuptoarelor electrice, a presei, a 
turnătoriei... atunci cînd a- 
cești oameni vorbesc despre e- 
lectrozi, oțel, indici de produc
tivitate, carbon, cuvintele lor 
sună firesc, simți că ele au rezo
nanța cuvenită, că sensurile lor 
sînt integrate preocupărilor di
urne.

„Sigur, sarcinile de producție 
ale anuitii acesta sînt deosebite, 
dar complexitatea lor n-a inhibat 
colectivul, ci dimpotrivă, l-a sti
mulat — ne declara tovarășul 
Grigore Cîrjan, secretarul comi
tetului de partid. O spune hotă- 
rîrea noastră de a răspunde che
mării la întrecere." Și există deja 
cîteva cifre, care în curînd, la o 
nouă dezbatere a lor cu întregul 
colectiv, vor fi cu siguranță spo
rite. Iată două dintre ele: 
■4.500.000 lei peste pianul pro
ducției globale și 2.000000 lei 
peste cel al producției marfă. /\’i- 
lioane care semnifică capacitatea 
de mobilizare, o forță în plină 
creștere. în anul acesta, Uzina 
de mașini grele, vlăstar al ac
tualului cincinal, pregătește vic
torii industriale din următoarele 
planuri de înflorire economică.

pentru butucul rotorului turbinei 
precum și oțelul aliat cu crom 
pentru paletele turbinei. Să re
ținem că o piesă a necesitat 200 
tone otel iar oțelăria este dotată 
cu două cuptoare electrice cu o 
capacitate de 50 de tone fiecare ; 
în plus mai există încă un cup
tor mic electric pentru nevoi in
terne — circa 20 tone. Dacă 
toate elaborau șarja în același 
timp și umpleau oalele de tup- 
nare, abia se trecea cu ceva peste 
100 tone oțel lichid. Dar restul ? 
Orice formă trebuie umplută cu 
metalul lichid dintr„o singură 
dată. Oamenii de aici, aproape 
întregul colectiv al uzinei, susți- 

trăvi și la căprioare, în amurg, nuți de cercetătorii institutului 
de specialitate, au declarat des
chisă o mare bătălie: și-au a- 
sumat riscul turnării în etape. 
Umplerea formei cu oțelul reali
zat concomitent în cele trei cup
toare, menținerea metalului în 
stare lichidă cîteva ore pînă la 
realizarea unei noi șarje, de data 

£ aceasta rapidă — șl, astfel, în
cheierea turnării. Un comanda- 

a ment condus de directorul teh- 
„ „ nic s-a ocupat de realizarea o-
GEORGE ALBOIU și (cluhti }„ cuptoare, iar altul, în 
OCTAVIAN STOICA 9 fruntea căruia se afla directorul

aceste meleaguri acum două
zeci de ani, și care n-a întîl- 
nit în sălbăticiile Neamțului de- 
cit urși somnoroși, știe că me
rită să vii atîta cale nu nu
mai ca să vînezi cocoși de A 
munte, să culegi fragi și să 
pleci un genunchi la chilia lui 
Daniel Sihastrul. Pentru acela, a 
miliardele înseamnă lumina de W 
pc masa de lucru a savantului, 
harta multicoloră a reclamelor, _ 
pe marile bulevarde, energie 
pentru uzine și fabrici.

Nu este nevoie să afirmăm 
zgomotos că progresul este în 
firea lucrurilor, că ultimii ani 
ne-au obișnuit cu schimbările 
repezi de peisaj, dar ar fi, to- A 
tuși, interesant de aflat, cît s-a — 
construit în total în acești 
douăzeci de ani de socialism 1

Pînă atunci, să aprindem un W 
foc de cetină sub o geană de 
pădure și să ne gîndim Ia păs- __

de tipul 6205,

tot mai 
bogate, 
pentru

rulmenți 
in peste 
lungată 
Cînd. în

ve
de

în-

Reportaj de

Fabrica de rulmenți din Bîrlad. Oameni tineri, mașini tinere, 
produse tinere

cînd sub noi Bistrița e albă ca 
o speranță și cînd diminețile 
viitorului ni se anunță — în 
această Moldovă plină de ha
ruri și de parfum, ca pretutin- 
deni în această țară — 
strălimpezi și mai 
pîrguind roade de aur 
omul acestui pămînt.

V. CONSTAXTIXESCU
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născute în perioade pe care nu 
le-a cunoscut, în contexte pe 
care nu le poate înțelege decît 
tocmai grație roadelor muncii 
de cercetare a specialiștilor, 
eforturilor acestora de a da la 
Iveală lucrări cuprinzătoare, ju
dicioase, obiective.

Cum este și firesc, cele dintîi 
acțiuni ale oricărui proces de 
valorificare — proces care, el 
însuși, nu va înceta niciodată I 
— se întreprind asupra marilor 
personalități, reprezentînd în cel 
mai înalt grad geniul creator al 
poporului și care au dat opere 
profund semnificative pentru 
direcțiile proprii, organice ale 
culturii naționale. în această 
privință, cei mai mulți clasici 
ai literaturii române s-au bucu
rat de masive reeditări în tiraje 
de masă, răspîndite în toate ca
tegoriile, accesibile tuturor vîr- 
stelor. Efervescența, de exem
plu, a politicii editoriale ilus
trează într-o măsură tot mai 
mare eforturile ce s-au făcut și 
se fac pentru satisfacerea nece
sității accesului întregului po
por la marile valori naționale. 
De la monumentul pe care a- 
cademicianul Perpessicius îl 
înalță cu exemplară devoțiune 
lui Eminescu și pînă la edițiile 
din „Clasici români" ori „Scri
itori români", tirajele populare 
anuale din opera marilor scrii
tori, colecțiile de mare succes 
„Biblioteca pentru toți", și „Ly
ceum" — se poate vorbi cu în
dreptățire de o neîncetată ope
ră de valorificare editorială.

Cele mal multe dintre aceste 
ediții se întemeiază pe criterii 
selective și pe un discernămînt 
critic menite a avertiza cititorul 
asupra valorii reale a diverse
lor opere, asupra condițiilor so
ciale care le-au însoțit nașterea 
și, firește, care într-un fel sau 
altul le-au și determinat ori in
fluențat.

Este cunoscut, pe de altă par
te, faptul că nerespectarea, ne
înțelegerea ori ignorarea unor 
astfel de criterii științifice, ca
pabile să înlesnească o viziune 
critică asupra creațiilor 
ce fel, poate duce, și a 
la îngustarea tabloului 
la denaturarea lui chiar. Astfel, 
absolutizarea unora din criterii
le valorificării moștenirii lite
rare — criterii care, se știe, în 
concepția marxistă reprezintă 
un ansamblu de nedesfăcut și 
tneprioritar, un întreg unitar și 
nu o sumă aritmetică — a dus 
într-o anume perioadă la erori 
de natură sociologizantă, produ
cătoare de grave prejudicii asu
pra contribuției eminente a unor 
mari personalități literare inter
belice. Nu a fost de nici un fo
los, dimpotrivă, minimalizarea, 
într-o perioadă, a creației ar
gheziene. reducerea poeziei Iui 
Lucian Blaga la elementele de 
neacceptat ale filozofiei lui sau 
punerea lui Ion Barbu sub eti
chete cu totul neîncăpătoare. A- 
devărul — acela pe care parti
dul îl reclamă de la cercetăto
rul, criticai și istoricul marxist— 
este că cititorului de azi trebuie 
să i se înfățișeze imaginea rea
lă, necontrafăcută a fiecărui 
scriitor, împreună cu locul său 
în ansamblul literaturii națio
nale. corespunzător cu întreaga 
sa contribuție analizată în con
textul epocii, ilustrată de diver
se concepții, orientări, tendințe, 
confruntări ideologice și poli
tice.

Dacă judecăm lucrurile din a- 
celași punct de vedere, va tre
bui să subliniem necesitatea in
tensificării eforturilor întreprin
se din diverse direcții — învă- 
țămînt, cercetare istorică, for
me instituționalizate de studiu 
— toate sub imperiul acelorași 
ferme criterii ale politicii cul
turale a partidului. Tineretului 
trebuie să i se ofere cît mai cu
prinzător posibilitatea de a cu
noaște, grație unor temeinice 
studii istorice, ideologice, litera
re, realitățile de acest ordin 
ale tuturor perioadelor istoriei 
noastre. Fste singura modalita
te eficientă a unei serioase pe
dagogii a educației lui patriotice.

A discuta, de aceea. în spirit 
obiectiv, 
istoric șl 
xiste pe 
exemplu.
turii și literaturii noastre inter
belice nu poate însemna nici
decum o frustrare a valorii res
pective ci o solidă determinare 
a. ei. nu poate fi o diminuare 
ci o dreaptă și deci corectă re
staurare. 
Octavian 
Nicolae 
seamnă 
ceea ce 
poeziile 
uităm că acesta. într-o serie 
scrieri, în politică, s-a situat . 
poziții reacționare, retrograde ? 
Desigur că trebuie să criticăm 
această latură a activității sale".

In spirit obiectiv, propriu cri-

de ori- 
și dus, 
literar,

în lumina adevărului 
a interpretării mar- 
oricare dintre, de 
personalitățile cul-

Astfel, cu-privire la 
Goga, tovarășul 

Ceaușescu arăta : „în- 
oare că dacă preluăm 
a fost bun. valoros 

lui Goga. trebuie
în 
să 
de 
pe

ticii noastre marxiste, se desfă
șoară, de altminteri, cele mai 
multe dintre contribuțiile, inter
vențiile. schimburile de opinii 
pe marginea valorificării moște
nirii literare. In acest climat se 
situează opiniile formulate în 
„Contemporanul", „Scînteia", 
„România literară" pe marginea 
antologiei „Poezia română mo
dernă — de la G. Bacovia la 
Emil Botta" alcătuită de Nico
lae Manolescu sub egida „Edi
turii pentru literatură". Asupra 
obiecțiilor multiple ce pot de
curge din subiectivitatea auto
rului. din natura gustului său 
(firești între anumite limite) nu 
ne propunem să discutăm, ele 
fiind expuse cu claritate de pro
fesorul universitar și istoricul 
literar George Ivașcu în Con
temporanul, de profesorul uni
versitar Șerban Cioculescu, 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia, în „România literară" și 
profesorul universitar Al. Dima, 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, în „Scînteia".

In spiritul precizărilor de 
pînă acum — care, așa cum se 
știe, reprezintă, expuse desigur 
sumar, cîteva implicații ale cri
teriilor de evaluare marxistă a 
moștenirii culturale — sîntem 
datori să avertizăm cititorul a- 
supra caracterului mult prea 
incomplet în care anumiți poeți 
interbelici — discutabili și sub 
aspectul valorii artistice precum 
și, mai cu seamă, sub acela al 
concepțiilor promovate — au 
fost incluși în numita antologie. 
Este pe deplin corespunzător 
criteriilor invocate mai sus ca, 
în măsura în care istoria — 
momentele. actele, concepțiile 
pe care le-a acceptat ori numai 
suportat — este cunoscută, este
ticianul, criticul marxist să în
treprindă o minuțioasă analiză 
a acestora. o judecare a lor 
materiallst-dialectică. singura 
în stare să informeze cu obiecti
vitate cititorul, mai ales pe tî- 
nărul cititor. Anume, care este 
această istorie, ce ne spun mar
torii ei. ce forțe, ce curente, ce 
idei se ciocneau. în numele 
căror idealuri, în numele căror 
programe și ideologii 7

„Implicația mai tnult sau mai 
puțin fățișă — scrie G. Ivașcu 
— uneori de-a dreptul contin
gență dacă nu de perfectă 
identitate între conduita politică 
și propria lor ideologie sau 
creație literară, a fost atît de e- 
videntă la majoritatea militanți- 
lor din raza „ortodoxismului 
gîndirist" sau a „trăirismului", 
încît numai astfel se poate ex
plica reacția directă. în lanț 
continuu, a celor mai cunoscuti 
dintre scriitorii și publiciștii de 
orientare democratică (precum 
Ralea, Călinescu, Pompiliu Con- 
stantinescu. Șerban Cioculescu. 
T. Teodorescu-Braniște) ca să 
nu ne referim la atitudinea 
celor de la presa angajat anti
fascistă sau direct condusă de 
partid (precum Al. Sahia. M. R. 
Paraschivescu. Miron Constan- 
tinescu. Șt. Voicu. E. Jebeleanu, 
G. Macovescu ș.a.) împotriva 
literaturii însăși prin care scri
itorii reacționari sau deschis 
fasciști. în paginile unor publi
cații de aspect cultural sau lite
rar. în frunte cu „Gîndirea". ne
tezeau nu calea lui „Isus în țara 
mea", ci a „Statului etnocratic" 
așa cum un Nae Ionescu și aco- 
liții săi întru metafizică promo
vau mistica celei mai tenebroa
se dintre „filosofii", cea legio
nară".

împotriva unei asemenea ,.fi- 
losofii". care n-avea cum să 
nu-și exercite reflexele în crea
ția celor care o promovau, scri
itorii militanți. cei profund an
gajați prin activitatea politică 
și literară în apărarea drepturi
lor și libertăților umane grav 
primejduite, și-au spus cu cu
raj și demnitate cuvîntul de pe 
poziții în general democratice 
ori sub îndrumarea directă a 
partidului comunist.

Prezența în antologia citată 
a unor scriitori grav implicați 
în curente ideologice reacțio
nare. în mișcarea legionară (Ni- 
chifor Crainic, Radu Gyr, Aron 
Cotruș ș.a.) pretindea deci cu 
necesitate o informare cuprin
zătoare precum și (chiar dacă 
trebuie să menționăm, selecția 
poeziilor prezente în antologie, 
ne pune în față versuri este- 
ticește valabile) o evaluare 
critică fermă a întregii lor ac
tivității. în analiza unor aseme
nea fenomene literare deosebit de 
complexe și contradictorii, cri
teriul de apreciere nu se 
poate transforma subit într-un 
concept purist asupra valorii 
estetice, cîtă vreme este evi
dent că elemente ale gîndirii și 
concepțiilor promovate de poeți 
cum sînt cei de mai sus au in
vadat. la un moment 
universul poeziei lor.

dat. însăși

Cazul lui Aron Cotruș este 
ilustrativ. Poetul suportă o tot 
mai pronunțată alunecare spre 
dreapta. Aceasta n-a rămas fără 
repercusiuni asupra unei părți 
a creației lui. iar fenomenul 
însuși e înregistrat ca atare în 
presa vremii. Astfel, într-o cu
noscută „scrisoare deschisă către 
Aron Cotruș" se spune : „Dar 
să vedem despre ce mai glăsu- 
iește versul tău pietros ca mun
ții moților 7 Și ce mai povestesc 
Ion Codru. Patru Opincă, plu
garii și minerii tăi încruntați și 
hotărîți de altă dată 7

Cu mirare văd că au amuțit, 
în locul lor apare altă lume, o 
lume (...) care mînuiește „dar
nice și ucigașe unelte..." (Socie
tatea de mîine — nr. 2 din 1937).

Orice idee am avea despre 
poezie, nu se poate nega că. în 
asemenea cazuri, ea suportă o 
gravă alterare. în ultimă instan
ță pierzîndu-și „conștiința de 
sine”, în cazuri ca acela de 
mai sus, ea se pune in slujba 
unor idei retrograde, sustrăgîn- 
du-se menirii ei de a exprima 
omul, năzuințele, problematica 
sa complexă.

întreaga perioadă interbelică 
este agitată de convulsii ce se 
vor rezolva o dată cu intrarea 
țării într-un nou destin, sub 
conducerea partidului comunist. 
Angajați în spiritul și pentru 
realizarea acestui destin, scrii
tori de seamă, militant!, ne-au 
lăsat mărturiile lor. Iată ce 
scria poetul Miron Radu Paras- 
chivescu : „Din tot ce-am cules 
prin aspra trecere în viață se 
desprinde clar convingerea unei 
adinei și criminale inegalități 
care domnește între oameni.

Și atunci cînd afli cine e au
torul și profitorul acestei ine
galități. cînd știi că e domnul 
ce încasează milioanele de pe 
urma milioanelor de exploatați, 
cind știi că tot ce e proclamat 
sfint. drept și sublim nu repre
zintă decit valori și bunuri în 
serviciul aceluiași domn cu mi
lioane de arginti și de crime — 
care dintre cinstiți! și adevăra- 
ții artiști își va continua proce
sele intime și elevat spiritualis
te fără să fie orb, fără să fie 
surd, să fie laș 7 Și care dintre 
asemenea procese rezolvate îl 
va face pe el și opera lui mai 
demn. mai înalt, mai uman 7

Scriu fiindcă văd, fiindcă aud, 
fiindcă nu sînt laș. Fiindcă știu 
că lumea poate fi schimbată cu 
mult în bine („Facla" — 1935 — 
din voi. „Tradiții ale criticii li
terare marxiste din România 
1930—1940").

Sau, același scriitor, în „Cu- 
vîntul liber" (din 16 mai 1936) : 
„Valorile culturale pe care le 
refuză dl. N. Crainic sînt acelea 
pe care le refuză toată burghe
zia actuală în plină descompu
nere, în plin faliment — valo- 
rile repudiate oficial de fas- 
cism sînt posturile de avangar
dă culturală ale umanității, ace
lea prin care conștiința ome
nească își află promovarea, evo
luția : raționalismul..., evoluțio- 
nlsmul și — horribile dictu l — 
materialismul dialectic".

Intelectuali militanți de popu
lară audientă și-au exprimat 
protestul, contribuind, așa cum 
o atestă propriile lor mărturii, 
la înfruntarea plină de riscuri 
cu forțele obscurantiste.

Asupra tuturor acestor aspec
te, atît în latura lor istorică 
propriu-zisă cît și sub raportul 
creației literare exprimînd, cum W 
se vede, concepții, poziții opu
se, cercetătorul marxist e dator 
să informeze tinerele generații, 
să expună toate datele de care 
dispune, dîndu-le interpretarea 
cuvenită.

Firește, în această ordine de 
idei nu se pot ignora, așa cum 
arată șl G. Ivașcu, în studiul 
său din Contemporanul, lacu
nele serioase din sectorul teo
riei, criticii și istoriei literare, 
„și aceasta pe ansamblul lite- A 
raturii noastre, dar cu deosebire 
în cel al epocii interbelice (...) 
Constatarea nu e mai puțin fia- A 
grantă și în sectorul învățămîn- 
tului superior, unde lipsa edi
țiilor critice din operele mari- a 
lor scriitori se conjugă cu epui- “ 
zarea, chiar de la apariție, a 
cursurilor (e vorba de cele 
într-adevăr izbutite) sau a și 
mai puțin numeroaselor cule
geri de texte oglindind ideolo
gia noastră literară". A

Toate aceste regretabile omi- ” 
siuni de ordinul istoriei litera
re pot avea serioase repercu- 
siuni asupra procesului de V 
orientare a educației ideologice, 
și chiar asupra formării 
retului, între care nu în. 
mul rînd tineretul studios, 
cum ele pot contribui la 
turarea unei imagini incomple- A 
te ori deformate a tabloului de 
valori spirituale din trecut. A- 
supra scriitorilor interbelici e A 
de spus că se resimte o acută ” 
nevoie de clarificare, aceasta 
atit în ce privește valoarea ope-

rei lor, dar și semnificațiile 
unor laturi ale activității ideo
logice, politice, literare. In acti
vitatea editorială acesta e un 
gol regretabil căci el întreține 
niște vagi și nefondate judecăți 
de valoare asupra unor scriitori.

Desigur, cît privește antolo
gia lui N. Manolescu, așa cum 
spune Șerban Cioculescu, „Se
lecția, ca oricare alta, poate fi 
contestată. Ea definește prin în
suși subtitlul de la G. Bacovia 
la Emil Botta o adeziune fățișă 
la modernism, deoarece circum
scrierea cronologic mai exactă : 
de la T. Arghezi (care a debu
tat ca macedonskian instrumen
talist în 1896) Ia Magda Isanos 
(cea mal tînără dintre poeții 
care și-au încheiat activitatea 
în cadru! cronologic prescris) 
i se va fi părut mai anodină". 
Ceea ce este sigur, de necontes
tat, e faptul că cititorilor de azi 
le este absolut necesară o Anto
logie a poeziei românești, o se
lecție de pe poziții marxist- 
leniniste care să opereze decis 
și cu criterii științifice atît în 
creația epocilor trecute cît și în 
producția literară extrem de bo
gată a acestor ani ai socialis
mului. Act de selecție responsa
bilă, o asemenea antologie — 
fie ea și o antologie a poeziei 
moderne cum este aceea discu
tată — este necesar să aplice 
cuprinzător toate aceste criterii, 
luînd în considerație, în același 
timp, repercusiunile educative 
— în special în rîndul genera
ției tinere — pe care ea le im
plică.

Nu încape nici o îndoială că 
în aceeași măsură ca autorilor 
de studii și antologii, răspunde
rile pe care le presupun ase
menea întreprinderi de revalo
rificare revin și editurilor, 
cestea trebuie să propună 
program ferm, consolidat 
funcționarea fără greș a crite
riilor valorificării moștenirii 
culturale. întregul sistem insti
tuțional ca și publicațiile de 
cultură, de altminteri, pot con
cura mai substanțial, cu mai 
multă rigoare șl apelînd într-o 
măsură considerabil sporită la 
izvoare documentare de prim 
ordin pentru realizarea dezide
ratelor profesionale și de înal- 

semnificație socială ce stau 
fata întregului front al criti- 
noastre marxiste.

A- 
un 
de

In seria „Artiștii români con
temporani" va fi prezentat pic
torul Petre Abrudan. căruia 
Francisc Păcurariu îi consacră 
o plachetă. în care relevă con
tribuția artistului la transpu
nerea cromatică a peisajului îi 
vieții 
Mircea 
chetă 
lan 
specificului transilvănean, 
tea fiind însoțită de 27 repro
duceri alb-negru și 3 color. Jak 
Brutaru prezintă publicului o 
plachetă cu 30 reproduceri și un 
text consacrat graficianului 
Paul Erdos. Lui Grigore Va; 
sile, unul din pictorii cunoscuti 
ai noii generații, Marin Mihala- 
che ii dedică un medalion. R. 
Iosif, un nume cu circulație în 
lumea amatorilor de pictură, 
este prezentat de Radu Ionescu 
într-o plachetă cu 27 reprodu
ceri în alb și negru și 3 re
produceri color. Barbu Theo- 
dorescu închină un volum 
pictorului Costache Lecca, ar
tist cu un rol activ în revo
luția de la 1348, în cadrul ceriel 
„Artiști români", cu 31 de foto
grafii alb-negru și 10 color.

Menționăm, apoi, reeditarea 
cărții academicianului George 
Oprescu „Considerații asupra 
artei moderne". George Oprescu 
se ocupă de impresionism, neo- 
impresionism, expresionism, cu
bism, mișcarea „Dada" și supra- 
realism.

Leon Batistta Alberti (1404- 
1472) a fost unul din cei mai 
de seamă umanișci italieni din 
epoca renașterii. încît este bi
nevenită inițiativa editurii de 
a traduce volumul acestuia 
„Despre pictură".

In colecția „Biblioteca de 
artă" se reeditează cartea lui 
Perruchot. „Viața lui Van 
Gogh". O altă reeditare : „Via
ța lui Benvenuto Cellini" (1500- 
1571).

Celebrului pictor italian Titi
an i s-a consacrat un album în 
cuprinsul căruia au fost adunate 
textele cele mai de seamă scri
se po marginea vieții și operei 
pictorului, de A. Malraux, Ro
berto Longhi. Tudor Vianu Și 
alții. Albumul va avea circa 200 
pagini.

Seria 
încheie 
„Mica 
care se vorbește de pictura mo
dernă. Fiecare volum este pre
cedat de o scurtă prefață, urma
tă de o serie de reproduceri în 
alb-negru și 15 fotografii color, 
în fine, tot în aceeași serie sem
nalăm cartea lui Ed. Muller 
„Figuri și măști".

satului transilvănean. 
Toca semnează o pla- 

consacrată lui Corio- 
Hora, artist plastic al 

car-

cărților de pictură se 
cu volumul IV si V din 
enciclopedie A.B.C." în

Nu e deloc forțată asemăna
rea dintre basm și western, 
de la o netă delimitare a per
sonajelor, cei buni și cei răi, 
și pînă la finalul mereu feri
cit, spiritul justițiar triumfă 
într-o pedagogie de cea mai 
pură extracție, de cea mai lar
gă circulație și mai imediată 
accepție. Chiar dacă nu este 
„cinematograful prin excelen
ță”, cum a fost numit de An
dre Bazin, putem afirma, nu 
in pofida, ci in atmosfera ideii 
că cinematografia fără wes
tern ar fi la fel de tristă ca și 
o copilărie fără basm.

Cu „Rio Bravo" asistăm la 
una din încercările de a ieși 
cît de cît din legislația imua
bilă a genului; nu mai avem 
de urmărit o poveste din le
gendara cucerire a vestului 
sălbatic, ni se oferă un fapt 
moral pe . care filmul trebuie 
să-l detalieze pentru confirma 
rea unei dreptăți în numele 
căreia profesează șeriful.

O crimă murdară, un făptaș 
dintr-un mediu bogat, un 
martor al evenimentului care 
e chiar șeriful Chance, și apoi 
labirintul unor fapte în care 
sînt implicați cîțiva mercenari 
ai crimei, un alcoolic pentru 
care dreptatea e o noțiune 
inalterabilă, clasicul saloon — 
al cărui rol in western e defi
nit de „pistolul care trebuie 
să tragă în actul IV" după o 
teoretizare a gradației din ver
siunea exactă a unui unic dra
maturg — și mai ales o eroină 
prezentată în aceeași postură 
de fată visată pe care, în sfîr- 
și.t, o întîlnește cow-boy-ul cel 
bun. E și aici una din cele cî
teva reguli ale jocului din we
stern. Ne-a amintit-o tot An
dre Bazin, dclimitind : „femei
le, de la prima la ultima 
treaptă a scării sociale, în we
sternuri, sînt demne de dra
goste". Frumoasa Feathers — 
din film — se află nu numai 
pe o treaptă de jos a scării

sociale, cl și pe o anume treap
tă de jos morală: își cîștigă 
existența trișînd la jocurile de 
noroc. Și ea, ca și uitatul de 
soartă Dude, se înscriu in ga
leria unor oropsiți și mai ales 
umiliți pe care-i cunoaștem 
din romanele lui Faulkner, 
Dos Pasos, Hemingway. Erori
le destinului lor nu au decît 
o singură soluție — insistent 
subliniată, — un ultim corec
tiv : dragostea.

să reprezinte, laolaltă, idei și 
sentimente, acuratețea nara
țiunii cinematografice. Și mai 
presus de toate o reliefare a 
acțiunilor dincolo de grafia lor 
filmică spre ceea ce semnifică 
ele. în distribuția filmului său 
— cel mai mare și autentic in
terpret contemporan al we
sternului : John Wayne. Ase- 

a
e 
e

menea lui Jean Gabin, el 
creat un tip inimitabil care 
sau pare mereu același. Și

ti*: 4

Howard Hawks — regizorul 
— reprezintă prin filmografia 
sa o autentică istorie a filmu
lui american. Din 1926 și pînă 
acum a realizat peste 40 de 
filme de toate genurile: co
medie, dramă, film polițist, su
perproducții istorice, filmele 
de război, western. Marile sale 
realizări: „Scarface", „Viva 
Villa" (aici a întrebuințat ma
terial filmat de Eisenstein și 
Tisse în Mexic pentru un su
biect. care n-a convenit Hol- 
lywoodului aflat la stadiul 

"oficializat de „fabrica de vise". 
„Sergentul York", „Hatari", 
„El Dorado" (Ultimele trei au 
rulat și la noi).

„Rio Bravo" îl ilustrează 
perfect onestitatea profesiona
la, atenția spre personaje care

mereu așteptat, mereu „redes
coperit".

De la „Diligența" și pînă la 
„El Dorado", în ordinea crono
logică a turnării filmelor, pu
blicul nostru l-a văzut într-un 
mare număr de roluri dintre 
acelea care pot fi prezentate 
la un viitor program de cine
matecă sub un titlu de glorie 
„John Wayne — ultimul mo
hican al westernului".

îl dă replică în acest film o 
bună actriță, Angie 
(Feathears) și Dean 
(Dude), Walter
(Stumpy), John Russell (Nat
han). De menționat excelenta 
muzică semnată de Dimitri Ti- 
omkin.

Dickson
Martin 

Brennan

TUDOR STANESCU

RODICA ZANK

Atenție și precizie. O eroare 
infimă poate avea urmări din

tre cele mai neplăcute

C. STANESCU
(Urmare din pag. I) 

te sau rețete — documentare 
pe teren, studiu atît și atît la 
sută... ți tiu numai că anii a- 
ceia, anii noștri de ucenicie — 
drumurile, șantierele, partici
parea entuziastă — rămîn un
deva, în vîrstele și-n scrisul 
nostru de care — cu toate im
perfecțiunile lor — nu ne vom 
dezice niciodată. Sînt anii 
„luptei cu inerția", anii poe
ziei lui Labiș, pe care o reci
tim răscoliți de rezonanțe atit 
de familiare nouă.

Totdeauna «ni voi aminti 
drumurile, oamenii cunoscuti 
în țară — nopțile oțelului și 
hidrocentralele, campaniile se
cerișului și popasurile în „ca
merele de oaspeți", orizontu
rile Văii Jiului și începuturile 
irigațiilor în Bărăgan.

Mă gîndesc adeseori la con
structorii hidrocentralelor — 
la barajiștii și tuneliștii care 
și-au mutat casa de la Bicaz 
la Argeș, de la Argeș la Por
țile de Fier și de-acolo, la 
hâtru. Contemporanii primi
lor noștri ani de reporter care 
așteaptă, care visează încă noi 
începuturi, noi etape, în vre
me ce noi — și mă gîndesc 
la sedentarismul nostrul. de-a- 
cum, într-un fel ca la o tră
dare (dacă nu cumva cuvîn- 
tul sună prea dur) a lor, a 
celor care se pregătesc să în-

ceapă alte construcții in țară 
— vii și tineri și neatinși de 
oboseală.

Numai reportajele noastre 
au rămas ca probele de be
ton, pe fostele drumuri ale 
șantierelor, calendare cu date
le scrijelite grăbit, atunci cînd 
cimentul se mai decanta în 
forme necesare, atunci cînd 
toate zilele intrau într-o în
lănțuire solidară cu întregul.

Și-i bine că au rămas în ur
mă, depășite, că peste vrafuri 
se așează praful ; au fost vii 
atît cît trebuia, cît. le. cereau 
evenimentele, oamenii, fapte
le. Nici nu erau scrise din or
goliu — cred mai curînd că 
anonimatul lor era știut și ac
ceptat pentru că „anonima
tul" acesta privea doar su- 
perficia unor fapte, sensul ră- 
minînd, prin ani, același, tea
făr și viu, înscris în istorie.

Ceea ce am cunoscut, in 
anii aceia — rămîne. Faptele 
și adevărurile trecute prin 
probele temperaturilor înalte, 
nu se devalorizează niciodată.

Romantismul istoric — ro
mantismul generației noastre I 
Cei care ne urmează, care au 
vîrsta noastră de atunci — își 
vor alege drumul, fără sfaturi 
sau lecțioare orgolioase — flu
xul continuu al timpului no
stru conține și sensul care tre
buie înțeles și urmat.

i?

tine- 
uiti- 
după 
con-

Universul liniștit al cărții

INTRE DIVERTISMENT $1 EDUCAȚIE
Clubul tineretului din Oradea, 

aflat sub patronarea Comitetu
lui municipal U.T.C., corespun
de foarte bine denumirii. O do
tare foarte bună justifică fir
ma : o sală de spectacole invi- 
diabilă de multe alte orașe, 
două încăperi (care în alte 
locuri mai puțin norocoase țin 
loc de club), aparat de radio, 
televizor, mese de ping-pong, 
jocuri de șah, remy etc. Am pu
tea spune că denumirea este 
chiar modestă : instituția ar pu
tea purta, fără nici o exagerare, 
firma de casă de cultură a tine
retului.

Ar putea, dacă... n-ar fi 
un „dacă". Și pentru a face mai 
sensibil sensul restrictiv al aces
tui „dacă", să examinăm fapte
le, așa cum se înfățișează ele.

Vizităm clubul, însoțiți de Bă- 
9 cilă Nicolae, pe care secretarul 

cu cultura și propaganda de la 
Comitetul municipal Oradea, tov. 

£ Kovacs Carol, ni-1 recomanda- 
” se drept „directorul clubului 

nostru". Tovarășul Băcilă N. ne 
spune că, de fapt, el nu este în
cadrat ca director, ci numai ca 
administrator și că este singu- 

_ rul salariat al clubului. Prima 
Q încăpere, a doua încăpere... Do

tarea trezește cele mai optimis
te speranțe. Intrăm în luxosul 

A birou al tovarășului director. 
w Televizor, radio, o bibliotecă e- 

legantă. Așteptăm cu nerăbdare 
• să notăm activitățile clubului,

bănuite a fi interesante, pe mă
sura dotării. O întrebare „de 
încălzire" t

— Nu aveți magazie, dacă păs
trați aici televizorul și radioul 7 

Răspunsul vine sec, derutant: 
— Nu prea urmăresc tinerii 

programul.
A Firește —• ne facem curaj — 

într-un oraș cu atîtea antene pe 
acoperiș, televizorul nu mai este 
o noutate. Deci, să sperăm mai 
departe :

— Aveți o bibliotecă frumoa
să, deși cam mică pentru un 
club...

— Avem 1 800 de volume.
Răspunsul prompt ne duce la 

ideea că trebuie să ne reconsi
derăm părerea despre posibili
tatea noastră de a aprecia, din- 
tr-o privire, numărul de volume 
dintr-o bibliotecă. Un „Și ?“..., 
menit să ne ascundă încurcătu
ra. Interlocutorul ne înțelege 
greșit și scoate, curajos, un re
gistru, pentru a ne dovedi ca, 
așa cum afirma, „tinerii cer 
cărți și cu împrumut" (— „Sîn- 
teți deci și bibliotecar ! ?“ 
— Un zîmbet modest, afirma
tiv...). Registrul, însă, e un sim
plu inventar de cărți. Citesc 
ultima cifră : 189. „Vai ce dis
trat sînt 1 — intervine interlocu
torul nostru. Erau 189 de volu
me, nu 1 800". Evident, acum pu
tem presupune cît de multe 
cărți a împrumutat tinerilor — 
din biblioteca pe care o cu
noaște atît de bine — tovarășul 
director administrativ... Am pri
vit mai bine elegantul mobilier. 
N-am văzut acolo pînze de pă
ianjen (femeia de serviciu mî- 
nuiește conștiincios cîrpa), dar 
nu sînt sigur că n-am observat 
o dîră de praf în jurul cristalu
lui îndărătul căruia stăteau, es
tetic aranjate, cotoarele cărților.

întrebăm despre planul de ac
tivități :

— Nu l-am întocmit pe luna 
aceasta.

— Atunci, vorbiți-ne despre 
planul uneia din lunile trecute.

In sfîrșit, se găsește pînă la 
urmă un plan : e din luna au
gust... Renunțăm să-1 mai răs
foim șl intrăm direct în subiect:

— Ce activități desfășurat! la 
club ?

— Seri de dans. Avem orches
tră și două magnetofoane.

— Magnetofoane 7 Unde le ți-

neți ? (Nu le observasem în bi
rou).

— Sînt sus, deasupra scenei.
I.a insistențele noastre, vizi

tăm și „camera de sunet". Mag
netofoanele — nicăieri. Tovară
șul director se grăbește, zorit, 
să trecem mai departe. Remar
căm, in treacăt :

— Nu sînt aici magnetofoa
nele !

— A, da, îmi aduc aminte, 
s-a stricat ceva la ele, și cred 
că au fost duse la reparat.

In lipsă, deci, de acțiuni, să 
ne întoarcem, pentru a nu pleca 
cu mina goală, la plan. Planul

și alte acțiuni este foarte pre
car. Se țin. săptăminal, înaintea 
dansului de joi, „informări poli
tice scurte", specifică planul, și, 
din frecvența lor, înțelegem că 
sînt reduse la o simplă trecere 
în revistă a evenimentelor. Cît ■ 
de mare este preocuparea pen
tru informarea tineretului se 
vede și din faptul că nu există, 
în tot clubul, nici un ziar, care 
să poată fi răsfoit... In alte 
părți (unde există mai puține 
mijloace) s-au organizat cluburi 
de informare politică (Ia Iași, 
de pildă). Aici se proferă 
„scurte informări politice"...

CLUBUL TINERETULUI- 
NUMAr O SALĂ DE DANS ?

amintit (din luna august) cuprin
dea 14 acțiuni. Dintre acestea, 
10 sînt seri de dans, iar celelal
te patru : un medalion literar 
„Miron Pompiliu", o dezbatere 
pe tema „De la igiena intimă a 
femeii pînă la unele probleme 
sentimentale", o conferință — 
„Participarea României la răz
boiul antihitlerist" — și o para
dă a modei urmată iarăși de 
dans...

Divertismentul a copleșit în
treaga activitate (cită este) a 
clubului. Joile tineretului (des
pre care, într-un plan de pers
pectivă pe care ni l-am procu
rat mai tîrziu, se spune că „se 
vor îmbunătăți în sensul conți
nutului"), au devenit un pretext 
pentru dans, de vreme ce în ca
drul lor se țin numai con
cursuri de genul : „Cel mai bun 
solist de muzică ușoară", „Cel 
mai bun dansator". Oare 
arătau aceste manifestări 
inte de a li se „îmbunătăți" 
ținutul ?

Echilibrul între divertisment

cum 
îna- 
con-

Situația pe care am întîlnit-o 
la acest club pune în evidență 
cîteva dintre sursele unilatera
lității simplificatoare în activi
tatea pentru educarea tinere
tului.

în primul rînd. este vorba de 
o concepție îngustă asupra rolu
lui pe care trebuie să-1 joace 
clubul în relația cu tinerii. Deși 
se resimte necesitatea ca tineri
lor să li se ofere și altceva în 
afară de dans, se merge înainte 
pe căile bătute, comode. Dacă 
s-a intenționat — așa cum ne a- 
nunță același plan — „organiza
rea unor dezbateri publice, cu 
participarea largă a tinerilor, pe 
tema «Cine-i de vină», cuprin- 
zînd aspecte negative de com
portare, cazuri autentice, petre
cute în oraș, de nerespectare a 
normelor de conduită în societa
te, familie" — este semn că 
s-a simțit, totuși, nevoia îm
bogățirii unei activități mult 
prea rarefiate. De ce n-au 
prins viață aceste intenții, de ce 
au rămas doar pe hîrtie 7

O altă sursă a cultivării di
vertismentului facil este lipsa de 
organizare adecvată și de oa
meni specializați. Clubul de la 
Oradea ilustrează perfect acest 
lucru. S-a lăsat totul pe seama 
unui singur om, care să fie, în 
același timp, și director, și ad
ministrator. După opinia noas
tră, formulată pe baza faptelor, 
tovarășul in cauză nu prea este 
nici una, nici alta, 
schimb, un excelent 
artistic : instruiește cu 
grijă (aceasta l'iind. de altlel, 
specialitatea sa) formația de 
muzică ușoară a Ansamblului 
tineretului din Oradea. Dar a- 
celași lucru îl fac și alți oa
meni, pentru celelalte formații 
ale Ansamblului, și numai ■ în 
calitate de colaboratori. Proba
bil că, în cazul de care ne o- 
cupăm s-a crezut că se face o 
economie : avem. în aceeași per
soană, instructor, director șl 
administrator. Rezultatele, însă, 
sint opuse oricărei economii. 
Clubul — pentru a cărui ame
najare s-a cheltuit peste o ju
mătate de milion de lei — nu 
acționează pe măsura posibili
tăților sale. A face „economii" 
în felul în care s-a procedat nu 
este cea mai bună metodă pen
tru a se realiza un „beneficiu 
cultural" real.

Clubul tineretului din Ora- 
are nevoie de activi- 
culturale bogate, intere-

Este. în 
instructor 

multă

dea
tăți ............. .......
sânte, care să atragă in elegan
tul său sediu tot mai mulți be
neficiari ai culturii. Cînd se va 
rezolva acest echilibru între ne
cesități și potențialități ? Pro
blema. deocamdată, e deschisă, 
și o subliniem ca atare. Pentru 
că — cel puțin de data aceasta 
— mult invocata scuză a „con
dițiilor obiective neprielnice" nu 
are nîd un temei.

B. SABIN ,
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A 65-a aniversare 
a tovarășului 
Emil Bodnaraș

(Urmare din pag. I) 

dovadă că România, Partidul 
Comunist Român se situează a- 
colo unde se găsesc astăzi în 
prestigiul lor, în capacitatea lor 
de creație și de afirmare.

Partidul nostru se prezintă as
tăzi, a spus tovarășul Bodnaraș, 
cu colectivul de conducere cel 
mai puternic pe care l-a avut 
pînă acum. Sub îndrumarea aces
tui colectiv, după al IX-lea Con
gres, partidul nostru a putut să 
se angajeze cu mai multă hotă- 
rîre pe drumul desăvîrșirii operei 
socialiste.

După ce s-a referit la stilul de 
muncă colectiv instaurat consec
vent în conducerea partidului, to
varășul Bodnaraș a spus : Sigur, 
nu poți să nu te oprești în acest 
context al judecății, la persoana 
secretarului general al Comitetu
lui nostru Central. In formația 
noastră, tovarășul N i c o 1 a e 
Cea u șese u. exprimă două 
lucruri deosebit de valoroase: 
Trecutul său l-a legat de la în
ceput de cadrele cele mai vechi 
ale partidului și l-a pus în con
tact cu perioada cea mai grea în 
creșterea partidului nostru ceea

ce i-a permis să acumuleze o bo
gată experiență. In același timp 
el are suficientă tinerețe pentru 
a avea curajul adoptării noului fă
ră prejudecăți, realizînd o îmbi
nare armonioasă în care să se 
întrunească toate elementele ne
cesare luării unor hotărîri cît mai 
aproape de ceea ce exprimăm prin 
noțiunea just. Cu un astfel de 
colectiv, tovarăși, așa așezat și cu 
răspunderile astfel împărțite, cred 
că putem să facem față în bune 
condițiuni sarcinilor la care s-a 
referit tovarășul Ceaușescu aici.

Vă rog — a spus în continuare 
tovarășul Bodnaraș — ca în în
cheiere să-mi permiteți, odată cu 
repetarea mulțumirilor mele, să 
exprim întreaga convingere care 
mă animă pe mine și, indiscuta
bil, întregul nostru colectiv, că 
vom păși cu succes și în viitor 
spre realizarea marilor îndatoriri 
ce revin partidului nostru, atît pe 
scară națională, cît și internațio
nală.

Conducătorii de partid și de 
stat l-au felicitat călduros pe to
varășul Emil Bodnaraș, urîndu-i 
multă sănătate, fericire, putere de 
muncă în slujba partidului și a 
poporului nostru.

(Agerpres)

Geometrie industrială ; îmbinarea utilului cu frumosul

JARA si: pr -gătește 
DE A-ZGERI

A XVI l-a ședință a comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 

probleme economice
Zilele acestea, a avut loc Ia 

București cea de-a XVII-a șe
dință a comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru probleme eco
nomice.

La ședință au participat de
legațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. : Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Republicii Demo
crate Germane, Republicii 
Populare Mongole, Republicii 
Populare Polone, Republicii 
Socialiste România, Uniunii 
Republicilor Socialiste Sovie
tice și Republicii Populare 
Ungare.

In conformitate cu acordul 
dintre C.A.E.R. și guvernul 
Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia privind parti
ciparea Iugoslaviei la lucrările 
organelor consiliului, la șe
dința comisiei a luat parte o 
delegație a R.S.F.I.

Cu ocazia celei de-a zecea 
aniversări a activității comi
siei, participanții la ședință au 
fost salutați de vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Rădulescu, repre
zentantul permanent al Repu
blicii Socialiste România în 
Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc.

Comisia a ascultat raportul 
președintelui comisiei privind 
aniversarea a 10 ani de activi
tate a comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru probleme eco
nomice și cuvîntările condu
cătorilor delegațiilor țărilor. 
In raport și în luările de cu-

vînt s-a relevat că elaborarea 
de către comisie a unei serii 
de probleme economice im
portante, pregătirea de mate
riale metodologice și efectua
rea pe baza lor a unor com
parări între țări privind prin
cipalii indicatori economici, 
coordonarea lucrărilor de cer
cetare științifică în cele mai 
importante probleme ale cola
borării economice și organiza
rea de conferințe internaționa
le au contribuit la dezvolta
rea și adîncirea colaborării 
economice dintre țările mem
bre ale C.A.E.R.

In același timp, pe baza a- 
nalizei activității comisiei, au 
fost stabilite direcțiile princi
pale și formele activității a- 
cesteia pe anul 1969 și pe pri
mul semestru al anului 1970. 
Direcția principală a activită
ții comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru probleme eco
nomice în perioada imediat 
următoare o va constitui ela
borarea problemelor econo
mice generale, legate de îmbu
nătățirea în continuare a spe
cializării și cooperării în pro
ducție între țările membre ațe 
C.A.E.R. și R.S.F.I.

Comisia a examinat rezulta
tele activității sale efectuate 
în anul 1968 și a adoptat o 
serie de materiale metodolo
gice.

Ședința comisiei s-a desfășu
rat într-o atmosferă priete
nească și de colaborare fră
țească.

• LUNI -A PLECAT la Co
penhaga tov. Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la Comitetul Central al 
P.C.R., pentru a participa la cel 
de-al XXIII-lea Congres al Par
tidului Comunist din Danemarca.

Pa plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii Ni- 
colae Guină și Vasile Vlad, șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., activiști 
de partid.

In aceeași zi, tovarășa Ghizela 
Vass a sosit la Copenhaga. La 
aeroport erau prezenți Ib Nor- 
lund, secretar al C.C. al P. C. din 
Danemarca, precum și Gheorghe 
Ploeșteanu, ambasadorul Româ
niei în Danemarca și membri ai 
ambasadei.

• DELEGAȚIA Uniunii stu
denților din R. S. F. Iugoslavia 
(S.S.J.), condusă de Giuro Kova- 
cevici, președintele Uniunii, care 
la invitația U.A.S.R. a efectuat o 
vizită în țara noastră, a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Belgrad.

„Olimpiada
(Urmare din pag. 1)

ce Timișoara. Wilhelm Weis, 
de la Uzina de Vagoane 
Arad, a intrat în posesia 
„Strungului de argint", în 
timp ce loan Trenchea, de la 
Fabrica de Rulmenți Bîrlad 
a obținut „Strungul de 
bronz". Cei trei tineri strun
gari clasați pe primele locuri, 
în cadrul finalei pe țară a 
„Olimpiadei strungarilor" au 
fost distinși cu Diploma de 
Onoare a C.C. al U.T.C. Ei 
vor fi răsplătiți, de aseme

• MINISTRUL ENERGIEI e- 
lectrice, Octavian Groza, a plecat 
luni seara, la Sofia, pentru a exa
mina cu partea bulgară, proble
me privind încheierea primei e- 
tape a sarcinii de proiectare a 
Complexului hidrotehnic Islaz—, 
Somovit.

• LUNI, DELEGAȚIA GU
VERNAMENTALĂ condusă de 
Nicolae Giosan s-a înapoiat în 
Capitală.

Printre persoanele care au în- 
tîmpinat-o la aeroport se aflau 
Eliezer Doron, ministru plenipo
tențiar al Israelului la București 
și membri ai legației.

• LUNI A SOSIT în Capitală 
M. V. P. Peiris-Obe, noul amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Ceylonului în Republica 
Socialistă România.

• LA SEDIUL REPREZEN
TANTEI comerciale a Ambasa
dei R. D. Germane la București 
a avut loc luni o conferință de 
presă cu prilejul apropiatei des
chideri a tîrgului de la Leipzig. 
Despre acest eveniment a vorbit 
Heinz Mehnert, director adjunct 
al Oficiului tîrgului de la Leipzig,

(Agerpres)

strungarului"
nea si cu o călătorie peste 
hotare.

Pentru rezultatele bune 
obținute în cadrul concursu
lui, Laurențiu Mărgineanu, 
de la Uzinele „Electro- 
putere" — Craiova și Marius 
Roman, muncitor în cadrul 
Sistemului hidro-energetic șl 
de navigație Porțile de Fier, 
au primit mențiuni.

în numărul nostru de mîi- 
ne, vom reveni cu un repor
taj de Ia desfășurarea fina
lei „Olimpiadei pe țară a ti
nerilor strungari".

Participare 
entuziastă

^Urmare din pag. I) 

propuneri privind gospodărirea 
mai judicioasă a fondurilor și 
ritmicitatea aprovizionării popu
lației.

Tehnicianul Dumitru Vasilescu, 
a relevat, de asemenea, eforturile 
pe care le face statul în dome
niul construcției de locuințe. El 
a criticat, totodată, concepția 
unora dintre angajații întreprin
derii nr. 7 de construcții-mon- 
taje și ai trustului județean de 
construcții, care nu acordă sufi
cientă atenție lucrărilor de fini
sare a unora dintre blocuri, și 
tergiversează construcția căilor de 
acces în zonele noilor cartiere.

In încheiere, Gh. Chiriță a 
arătat că multe din neajunsurile 
existente pot fi înlăturate cu po
sibilități locale. El a asigurat 
adunarea că organele locale, avînd 
sprijinul cetățenilor, se vor ocupa 
cu nrai mult interes de rezolvarea 
propunerilor făcute, subliniind că 
scopul politicii partidului este de 
a sluji cît mai bine interesele 
oan nilor muncii.

Ir. cursul aceleași zile alegă
torii din comuna Buhoci s-au în- 
tîlnit cu Gheorghe Hassan, rec
torul Institutului pedagogic din 
Bacău, candidat în circumscripția 
electorală nr. 5 pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare 
Națională. Evidențiind transfor
mările care au intervenit în viața 
comunei lor, în perioada actualei 
legislaturi, transformări al căror 
fundament îl constituie coopera
tiva agricolă de producție, nu
meroși țărani au arătat că ele se 
regăsesc astăzi în întreg județul 
Bacău. întărind prin date statis
tice și fapte de necontestat spu
sele alegătorilor, Gheorghe Has
san a arătat că pe ogoarele coo
perativelor agricole de producție 
lucrează acum mai bine de 1 730 
de tractoare, 1 000 de semănători 
mecanice și peste 600 combine 
pentru recoltat păioase și porumb. 
Efectuarea principalelor lucrări 
la un înalt nivel agrotehnic a avut 
ca efect creșterea continuă a 
producției vegetale și animale și, 
ca atare, sporirea veniturilor ță
rănimii.

în cadrul întîlnirii, candidatul 
a vorbit, de asemenea, pe larg 
despre succesele obținute în do
meniul dezvoltării culturii. Bacăul 
— altădată un tîrg sărac de pro
vincie lipsit în bună măsură de 
instituții culturale — a devenit în 
anii construcției socialiste un cen
tru studențesc. Institutul Pedago
gic din acest oraș numără aproape 
1 000 de studenți. în județul Ba
cău există astăzi 153 case de cul
tură și cluburi, 174 așezăminte 
culturale sătești, 330 de biblioteci 
și 239 unități cinematografice.

Tot luni, candidații Frontului 
Unității Socialiste pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare 
Națională — Silvia Irofte, Dumi
tru Mihoc, Ion Popa, Gheorghe 
Popa și Maria Rusu s-au întîlnit 
cu alegătorii din localitățile Be- 
rești-Bistrița, Secuienl, Motoșeni, 
Cociu, Dumbrava și cu salariații 
de la Fabrica de bere din Bacău

Intîlnirile dintre alegători și 
candidații Frontului Unității 
Socialiste au relevat hotărirea 
fermă a tuturor celor ce mun
cesc de la orașe și sate, vîrst- 
nici și tineri, de a da votului 
de la 2 martie forța unor cît mai 
importante realizări în înfăptui
rea programului elaborat de par
tid pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste în România.
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și 6533 jnilioane lei, în anul 
1965). Domeniilor culturii și 
științei le sînt repartizate 3075,9 
milioane lei în 1969, cu 903 mi
lioane lei mai mult decît 
1965.

„Puterea populară acordă 
nesiăbită atenție instruirii și 
ducării tinerei generații, dezvol
tării învățămîntului de toate gra
dele, formării de specialiști do 
înaltă competență. Porțile școli
lor sînt larg deschise tuturor ti
nerilor dornici de învățătură. în
cheierea acțiunii de generalizare 
a învățămîntului de 8 ani — 
factor de mare însemnătate al 
revoluției culturale — deschide 
noilor generații largi posibilități 
de îmbogățire a cunoștințelor, a- 
sigurind un grad ridicat de 
tură și civilizație întregului 
por" — citim în Manifestul 
1965. Astăzi, peisajul școlii 
mânești atestă dezvoltarea 
perfecționarea continuă a învă
țămîntului de toate gradele, prin 
realizarea prevederiloi docu
mentelor Gongresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Român. 
In anul școlar 1968 —1969 
au fost cuprinși 3,3 milioane e- 
levi în învățămîntul de cultură 
generală — adică 
vîrstă școlară — 
în învățămîntul 
141.900 în liceele 
te, școlile tehnice 
și 147.600 studenți. A crescut 
cu 9400, față de anul școlar 
1965—1966, numărul cadrelor di
dactice, acest puternic detașa
ment de educatori ai tinerei ge
nerații ajungînd astăzi la 
182.000.

„înfăptuirea sarcinilor înscrise 
în Directive necesită pregătirea 
unui număr tot mai mare de 
cadre cu calificare superioară 
pentru toate domeniile adecvate" 
— se precizează în documente
le Congresului al IX-lea al 
P.C.R. Iată, azi, răspunsul învă
țămîntului nostru superior: în

toți copiii de 
249.600 elevi 

profesional, 
de specialita- 
și postliceale

♦

REALITATE

1967
196S — 23.000 absolvenți. în a- 
nul universitar 1968—1969 sînt 
înscriși cu 17 mii studenți mai 
mult decît în anul universitar 
1965—1966. De doi ani, orașul 
Ploiești a devenit al 16-lea cen
tru universitar al țării. Pentru 
douăzeci de specialități, din 
toamna anului 1968, institutele 
tehnice pregătesc și cadre 
subingineri.

„Dezvoltarea impetuoasă 
științei și tehnicii, creșterea 
lumului de cunoștințe ce 
buie însușite de elevi impun 
cerea în următorii ani la pre
gătirea condițiilor pentru mări
rea duratei învățămîntului obli
gatoriu" — un alt proiect din 
1965. Școala, ca principal izvor 
de cultură și factor de civili
zație a cunoscut în ultimii 
importante transformări, 
pregătit condițiile pentru 
rea duratei învățămîntului 
gatoriu, astfel îneît ÎNCEPÎND 
CU 1969 SE TRECE LA ȘCOA
LA GENERALĂ DE 10 ANI. 
în prezent, funcționează în ca
drul învățămîntului mediu și 
165 de licee tehnice de spe
cialitate — industriale, agricole, 
economice — ca urmare a rea
lizării măsurilor preconizate în 
1965 în legătură cu specializa
rea de cadre medii necesare 
conomiei naționale.

Numai în 1968, au fost date 
folosință în învățămîntul 
cultură generală, mediu, profe
sional și tehnic peste 1900 săli 
de clasă, s-au construit spații de 
învățămînt destinate învățămîn
tului superior, în suprafață de 
peste 32.000 m.p., 10 noi cămi
ne studențești cu o capacitate 
de circa 3500 locuri, două can
tine moderne pentru 6000 stu
denți. Anul trecut, au fost a- 
doptate importante documente 
ce impulsionează mersul înainte 
al învățămîntului din 
noastră, asigurîndu-i 
tarea la nivelul cerut 
voltarea economică și

BFL ȘOV
(Urmare din pag. I)

cunoscutele afișe electorale în 
limba română și chemări în 
limbile naționalităților conlo
cuitoare. „Trăiască Partidul 
Comunist Român — forța 
conducătoare a întregului 
nostru popor

Am încercat să surprindem, 
ieri în Brașov, frumosul și in
dustrializatul oraș de la poa
lele Tîmpei, profilul unei zile 
electorale. Nu am putut mer
ge în toate numeroasele clu
buri, case de cultură, în toate 
cele 35 de puncte de consul
tare electorală sau în cele 81 
de biblioteci, unde aveau loc 
simpozioane, spectacole, întîl- 
niri în jurul mesei rotunde pe 
temele dezvoltării municipiu
lui Brașov și a țării întregi, 
ale programului cu care se 
prezintă în alegeri candidații 
Frontului Unității Socialiste. 
Am ascultat însă cîteva emi
siuni ale stațiilor de radiofi- 
care municipale. Rubricile e- 
lectorale intitulate „Cunoașteți 
candidatul f'", „Uzina noastră 
(sau orașul nostru) în cifre și

e-

în 
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patria 
dezvol- 
de dez- 
socială

*

fapte", „Brașovul ieri, azi, 
mîine", realizate cu fantezie, 
ne aduceau în față at
mosfera entuziastă cu care 
cetățenii municipiului în- 
tîmpină importantul eveni
ment al alegerilor de la 2 
martie. Un tablou semnificativ 
al realităților brașovene ni 
l-au oferit ieri diapozitivele 
proiectate pe ecranul cinema
tografului Patria. Fotografii, 
schițe, desene, cifre compara
tive prezentate în grafice su
gestive, toate atestau dezvol
tarea impetuoasă a orașului în 
ultimii ani. Primul diapozitiv 
arăta că între anii 1965—1968 
investițiile pentru dezvoltarea 
economică a Brașovului au 
sporit de la 675 milioane la 
1 300 000 000 lei, iar producția 
globală a crescut de la 8,3 mi
liarde la 12,4 miliarde lei. 
Diapozitivele următoare ates
tau că în 1969 vor fi construi
te locuințe din fondurile sta
tului în valoare de 90 milioa
ne, că pentru cheltuielile cub 
turale au fost alocate 14 mi
lioane, iar pentru sănătate 87 
milioane.

actuală și de perspectivă a Ro
mâniei socialiste.

„Se vor construi in această 
perioadă localuri noi pentru Tea
trul din București și pentru tea
trele de Ia Craiova și Tg. Mu
reș, case de cultură în 16 orașe 
ale țării, studiouri de televi
ziune". în București, Craiova și 
Tg. Mureș, teatrețp se află în 
fază înaintată de construcție, 
Centrul de Televiziune este a- 
proape terminat, noile case de 
cultură sînt prezențe impună
toare la Iași, Petroșani, Oțelul 
Roșu, și în alte orașe.

„Cultura pătrunde tot mai a- 
dînc in masa milioanelor de ce
tățeni devenind hrana lor spiri
tuală firească" — se spune în 
Manifest. Bibliotecile publice din 
țara noastră dispun azi de 130 
milioane de volume, ceea ce de
semnează o medie de aproape 7 
volume pentru fiecare locuitor. 
Circa 35.000 de cursanți au ur
mat cursurile celor 52 de uni
versități populare. In 1968, s-au 
editat 3800 de titluri de cărți, 
cu un tiraj de 72,3 milioane, fa
ță de 3033 de titluri, cu un 
tiraj de 64,9 milioane exempla
re în 1965. S-a dublat în a- 
ceastă perioadă numărul abona- 
ților de televiziune, anual se 
fac peste 200.000 de noi abo
namente la radio.

Toate acestea demonstrează, cu 
elocvență îndeplinirea angaja
mentelor luate în fața alegători
lor, existența unei puternice 
baze telmico-materiale —" 
prin politica partidului 
temelia dezvoltării țării ; 
frele indică un puls 
cendent al mersului înainte al 

socialiste, dau 
întregului 

Manifestul 
Socialiste, 

în 1965 a

pusa 
la 

ci- 
as-

societății noastre 
garanția îndeplinirii 
program cuprins în 
Frontului Unității 
Ceea ce era proiect 
devenit azi semnificativă reali
tate. Pe aceasta se întemeiază 
convingerea intimă a fiecăruia 
dintre noi că proiectele anului 
1969 vor fi realitățile anilor ur
mători.

Din teascurile tiparnițelor 
ieșeau proaspete foile pliantu
lui „Brașovul ieri, azi, mîine", 
tipărit de Frontul Unității So
cialiste municipal. Citeam pe 
foile ce ieșeau în viteză din 
mașina de tipărit: „In 1970, 
producția globală industrială 
brașoveană va fi de 17 ori mai 
mare ca în 1950. In anul 1969 
a ieșit pe porțile uzinei auto
camionul numărul 160 000. Se 
pregătește jubileul uzinelor 
„Rulmentul" care au 
pînă acum 18 500 000 
rii de oțel".

Cînd am părăsit 
ne-am amintit motto-ul plian
tului electoral „Brașovul ieri, 
azi, mîine" care probabil la 
orele acestea este broșat și se 
află în mîinile alegătorilor. E 
un fragment din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rostită la mitingul cu oamenii 
muncii din Brașov, din iunie 
1967 : „Brașovul este un vechi 
centru economic și cultural al 
patriei noastre, cu vechi și bo
gate tradiții industriale șl poli
tice. Anii construcției socialis
te au așezat și în orașul Bra
șov noi edificii industriale și 
social-culturale, care au făcut 
ca Brașovul să devină mai 
puternic și mai înfloritor, ca 
viața locuitorilor săi să devină 
mai prosperă".

produs 
bijute-

Orașul,
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Festivitate de premiere la

Cu excepția municipiului București — care din motive 
obiective a amînat etapa ce urma să desemneze participanții 
la finală, pentru vineri, toate celelalte județe cunosc cam
pionii care Ie vor reprezenta duminica viitoare la finala pe 
țară. Publicăm, în continuare, 
județene desfășurate duminică.

sectorul VII din București
Foto: VIOREL RABA

MERIDIAN
„BRAZILIA SAU ARGEN-• „-------TINA vor cîșliga campionatul 

mondial de fotbal din 1970", a 
declarat cunoscutul jucător bra
zilian Tostao într-un interviu 
acordat corespondentului ziaru
lui „Ncp Sport" din Budapesta. 
Dintre țările europene, în cam
pionatul din Mexic vor putea 
juca un rol important Portuga
lia, U.R.S.S., R. F. a Germaniei 
și Ungaria. Tostao își bazează 
aceste pronosticuri pe faptul că 
fotbalul sud-american își men
ține valoarea, în timp ce echipa 
Angliei, deținătoarea titlului, 
este în declin față de trecut. 
Atacantul brazilian consideră că 
fostul internațional Zagalo este 
cel mai bun antrenor din țara 
sa. iar printre cei mai buni fot
baliști al lumii citează pe Pele, 
Eusebio. Garrincha și Bozsik.
• ÎN „CUPA COMPIONILOR 

EUROPENI" la volei masculin, 
echipa Mladost Zagreb a învins 
cu scorul de 3—0 (15—5, 15—8, 
15—12) pe Ilapoel Tel Aviv. In 
primul joc disputat la Tel Aviv, 
echipa iugoslavă cîștigase, de a- 
semenea. cu 3—G.

• TREI NOI RECORDURI 
MONDIALE (două feminine și 
unul masculin) au fost stabilite 
de sportivii olandezi în cadrul 
concursului internațional de pa
tinaj viteză de la Davos.

în proba de 1 900 m., Elly van 
de Brom a fost cronometrată 
cu timpul de 1’30” (vechiul re
cord mondial era de 1'31” și a- 
parținea patinatoarei Stien Kai
ser).

Cel de al doilea record mon
dial feminin a fost realizat de 
patinatoarea Ann Schut, care a 
acoperit distanța de 3 000 m. în 
4'50” 4/10 (vechiul record îl a- 
parținca cu 4’52”).

Noul record masculin a fost 
stabilit de Cornelius Verkerk, 
clasat pe primul loc în proba de 
1 500 m. cu timpul de 2'02” (ve
chiul record era deținut de nor
vegianul Magne Thomassen cu 
2’02” 5/10).

La multiatlon pe primele 
locuri s-au clasat Ann Schut cu 
un total de 189 puncte și res
pectiv Cornelius Verkerk cu 
170,744 puncte.

„CUPA U.A.S.R."

MARAMUREȘ. Pepir- 
tia special amenajată de la Vă- 
leni-Somcuța și-au dat întîlnire 
cîștigătorii etapelor preliminare 
ale concursului „Săniuța de ar
gint", 25 de băieți și tot atîtea 
fete. „Cuvîntul" cronometrului 
a acordat drept de participare la 
etapa finală următorilor campi
oni județeni : Elisabeta Pop și 
Nicolae Lazăr, amîndoi elevi la 
liceul din Somcuța Mare. Pe lo
cul II și III la băieți s-au clasat 
elevii Ștefan Boniș (Baia Sprie) 
și Mircea Botu (Somcuța Mare). 
Aceleași locuri la fete au fost 
cîștigate de elevele Elisabeta 
Molnar — Tg. Lăpuș și Maria 
Remeș de la Liceul pedagogic 
din Sighetul Marmației.

V. MOINEAGU

țean au fost cucerite de Răileanu 
Maria, (liceul agricol din Roman) 
și Ioniță Emil (școala profesio
nală I. M. Roman). Sportivii ora
șului gazdă a competiției au cu
cerit locurile secunde prin Radu 
Maria și Dăscălescu Dan.

C. LIVESCU

VILCEA. Pe dealul Capela 
din Rm. Vîlcea au participat 110 
tineri din 21 de licee. Timpul a 
fost propice desfășurării con
cursului. Cîștigătorii se numesc 
Gogiu Elena, liceul agricol Dră- 
gășani, la fete și Ion Jinaru, liceul 
industrial forestier Rm. Vîlcea.

DUMITRU BADESCU
din Sighetul

LA SCHI
Zilele acestea, în „tabe

rele alpine" organizate 
de Comitetul Executiv al 
U.A.S.R. și Ministerul învă- 
țămîntului Ia cabanele din 
masivele Bucegi, Făgăraș, 
Semenic, Paring etc. au loc 
întrecerile din cadrul etapei 
a II-a a popularei competiții 
de schi „Cupa U.A.S.R.".

Probele : slalom, slalom 
uriaș și fond (masculin și 
feminin). Participă studenți 
și studente care doTesc să 
obțină o clasificare superioa
ră la schi. Finala pe țară se 
va desfășura între 21 și 23 
februarie, la Predeal. Pentru 
toți studenții care doresc să 
participe Ia întrecerile fina
le, se organizează excursii 
de 1-3 zile. Sîmbătă, 22 fe
bruarie. pe pîrtia. de Ia Clă- 
bucet, participanții sînt in
vitați la un ..Carnaval stu
dențesc pe schiuri”.

SIBIU.
„Săniuței de 
pe pîrtia de , ____  __T__
Cei 42 de concurenți au benefi
ciat de o pîrtie foarte bine ame
najată. Titlurile de campioni au 
fost cucerite de Rusu Marilena de 
la liceul 1 din Mediaș și Nistor 
Augustin. Grupul școlar chimic 
Copșa Mică. Inițial întrecerea era 
programată pe pîrtia de la Păltiniș. 
Din cauza înzăpezirii nu am pu
tut urca. Aceasta n-a constituit 
un impediment în buna desfășu
rare a competiției. In organizarea 
întrecerii s-a primit un ajutor 
substanțial din partea consiliului 
județean pentru educație fizică și 
sport.

Etapa județeană a 
argint" s-a disputat 

pe dealul Gușteriței.

V. PESCARU

I. T.

NEAMȚ. Pe pîrtia Cozla 
etapa a III-a a concursului „Săni
uța de argint" a prilejuit afirma
rea sportivilor din Roman. Ei s-au 
dovedit cei mai burii din peste 
60 de concurenți, băieți și fete. 
Ambele titluri de campion jude-

BUZĂU. Concurenții, 80 
de băieți și fete, și-au disputat 
întîietatea pentru titlul de cam
pioni județean pe o pîrtie special 
amenajată. Titlul a revenit la bă
ieți elevului Gaiță Gabriel, liceul 
pedagogic Buzău, iar primul Ioc 
la fete a fost cîștigat de eleva 
Frîncu Elena tot de la liceul pe
dagogic. Cîștigătorilor li s-au în- 
minat premii de către primul se
cretar al Comitetului județean 
U.T.C. Buzău, tov. Zaharia Va
sile.

ALEXANDRU DEȘLIU

MEHEDINȚI. Etapa pe 
județ s-a desfășurat la Baia de 
Aramă, concursul fiind organizat 
foarte bine desfașurîndu-se în 
două manșe, Pîrtia la băieți a fost 
de 2000 m iar la fete de 1000 m.

Primele trei locuri au fost ocu
pate la băieți Condeiescu Al. de 
la liceul Baia de Aramă, Sfrenț 
Gheorghe, liceul economic Tr. Se
verin, și Ionescu Dan, liceul 2 
Tr. Severin. Elisabeta Qurcă de la 
liceul nr. 3 Tr. Severin a ocupat 
locul I la fete.

GHEORGHE CAZAN

JUBILEU HOCHEISTIC
Săptămîna trecută a avut 

loc, la Miercurea Ciuc, un 
eveniment deosebit — ani
versarea a patru decenii de 
Ia înființarea primei echipe 
de hochei pe gheață. Cu a- 
cest prilej, duminică, Ia mu
zeul din localitate s-a des
chis o expoziție cu numeroa
se documente, fotografii șl 
trofee ale disciplinei. Intr-o 
imagine e imortalizat primul 
gol oficial al echipei «nar- 
cat in meciul din 1929 cu 
formația bucureșteănă Te
nis Club. Printre adepfii a- 
cestui sport, cu desăvirșire 
bărbătesc, s-au numărat însă 
și femei. Dar prima echipă 
feminină s-a destrămat după

numai un sezon din lipsă 
de... parteneri.

Pe patinoarul natural din 
Miercurea Ciuc și-au dat în- 
tîlnire. duminică seara, în 
semn de simbolic omagiu, 
toate generațiile care au mî- 
nuit și mînuicsc crosa, de la 
veteranii din 1929 și pînă Ia 
echipele de copii. între ve
terani și hocheiștii elevi ai 
claselor a II-a și a III-a s-a 
desfășurat un meci ex
trem de disputat. A urmat 
confruntarea echipelor Vo
ința — campioană republi
cană în 1963 și Avîntul.

Pentru cititorii noștri, 
două interviuri. Primul in
terlocutor — Mfkloș Guyla 
— unul dintre cei mal talen

tat! jucători ai echipei ani
versate, în vîrstă de 67 de 
ani, care continuă și astăzi să 
patineze : „Cind am început 
noi, ne-a sprijinit numai 
propria ambiție. Echipamen
tul sportiv, întreținerea pa
tinoarului și chiar deplasă
rile erau suportate din eco
nomiile noastre. Acum, pen
tru practicarea hocheiului 
nu-ți trebuie decît pasiune."

Cel mai tinăr dintre hoche- 
isti — Becze Zoltân — în vîr- 
slă de 6 ani, căpitanul echi
pei de elevi din clasa I a 
școlii din localitate, mi-a 
mărturisit „că așteaptă eu 
nerăbdare revanșa în fața 
echipei clasei a II-a“.

CORNELIU POGACEANU



ORIENTUL APROPIAT
• Un nou incident intre Iordania
și Israel • Interviu al ministrului

de externe al Franfei
• AMMAN 10 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt militar ior
danian a declarat că unitățile ior-, 
dănienc au ripostat în noaptea de 
duminică spre luni la tirul arti
leriei israeliene, care a deschis 
focul la ora 21,30, canonada is- 
raeliană s-a extins devenind ge
nerală la un moment dat, de-a 
lungul întregii poziții de la sud 
de Marea Moartă. Duelul de ar
tilerie a luat sfîrșit la 4,30 dimi
neața. S-au semnalat victime în 
Jindul populației civile.

în această problemă. El a refu
zat să facă precizări asupra 
progresului înregistrat în mi
siunea sa, dar a declarat că 
„aceasta se desfășoară nor
mal".

• TEL AVIV 10 (Agerpres). — 
Comunicatul oficial dat publicită
ții la Tel Avio afirmă că de pe 
teritoriul iordanian au fost lan
sate asupra unei uzine de pota
siu din regiunea Mării Moarte, 
aproximativ 10 proiectile care au 
avariat instalațiile acesteia. For
țele israeliene au ripostat, deschi- 
zînd tir de mortiere în direcția 
teritoriului iordanian.

• Gunnar Jarring, repre
zentantul special al secreta
rului general al O.N.U. în O- 
rientul < Apropiat, a declarat 
că își va continua misiunea 
fără a aștepta începerea con
ferinței reprezentanților Ja 
O.N.U. ai celor patru puteri

■ Intr-un interviu acordat 
postului de televiziune din Cai
ro, Michel Debre, ministrul de 
externe al Franței, a declarat 
referindu-se la posibilitatea gă
sirii unei soluții situației din 
Orientul Apropiat că „cele pa
tru țări, membre permanente 
ale Consiliului de Securitate, 
trebuie să-și asume responsabi
litățile lor, și, în caz de ne
voie, să acționeze pînă la capăt, 
inclusiv în ceea ce privește 
controlul și garanția executării 
hotărîrilor ce vor fi luate de 
către Consiliul de Securitate". 
El a menționat, de asemenea, 
„dreptul popoarelor de a-și ho
tărî singure destinul lor, atît 
pentru Israel cît și pentru po
poarele arabe". Michel Debre a 
afirmat în continuare că eva
cuarea teritoriilor ocupate re
prezintă primul act spre o re
glementare justă și durabilă. 
Bineînțeles, este firesc, și rezo
luția Consiliului de Securitate 
o afirmă în mod expres, că e- 
vacuarea teritoriilor ocupate 
trebuie să fie făcută prin recu
noașterea unor frontiere sigure 
și recunoscute".

R. P. UNGARA. — Una din ultimele creații ale energeticienilor unguri : termocentrala de la 
GiiongDos

BOLOGNA 10. — Corespon
dentul Agerpres, N. Puicea, trans
mite : Luni, la Bologna au conti
nuat lucrările Congresului al XII- 
lea al P. C. Italian. în ședința 
de dimineață au luat cuvintul 
Pietro Ingrao, membru al Direc
țiunii P.C.I., Luigi Pintor, mem
bru al C.C. al P.C.I., delegați 
din Modena, Bolzano, Pisa și alte 
federații provinciale ale P.C.I. în 
intervențiile lor delegații au scos 
în evidență însemnătatea acțiuni
lor muncitorești, țărănești și stu
dențești din ultima vreme și ecoul 
acestora în viața politică a Ita
liei, rolul activ jucat de P.C.I. în 
desfășurarea și conducerea aces
tor acțiuni, extinderea legături
lor sale cu masele proletare, cu 
cercurile intelectualității și ale ti
neretului studios, importanța și 
semnificația acțiunilor lor unite 
pentru cucerirea și impunerea de

reforme profunde, de structură, 
în domeniul vieții economice șl 
social-politice. Diferiți delegați 
— participanți la acțiunile de 
masă desfășurate în ultima vre
me în Italia au vorbit despre 
experiența concretă de luptă re
voluționară în cadrul federațiilor 
provinciale respective, despre suc
cesele acțiunilor sindicale și poli
tice unitare ale maselor de oa
meni ai muncii, precum și des
pre obiectivele concrete ale luptei 
pentru cucerirea de noi libertăți 
în fabrici de către muncitori.

O puternică manifestație de 
simpatie și solidaritate internațio
naliști a prilejuit-o sosirea în Sala 
congreselor a delegației Partidului 
celor ce Muncesc din B. D. Viet
nam. Minute în șir, sub imensa 
cupolă a Sălii Congresului au ră
sunat aplauze și ovații în cinstea 
eroicului popor vietnamez, a fost

scandat numele tovarășului Ho Și 
Miri.

In ședința de dimineață au 
mai luat cuvtntul, transmițînd 
congresului mesaje de salut în 
spiritul unității de luptă a forțe
lor politice de stingă, reprezen
tanți ai Partidului Socialist Ita
lian al Unității Proletare și Miș
cării socialiste autonome, care 
participă, ca invitați, la congres.

In ședința de după-amiază au 
continuat discuțiile pe marginea 
raportului prezentat la primul 
punct al ordinei de zi de către 
Luigi Longo. Au luat cuvintul 
delegați ai federațiilor din Bo
logna, Trapani, Milano și alții. 
Congresul a fost salutat, de ase
menea, de către senatorul Ferruc
cio Parri, reprezentlnd Grupul 
independenților din Senat.

Lucrările Congresului P. C. I. 
continuă.

Proteste împotriva sosirii unor nave 
militare ale S.U.A. la Istanbul

Oamenii muncii din Spania 
continuă lupta revendicativă, 
în ciuda măsurilor represive 
și a stării excepționale. Potri
vit relatărilor ziarului „L’Hu- 
manite", în numeroase fabrici 
și uzine din Madrid, Barce
lona, San Sebastian și alte 
orașe spaniole, muncitorii au 
întrerupt lucrul în sprijinul 
revendicărilor lor pricind re
ducerea săptămînii de lucru, 
recunoașterea dreptului la 
grevă, constituirea unor sin
dicate muncitorești indepen
dente. Numai la Barcelona se 
află în grevă 10 000 de oa
meni. Unități de poliție au 
fost plasate în jurul fabrici
lor în care se desfășoară 
greve.

desfășoară

LUCRĂRILE SESIUNII U.N.C.T.A.D
Propuneri românești incluse in documentele reuniunii

Din raportul prezentat de Luigi Longo

Port-avionul „Forrestal" și trei distrugătoare, aparținînd 
flotei a șasea a S.U.A. staționată în Marea Mediterana, au 
sosit luni in portul Istanbul, într-o vizită de șapte zile.

Sosirea acestor nave militare 
americane a provocat vii protes
te în rîndul unor largi pături ale 
populației turcești. Au fost difu
zate manifeste chemînd populația 
din Istanbul să participe la ac
țiuni de protest. „Acei care se 
pregătesc să demonstreze împo
triva vizitei navelor americane, 
vor avea tot sprijinul și simpa
tia populației în măsura în care 
acțiunea lor se va desfășura în 
mod legal", scrie ziarul indepen
dent „Milliyet". Un alt ziar turc, 
„Aksam", exprimă părerea că 
„nu este posibilă atenuarea și, 
mai ales, suprimarea climatului 
antiamerican creat în Turcia de 
către imperialismul S.U.A.". In 
continuare, ziarul menționează că 
sînt proiectate numeroase de
monstrații împotriva staționării 
navelor americane în portul Is
tanbul și că nimeni nu are drep
tul să-i împiedice pe demon
stranți să-și exprime părerile. 
Pentru a evita eventualele de
zordini, autoritățile au luat mă
suri preventive. încă de dumi
nică în port au fost postate im
portante forțe de poliție.

tot atît de independentă ca în 
timpul fondatorului republi
cii*.

• ••••••••••

• PRIMUL ministru al Iranu
lui, Amir Abbas Hoveida, l-a 
primit la 10 februarie pe amba
sadorul Republicii Socialiste 
România Ia Teheran, Pavel Si- 
lard. întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială.

JANOS KADAR 
ÎN VIZITĂ LA MOSCOVA

informează 
...... . domiciliați 

în Berlinul occidental au de
clarat greva foamei, în semn 
de protest împotriva stării ex
cepționale și arestărilor efec
tuate în Spania.

Agenția D.P.A. 
că 20 de spanioli

• • • • •
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ternaționale și mișcării comu
niste și muncitorești mondiale.

La 10 februarie. J. Kadăr a 
Dlecat spre patrie.

a luat

Vizita oficială în porturile 
Istanbul și Izmir a unor nave 
militare aparținînd flotei a 6-a 
a S.U.A. din Mediterana a fost 
întîmpinată luni în capitala 
Turciei cu vii proteste. în 
cursul după-amiezii un grup 
de tineri au depus pe soclul 
statuii dui Ataturk din centrul 
Ankarei o pancartă pe care se 
putea citi: „Pentru o Turcie

Intre 6 și 10 februarie, Jânos 
Kădâr. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.. a făcut o vizită prie
tenească în U.R.S.S. Cu acest 
prilej, el a avut convorbiri cu 
Leonid Brejnev, Alexei Kosî- 
ghin, Nikolai Podgornîi, Dmi
tri Polianski, anunță agenția 
TASS. In cursul discuțiilor a 
fost efectuat un schimb de in
formații cu privire la construi
rea comunismului si socialismu
lui în țările respective și au fost 
discutate probleme ale dezvoltă
rii relațiilor sovieto-ungare.

Reprezentanții P.C.U.S. și 
P.M.S.U. au făcut un schimb de 
păreri în legătură cu proble
mele actuale ale situației in-

• LA BYDGOSZCZ 
sfîrșit cel de-al 17-lea Congres 
al scriitorilor din Polonia. La 
lucrări au participat delegați din 
întreaga țară, invitați din Bulga
ria, R.D.G., Ungaria, U.R.S.S. 
Din România a participat criti
cul literar Georgeta Horodincă 
și scriitorul Constantin Țoiu. 
Congresul a ales noile organe 
conducătoare ale Uniunii scrii
torilor din Polonia. Președinte 
a fost reales Jaroslaw Iwasz- 
kiewicz. Au fost adoptate modi
ficări la statutul Uniunii Scriito
rilor. S-a recomandat să se de
pună eforturi în vederea edită
rii unei reviste literare a tine
rilor scriitori polonezi și să se 
acorde o atenție sporită creației 
pentru copii și tineret.

La

• MAREȘALUL .1. I. Iaku- 
bovskl, comandantul suprem al 
Forțelor Armate Unite ale sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia, a 
Berlin.

sosit luni la

■

GENEVA 10. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Luni seara au luat sfîrșit 
la Geneva lucrările celei de-a opta 
sesiuni a Consiliului pentru Co
merț și Dezvoltare. Raportul se
siunii enumera o serie de hotă- 
rîri adoptate în urma dezbateri
lor, în deosebi cu privire la noul 
deceniu al dezvoltării. Consiliul 
a hotărît reluarea celei de-a opta 
sesiuni după ce secretarul gene
ral al U.N.C.T.A.D. se va consul
ta cu statele membre.

Delegația română care a parti
cipat la lucrările sesiunii' coope- 
rînd strîns cu celelalte delegații 
a făcut o serie de propuneri una
nim apreciate de participanți. Ra
portul Consiliului, care cuprinde 
o serie de sugestii și idei enun
țate de delegația română, subli
niază importanța cooperării eco
nomice și tehnico-științifice, ’ și 
cea a formării de cadre speciali-

zate în problemele comerțului ex
terior. Raportul ia notă de opi
niile delegației române cu privire 
la măsurile necesare în ve
derea i informării opiniei pu
blice mondiale asupra activi
tății U.N.C.T.A.D.

Consiliul a adoptat prin acla
mații o rezoluție prin care se 
aduc mulțumiri fostului secretai 
general al U.N.C.T.A.D., dr. Râul 
Prebisch, pentru spiritul în care 
și-a desfășurat activitatea pusă în 
slujba Organizației.

• TOMA GRANFIL, membru 
al Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, a sosit la 
Bonn într-o vizită de cinci zile 
la invitația lui Karl Schiller, 
ministrul economiei al R. F. a 
Germaniei. In cursul vizitei vor 
avea loc convorbiri cu privire 
la colaborarea economică, tehni
că și industrială dintre cele 
două țări.

t

• • • • • • • • •

• LA Niirnberg s-a deschis 
cea de-a 20-a Ediție a Tîrgu- 
lui internațional de jucării la 
care participă 1 352 de firme din 
33 de țări, între care si Ro
mânia.

Prezentă pentru a treia oară 
consecutiv la această manifes
tare comercială, tara noastră 
participă cu o Expoziție organi
zată de întreprinderile de co
merț exterior ICECOOP, Ro- 
mâno-Export și Cartimex. Sînt 
prezentate peste 250 de mostre 
și jucării din lemn, metal, mase 
plastice, păpuși folclorice și ar
tistice. jocuri educative și re
creative.

• PREȘEDINTELE Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Alexei 
Kosîghin, a primit luni pe mi
nistrul afacerilor externe al R.S. 
Cehoslovace, Jan Marko, aflat 
într-o vizită oficială în U.R.S.S., 
la invitația guvernului sovietic.

SUCCESE
ALE PATR10ȚIL0R LAOȚIENI
• POTRIVIT unui raport di

fuzat de agenția Kaosan Pathet 
Lao, în cursul anului 1968 for
țele patriotice laoțiene au scos din 
luptă peste 7 000 de militari ina
mici. Totodată, patrioții laoțienl 
au distrus 61 de vehicule mili
tare ale foițelor inamice și 143 
avioane americane.

GREVA ÎNVĂȚĂTORILOR
DIN COLUMBIA

• ANSAMBLUL românesc 
de muzică de cameră „Cole- 
gium musicum" a prezentat 
la Galeria națională de pic
tură din Sofia primul său 
concert. Acesta s-a bucurat 
de mult succes.

Interpreții români sînt 
bine cunoscuți publicului 
bulgar de la participarea lor 
ta festivalul internațional de 
muzică de cameră de la 
Plovdiv.

• S-A încheiat greva celor 
2 000 de învățători din departa
mentul Huile (Columbia). Gre
viștii s-au reîntors la catedre 
după ce autoritățile au accep
tat să le satisfacă cererile pri
vind majorarea salariilor și 
le-au plătit salariile restante pe 
mai multe luni în urmă.

Va fi redusă „vîrsta electorală" în Re
publica Federală a Germaniei într-o per
spectivă apropiată ? Chestiunea a redeve
nit obiect de discuții și speculații pe arena 
politică vest-germană. După ce s-a plasat 
înlr-unul din locurile centrale ale contro
versatelor dezbateri si tratative de anul 
trecut privind eventuala modificare a legii 
electorale, „disputa majoratului" pare a- 
cum să reînvie în climatul electoral al lui 
1969.

Cei care abordează mai intens în pro
paganda electorală problema reducerii 
vîrstei majoratului sînt democrat-creștinii. 
Intr-o cuvîntare rostită săptămîna trecută, 
la Hamburg, liderul democrat-creștin, Bor
zei, spunea că „U.C.D. se pronunță pentru 
stabilirea dreptului de vot, a majoratului 
politic și a celui civil la 18 ani" (actual
mente, în R.F.G. dreptul de vot e acordat 
de la 21 de ani în sus). Remarcînd că a- 
ceastă poziție apare ca fiind „cea mai 
avansată", ea cuprinzînd nu numai drep
tul electoral, ci și o investire cu drepturi 
civile depline a tinerilor de la 18 ani, 
presa vest-germană relevă, totodată, că 
în propaganda anului electoral opțiunea 
democraf-creștinilor pentru coborîrea vîr
stei majoratului politic e abordată mult 
mai radical si mai clar decît în progra
mul de acțiune adoptat în noiembrie tre
cut de Congresul U.C.D.-U.C.S.

In ce-i privește, social-democrații s-au 
decis, pare-se, la o speculație în chestiu
nea majoratului, părăsind rezerva obser
vată în disputele de anul trecut. Unul din 
liderii P.S.D., Herbert Wehner, declara în- 
tr-un interviu că „este, fără îndoială, ne
cesar și actual să se studieze punerea de 
acord a legislației electorale cu evoluția 
tinerei generații de azi din Republica 
Federală, mult mai activ interesată în via
ța politică decît generațiile tinere ante
rioare". El a ținut să releve că P.S.D. 
preconizează stabilirea vîrstei minime a 
alegătorilor la 18 ani și a celei a candi- 
daților la 23 de ani.

„Disputa
majoratului"
și calculele
electorale

De ce nu s-a trecut în fapt, pentru scru
tinul din acest pn, Ja reducerea vîrstei 
majoratului politic ? știe că, îndelun
gatele tratative între partide privind mo
dificarea legii electorale au rămas fără 
rezultat și”că alegerile legislative din 
toamna aceasta se vor desfășura, în linii 
mari, după prevederile vechii legi elec- 
toțpte care a suferit doar cîtevd schim
bări periferice). „Problema majoratului

politic — notează NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG într-o corespondență din Bonn — 
are aspectul unei arme cu două tăișuri. 
Fiecare dintre partide ar dori să-și îm
bunătățească imaginea în ochii tineretu
lui drept campion al recunoașterii drep
turilor și maturității lui. In același timp, 
nimeni nu se poate decide să acționeze 
pripit, atîta timp cît nu are certitudinecT 
că cei aproximativ 1,5 milioane de noi a- 
legători ce ar rezulta din stabilirea vîrstei 
de vot la 18 ani nu vor influența scruti
nul în defavoarea lui". Se amintește, în 
acest sens, că personalități proeminente 
demecrat-creștine și-au exprimat dezacor
dul cu reducerea vîrstei majoratului po
litic, opiniind că există puține șanse ca 
grosul tineretului, cu idei progresiste și de 
stînga, să se îndrepte pe plan electoral 
spre platforma democrat-creștină. Cît des
pre social-democrați, după criticile vehe
mente ce se fac auzite în chiar rîndurile 
organizațiilor social-democrate de tineret, 
nu au motive să conteze pe o aderare 
prea entuziastă a tinerilor între 18—21 
de ani la actuala lor platformă politică.

Tn această lumină, multi observatori ai 
scenei politice vest-germane consideră 
abordarea în propaganda electorală a 
celor două principale partide din R.F.G., 
a ideii reducerii vîrstei majoratului civil 
și politic, ca o componentă a strategiei 
electorale. Dacă nu vor să riște necu
noscuta -unui număr de 1,5 milioane de 
voturi, atît social-democrafii cît și creștin- 
democrații nu vor, totuși, să scape oca
zia de a se prezenta în ochii alegătorilor 
de vîrste mai tinere ca partide capabile 
de înnoiri, de întinerire.

Astfel stînd lucrurile, dincolo de supra
licitările propagandei electorale, este greu 
de precizat dacă chestiunea reducerii vîr
stei majoratului politic și civil în R.F.G. 
va depăși curînd stadiul de „problemă 
pusă pe tapet".

• CURTEA supremă din 
Pakistanul de vest a cerut gu
vernului eliberarea din închi
soare a fostului ministru de 
externe, Zulfikar Aii Bhutto, 
și trimiterea acestuia la reșe
dința sa din Larkana, unde ar 
urma să fie ținut în stane de 
arest la domiciliu — informea
ză agenția Associated Press.

După cum se știe, arestarea 
din ordinul autorităților pa
kistaneze a lui Bhutto, acuzat 
că a făcut o serie de declara
ții care au incitat la violență, 
a provocat vii 
dul opoziției.

EM. RL’CAR

ROMA 10. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : In raportul prezentat în 
fața celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Italian, 
Luigi Longo, secretar general 
al P.C.I., s-a ocupat pe larg de 
problemele actuale ale situației 
interne politice și economice din 
Italia, de problemele internațio
nale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești, precum și de pro
blemele dezvoltării politice și or
ganizatorice a Partidului Comu
nist Italian.

Abordînd principalele aspecte 
ale situației internaționale, L. 
Longo a spus : Trăim în epoca 
cuceririi spațiului, dar o treime 
din geniul uman continuă să tră
iască în mizerie, și binele suprem 
al păcii continuă să fie precar, 
în întreaga lume are loc o re
voltă hotărîtă împotriva actualei 
stări de lucruri, explodează o 
voință de contestare bazată pe 
idealuri de libertate, de dreptate 
și de egalitate. La originea aces
tei mari zguduiri — a spus ra
portorul — se află chiar reflec
tarea saltului calitativ pe care l-a 
străbătut întreaga lume prin 

Octombrie și 
făcuți treptat, 

cel de-al doi- 
mondial, într-o 
europene și a- 

revoluția chineză

Revoluția din 
pașii înainte 
treptat, după 
lea război 
serie de țări 
siatice : de la 
la prăbușirea colonialismului, de 
la revoluția cubană pînă la vic
torioasa, eroica rezistență a po
porului vietnamez. Dar există o 
mare și substanțială deosebire 
între ceea ce se întîmplă în lu
mea capitalistă și ceea ce se în
tîmplă în lumea socialistă. In 
primul caz înseși structurile so
cietății sînt cuprinse, în al doi
lea caz fenomenul se referă în 
esență la rămînerile în urmă în 
ce privește adaptarea supra
structurilor politice la marele 
drum parcurs de întreaga socie
tate datorită socialismului. Vrem 
ca criza profundă prin care trece 
lumea să fie o criză rodnică, în 
stare să promoveze o lume mai 
liberă si mai dreaptă — care va 
fi astfel numai dacă va fi o lume 
de pace. Pacea este condiția ori
cărui progres civil și social. Longo 
a arătat apoi pericolele tendinței 
de a lăsa problemele nerezolvate. 
Aceasta se observă în primul 
rînd datorită refuzului încăpățî
nat de a recunoaște actuala rea
litate din Asia ; adică de a re
cunoaște R. D. Vietnam, R. P. D. 
Coreeană, drepturile legitime ale 
Republicii Populare Chineze în 
cadrul O.N.U, însăși existența 
Chinei populare și rolul ce re
vine acestei mari țări în con
struirea unei noi fețe a lumii. 
Dincolo de deosebirile profunde 
ideologice și politice care ne des
part în prezent de tovarășii chi
nezi, a arătat vorbitorul, noi 
urăm Chinei socialiste să contri
buie în mod pozitiv la afirmarea 
unor noi relații internaționale în.

proteste în rîn-

S.U.A. — in cursul procesului lui Sirhan B. Sirhan, toate persoa
nele ce participă la ședințe sînt strict percheziționate
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concordanță cu cele cinci prin
cipii ale coexistenței pașnice e- 
laborate la Conferința de la Ban
dung, la care Pekinul a fost u- 
nul dintre promotori, și să con
tribuie, de asemenea, pe această 
bază, la depășirea conflictului 
care divide lumea socialistă și 
mișcarea comunistă internațio
nală. Acest lucru se constată și 
în Europa prin refuzul anacro
nic de a se recunoaște R.D.G. și 
intangibilitatea frontierelor.

La acestea se adaugă probleme 
noi și nu mai puțin pline de pe
ricole : problema foametei și a 
subdezvoltării, cea a cursei înar
mărilor. Și Italia a intrat în a- 
ceastă spirală din care trebuie 
să caute să iasă cît mai curînd. 
Vorbitorul a subliniat necesitatea 
ca Italia să promoveze o politică 
de pace în Mediterana. Italia nu 
trebuie și nu poate juca nici ro
lul de scut, nici rolul de țintă 
pentru nimeni. De aceea este 
necesar să fie îndepărtate cît 
mai curînd toate bazele nucleare 
și străine care se află astăzi pe 
teritoriul nostru. Nu în aparte
nența la un bloc militar își poate 
găsi Italia propria securitate. Ea 
o poate găsi numai stînd în afara 
blocurilor, adoptînd o poziție 
neutră, devenind inițiatoarea, în 
primul rînd în Mediterana și în 
Europa, a unei noi orientări de 
politică internațională de pace și 
de coexistență. Longo a cerut să 
se facă din tratatul cu privire la 
nediseminarea armelor nucleare 
un punct de plecare pentru a- 
corduri mai vaste în problema 
dezarmării nucleare și conven
ționale.

In legătură cu situația din Ce
hoslovacia, L. Longo a arătat: 
Poziția noastră de dezacord și 
de dezaprobare a fost imediată 
și precisă, și noi confirmăm din 
nou părerile pe care le-am ex
primat despre evenimente, chiar 
în cursul desfășurării lor, și des
pre motivările lor politice și teo
retice. Această poziție a noastră 
concordă cu modul partidului 
nostru de a pune problema, care 
atribuie valoare de principiu de
plinei respectări a autonomiei 
și suveranității oricărui partid 
comunist și oricărui stat socia
list, respingerii oricărei teorii 
despre un partid și un stat 
călăuză și. deci, respingerii ori
cărei teoretizări a unei unități 
politice și de luptă care nu este 
întotdeauna și sub toate aspec
tele sale rezultatul unor dezba
teri și acceptări libere, fără nici 
un fel de amestec 
respingem orice 
asemenea unitate 
ganizatorică care 
să reducă totul 
comun, deoarece 
respunde nici cerințelor actuale 
ale luptei mișcării muncitorești 
mondiale, nici ale lumii so
cialiste.

De altfel, acesta a fost moti
vul de fond pentru care a fost 
dizolvată, în 1943, Internaționala 
Comunistă. Mișcarea muncito
rească și comunistă, lumea so
cialistă nu pot pune pe al doilea 
plan momentul național, ci, dim
potrivă, trebuie să-l recunoască 
și să-l valorifice, deoarece o co
laborare internațională mai lar
gă, o diviziune a muncii mai a- 
vansată, chiar și între țările so
cialiste, pot fi create numai res- 
pectîndu-se cu rigurozitate parti
cularitățile fiecărui popor și ale 
fiecărei țări.

In legătură cu Cehoslovacia 
trebuie să se respingă orice fel 
de mistificare a adepților atlan
tici ai relansării războiului rece 
și a cursei înarmărilor. In aceas
tă privință, trebuie arătat că e- 
venimcntele de la 21 august 1968 
se situează în cadrul unuia din
tre cele două blocuri existente 
în Europa. Aceasta a fost trăsă
tura lor esențială. Ceea ce ur
mărim noi nu este slăbirea blo
cului occidental în favoarea u- 
nei consolidări a celui răsăritean. 
Noi urmărim construirea în Eu
ropa a unui nou echilibru de 
pace, la care se va putea ajunge 
numai prin recunoașterea actua
lei realități de pe continent și 
prin aplicarea, pe această bază, 
a unei politici orientate spre 
desființarea în același timp a 
„Pactului Nord-Atlantic“ și a 
„Tratatului de la Varșovia". Secu
ritatea Europei nu se poate baza 
pe dezbinare și pe opoziție. Este 
cu totul greșită părerea că după 
Cehoslovacia este o utopie să se

și presiuni. Noi 
idee despre o 
politică și or- 
se străduiește 

la un numitor 
aceasta nu co-

vorbească despre lichidarea 
blocurilor. Tocmai Cehoslovacia 
subliniază necesitatea unei ac
țiuni coerente în vederea desfiin
țării blocurilor. Noi vrem să des
fășurăm această acțiune în spi
ritul hotărîrilor conferinței de 
la Karlovy Vary din aprilie 1967. 
Ea este singurul mijloc care 
poate înlesni — prin pași con- 
creți înainte pe calea destinderii 
— articulări mai elastice în ca
drul alianțelor și realizarea, în 
fiecare țară, a unor echilibruri 
democrate mai înaintate.

Mișcarea comunistă a trăit în 
ultimii ani și îndeosebi în lunile 
trecute momente dificile în care 
au apărut divergențe profunde 
care au cuprins și probleme de 
principiu. Mișcarea comunistă 
trebuie să se elibereze definitiv 
de metoda dăunătoare a aprecie
rilor sumare și a etichetăriloi. A- 
cest pas este necesar să fie în
făptuit dacă se vrea să se în
lesnească o confruntare sinceră 
de păreri și de experiențe, desfă
șurată într-o atmosferă de respect 
reciproc, fără nici un fel de țmes- 
tec în treburile interne ale Celor
lalte partide, pornindu-se de la 
premisa că nimeni nu este depo
zitarul adevărului. Pentru aceasta 
este nevoie de o concepție despre 
internaționalism care să fie adec
vată realității noi din lume. De 
aici derivă concepția noastră des
pre unitatea în diversitate pe care 
am dus-o înainte în toți acești 
ani pornind îndeosebi de la me
morandumul de la Yalta. Pornim 
de la convingerea că mișcarea co
munistă trebuie să aibă o unita
te nu numai din punct de ve
dere național, ci și internațional. 
„Această unitate — afir
ma Togliatti la cel de-al 
VIH-lea Congres — poate fi în
țeleasă în două feluri : ca rezul
tat al unei constrîngeri externe, 
adică al unei transpuneri meca
nice sau al unei imitări servile 
a orientărilor altuia — o astfel 
de unitate o respingem ; dar 
poate exista unitate care să se 
creeze în diversitatea și origina
litatea fiecărei experiențe, jă se 
alimenteze din spiritul critR re
ciproc, să se întărească pri< Jxi- 
tonomia fiecărui partid — a. a- 
ceastă a "doua unitate avem ne
voie".

In legătură cu relațiile dintre 
țările socialiste, vorbitorul a a- 
rătat că trebuie să existe relații 
între popoare egale, libere și fră
țești, dacă se dorește să se con
struiască o adevărată comunitate 
socialistă bazată pe o prietenie 
din convingere și de durată.

Noi considerăm că viitoarea 
conferință internațională a parti
delor comuniste și muncitorești
— a spus Luigi Longo — va fi 
utilă numai dacă va reuși să 
marcheze un moment important 
în procesul de relansare a inter
naționalismului de care toți a- 
vem nevoie. Acesta este, prie
teni ai mișcării de eliberare și 
progresiști, domeniul în care 
vrem și putem să întărim rela
țiile noastre, deoarece aceasta 
este nu numai sarcina comuniști
lor, ci și sarcina tuturor forțelor 
revoluționare și progresiste.

Italia socialistă pentm care 
luptăm — a subliniat vorbitorul
— trebuie să fie o țară liberă, in
dependentă și suverană, fără ipo
teci și condiționări străine, o țară 
în care opțiunile politice vor fi 
hotărîte întotdeauna numai de 
voința și de interesele oamenilor 
muncii și ale poporului. Aceasta 
și numai aceasta, va fi legea 
fundamentală care va călăuzi 
construirea și conducerea noii 
societăți. Solidaritatea care ne 
unește cu toate popoarele din ță
rile socialiste și înainte de toate 
cu popoarele sovietice, care au 
deschis primele în lume calea 
spre socialism — a spus 
L. Longo — este adevărată și 
profundă tocmai pentru că nu 
este vorba de solidaritatea necri
tică și formală. Această solidari
tate nu înseamnă și nu poate e- 
vident să însemne identificarea 
noastră cu opțiunile pe care fie
care țară socialistă, și în general 
fiecare partid comunist muncito
resc Ie-a făcut și le face cu răs
pundere proprie și în fața pro
priilor probleme specifice, ci 
pornește de la o autonomie a 
noastră deplină de apreciere a 
experiențelor pe care diferitele 
țări socialiste le-au înfăptuit și le 
înfăptuiesc.
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