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■rr EXPLOZIA DE VITALITATE
A „ORAȘELOR MICI
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LOR VOT

U A.

„Orașe mici"... O realitate a țării de ieri, de- 
senînd nu numai niște proporjii, ci, mai ales, 
acea stare de fapt pe care metafora sadoveniană 
o exprimă atît ae pregnant : „locul unde nu s-a 
întîmplat nimic". «Orașul dormita în colțul lui de 
țară... Toamna veneau negustori „din gios", ca să 
cumpere merele livezilor, și convoiuri de care 
porneau pe șoseaua cea mare a lui Mihai Sturza, 
spre podgorii, ca să aducă vin bun, de cel carele 
înveselește inima omului după toamne blînde. 
Furtunile și iarna îngropau ca intr-un mare mor- 
mint alb bătrîna așezare. Trăsnetele lumii ajun
geau aici numai ca niște pierdute și neînțelese 
zvonuri». Sub pana marelui scriitor, drama tîrgu- 
lui de provincie rămas la periferia civilizației, 
ocolit de traseele economice, vegetînd în imobi
lism și uitare, ne-a oferit unele dintre cele mai 
patetice pagini ale literaturii noastre.

Dincolo de pagina de literatură, realitatea se 
dezvăluie și mai tulburător. Transcriem dintr-o 

I succintă statistică, întocmită cu puțin înaintea ce- 
I lui de-al doilea război mondial, chiar de către 

unul dintre reprezentanții vechii orînduiri, minis- 
trul Armand Călinescu : „Se știe, oare, că în Ro- 

U mânia, din 175 orașe, 114 nu au încă lucrări de
. canalizare? Se știe că, din 175 orașe, 108 nu au

încă alimentarea cu apă potabilă ? Se știe că un 
sfert din orașele țării nu au încă lumină elec
trică ? Și cifrele pe care le-am dat capătă o și 
mai accentuată semnificație, dacă adaug că și în 
centrele în care s-au executat deja lucrările amin
tite, pe de o parte acestea sunt absolut insufi
ciente, iar pe de altă parte instalațiunile sunt 
uzate. Prin urmare, trebuie să mărturisim că, sub 
raportul edilitar, orașele țării noastre se găsesc 
astăzi într-o stare foarte înapoiată".

Revitalizarea acestor „orașe mici", schimbarea 
întregii lor perspective, în cuprindere ca și-n adîn- 
cime, trezirea lor la alte ritmuri de viață, prin 
transformarea în centre dinamice ale economiei 
și culturii, este opera epocii noastre socialiste. 
Rolul determinant l-a avut, și aici, industrializarea 
țării, care, restructurînd din temelii un întreg 
peisaj, redistribuindu-i într-o nouă ordine elemen
tele, a schimbat însuși fluxul energiei sociale, a 
captat și pus în lumină noi posibilități de muncă 
și de creație, de neconceput în vechea orînduire. 
Mărețul program de industrializare socialistă a 
țării, conceput și organizat de partid, a însem
nat, astfel, pentru aceste orașe, o adevărată ex
plozie de vitalitate și forță, cu largi ecouri în 
prezentul imediat și cu vaste proiecții în perspec
tivă.

Noua împărțire administrativ-feritorială a țării 
a creat noi condiții, deosebit de prielnice, pentru 
dezvoltarea acestor orașe, privite — în lumina 
planurilor de partid — ca unități economice și 
social-culturale puternice, armonios structurate și 
înzestrate cu toate dotările necesare, în vederea 
valorificării tot mai intense a resurselor mate
riale și de muncă de care dispun, a extinderii 
influenței pe care o exercită asupra zonelor în
conjurătoare, a sporirii continue a rolului lor în 
viața economică și socială a țării. O serie de 
„orașe mici" au devenit municipii si reședințe de 
județe, centre puternice, viabile, cu largi posibi
lități de progres, beneficiind de o atenție deo
sebită în înzestrarea economică și edilitar-gospo- 
dărească și jucînd, ele însele, la rîndul lor, un 
rol stimulator în intensificarea întregii vieți po
litice și social-economice a județelor.

Tnfățișînd, ÎN PAGINA A TREIA a ziarului, des
tinul cîtorva dintre aceste orașe, aliniind imaginii 
de demult tabloul schimbărilor, al realizărilor 
contemporane, luăm temperatura înaltă a unor 
locuri în care, azi, pretutindeni, se întîmplă ne
numărate fapte de creație, nenumărate lucruri în 
folosul oamenilor.

Numeroși muncitori, ingineri, 
tehnicieni și alți oameni ai mun
cii din centrul minier Ghelar 
s-au întîlnit la clubul muncito
resc din localitate cu Eroul 
Muncii Socialiste, Ștefan Tripșa, 
maistru oțelar la Combinatul si
derurgic Hunedoara, candidat în 
alegerile de deputați pentru Ma
rea Adunare Națională. Atmosfe
ra de lucru, caracteristică și altor 
întîlniri pe care le-a avut cu ce
tățenii cunoscutul maistru oțelar, 
s-a făcut și acum puternic sim-

dicării nivelului de trai material 
și spiritual al oamenilor muncii 
vorbitorii au făcut prețioase pro
puneri privind construirea unor 
obiective social-culturale, efectua
rea unor lucrări edilitar-gospodă- 
rești, care să completeze tabloul 
realizărilor de pînă acum.

★
Peste 500 de țărani din comu

nele Teasc și Secui din jude
țul Dolj s-au întîlnit cu 
Ion Popescu - Puțuri, membru 
al C.C. al P.C.R., directorul

La uzina „Progresul^ - Brăila

PRACTICI BIROCRA

Tînărul își continuă destăinui
rea, găsind cu greu cuvintele, 
din cînd în cînd, scoate cîte o 
hîrtie din buzunar — aceeași — 
mi-o întinde s-o citesc, apoi iar 
caută cuvinte și se frămîntă pe 
scaun. „Inovația mea se numeș
te «freză melc cu dinți demon- 
tabili». Mulți au încercat să re
alizeze o astfel de freză... M-am 
gîndit la ea cîtcva săptămîni, 
apoi m-arn dus la cabinetul teh
nic cu un dosar. Mi s-a răspuns, 
însă, că eforturile mele sînt cu
rată risipă de timp, că dacă n-au 
reușit alții, bine cunoscuți ca 
inovatori, cum aș fi putut să 
reușesc eu... Atunci, m-am ho- 
tărît să execut freza singur, să 
demonstrez că se poate. Am luat 
un corp de freză vechi, reformat, 
și niște broșe care urmau să 
meargă la retopit ; m-am dus cu 
ele la forjă și l-am rugat pe un 
muncitor să mi le forjeze după 
indicațiile mele, apoi am execu
tat singur celelalte operațiuni, 
după program. Cum tocmai în 
acel timp mi s-a dat concediu, 
am renunțat la odihnă o săptă- 
mînă și mi-am terminat freza, 
prototipul. în prezența tovarăși
lor de la cabinetul tehnic și a 
altor specialiști a avut loc pro
ba. Față de freza importată, a 
mea avea o productivitate aproa
pe dublă".

Observ că tînărul muncitor 
Sile Cucu de la Uzina „Progre
sul" din Brăila vorbește despre 
inovația sa la timpul trecut. Ce 
s-a întîmplat ? Noua freză a fost 
omologată de cei în drept, auto- 
lul ei primindu-și, conform legis
lației în vigoare, prima rată a 
recompensei și o sumă reprezen- 
tînd prestarea manoperei. De 
aici încolo începe partea întune
coasă a povestei. Sile Cucu se 
trezește chemat la comisia de li
tigii : „Pe rol fiind astăzi, zice 
procesul verbal nr. 144, acțiunea, 
contra pîritului Cucu Sile 
din secția sculărie centrală pen
tru a fi obligat la plata sumei 
de 1070 lei, reprezentînd chel
tuieli de manoperă plătite în 
plus...". Tînărul mă privește cu 
ochi grei, triști. Desigur nu-i 
ușor ca peste noapte din inova
tor să devii pîrît. Transformarea 
bruscă a bucuriei în durere lasă 
amprente serioase asupra clarită
ții gîndirii. Cum procesul a ajuns 
acum la judecătoria din munici
piul Brăila, căutăm să pătrundem 
spre adevăr.

— Eu sînt vinovat, îmi decla
ră ing. Teodor Turcescu, fostul 
șef al cabinetului tehnic, eu am 
provocat această încurcătură. 
Fiindcă și-a executat singur ino
vația, noi trebuia să-i plătim,

conform legii, manopera. Pentru 
aceasta am cerut șefului secției 
sculărie centrală să-mi facă de
taliat calculul prețului de cost 
al frezei executate. Rezulta o 
sumă de 1466 lei, dar în care 
erau cuprinse și cheltuielile de 
regie, de material, pentru curen
tul electric. Cheltuielile de ma
noperă reprezenta doar o parte, 
în grabă, eu am omis acest lu
cru și i-am plătit 1466, cînd de 
fapt trebuia doar 396 lei.

Pentru a-și repara greșeala, 
șeful cabinetului tehnic a recurs 
la aiutorul comisiei de litigii. 
Aici folosirea unor termeni ine- 
xacți (din procesul verbal reiese 
că suma pentru care se judecă 
reprezintă „cheltuielile de mano
peră plătite în plus" și nu faptul 
că s-a plătit eronat și cheltuie
lile de regie, material, curent 
electric) determină pe tînărul 
Sile Cucu să nu înțeleagă situa
ția în mod just, să se considere 
nedreptățit, mai ales că înainte

JLIE BURCIU — electrician,
C.A.P. — comuna Cernetu, 

județul Teleorman ÎNTÎLNIRI ÎNTRE ALEGĂTORI 

Șl CANDIDAȚI! FRONTULUI UNITĂȚII 

SOCIALISTE

GEORGETA NE ACU — 
rlet.ă, Liceul economic Galați

Institutului de studii istorice și 
social-politice al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat, 
candidat în circumscripția nr. 6 
Leu pentru alegerile de deputați 
în Marca Adunare Națională. In 
cadrul întîlnirii s-au purtat am
ple discuții rclevînd caracterul 
profund realist al politicii inter
ne și externe a partidului și sta
tului nostru, înfăptuirile de pîna 
acum din țară și județ, precum 
și perspectivele ce se deschid în 
fața comunei Teasc. După cum 
au arătat unii vorbitori, așezarea 
aceasta, în cuprinsul căreia întîl- 
neai cu un sfert do veac în 
urmă, case în mare parte acope-

(Continuare în pag. a V-a)

țită. Mulți dintre participanți au 
evidențiat, în cuvîntul lor reali
zările obținute în ultimii ani în 
dezvoltarea și modernizarea mi
nelor de fier de la Glielar, im. 
portantă bază de materie primă 
pentru Combinatul siderurgie 
Hunedoara. S-a relevat astfel că 
în ultimii ani a fost dată în ex
ploatare mina nouă Ghelar-Est. 
A crescut gradul de mecanizare 
în abataje, prin dotarea acesto
ra cu mașini și instalații de mare 
productivitate și s-au creat con
diții ca în 1969 să se extragă 
cu 150 000 tone de minereu do 
fier mai mult decît în anul tre
cut. Subliniind că dezvoltarea c- 
conomică constituie chezășia ri-

7 februarie 1969

• Adrian Pâunescu : „FINTI- 
NA SOMNAMBULA".

• Darie Nțvăceanu: 
„NOAPTEA, PE DRUMU
RILE ITALIEI".

MARIN CRISTEA — lăcătuș 
la I.C.S.I.M. — Baza Bucu-

i
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CASA DE CULTURĂ A 
STUDENȚILOR - FACTOR 
IMPORTANT ÎN FORMAREA 

I POLITICO-IDEOLOGICĂ A 

| VIITORILOR SPECIALIȘTI

în Editura politică a apărut: 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvintare la Conferința națională 

a cadrelor didactice.

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a V-a)

Constanța se numără printre 
orașele care oferă tinerilor lor 
locuitori destule prilejuri de op
țiune pentru timpul liber. Va
riatele atracții ale sezonului de 
vară durează aproape cinci luni. 
In rest, cele cîteva cinematogra
fe, complexul te
atral — cu secții 
de proză, operă 
și operetă, estra
dă, păpuși și cu 
un repertoriu 
divers și atrăgă
tor — diferitele 
turnee, universi
tatea populară, 
muzeul de artă 
și cel de arheo
logie, acvariul, 
bowlingul de la 
Mamaia, care 
funcționează ca 
un adevă
rat club dis
tractiv, cu popi
ce, biliard și tot felul de 
electronice — alcătuiesc 
saj pliu de solicitări, la care s-a 
adăugat, recent, Casa de cultură 
a tineretului, cu un program mai 
mult decît promițător. Se știe, 
însă — și nu e cazul să argumen
tăm prea pe larg — că în co
lectivul de muncă, la locul de 
producție, în punctele de cultură 
ale uzinei sau ale șantierului e-

Cu ani în urmă, curentul electric pătrundea și în
Vladimirescu. Azi, pe străzile drepte ale comunei de pe șoseaua 
Galați — Tecuci, continuă să se ridice noi stîlpi ai iluminatului.

Lumina trece, astfel, pe o nouă treaptă...

xistă premisele unor acțiuni cul
tural-educative specifice, a că
ror eficiență este asigurată pe 
de-o parte de legătura intimă, de 
substanță, cu însuși procesul de 
producție, iar pe de altă parte 
de permanența și omogenitatea

comuna Tudor

Foto: C. CONSTANTIN

cultura, informația și divertis
mentul să fie dozate în chip echi
librat, conform unei concepții sl
uice.

Această concepție am căutat 
s-o descifrăm în activitatea cul- 
tural-educativă dedicată tinerilor

Continuăin, în acest număr, 
publicarea ciclului nostru de 
evocări — redactat în colabo
rare cu Institutul de studii 
istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. — consa
crate istoriei mișcării revolu
ționare și democratice a tine
retului din țara noastră. AVÎNTULUI

IMAGINEA UNITARA
A DIVERSITĂȚII

CENTRELE CULTURALE ALE UZINEI
jocuri 

un pei-
de preocupări a publicului căruia 
i se adresează. Manifestările or
ganizate în colaborare de către 
comitetul V.T.C. și comitetul sin
dical al unei întreprinderi au, 
față de orice acțiune dinafară, a- 
vantajul de a putea Ji gîndite în 
perspectivă, de a putea fi dela
te, de a putea constitui un pro
gram coerent, în care educația,

de la Șantierul Naval Maritim din 
Constanța. Tovarășii Gheorghe 
Seceleanu, președintele Comite
tului sindical, Marin Croitoru, se
cretarul Comitetului coordonator 
U.T.C., Constantin Zaharia, se
cretarul cu problemele profesio
nale al aceluiași comitet și tînă
rul inginer Adrian Săbău ne-au 
împărtășit pe larg preocupările, 
proiectele și dorințele lor. Intre-

pătrunzîndu-se și completîndu-se 
reciproc, opiniile lor au schițat 
tabloul dinamic al unei activități 
substanțiale, din care unele as
pecte merită a fi cunoscute, ele 
reprezentînd rodul unei experien
țe pe care o considerăm fertilă.

Clubul Șantie
rului naval, aflat 
în plin centrul 
orașului, cu un 
„vad“ care de
termină tinerii 
din multe alte 
întreprinderi să-l 
frecventeze, este 
un loc căutat. 
Aici se aduc, 
săptămînal, filme 
pentru tineret. 
Tot aici, aproa
pe în fiecare 
duminică, for
mația de estra
dă a șantierului 
— premiată la 

ultimul concurs pe țară al artiș
tilor amatori — se îniîlnește cu 
spectatorii săi cei mai fideli. Bi
blioteca cu peste 30 000 de vo
lume, expozițiile, conferințele, 
simpozioanele, diferitele alte ma
nifestări, activitatea de club, 
completează o agendă poate nu

SEBASTIAN COSTIN
(Continuare în pag. a lV-a)

REVOLUȚIONAR
Desăvîrșirea procesului de 

formare a statului național uni
tar român, operă a întregului 
popor, a întregii națiuni româ
ne, a constituit un moment de 
mare însemnătate în dezvoltarea 
României moderne. Ea a reali
zat cadrul național și social- 
economic pentru o mai accen
tuată evoluție a economiei, ști
inței și 
cherea 
taților 
condiții 
cesul 
mânești, pentru intensifica
rea mișcării revoluționare a cla
sei muncitoare, a activității tu
turor forțelor progresiste și de
mocratice ale societății. Desă
vîrșirea procesului de formare 
a statului național unitar a asi
gurat, în același timp, condiții 
prielnice dezvoltării pe o treap
tă superioară a mișcării revolu
ționare și democratice de tine
ret, cadrul necesar pentru or
ganizarea ei unitară la scara în
tregii țări.

Adincirea contradicțiilor so
cial-economice ale regimului 
burghezo-moșieresc, înrăutățirea 
situației materiale a maselor 
populare — consecință a distru
gerilor provocate de război, a 
dezorganizării activității econo
mice — a determinat o creștere 
impetuoasă a avîntului și com
bativității revoluționare a mase-

culturii, iar înmănun- 
energiilor și capaci- 
poporului au creat 
favorabile pentru pro- 

dezvoltării societății ro- 
pentru

lor largi populare. în aceste 
condiții, reorganizarea și unifi
carea mișcării de tineret din în
treaga țară într-o singură orga
nizație marxist-leninistă — o- 
biective ce reprezentau două din 
problemele fundamentale ce se 
situau în centrul preocupărilor 
organizațiilor de tineret — con
stituiau o necesitate obiectivă, 
în deplină concordanță cu în
treaga evoluție a mișcării mun
citorești din anii puternicului 
avînt revoluționar.

Prin refacerea și reorganiza
rea pe baze noi a mișcării re
voluționare de tineret, corespun
zător noii etape, se urmărea 
depășirea caracterului educativ- 
cultural pe care l-au avut orga
nizațiile de tineret pînă la pri
mul război mondial și transfor
marea lor în puternice organi
zații de luptă revoluționară, ca
pabile să polarizeze și să cana
lizeze întreaga energie, cutezan
ță și capacitate a tineretului, 
spre scopuri majore, să slujeas
că cu devotament partidul comu
nist, interesele legitime ale po
porului român. în ceea ce pri
vește cel de al doilea obiectiv, 
unificarea organizațiilor de ti
neret existente în întreaga țară 
într-o unică organizație mar
xist-leninistă. înfăptuirea lui va 
avea loc, datorită unor condiții 
specifice de activitate, în cadrul 
unui proces complex, de mai

lungă durată, a cărui desăvirși- 
re a reprezentat o încununare a 
eforturilor depuse, vreme de a- 
proape două decenii, de 
tanți de 
citorești

După 
centrale și retragerea trupelor, 
de ocupație, în noiembrie 1918, 
organizațiile de tineret, alături 
de cele socialiste și sindicale, 
și-au reluat activitatea legală. 
La București, Cercul „Tinere
tul muncitor" și-a reluat ședin
țele săptămînale și conferințele 
cu caracter cultural-științific, 
care încep să fie frecventate de 
un număr din ce în ce mai 
mare de tineri și tinere. Tn u- 
nul din numerele sale, ziarul 
„Socialismul", descriind amă
nunțit una din întrunirile tine
retului, releva că „tinerelul 
muncitor e la înălțimea vremu
rilor. El secondează 
lupta proletariatului 
Paralel cu activitatea 
educativă, Cercul din

mili- 
seamă ai mișcării mun
ți de tineret.
înfrîngerea puterilor

însuflețit 
vîrstnic". 
cultural- 
Capitalâ

C. PETCULESCU 
cercetător științific, 

Institutul de studii istorice 
și social-politice 

de pe lingă C.C. al P.C.R.

(Continuare în pag. a ll-a)
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ECOURI

PE URMELE 
ARTICOLELOR 

PUBLICATE .
Și in special?

„Recent a luat ființă în Ca
pitală „Cercul decoratorilor 
de vitrine", în scopul ridică
rii pregătirii profesionale a 
vitrinierilor. La clubul aces
tui cerc vor fi organiiate pe
riodic expoziții, demonstrații, 
prelegeri în legătură cu dife
ritele modalități de prezenta
re a mărfurilor. Aici vor a- 
vea loc și dezbateri asupra 
neajunsurilor de genul celor 
menționate în articolul pu
blicat în ziarul dv., în scopul 
înlăturării lor. In ultima vre
me s-a acordat o atenție deo
sebită folosirii intensive a 
spațiului vitrinelor pentru a 
mări astfel rolul acestui mij
loc publicitar in acțiunea de 
informare a consumatorilor a- 
■upra gamei largi de sorti
mente aflate spre vînzare".

Pînă aici toate bune. Nu 
înțelegem însă de ce Direc
ția organizării comerțului, ser
viciul reclama comercială, 
căreia îi aparțin cele con-» 
semnate mai sus, precizează 
încă la începutul răspunsului 
trimis redacției : „problemele 
menționate în articolul tova
rășului Eugen Barbu — pri
vind aspectul vitrinelor unor 
magazine sînt IN GENERAL 
juste" din moment ce însăși 
sus-numita Direcție recunoaș
te necesitatea ridicării conti
nue a nivelului de prezentare 
a mărfurilor în vitrine. Este 
oare aceasta o modalitate de 
a nu recunoaște critica ?

$-ou luat măsuri
• în ziarul nostru a fost pu

blicat nu de mult un articol 
privind abaterile săvîrșite de 
conducerea C.A.P. Craiva, ju
dețul Arad. Uniunea județeață 
a C.A.P. Arad, al cărei răspuns 
îl consemnăm aici, ne spune : 
„Vă comunicăm că cele sem
nalate sînt juste, fapt pentru 
care conducerea U.J.C.A.P.- 
Arad a luat măsuri de înlo
cuire din funcția de președinte 
a lui Trînc Teodor, a contabi
lului șef și a unor membri din 
consiliul de conducere".

Răpirea n-a fost 
din serai, dar 

răpitorul se află 
în cercetări

De la Procuratura generală 
(Direcția de supraveghere a 
urmăririi penale) primim ur
mătorul răspuns :

„Reclamația petiționarei 
Ioana Hulea din comuna Cum
păna, județul Constanța, îm
potriva numitilor Crenguș Va- 
sile, Verdeș Aurică, Cristescu 
Gheorghe și Gore Aurică, a 
făcut ofiiectul unor cercetări 
efectuate de organele postului 
local de miliție.

Verificîndu-se dosarul s-a 
constatat că cercetările sînt 
incomplete, lucrările fiind ter
giversate. In fața acestei situa
ții s-au luat măsuri pentru so
luționarea neîntîrziată a cau
zei. De asemenea, deficiențele 
din activitatea organelor lo
cale de miliție au fost aduse 
la cunoștința Inspectoratului 
miliției județului Constanța, 
pentru a se lua măsurile cores
punzătoare".

,,O altă față 
a sfidării"

Sub acest titlu ziarul nos
tru a publicat un articol care 
viza activitatea organizației 
comunale U.T.C. și a condu
cerii căminului cultural din 
Hotarele, județul Ilfov. Nu de 
mult, am primit de la Comite
tul județean U.T.C. Ilfov ■ un 
răspuns în care se spune :

„Considerăm că problemele 
ridicate în articol au fost juste. 
Pentru a ajuta organizațiile 
U.T.C. din această comună, a 
fost repartizat un șef de comi
sie de la comitetul județean 
care a sprijinit comitetul 
U.T.C. în pregătirea șl desfă
șurarea unor seri distractive, 
baluri, în acțiunea de cuprin
dere a tinerilor în unele for
mații artistice. De asemenea, 
s-au organizat excursii cu un 
număr însemnat de tineri.

Menționăm, totodată, că 
după publicarea articolului, în 
această comună s-a deplasat 
un colectiv al C.C. al U.T.C. 
care a controlat activitatea or
ganizației U.T.C. de aici, aju- 
tind-o să-și înfăptuiască obi
ectivele propuse. Rămîne ca o 
sarcină permanentă a biroului 
comitetului județean al U.T.C. 
să acorde în continuare spri
jin organizației de la Hota
rele".

DE LA

PROGRAMUL r

La 17 februarie se deschid 
cursurile universitare 

pe semestrul II

MINISTERUL INVĂJĂMINTULUI
deschiderea tuturor cursurilor universitare pe 
avea loc in ziua dc luni 17 februarie 1969. La

Se anunță că 
semestrul II va 
aceeași dată vor incepe cursurile șl studenții Institutului agro
nomic „Nicolae Bălcescu" din București.

„STRADA Șl OPINIA PUBLICA
O INTERESANTĂ ORA DE DIRIGENȚIE

T

Fără-ndoială lecția de di- 
rigenție ținută de profesoara 
Margareta Panal la clasa a 
XlI-a G a liceului nr. 3 din 
Craiova aducea ceva inedit. 
Cel puțin metoda nu mai fu
sese folosită la această școa
lă șl — bănuim — nicăieri în 
altă parte. Iar tema — „Stra
da și opinia publică" — era 
cea mai adecvată metodei. 
Elevii trebuiau să sesizeze, 
prin contact direct cu opinia 
publică, anumite aspecte pe 
care mediul multicolor al 
străzii, ca arenă de partici
pare Ia ordinea publică și 
vast amfiteatru a ceea ce se 
cheamă viață și civilizație, le 
înregistrează zilnic. Ca re
prezentanți ai opiniei publi
ce au fost invitați, cu expe
riența și competenta lor, re
cunoscute pe planul orașdlui, 
un procuror, un avocat, un 
medic psihiatru, un maior 
de miliție, o arhitectă și un 
inginer de la I.T.C., un mun
citor de la „Electroputere", 
o studentă, responsabila unei 
cofetării, un ziarist. După 
un scurt cuvînt al profeso
rului diriginte care a subli
niat importanta factorilor e- 
ducativi, familia, școala, 
strada — și a indicat discret 
orientarea lecției. întrebările 
elevilor s-au succedat unele 
după altele, solicitînd răs
punsuri pe care vîrsta ajun
să în pfagul majoratului, le 
cere cu acuitate. Iar aceste 
întrebări s-au născut din în- 
tlmplări, fapte șl aspecte,

trăite șl sesizate direct de 
către cei care le-au pus.

Comportarea turbulentă șl 
huliganică a unor tineri din 
centrul orașului, ținuta lor 
extravagantă cum pot fi stă
vilite ? O privire disprețui
toare este eficientă ? Oare 
nu este necesară o interven
ție mai hotărîtă ? întrebarea 
elevei Lidia Dascălu era a- 
dresată maiorului de miliție. 
Cum putem bara calea a- 
cestor manifestări și cum 
vom reuși să restituim socie
tății acești oameni „purifi
cați", solicită un răspuns 
procurorului, în calitate de 
apărător al ordinei publice, 
eleva Ioana Militaru. Și care 
este poziția avocatului față 
de aceste aspecte ? De ce este 
el apărătorul infractorului ?

■ — îșl exprimă o altă elevă 
nedumerirea. în ce măsură 
arhitectura străzii contribuie 
la etica 
trăiești 
țelegem 
țime de 
răspunsul în relatarea unor 
aspecte cunoscute, din expe
riența profesională a acestor 
oameni, invitați ai orei 
dlrigenție.

Această interesantă oră 
dlrigenție, pe care am 
cercat s-o reconstituim 
liniile ei esențiale, este re
zultatul unor preocupări pe
dagogice ale cadrelor didac
tice de la acest liceu, în ve
derea găsirii celor mai efi
ciente forme de educație.

V. RAVESCU

Opera Română: TRIPTIC
Stînga : Magdalena Popa și dirijorul C. Trăilescu; mijloc :
Ileana Iliescu fi Marin Ștefănescu; dreapta : Leny Dacian,
Sergiu Ștefanschi, Alexa Dumitrache Mezincescu și coregrafa

Tilde Urseanu

Văzufi de NEAGU RADULESCU

11,00 — Limba germană. Lecția 42 (reluare).
11.30 — TV. pentru specialiștii din agricultură. Cultura tomate

lor timpurii (reluare).
12,00 — TV. pentru specialiști. Medicină. Tratamentul chirur

gical al hipertensiunii portale (reluare).
12.30 — Închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Telex TV.
17,35 — Pentru elevi: Consultații la chimie (clasa a XII-a). 

Tema : Izoineria optică.
18,05 — Limba rusă. Lecția 41.
18.30 — Studioul pionierilor. „Jocuri și bulgări de zăpadă". 
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — La zi. Invățămlntul, factor al creșterii economice. Pre

zintă : conf. univ. Vladimir Treble! și dr. Mihai Deme- 
trescu.

19.45 — Intre metronom și cronometru — emisiune-concurs
Teme : Ion Slavici ș! Capodopere ale muzicii simfonice. 
Concurenți : Eugen Cojocaru și Dorin Speranția.

28.45 — Seară de- teatru : „Unchiul Vanea", de A. P. Cehov. în
distribuție : Silvia Popovici, Constantin Rautki, Marga
reta Pogonat,, Gh. Popovici, Ion Marinescu, Eliza Pe- 
trăchescu, Mircea Cojan. Regia artistică : loh Barna.

22,25 — Cintăreti români pe scenele lumii ; Tenorul Ion Buzea.
22.45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II
20,00 — Telex TV.
20.05 — Concert simfonic. Orchestra simfonică a Radiotelevlziu- 

nii. Dirijor : Iosif Conta. își dă concursul cvartetul vocal 
Bach (R.D.G.). In program : Simfonia a IX-a de Beetho
ven.

21,20 — Film artistic : „Legenda din tren" — o producție a stu
diourilor din R. P. Ungară.

22,50 — închiderea emisiunii programului II.

SE APROPIE
„DECADA

MĂRȚIȘORULUI"
Ca în fiecare an, unitățile 

comerciale din întreaga țară 
vor organiza între 28 februa
rie și 8 martie tradiționala 
„Decadă a mărțișorului". 
Confecții de sezon și trico
taje în diverse modele și în- 
tr-o variată gamă coloristică, 
articole de lenjerie, un bogat 
sortiment de poșete, mănuși, 
umbrele, centuri, cordoane, 
produse cosmetice, articole 
de artizanat și altele, vor 
oferi tot atîtea posibilități de 
a dărui persoanelor îndrăgite 
„mărțișorul" cel mai potrivit. 
Mici standuri mobile sau ex
poziții cu vînzare, organiza
te în colaborare cu întreprin
derile și cooperativele meș
teșugărești, vor completa 
gama de mărfuri oferite de 
magazine.

ei ? Ce înseamnă să 
studențește ? Ce în- 
prln modă ? O mul- 
întrebări și-au găsit

de
de 
în- 
în

„LUNA CART» LA SATE"
în județul Galați au loc 

numeroase manifestări cul- 
tural-artistice prilejuite de 
„Luna cărții la sate". In co
muna Costache Negri, 250 de 
țărani cooperatori au parti
cipat la o interesantă seară 
literară, intitulată „Poezia 
contemporană — jurnal al 
realizărilor construcției so
cialiste". Simpozioane, seri 
literare, concursuri pe teme 
inspirate din literatură au 
fost organizate în peste 20 
de cămine culturale din cu
prinsul județului.

ȘTIINȚIFIC

Jo seamănă cu Luna
Astronomul sovietic Iuri 

Hodak a prezentat. în cadrul 
secției de științe naturale 
cosmice a Societății unionale 
de astronomie și geodezie a 
Academiei de Științe a 
U.R.S.S.. un referat despre 
satelitul Jo al planetei Ju
piter. El a analizat rezulta
tele ultimelor observații și 
ipotezele oamenilor de știin
ță. Potrivit acestora, sateli
tul Jo are structura asemă
nătoare cu Antarctica. Acest 
satelit, cu dimensiunea Lunii 
sc află aproximativ la ace
eași distantă de Jupiter, ca 
șl Luna de Pămînt (cea 
350 000 km). El prezintă inte
res prin faptul că se com
pune din roci dure acoperite 
cu un strat de gheață gros 
de 15-25 km. Pe această ca
lotă de gheată se văd cu te- 
lescoape puternice anumite 
formațiuni întunecate. Se 
consideră că sînt depresiuni 
nu prea adinei în stratul do 
gheată, acoperite cu sedi
mentele provenite din spa
țiul cosmic (fragmente de 
meteoriți, pulbere cosmică 
etc).

Perioada de rotatie a aces
tui satelit al planetei Jupiter 
este de 42.5 ore, iar densi
tatea lui este cu puțin mai 
mare decît densitatea Lunii.

ITINERARIUL UNUI TINAR DIRIJOR

Erich Bergel, tînărul dirijor al Filarmonicii din Cluj, s-a în
tors recent din Berlinul Occîdental unde a făcut o vizită ca in
vitat al Filarmonicii locale, beneficiind, în acest timp, de con
sultațiile lui Herbert von Karajan cu privire la orchestrația 
„Artei fugii" a lui Bach — lucrare la care dirijorul român a 
lucrat timp îndelungat.

Cu acest prilej, Erich Bergel a fost invitat să imprime. In 
luna august a acestui an, un program de muzică românească în 
fruntea unei orchestre simfonice din Berlinul Occidental, iar în 
îuna octombrie să dirijeze un concert al Orchestrei radiodifu
ziunii din Koln, avlnd în program lucrări de Haydn, Mozart,

(Urmare din pag. I) 

a Început o susținută activitate 
propagandistică de refacere or
ganizatorică a mișcării de tine
ret, de atragere în rîndurile 
sale a tineretului neorganizat.

Un moment deosebit de im
portant în refacerea șl reorga
nizarea mișcării revoluționare 
de tineret din țara noastră l-a 
constituit .reapariția, la 1 de
cembrie 1918, a gazetei „Foaia 
tînărului". Noua serie a gazetei 
cuprindea o arie tematică mai 
largă, puternic ancorată în re
alitățile societății românești, în 
problemele ce frămîntau mișca
rea de tineret în această neri- 
oadă. încă de la primul număr, 
redacția ținea să aducă la cu
noștința cititorilor săi faptul că 
„Foaia tînărului" se va situa, și 
în continuare, pe poziții revolu
ționare ferme, acordînd o aten
ție deosebită în paginile sale, in 
special, „lămuririi socialismului 
științific ca și luptelor pentru 
înfăptuirea societății viitoare".

Către sfîrșitul anului 1918. ac
țiunile revoluționare ale prole
tariatului român cresc în inten
sitate ; alături de muncitorii 
vîrstnici, tineretul a constituit, 
și de data aceasta, un element 
activ, remareîndu-se în mod 
deosebit participarea sa la lup
tele muncitorilor din Capitală, 
la 13 decembrie 1918. în această 
zi a avut loc o puternică grevă 
generală, urmată de o mare de- 
mons^ație a muncitorilor Capi
talei In semn de solidaritate

cu lupta tipografilor. Coloanele 
de muncitori, în fața cărora se 
aflau ucenicii de la fabricile 
„Vulcan", „Wolf", „Lemaitre" și 
de la celelalte fabrici și ateliere 
din București, au fost întîmpi- 
nate în Piața Teatrului Național 
cu foc de puști și mitraliere. 
Alături de muncitorii vîrstnici, 
au căzut în această zi opt tineri 
muncitori, între care Ion Spăta- 
ru (lucrător — 17 ani), Costică 
Iviceani (tîmplar — 18 ani), Eu
genia Stoenescu (lucrătoare — 18 
ani), Florică M. Ionescu (ucenic 
— 14 ani) și Costică Dumitrescu 
(lucrător — 16 ani). Alți nume
roși tineri au fost arestați, mal
tratați și schingiuiți în beciu
rile siguranței. La fel ca și 
muncitorii vîrstnici, ei au în
fruntat moartea cu curaj și 
demnitate.

Masacrul de la 13 decembrie, 
represiunile și teroarea dezlăn
țuită de clasele dominante în 
perioadă imediat următoare, nu 
au putut stăvili avîntul revolu
ționar al maselor muncitoare. în 
întreaga țară au avut loc vigu
roase întruniri, demonstrații șl 
greve de protest ale muncitori
lor vîrstnici și tineri. împotriva 

(i i) ÎN

represiunilor sîngeroase și în 
semn de solidaritate cu inculpa- 
tii din procesul înscenat luptă
torilor de la 13 decembrie 1918. 
La București, Ploiești, Brăila și 
în alte orașe din tară, în întru
nirile organizate de cercurile 
„Tineretul muncitor", tinerii au 
adoptat moțiuni în care protes
tau împotriva înscenării judici
are, cerînd imediata eliberare a 
celor arestați.

Deși a avut de suferit de pe 
urma măsurilor represive luate 
de autorități după evenimentele 
de la 13 decembrie 1918, mișca
rea, revoluționară de tineret s-a 
refăcut, mergînd cu pași mari 

• înainte. încă din primele luni 
ale anului 1919, au fost reorga
nizate vechile cercuri și au luat 
ființă altele noi, la Brăila. Plo
iești, Piatra Neamț, Craiova, 
Botoșani, Cîmpina, Iași, Turnu 
Severin etc., înregistrîndu-se. în 
același timp, o creștere a numă
rului de membri. Astfel, către 
sfîrșitul anului, existau circa 
4 000 de membri, grupați în 20 
de organizații. în focul luptelor 
revoluționare, tineretul își dă
dea tot mai mult seama de ne
cesitatea unor puternice organi-
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Mișcarea tineretului socialist din Romînia
— Comitelui Central —

mai devreme, 
de schimb șl 
utilaj chimic, 
proiectată de

• LA GĂEȘTI a fost con
semnat un eveniment deose
bit : a intrat in funcțiune, cu 
aproape 5 luni 
uzina de piese 
de reparații de 
Uzina a fost
specialiști români și dotată 
cu utilaje de înaltă producti
vitate fabricate în țară. Pen
tru anul acesta, colectivul u- 
zinei s-a angajat să realizeze 
în plus față de plan o pro
ducție în valoare de peste 
un milion Iei.

■ ■■■■■■■■■
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). 
Central 
14,15).

ACEST 
MEU 

rulează 
9: 11,30: 13.45: 16: 18.30: 20,45).

CUȚITUL IN APĂ 
rulează la Central (orele 18,45; 
19; 21).

MARELE ȘARPE
rulează la Festival (orele 9;

20.45) , 
13,30; 
(orele
19.45) ,

IKeiUUjM (Utce JLl.TM, 13.30; 
16; 18,30; 20,45), Modern (biela 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;,
20.45) .

UN DELICT APROAPE 
FECT

rulează la Dacia (orele 
16,30 în continuare ;
20.45) , Volga (orele 9;
13,30; 15,45; 18; 20.30).

CĂDEREA IMPERIULUI 
MAN (ambele serii)

rulează la Lumina 
9.30—16 !n continuare:

CONCERTUL ANIMALELOR - 
DESPRE PIȚIGOI 
MAI FI RĂZBOI ■
— ISTEȚUL 

rulează la 
le 9-21 în

PENSIUNE 
rulează la 
11,15; 13,30;

(orele .9,15; 11,45;

PĂMÎNT este al

la Luceafărul (orele

11,15; 13,30; 18; 18,30; 
Feroviar (orele 8,30; 11; 
16; 18,30; 21), Excelsior 
9,45; 12,15; 14,45; 17,15; 
Melodia (orele 9; 11,15;

PER-
8,30—
18,45;
11,15;

RO-
(orele
19.30).

- NU VA 
GALERIA 

ȘI FIII SĂI 
Timpuri Noi (ore- 
continuare).
PENTRU HOLTEI
Victoria (orele 9; 
16; 18,30; 20,45).

EDITURA TINERETULUI Ion luga : Tăceri neprimi
te, lei 6,50.

M. Porumbescu : Ucigașul 
de papagal, lei 6,25^

Andrei Radu : înălțimea 
de o inimă, lei 4,50.

B. Balotă : Mașina de fu
git în lume, lei 3.

EDITURA AGROSILVICA
Stelian Oprescu : Aspecte 

din creșterea animalelor în 
Franța, lei 5,25.

■ ■■■■■■■■■

M. Sadoveonu : Domnul 
Trandafir, Biblioteca școla
rului, lei 3,50.

EDITURA
PENTRU LITERATURA

Henriette Y. Sthal : Nu 
mă călca pe umbră, lei 3,25.

H. Grâmescu : Elegii ți 
egloge, lei 5,50.

CE NOAPTE, BĂIEȚI !
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45) (Dimi
neața orele 9—10 pentru co
pii).CLOWNI 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 CENUȘĂRESEI 
rulează la Buzești (orele 15,30.
18) . RĂZBUNAREA HAIDU
CILOR (orele 20,30), Arta (o- 
rele 9—15,45 în continuare;

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

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN

riijeasfă Ia Qrivița (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 Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

FELDMAREȘALA
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 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 SPlNZU- 
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 SÎMBATA 
SEARA (orele 16).

AVENTURILE LUI TOM 
SAWYER — MOARTEA LUI

JOI 13 FEBRUARIE
Opera Română : LA

CUL LEBEDELOR, ora 
19,30 ; Teatrul de opere
tă : MY FAIR LADY, ora
19.30 ; Teatrul Național 
(Sala Comedia) : HEIDE- 
BERGUL DE ALTĂDA
TĂ, ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : TRAVESTI (pre
mieră), ora 19,30 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio) : SFlRȘI- 
TUL PAMÎNTULUI, ora 
20. Teatrul Mic : OFIȚE
RUL RECRUTOR, ora 20. 
Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : CĂLĂ
TORIE CU SCANDAL, 
ora 19,30 ; (Sala Studio) ; 
FEDRA, ora 20. Teatrul 
„Giulești" : CURSA DE 
ȘOARECI, ora 19,30. Tea
trul „B. Delavrancea" : 
ION, ora 20. Teatrul E- 
vreiesc de stat : UN ȘI
RAG DE PERLE, ora 20. 
Teatrul „Ion Creangă" : 
REGELE CERB, ora 9,30 ; 
Teatrul Țăndărică (Calea 
Victoriei 50) : AVENTU
RILE LUI PLUM-PLUM, 
ora 17 ; SPECTACOL 
NOCTURN, 9 1/2", ora
21.30 ; Academiei 28—30) : 
A FUGIT UN TREN, ora 
17 ; Teatrul satirlc-mu- 
zlcal „C. Tănase" (sala din 
Calea Victoriei 174) : VA
RIETĂȚI PE PORTATIV, 
ora 19,30. Ansamblul ar
tistic al U.G.S.R. : SE- 
LECȚIUNI '68 ora 20. Cir
cul de Stat : RAPSODIA 
ACROBATICĂ, ora 19,30.

L---------------------------------------------------------------------

"■■■■■■■■■a
JOE INDIANUL

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

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

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

ÎNTOARCEREA VRĂJITORU
LUI

rulează la Rahova (orele 15; 
17). TARZAN, OMUL MAI
MUȚĂ — FIUL LUI TAR
ZAN (orele 19).

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 Cotroceni (orele 
15 ; 17,30). NICOLAI BAUMAN 
(orele 20).

VERA CRUZ 
rulează la Pacea (orele 15,30; 
18; 20.30).

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

ANII AVÎNT JLII REVOLUȚIONAR
zații proprii, pentru a putea 
desfășura cu succes acțiunile 
revendicative în vederea îmbu
nătățirii condițiilor de muncă și 
viață, a cuceririi și apărării 
drepturilor politice.

Oglindind creșterea potenția
lului de luptă, conținutul hpu 
al mișcării de tineret, precum si 
transformările petrecute în 
structura sa organizatorică, 
cercurile „Tineretul muncitor" 
șl-au schimbat, începînd din iu
nie 1919, denumirea, în Cercu
rile „Tineretului socialist". O 
lună mai tîrziu (la 1 iulie 1919) 
— si ziarul „Foaia tînărului" a- 
pare cu titlul de „Tineretul so
cialist" — organ al Mișcării ti
neretului socialist din România. 
„Am creznt de cuviință să-i pu
nem acest titlu deoarece credem 
că acest titlu este singurul care 
fn două cuvinte arată tuturor 
ceea ce stntem șl ceea ce vrem 
să fim" — ee spunea în comu

nicatul Comitetului Central al 
Mișcării tineretului socialist.

Amploarea pe care o luase 
mișcarea revoluționară de tine
ret, sarcinile din ce în ce mai 
complexe ce se ridicau în fața 
acesteia, au determinat Comite
tul Central să pună la ordinea 
zilei problema organizării și lăr
girii sferei de activitate a tine
retului socialist. Un moment în
semnat l-a constituit, în acest 
sens. Conferința cercurilor ..Ti
neretul socialist" din vechea 
Românie, desfășurată la 10 au
gust 1919, ale cărei hotărîri erau 
menite să asigure o .refacere ra
pidă și temeinică a mișcării de 
tineret din tara noastră. Rezo
luțiile votate de conferință ce
reau Comitetului Central ca în 
cel mai scurt timp posibil să se 
intre în legătură cu organizații
le de tineret de pe întreg terito
riul tării și să se pregătească un 
Congres al acestora în' vederea

creării uniunii-cu un singur for 
conducător central.

Un aspect important al mișcă
rii de tineret din tara noastră 
l-a constituit organizarea tinere
tului din Transilvania și Banat. 
După primul război monțiial, 
tineretul ’de aici nu a avut' or
ganizații proprii, activînd în ce
drul grupelor comuniste și al 
secțiilor Partidului Socialist din 
Transilvania. Abia în ianuarie 
1919 ia ființă, la Oradea, primul 
cerc de tineret, care numără, 
încă de la început, 600 de 
membri. Aceasta demonstra uti
litatea unei astfel de organiza
ții, faptul că, ga corespundea u- 
nel necesități arzătoare a tine
retului muncitoresc din această 
parte a tării.. în lunile următoa
re, cercuri similare au luat fiin
ță și în alței orașe. Șe simțea 
nevoia unirii acestor organizații 
de sine stătătoare în cadrul ri

nei uniuni centralizate. în aces
te condiții are loc. la Cluj, la 
25 iulie 1920, primul congres al 
organizațiilor de tineret din 
Transilvania și Banat, care a 
pus bazele Uniunii Tineretului 
Muncitor și a stabilit în princi
piu necesitatea concentrării e- 
forturilor în vederea unificării 
tuturor organizațiilor de tineret 
din întreaga tară.

în această perioadă de avînt 
revoluționar, tineretul și-a făcut 
simțită prezenta în marile ac
țiuni revendicative și demon
strații politice de masă ale cla
sei muncitoare, în luptele gre
viste care au culminat cu greva 
generală din octombrie 1920. 
Greva generală din octombrie 
1920 a antronat în luptă șl un 
foarte mare număr de tineri 
muncitori, membri ai organiza
țiilor „Tineretul socialist". Nu
mai în Capitală, în urma parti

cipării la grevă, peste 400 de ti
neri și tinere au fost concediați, 
iar alți 25 au fost arestați și im
plicați în procesele ce au urmat. 
„Tineretul socialist", oiganul de 
presă al mișcării de tineret, a 
fost interzis de autorități.

Experiența acestor doi ani. în
tregul proces de maturizare a 
mișcării de tineret, reclama cu 
insistență transformarea revo
luționară a organizațiilor sale, 
în strînsă legătură cu avîntul 
general al luptei clasei munci
toare pentru crearea unui partid 
de tip nou — partidul comunist.

Perioada care a urmat se ca
racterizează prin intensificarea 
procesului de clarificare ideolo
gică și politică in rîndurile miș
cării muncitorești, ia care par
ticipă, deopotrivă, șt mișcaiea 
revoluționară de tineret. Din a- 
cest punct de vedere trebuie a- 
nalizată și înțeleasă poziția ti
neretului față de curentele din 
sinul partidului, delimitate or
ganizatoric în cadrul lucrărilor 
ședinței Consiliului general al 
partidului și sindicatelor din 30 
ianuarie—3 februarie 1921. La a- 
dunarea generală a Cercului 
„Tineretul socialist" din Bucu
rești (februarie 1921) majoritatea 
covîrșitoare a participanților a 
hotărît ca tineretul să se alătu
re curentului de stînga, comu
nist, din mișcarea muncitoreas
că. Exprimînd orientarea revo
luționară a mișcării de tineret 
din țara noastră, ziarul „Tinere
tul socialist", reapărut în pri
măvara anului 1921, după o în
trerupere de aproape 6 luni, a- 
răta. în numărul său din aprilie, 
că va păși cu fermitate pe ca
lea cea nouă a curentului revo
luționar, comunist, șl că tinere
tul se va situa, alături de cei 
900 000 de tineri din întreaga 
lume încadrați în rindurile In
ternaționalei Comuniste a Tine
retului.

Activitatea desfășurată de 
cercurile „Tineretului comunist" 
din vechea Românie, cit șl de 
Uniunea Tineretului Muncitor 
din Ardeal și Banat, pe inia e- 
ducării tineretului în spiritul 
principiilor comuniste, a unifi
cării într-o organizație unică, 
marxist-leninistă, se va intensi
fica în perioada ce va urma, în 
noile condiții prilejuite de apa
riția pe arena vieții soclal-poli- 
tice a Partidului Comunist Ro
mân.
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VASLUI „Locul unde nu s-a intîmplat SLATINA ARGUMENTE
niiiiic* reclamă dreptul la enciclopedie PENTRU 0 NOUA STEMĂ

...„Enciclopedia României" 
fl caracteriza. în 1938. ca pe 
oraș „ce nu depășește nive
lul unui tîrg de interes 
local", mentionînd. ca unică 
Informație „de interes mai 
larg", „Bîlciul la 1 septem
brie". între o caracterizare 
zgîrcită și o mică informa
ție de ordin comercial s-a 
mișcat, astfel, decenii în șir, 
întreaga viată a acestui oraș.

Ce se întîmplă astăzi la 
Vaslui ? O vizită, fie și nu
mai de cîteva ore. e de a- 
juns pentru a-ti lumina o 
perspectivă plină de inedit, 
în bună parte sistematizat, 
cu străzi curate, asfaltate, 
cu blocuri din ferestrele că
rora surîd mușcate și per- 
gorii. cu oameni care te pri
vesc deschis și sincer, pre
ocupați de muncă, vorbind 
cu pasiune despre împlini
rile ei, orașul respiră prin 
toate fibrele sale tinerețe, e- 
fervescentă. creație, rod și 
ecou al apariției noii in
dustrii. cu întregul cortegiu 
de implicații și noutăți. A- 
pelăm. spre exemplificare, 
la sugestia bogată a statisti
cilor. ca sinteză a realității 
si a direcțiilor ei. în orașul 
Vaslui, la sfîrșitul anului 
1968. volumul producției 
globale realizate era de 
270 889 000 lei. ceea ce repre
zintă. fată de anul 1959, o 
creștere de 13,5 ori. Semni
ficativ pentru explicarea a- 
cestei creșteri este faptul că 
pe harta orașului au apărut 
noi fabrici — cea de con
fecții si cea de mobilă — 
ambele construite în anii 
actualului cincinal. De la un 
singur sortiment, cît produ
cea în anul 1967, cînd a» in
trat în funcțiune, Fabrica de 
confecții are acum în lucru

șapte sortimente. în anul 
1968, aproape jumătate din 
întreaga producție a fost 
destinată exportului. Fabri
ca de mobilă, al cărei certi
ficat de naștere poartă data 
de 1 ianuarie 1968. urmează 
să-și atingă parametrii pro
iectați în trimestrul al 
III-lea al acestui an. Deși 
foarte tînără. cu o condu
cere și un personal la fel de 
tinere (media vîrstei : 25 de 
ani), această fabrică, după 
numai un trimestru de exis
tentă, producea mobilă pen
tru export, fapt încă unic în 
industria de profil, iar în 
anul 1968, în cadrul con
cursului de inovații, aceeași 
unitate cîștiga. prin repre
zentanții săi („maeștri" ’n- 
tre 28—30 de ani), locul 1 pe 
ramură. Tată cim. » dată cu 
Industria, sînt veevaluate șl 
capătă o ncuă dimensiune e- 
nerglile și potentele latente, 
pasiunea și hărnioia oame
nilor. adică ceea ce. în ulti
mă instanță, constituie, pen

tru orice oraș al țării, pen
tru orice loc în care se con
centrează efortul tumultuos 
al creației, emblema, forța, 
mîndria sa.

Revenind la cronica anu
lui 1938. cităm din aceeași 
enciclopedie : „trei mori sis
tematice" (ciudată. această 
noțiune — sistematice ! —
cînd abia puteau face fată 
unor nevoi locale) : „trei 
mori țărănești" (ce să mai în
țelegi prin acestea, în compa
rație cu cele sistematice ?) ; 
„o fabrică de ulei si turte" 
(citiți: un mic atelier cu 
motoraș !) ; „una de cărănr 
dă și țiglă" (în cele mai mul
te anotimpuri fără acope
riș !) ; „o fabrică de obezi" 
(adevărată specializare !). Ce 
altceva am mai putea opune 
trecutului - astăzi. în acest 
prezent, care covîrșește toa
te celelalte dimensiuni — 
dacă nu viitorul ? Si ce re
zervă orașului Vaslui viito
rul ? Apelînd numai la pers
pectiva apropiată, vom nota, 
mal întîi. modernizarea uni

tăților existente, dotarea lor 
cu noi utilaje de înaltă teh
nicitate. Vom retine apoi 
două repere privind ..ulti
ma oră" a industriei orașu
lui : Fabrica de înlocuitori 
de cărămidă, a cărei con
strucție va începe în acest 
an. si Combinatul de mate
riale termo și hidroizola- 
toare. în care vor lucra cir
ca 1 200 de muncitori.

Am insistat, în acest prim 
capitol despre „orașele mici", 
asupra industriei, pentru că 
aici, la Vaslui, pe fondul de 
anemie socială pernicioasă 
al „locului unde nu se în- 
tîmpla nimic", prezenta ei 
este deosebit de spectaculoa
să. în Vaslui. însă.-șirul rea
lizărilor contemporane e 
mult mai vast, cuprinzînd 
toate domeniile de activita
te : social-cultural, învătă- 
mînt etc. Au fost date în fo
losință noi spații școlare, a 
fost raamenajat și lărgit spi
talul orașului, o policlinică 
urmează să-și deschidă în 
curînd porțile, ca și o mo
dernă casă de cultură cu 700 
de locuri; 1 200 familii
au luat în stăpînire lot atî- 
tea apartamente, urmînd ca. 
la sfîrșitul cincinalului, u- 
nul din zece cetățeni ai Vas
luiului să locuiască în casă 
nouă. Cum spuneam, însă 
semnificativă rămîne. în pri
mul rînd. ca prefață si ex
plicație a avîntuilui general, 
această nouă „vîrstă indus
trială" a orașului, cu refle
xul ei major, tonifiant. în 
viata oamenilor.

„Locul unde nu s-a în- 
tîmplat nimic" reclamă drep
tul la enciclopedie. La ma
rea enciclopedie a timpului 
nostru tînăr. socialist.

„Scut tăiat; în cîmpul su
perior, pe roșu, un turn cre
nelat de argint, cu poarta în
chisă și ferestre negre; în 
cîmpul inferior, pe albastru, 
un pod de aur pe o apă de 
argint. Scutul timbrat cu o 
coroană murală de argint cu 
5 turnuri".

Un blazon... Așa arăta, de
scrisă de aceeași „Enciclope
die a României" din 1938, ve
chea stemă a orașului Slati
na. Dar să vedem și re
versul ei.

Nicolae Iorga, în cartea 
„Drumuri și orașe din Ro
mânia", e la fel de lapidar și 
elocvent : „La Slatina ajung 
noaptea. După o lungă orbe- 
căire în praful birjelor ce-mi 
merg înainte, iată — ce ciu
dat mi se pare — nn glob de 
lampă electrică, apoi altul... 
Văzută ziua, pe lingă cele 
două stradele paralele, se 
deschid altele : unele din ele 
au o bună perspectivă dar 
nu cuprind alta decît maida
ne, livezi cu totul neîngrijite 
și mici case nrîte și triste".

Recent, Slatina șLa cele
brat 600 de ani de existență 
documentară. Sărbătorindu-și 
orașul, cercetîndu-i istoria 
veche și nouă, oamenii au 
constatat — a cîta oară ? — 
că cei 25 de ani de construc
ție socialistă atîrnă, în ba
lanța timpului, mai greu, 
mai rodnic și mal bogat de
cît ceilalți 575.

Și aici, industrializarea și-a 
spus cuvîntul din plin, ca 
deschizătoare de noi orizon
turi. Uzina de aluminiu, in
trată în funcțiune în preajma 
celui de-al IX-lea Congres 
al partidului, la 30 iunie 1965 
(șl a însemnat zborul alb al 
orașului spre progres, bună
stare. civilizație). Cei patru 
ani care s-au scurs de atunci, 
ani care marchează și pe

rioada, deosebit de densă în 
succese șl acțiuni creatoare 
efervescente, a actualei legis
laturi, măsoară, aici, o con- 
t'nuă evoluție a uzinei, un 
tot mai viu dinamism al vie
ții economice a orașului. La 
începutul anului trecut, ca
pacitatea uzinei s-a mărit cu 
54 la sută, prin construirea 
unei noi hale de electroliză, 
iar prin extinderea vechilor 
hale — rod al organizării 
științifice a producției — cu 
încă 7,5 la sută față de anul 
1965. Se lucrează, în prezent, 
la construcția unei alte hale 
de electroliză (a patra, care 
va intra în producție încă în 
acest an), capacitatea uzinei 
sporind astfel cu 34 la sută 
față de cea actuală și amin
tind, pentru anul 1975, du
blarea actualei capacități de 
producție. în ceea ce priveș
te calitatea metalului (livrat, 
în proporție de 50 la sută. în 
circa 16 țări), merită notată 
cel puțin o întîmplare. Uzina 
„n-a reușit" să-și onoreze, în 
anul 1967, un contract înche
iat cu o firmă americană ! 

Cauza ? Uzina produce alu
miniu cu o puritate de 99,7 
la sută, iar în contract era 
prevăzută o „puritate record" 
de 99,5 la sută...

Cît privește implicațiile in
dustrializării în viața orașu
lui, chiar și simpla lor enu
merare ar necesita un spațiu 
extrem de bogat. Fiindcă am 
vorbit, la începutul acestor 
rînduri, de stemă, ca tran
scripție a unui peisaj, vom 
apela, mai întîi, la elemente
le de tablou, la noua struc
tură urbanistică a orașului. 
A apărut un întreg cartier 
de blocuri — Crișan — cu 
aproape 2 000 de apartamente 
— la care se adaugă anul 
acesta încă 815, în noul car
tier Progresul. A fost dată 
în folosință noua clădire a 
poștei, cu centrală telefonică 
automată, avînd 1 000 de linii 
și posibilitatea de extindere 
la 5 000. Se instalează, în 
prezent, aparatura unei poli
clinici moderne, recent :on- 
struită. Va începe construc
ția unei case de cultură cu 
600 de locuri și a unui spital 
cu 500 de paturi. Elevii vor 

primi clădirea unui nou li
ceu cu 16 săli de clasă, sală 
de sport, cantină șl internat 
cu 200 de locuri...

Noile fabrici — fiindcă U- 
zina de aluminiu este doar 
unul din elementele care 
compun noua zonă industria
lă a Slatinei — au făcut ca 
numărul locuitorilor orașului 
să se dubleze față de anul 
1938, ajungînd în prezent la 
peste 22 000. (La darea în fo
losință a noilor întreprinderi 
care vor lărgi zona indus
trială, printre care Uzina de 
prelucrare a aluminiului șl 
Fabrica de carbonoase — u- 
nice în țară — ce vor intra 
în funcțiune în 1970, popu
lația orașului va atinge cifra 
de 50 000). O populație tînără, 
harnică și dinamică, dedicată 
cu pasiune muncii, creației ; 
o populație care, trăind în- 
tr-un centru economic mo
dern, aflat în continuă dez
voltare. își perfecționează 
neîncetat cunoștințele, așea
ză învățătura la însăși teme
lia evoluției sale. In școlile 
orașului (generale, profesio
nale, licee teoretice și de 
specialitate) învață aproxi
mativ 7 000 de elevi, ceea ce 
înseamnă că unul din trei 
locuitori ai Slatinei își plea
că zilnic privirile peste ma
nualul de școală.

...Să ne întoarcem puțin 
asupra vechii steme și s-o 
confruntăm cu cea de azi — 
extinsă la dimensiunile în
tregului oraș. Ce va trebui, 
oare, să înscriem în stema 
Slatinei ?

E greu să cuprinzi, într-um 
simbol, întreaga mare operă 
a acestor ani, cu dimensiu
nile ei grandioase, de e- 
popee. A le cuprinde într-un 
simbol înseamnă a rosti — 
cu dragoste și recunoștință 
— numele partidului.

Explozia de vitalitate 
a „ orașelor mici “

TÎRNĂVEN! Orașul care
s-a născut a doua oară

Tîrnăvenii a fost 
declarat oraș in 1912, 
devenind, cu acest pri
lej ți reședința județu
lui Tirnava Mică. In 
anul 1933, guvernanții 
național - țărăniști au 
mutat, însă („fără nici 
o explicație", nota un 
ziar al vremii), capita
la județului la Blaj. Ce 
a determinat un ase
menea gest ? Să nu e- 
xiste, oare, chiar nici 
o explicație ?

Cercetătorul docu
mentului de arhivă o 
găsește ușor. In 1912, 
cînd localitatea a fost 
declarată oraș și capi
tală de județ, nu exis
tau aici decît 9 mici 
meseriași (4 cismari, 2 
croitori, un vopsitor, 
un zugrav și un măce
lar). Dar, prin desco
perirea, în împrejurimi, 
a unui bogat filon de 
gaz metan, în 1916 s-au 
pus bazele fabricii 
„Nitrogen", apoi ale 
uzinei metalurgice 
„Mica", fabrici ai că
ror muncitori, în anii 
care au urmat, s-au 
constituit într-un pu
ternic detașament re
voluționar. In anul 
1923, în această fabri
că s-a desfășurat, sub 
conducerea P.C.R., o

grevă de 10 zile, ur
mată, în august 1925, 
de o nouă grevă, la 
care au participat toți 
muncitorii și care a du
rat mai multe săptă
mâni. Suficiente moti
ve pentru guvernanți 
ca să schimbe capita
la județului. Tîrnăve- 
nii devenise un puter
nic centru muncitoresc, 
cu o influență tot mai 
profundă în rîndul în
tregii populații a ținu
tului.

Cele două fabrici au 
devenit, în urma actu
lui naționalizării, un 
mare combinat chimic, 
în care lucrează azi 
peste 3 700 de sala
riați.

Desprinzînd, și aici, 
din bogata istorie a a- 
cestui pătrar de veac 
al Eliberării, capitolul 
cel mai recent, inau
gurat prin Directivele 
Congresului al IX-lea 
al partidului, asistăm la 
o veritabilă redimen- 
sionare „pe verticală", 
elocventă pentru noul 
destin al orașului. Sta
tistic, situația se pre
zintă astfel: luînd ca 
termen de comparație 
anul 1950, creșterea 
producției globale a a- 
tins, în 1965, 711 la

sută, urmînd ca în 
1970 să se ridice la 
935 la sută. Paralel cu 
combinatul s-au dez
voltat noi întreprin
deri, între care Fabri
ca de geamuri (cu o 
producție de peste 60 
de ori mai mare decît 
cea a anului 1938 și ale 
cărei sortimente sînt 
cunoscute azi în mai 
bine de 30 de țări).

...Discutam cu unul 
dintre candidații Fron
tului Unității Socialis
te, Al. Ștefan Lucaci, 
despre ceea ce a fost 
și ceea ce reprezintă 
azi Tîrnăvenii. „E greu 
să-ți amintești — ne 
spunea el — și, mai a- 
les să-ți poți închipui, 
din perspectiva zilei de 
astăzi, cum arăta ora
șul în trecut, înaintea 
Eliberării... In locul 
parcului din centru era 
oborul de vite. Ilumi
natul se făcea cu gaz. 
In jurul actualului 
combinat era o mlaști
nă ; Tîrnava inunda, 
de două ori pe an, cam 
60 la sută din supra
fața orașului... Multe 
s-au făcut, multe se vor 
mai face; am putea 
spune că orașul nostru 
s-a născut, în acești 
ani, a doua oară".

tice anilor 1938 și 1969, din alte cîteva „orașe
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REPERE PENTRU UN

PROIECT DE GHID
Consemnăm fără^comentarii — prin simplă aliniere — date social-economice caracferis- 

1 mici" ale țării.
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TG. JIU INTRE REALI
TATE SI COMENTARIU

♦

SIGHETUL MARMAȚIEI
• O fabrică de produse făinoasg, o moară de 

sare, o fabrică de gheață, una de basmale și 
șaluri, una de carton ondulat și articole din hîr- 
tie, două de cherestea, două de perii, una de 
mătăsuri, una de Cărămidă, una de nasturi, una 
le șepci, două olarii și două tăbăcării.

• Construcții de locuințe din fondul statului 
— „0".

• 25 710 locuitori.

• Complexul de industrializare a lemnului, cu 
2 600 de salariați și cinci fabrici : mobilă corp, 
mobilă curbată, placaj, plăci aglomerate din 
lemn, scaune pliante — reprezentînd valoric 40 
la sută din producția industrială a municipiului.

— Fabrica de tricotaje „Unitatea", din a cărei 
producție anuală revin» fiecărui al zecelea lo
cuitor al țării un produs.

Anual, Sighetul Marmației participă la produc, 
ția industrială a tării cu aproape o jumătate 
de miliard Iei.

In acest an urmează să intre în folosință o 
nouă fabrică la C.l.L. — de furnire.

• 450 apartamente. Sînt în curs de construcție 
alte două blocuri eu 40 apartamente și 20 garso
niere. Suprafața locuibilă ce va fi dată în folo
sință anul acesta va fi de peste 3 000 mt>.

• 31 746 locuitori.

LUGOJ
• 3 mori sistematice, o fabrică de băuturi al

coolice, una de oțel, două de gheață, o filatură 
de mătase, cîteva dughene de pînzeturi și ștofe 
de postav, una de hirtie creponată, de pielărie 
și mănuși, de calapoade și tocuri din lemn.
• Un spital, un sanatoriu particular, două 

ambulatorii (din care unul particular), un dis
pensar.

• 22 511 locuitori, eu 4,9 la sută mai puțin de
cît în anul 1930.

• 10 întreprinderi industriale, din care 7 de 
interes republican, toate Ia un loc avînd o pro
ducție globală de 777 731 milioane Iei.

Se preconizează construirea unui complex de 
prelucrare a metalului.
• 5 spitale, o maternitate, trei policlinici ; de

servite de 110 medici.
• 400 apartamente construite din fondurile 

statului și alte 425 din fondurile personale ale 
oamenilor. Urmează a se construi încă 20 000 
mp. locuințe.
• 35 000 locuitori, din care 18 317 salariați (131 

Ingineri. 40 economiști etc.).

NEGREȘTI-OAȘ
• Inexistent ea oraș. Nici o industrie. • întreprinderea de prelucrare a fibrelor de 

In șl cînepă (investiții — 103 milioane) — cea 
mai modernă unitate de acest gen din (ară, 
va prelucra la capacitatea 
fibre.
• Două localuri de școală 

un liceu cu 16 săli de clasă.
• 80 apartamente date în 

1968.
• Creșterea volumului de 

rilor : 1964 — peste 28 milioane ; 1968 — peste 
48 milioane.

• 9 200 locuitori, din oare 2 000 de muncitori 
șl 3 000 de elevi.

normală 7 500

nou oonstrulte
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plus

folosință numai in

desfacere a mărfu-

Oprim lista exemplelor aici... Ele sînt nu meroase și elocvente, solicitând, fiecare, spațiul 
unei cronici aparte. Numai ultimul nostru exemplu — la care ne-au lipsit termeni de compara
ție — ar putea fi repetai de 49 de ori. Cele 49 de noi orașe apărute o dată cu înființarea 
ludețelor — fapt ce determină ca 38 la sută din populația țării să locuiască, azi, în mediul 
urban — pot fi considerate, pe drept cuvînt, în dialogul cu istoria, „orașe fără arhivă", orașe 
deschise numai spre viitor. Noua lor istorie, însă, se scrie acum, în efervescența economică 
și social-culfurală care le-a cuprins și le cuprinde tot mai intens, adăugîndu-le noi dimen
siuni, sub lumina fertilă a epocii socialiste.
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...Pentru acest oraș, 
pentru această stră
veche capitală a Go.r- 
jului, găsim în enci
clopedia pe care o 
consultăm. mai mult 
decît laconicile nota
ții informative : un 
comentariu. Cităm : 
«Populația gorjeneas- 
că suferă un proces 
puternic de migrare : 
„oltenii" precupeți 
pleacă periodic cu 
carele spre „cojanii" 
și „băltăreții" dinspre 
Dunăre, trec defileul 
Jiului (...) Totuși, ju
dețul Gorj merită încă 
mai multă atenție : ță
rănimea de aici e spor
nică și îndrăzneață 
în scorniri de forme 
noi de viață socială 
(...) Județ cu oameni 
cuceritori, le-ar tre
bui puțin ajutor doar, 
ca să răzbească cei 
dintîi la noile stări de 
viată ale țărănimii 
de mîine».

...„Ca să răzbească 
cei dintîi la noile stări 
de viață ale țărănimii 
de mîine"... Reținem 
propoziția. alăturîn- 
du-i, la rîndul nostru, 
nu comentariul, ci ex
presia sintetică, cifri
că, a unor realități.

Orașul Tg. Jiu este 
azi un mare sediu in
dustrial, în sălile și 
compartimentele că
ruia se întîlnesc re
prezentanții unor ra

muri de primă însem
nătate ale economiei
noastre 
petrolul 
cărbunele

socialiste : 
Țiclenilor, 
Rovinari-

lor. cimentul de la 
Bîrsești. produsele va
lorificării superioare 
a lemnului din marele 
Combinat de la Preaj- 
ba (cîndva un sat. azi 
cartier modern al o- 
rașului). Despre toate 
aceste mari obiective 
ale industriei noastre 
s-au scris și se vor 
mai scrie încă, în vii7 
tor. pagini multe, 
fiindcă fiecare an. și 
cu deosebire, acești 
ani dinamici, efer- 
vescenți. ai cincinalu
lui, ridică noi perspec
tive ale dezvoltării 
lor.

Se spune că oame
nii cresc o dată cu 
timpul. Timpul socia
list înseamnă, pentru 
oamenii Tg. Jiului, nu 
numai marile uzine 
și combinate, ci și cele 
41. de școli ale orașu
lui, în care învață, 
azi, 11 797 elevi (cu 
10 888 mai multi decît 
în anul 1938 și cu 5 420 
mai multi față de 1964). 
Există astfel, numai 
Pe băncile școlilor, 
un număr care depă
șește întreaga popu
lație din 1938 a'orașu
lui (10 960),..

Mai au, oare, rost
comentariile ? Să mai

adăugăm că în 1938 
exista un singur fir 
telegrafic care lega 
Tg. Jiu de Craiova si 
că în 1968 sînt 9 fire, 
plus o centrală tele
grafică automată ? 
Sau că în același an, 
De care-1 luăm ca ter
men de comparație, 
centrala telefonica 
avea 60 de abonați, în 
timp ce, acum, una 
nouă, automată, deser
vește 3 500 de posturi? 
Ori că stația meteoro
logică înființată în 
1918 (a treia pe tară), 
prin efortul singular 
al unui profesor și al 
cîtorva elevi, a deve
nit azi o stație cu pro
fil internațional, eu 
rol important în pro
tecția navigației ae
riene ? Că numărul 
medicilor și al cadre
lor sanitare medii de
pășește azi 400. față 
de 20 și ceva în 1938 ?

Gorjenii nu mai 
pleacă, goniți de să-' 
răcie. spre toate zările 
tării. Energiile, ta
lentele, hărnicia lor 
se fructifică plenar 
aici, la ei acasă. în fo
losul lor, al ținutului 
lor și al țării întregi. 
Dinamismul, puterea 
creatoare a oamenilor 
s-au întîlnit — într-o 
armonioasă și însu- 
flețitoare împletire 
de sensuri — cu dina
mismul și puterea de 
creație a unei epoci.

Pagină realizată de ION ANDREIȚĂ
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Cartea, însoțitorul nedespărțit al viitorului specialist
Foto: C. CONSTANTIN

O recentă vizită tn cen
trul universitar Timișoa
ra ne-a reconfirmat ade
vărul — bine cunoscut, 
dar din păcate, uneori ui
tat cînd e vorba de acti
vitate practică — conform 
căreia în viața unui cen
tru universitar Casa de 
cultură este unul din 
principalii factori care 
contribuie în mod efici
ent Ia educarea multila
terală, Ia formarea poli- 
tico-ideologlcă a stu
denților. Vizita noastră 
s-a continuat și in 
alte centre universita
re unde am avut po
sibilitatea să consemnăm 
că această latură impor
tantă a activității unei 
case de cultură studen
țești a fost neglijată. De

resante. „In primul rînd, 
ne-a spus interlocutorul 
nostru, prin colectivele 
de propagandă create pe 
lingă fiecare institut și 
facultate, acțlonind ne
mijlocit în anii și gru
pele de studiu, avem po
sibilitatea să ne Infor
măm operativ asupra 
principalelor probleme ce 
interesează masa de stu
dent!. în funcție de aces
te probleme, împreună cu 
conducerea Casei de cul
tură selectăm pe acelea 
care depășesc sfera adu
nărilor generale, a infor
mărilor politice sau ate- 
neelor studențești, stabi
lind. în același timp, mo
dalitățile prin care să 
răspundem acestor solici
tări.

rectorul Casei de cultu
ră, tov. Sirbu Richard, 
cu metodiștii și cu un 
număr mare de studenț! 
care activează în diver
sele colective de lucru 
au scos în relief că sim
pozioanele. conferințele 
nu mal satisfac, singure, 
cerințele si exigentele 
studenților. S-a simțit 
nevoia inițierii unor ci
cluri permanente. Astfel 
s-au născut „Interviul 
săptămînii** „Tribuna po
litică". „Serile mozaic", 
„în discuție — a 7-a 
artă" etc. ,

Dintre temele care au 
stîrnit interesul deosebit 
al studenților am no
tat în cadrul „Tribunei 
politice": „Dezvoltarea
democrației în socialism".

CASA DE CUI TURĂ
A STUDENȚILOR - 

FACTOR IMPORTANT ÎN
FORMAREA POLITICO 
IDEOLOGICĂ A VIITO
RILOR SPECIALIST!

aceea socotim necesar să 
relevăm citeva aspecte 
ale modului în care sint 
concepute și realizate ac
tivitățile politico-educa
tive la Casa de cultură a 
studenților timișoreni.

Desigur, și în această 
direcție totul pornește de 
la cunoașterea concretă a 
dorințelor și preferințe
lor studenților. Dar cum 
acest lucru nu-1 pot rea
liza numai directorul Ca
sei de cultură și cei trei 
metodiști, de această sar
cină de mare însemnătate 
răspunde în primul rînd 
Comitetul U.T.C. al cen
trului universitar, care 
urmărește îndeaproape 
realizarea întregului pro
gram de activitate al Ca
sei de cultură.

Discuția cu tov. asistent 
Ion Crețu. secretar al co
mitetului U.T.C. pe cen
trul universitar, ne-a pus 
în evidență citeva metode 
și forme de muncă inte-

Nu considerăm că o ac
țiune Ia care participă mai 
puțin de două-trei sute de 
studenți este nereușită ; 
am organizat în consecin
ță acțiuni pentru grupuri 
restrinse de studenți, cu 
o eficiență superioară 
prin posibilitatea de a dia
loga apropiat cu lectorii 
invitați. Cu forțele pro
prii din Institute, cu aju
torul corpului de lectori 
înființat în acest scop pe 
lingă Comitetul de partid 
al centrului universitar și 
cu sprijinul permanent al 
Comitetului județean de 
partid, am reușit să avem 
de cele mai multe ori, la 
disențiile cu studenții, 
persoane competente. Nu 
este un secret pentru ni
meni că numai acel con
ferențiar bine pregătit, 
care vorbește liber și ex
plică fără echivoc proble
mele menține interesul 
auditoriului.

Discuțiile purtate cu dl-

realizate sub forma unei 
„mese rotunde". „Aspec
te ale luptei pentru In
dependentă în istoria po
porului român". „Realiza
rea individului în socia
lism" — o expunere ur
mată de discuții. La „In
terviul săptămînii". s-a 
discutat despre „Etic si 
estetic în comportare", 
„Marxismul și probleme
le științei și tehnicii", 
„Curentele filozofiei con
temporane". Un interes 
deosebit au stîrnit sim
pozioanele : „Din marile 
înfăptuiri ale poporului 
român sub conducerea 
partidului" și „Semnifica
ția istorică a Unirii Tran
silvaniei cu România".

Anunțate din timp stu
denților, cele mai multe 
dintre acțiunile inițiate 
s-au transformat In dez
bateri vii, interesante. Cu 
și mal multă grijă a fost 
alcătuit programul acți
unilor politico-educative

pentru semestrul al II- 
lea. Astfel, la simpozio
nul „Dreptul la vot al 
cetățenilor patriei noas
tre si semnificația lui" 
își vor da concursul ju
riști din Timișoara. Un 
concurs „Cine știe, cîști- 
gă“ pe tema „Noutăți pe 
harta Industrială a Ro
mâniei". simpozioanele 
„Politica partidului șl 
statului nostru privind 
perfecționarea învătă- 
mîntului". „Succese ale 
politicii de Industriali
zare în județul Timiș", 
masa rotundă cu tema : 
„Presa noâstră și rolul ef 
în viata socială", sînt nu
mai citeva dintre obiec
tivele incluse în cadrnl 
„Tribunei politice". Și 
progamul acțiunilor ce se 
vor desfășura în cadrul 
ciclului : „Interviul săptă
mînii" va oferi studenților 
noi posibiiitMi de cnnoaș- 
tere, noi prilejuri de a 
schimba păreri, de a se 
informa. „Educarea tine
retului în spiritul păcii si 
înțelegerii între popoare", 
„Politica P.C.R. în pro
blema națională". „Direc
ții si curente în teatrul 
contemporan", „Unele 
probleme ale filmului ro
mânesc". „Literatura, o- 
glindă a vieții și istoriei 
poporului român", sînt 
cîteva asemenea prilejnri. 
Pentru reușita acestor ac- 
țînnl s-au adresa invita
ții șl conducerii Ministe
rului învățămîntului și 
altor ministere, unor per
sonalități marcante ale 
vieții noastre politice, e,- 
conomiee și culturale, ală
turi de care își vor da 
concursul cadre didacti
ce. specialiști si persona
lități ale orașnlui univer
sitar Timișoara.

Toți factorii care răs
pund de munca politico- 
educativă a studenților au 
fost de acord, tn discuții
le noastre, că în primul 
semestru unele acțiuni au 
fost organizate în pripă, 
fără o popularizare sufi
cientă ; la fel unele pro
grame ale institntelor or
ganizate la Casa de cul
tură. S-a subliniat, de a- 
semenea. că, în cadrnl 
cenaclului, nu au fost a- 
trase de fiecare dată ca
dre didactice competente, 
care să lămurească anu
mite probleme privind 
creația artistică sau pre
luarea moștenirii noastre 
literare ; tinerii poeți ti
mișoreni nu au fost invi
tați pentru a prezenta re
citaluri de poezie con
temporană. Studlonl de 
teatru a prezentat mai 
mult piese din dramatur
gia universală. îndreptîn- 
du-și atenția spre drama
turgia noastră abia la 
sfîrșitul semestrului. A- 
vînd clare deficiențele e- 
xlstente în activitatea de 
pînă acum, cnnoscînd cît 
mal bine pulsul vieții u- 
nlversitare, ne exprimăm 
convingerea că la Casa de 
cultură a studenților din 
Timișoara se vor înre
gistra noi succese In 
munca de formare pollti- 
oo-ideologică a viitorilor 
intelectuali și specialiști.

E. MARINESCU

Intr-o constelație de poeți au
tentici preocupați, între altele, șl 
de armonia formală, de „organi
zarea" lirismului într-o expresie 
cît mal adecvată. Adrian Pău- 
nescu se comportă față do ma
teria poeziei intr-un mod sur
prinzător de liber și de nestă- 
pînit. Poate că reacția unora 
destul de dură la poezia lui nu e 
decit insatisfacția, în anumite 
condiții firească desigur, produ
să de acest aspect format incon
gruent și de foarte multe ori de
rutant. Foarte iritantă lectura 
acestei poezii, în fond oraculare 
și retorice, în spiritul unor bune 
tradiții ale poeziei românești! 
Mă întreb însă dacă această iri
tare produsă de simpla lectură 
nu-1 chiar climatul pe care poe
tul însuși îl creează poeziei sale, 
modului ei, de a fi receptată. E 
un fapt comun că starea lectu
rii determ'nă în bună măsură 
aderarea la text, la universul 
poeziei.

Nu poți, acria G. Călinescu, 
citi oricum, oricînd, în ori
ce dispoziție. Impingînd lu
crurile mai departe marele 
critic Imagina și propunea, 
desigur amuzîndu-se dar nu 
numai atit. un adevărat program 
al lecturii. în fond, ceea ce in
dica era necesitatea unul regim 
special în lumina căruia poezia, 
rebelă prin firea ei. să se su
pună posibilității lectorului, să-și 
găsească chiar sistemul de lec
tură cel mai potrivit. Nu e vor
ba aici de „privilegiul" unei 
poezii de elită ci de un simplu 
adevăr psihologic de necontes
tat. ,

Adrian Păunescu pare a fl în
țeles tocmai acest simplu ade
văr. greu de tradus și de reali
zat, care corespunde, curios nu ?, 
unei mari nevoi de comunicare.

Poetul, din familia structuri
lor romantice disimulate. In 
curs de. să zicem așa, „moder
nizare". înțelege că șansa lui 
nu-i aparține, că nu stă în pute
rea sa de a se face ascultat și 
înțeles. Din această cauză el 
își supune cititorul unei specta
culoase zgîltîirl prin care, dacă 
a intuit bine că-1 poate cîștiga 
nu e mai puțin adevărat că-1 
poate șl pierde. Agitația lirismu
lui său gițantesc. expresie a 
unor resurse de mare poezie, își 
poate depăși ținta (cititorul) în- 
depărtîndu-se în raport direct 
proporțional cu acuta voință de 
apropiere.

Dacă pe unii tonul acestei po
ezii î! poate nedumeri pur și 
simplu altora, și aceștia pot fi 
cititorii rafinați care sînt criticii, 
le produce un soi ae „rău de 
mare" intelectual, subtilizat în 
amabilă ironie respingătoare.

Va trebui de aceea, pentru o 
dreaptă considerare a lucrurilor, 
aă rezistăm aspectului incongru
ent și năucitor al limbajului 
acestei poezii pentru ca. deciși 
să ascultăm vocea poetului, să 
descoperim că una din obsesiile 
lui este chiar comunicarea, cu 
întregul său cortegiu de dificul
tăți.

gg Chiar capodopera volumului 
îndurerează, exprimă memota-

• bil patima comunicării, potrivi-
— ren simțurilor și a întregului 
" sistem receptiv acestei esențiale
■ condiții umane : „Ce gros sînt 

îmbrăcat ce simțuri groase. / ce
■ piele groasă, ce urechi rudîmen-
— tare, i șl ce ochi groși, ce llm- 
" bă trîndăvîtă. / ce neîndnre-
■ rare ! t /Tu care poți Intîia și

Firește. Darie Novăceanu își 
contrazice, în prefața acestei 
foarte frumoase cărți, chiar 
maniera de lucru. El ne spune 
că s-a distanțat de conturul 
real, de fapt de primele im« 
presii, pentru ca imaginația să 
poată lucra în voie, nestinghe- 
rită de nici un scrupul docu
mentariștii Adevărul este că 
imaginația lui se nutrește co
pios tocmai dintr-o foarte în
tinsă cunoaștere a istoriei le
gendare a traseelor sale italie
ne. Autorul arată un ușor dis
preț pentru călătorul care, rob 
al impresionantei industrii a 
ghidului, este scuturat de „fe
bra creației" imaginînd adesea 
în absența oricărui control și, 
desigur, alături ori foarte de
parte de rigorile jurnalului de 
călătorie. Altfel spus, poetul 
nostru, de formație delimitată 
în teritoriul neolatin, nu este, 
pur și simplu, un călător pe 
drumuri italiene ci un cunoscă
tor fin al istoriei și culturii, un 
critic ingenios chiar, care și-a 
asimilat exegetic literatura 
problemei șl își poate îngădui 
să emită ipoteze dintre cele 
mai neașteptate. Numai că a- 
ceste ipoteze nu sînt unele, 
cum se spune, „de lucru" ci, 
în aceasta stînd și interesul 
excepțional al cărții, îndru
mări ale spiritului spre medi
tație și reverie, iar paginile 
înțesate adesea de citațiuni 
savante se pot plasa la jumă
tatea distanței dintre medita
ția abstractă și lirismul meta
foric îneîntător.

B Poetul este, ca de altminteri 
și în creația sa lirică, un solar

• riguros (deși călătorește „noap-
■ tea, pe drumurile Italiei" I) 

un „apollinic", iar pasiu-
• nea (reținută dar nu mai
■ puțin pasiune) pe care o pune 

în străbaterea Sicii iei spiri-
• tuale arată foarte bine gustul
■ rafinat pentru spațiul ireal, 
a pentru „slava stătătoare".

Ar putea să pară curioasă
■ această plăcere a unui modern

lingura Bă fii / izvor ai ființei 
mele, mai naște-niă o dată, / iu
bește amintirea întiilor tăi ani, / 
iii. de mișcarea cerurilor, tulbu
rată ; / / Și-apoi redă-mi lumii, 
înfrăgezit și gol / culori și zgo
mote și ace csupra mea să se 
răstoarne. / fă-mă să pot pricepe 
pentru voi toți misterul lumii. I 
îndurerează mamă, din nou 
această carne".

„Purificarea" prin spirit, de 
care s-a vorbit nu este o sufe
rință a teluricului tînjitor de ce
lest, o „transcendere" a materiei 
ci numai simbolizează nevoia de 
adecvare a instrumentelor în 
stare să revela misterul lumii, 
care există în măsura în care 
poetul îl poate atinge.

Poet lipsit de apetitul, atît de 
frecvent, al gratuității, autorul 
Fîntînii somnambule își caută cu 
fervoare poziția sa în univers, 
pentru a seduce, in sfirșit, inex
primabilul, pentru a-1 Infringe 
rezistența. Năzuința formati
vă, nostalgia atît de frec
ventă a unul spațiu pro
priu, echivalent cu univer
sul liric, adevărat „centru al 
lumii" poetului din totdeauna, 
ae însoțește cu o rar întîlnită 
sinceritate a divulgării demersu-
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acestei poezii cultivă o stare 
energetică fertilă, neliniștitoare, 
activă în care spiritul poate me
dita ca în atmosfera cea mal fa
vorabilă. In universul dinamic 
curentat de un adevărat delir 
al substanțelor, instanța spiritu
lui funcționează cu cele mai 
mari șanse de luciditate asupra 
sentimentelor și stărilor comuno. 
Poetul pune în mișcare un uni
vers static, bate în resorturile 
unei materii somnolente, lascive 
ori apasă clapele unui pian 
vechi șl colbăit sperînd ca me
lodia sau imnul, blestemul sau 
lauda să răsune energic. Dislo
carea elementelor este echiva
lentă cu rivnita naștere a unui 
ton mai profund, mai grav. Cum

„FÎNTÎNA
SOMNAMBULĂ "

uneori, îneît se îndepărtează 
foarte mult de orice idee de po
ezie ! Ipostază ce nu se produce 
însă fără știința poetului, de 
vreme ce el însuși ne averti
zează, nu fără tristețe; „Eu sînt 
un cîine <lc vinătoare, / Trădez 
vinului lătrînd greoi / Prin văile 
tulburi prin care treceți / Cu 
nuștile-ntinsc, / Voi, noi născu- 
ții, fragezii, voi".

Poezia este așadar, în atitu
dine, în această veșnică pregă
tire a spiritului de a judeca lu
mea. de a o situa, de a-i numi 
resorturile. „Adevărurile" unei 
asemenea poezii sînt greu de 
aflat, dacă ele vor fl existînd, 
singurul său adevăr pe care ne 
putem bizui cor.stînd într-o 
mare energie spirituală în care 
sînt înecate inerții de tot felul, 
poncife. simboluri false etc. Nă
zuința poetului este nu de a crea 
dulci iluzii ci de a spulbera ilu
zii, de a fi „umil pretext al 
unei stele" și nu de a se supune 
stelelor. Tn cele mal neașteptate 
ocazii poetul întoarce carul 
mare al poeziei spre atitudinea 
care o guvernează : „Necunos
cuta mea bolnavă energie / pîrtîi 
deschide spre cețosul țărm. / 
gîndindu-mă Ia cer mă nasc. 
Gîndindu-mă / la cer, mai am 
curajul să adorm". „Bolnava e- 
nergle" este de fapt o energie 
îmbolnăvită, o energie adesea 
uitată si care, prin aceasta, lip
sește poezia de puterea sa reală. 
In ciuda imperfecțiunilor, care 
nu-s puține, această poezie tinde 
să se indentifice cu un adevă
rat mod de a fi, rezumîndu-se 
într-o demnă atitudine existen
țială. Poet și poezie sînt una : 
„Narcis mic însnini îmi apar șl 
orice vorbă spun / îmi curge 
de-a lungul fetei pînă la ure
che". El nu-și propune să dis
pară din poezie, maî mult, crea
ția autentică nu poate fi auto
telică.

Iul liric. In căutarea universului 
rîvnit. stadiul de acum al aces
tei poezii se poate defini prin 
forța centrifugă a materiilor din 
care încearcă să se alcătuiască. 
Poetul își asumă poezia fără ca 
aceasta să i se supună cu ade
vărat, cu alte cuvinte el se ex
primă într-un grai imperfect, iar 
unda răscolitoare de suferință 
conținută nu este a materiei 
„cîntate" ci reflexul acestui sta
diu tranzitoriu al comunicării. 
Tn această poezie cu mari des
chideri formale, cu o enormă 
gesticulație, cu o aglomerare 
lingvistică seducătoare drama 
reală, suferința, nu sînt ale poe
ziei înseși, ci ale poetului întoc
mai, cum s-a spus, ca la Mace- 
donski. Poetul nu acceptă să fie 
un simplu rezonator ci are am
biția de a reprezenta el însuși 
un univers investit cu toate pro
cesele. nașterile și renașterile 
acestuia. Năzuința lui nu este 
de a comunica, nur si simplu, cl 
de a se comunica.

Ceea ce izbutește însă cel mai 
adesea uimitor de bine este nu. 
cum s-ar crede, comunicarea u- 
nor adevăruri ultime, a unor 
idei neașteptate, nemniîntilnite 
ci o excelentă dispoziție intero
gativă, o atmosferă lirică în care 
„sămînta" ideii, a poeziei aș
teaptă să se ivească. ' într-alt 
chin, s-ar spune că universul

și de unde va veni acesta ? 
„Dar ce se întîmplă ? Crește 
iarba sar coapse I din divan ca 
isterice stafii / de prin măștile 
lungi, de prin măștile moapse, / 
ridică-te, martore, dacă te afli !“

Martorul e poetul însuși care 
depune mărturia lui. Poezia este 
nu atit un univers suficient si
eși, o inșulă. un teritoriu cu 
flori destinat zilelor de sărbă
toare ci în primul rînd, un ade
vărat instrument de percuție, 
adesea iritant, supărător. în orice 
caz Incomod. Cine caută poezia- 
cîntec. poezia-bandaj ori „puri
ficatoare" se va situa de la sine 
într-un flagrant dezacord cu 
poetul.

Accedem la poezie prin con
simțire la concepția asupra poe
ziei. Tn absenta acestui consim- 
tămînt aderarea este imposibilă 
sau dacă se produce, e nu
mai amabilă și condescen
dentă atitudine. Tocmai din
tr-o astfel de împrejurare 
decurg judecățile contradic
torii asupra postului. Ju
decată în afara „indicațiilor 
de regie" o asemenea poezie 
poate ușor să displacă ori să 
nedumerească. Poezia. însă, în 
concepția acestui poet nu este 
suav cor de îngeri sau fericită 
insulă plină de plante exotice, 
ci o manifestare energică a con
diției umane atît de energică

Poetul este „îmbălsămat" de 
creația sa, „calai care-mi paște 
brațele cîștigâ aripi,..' Șarpele 
care-ml devoră tălpile nici nn 
se mai fîrăște. / Aerul carc-mi 
absoarbe lacrimile, plînge, / 
Pieptul men rănit de ciocul unei 
păsări / S-a mînjit de sînge 1 Șl 
pare nu victima cl ucigașul cu 
urme de sînge".

In ultimă instanță creația nu 
este altceva decît chiar atitudi
nea creatorului față de lume. 
Prerogativele sale îl implică 
pînă la capăt pe poet care este 
nevoit în acest fel, să-și asume 
poezia, să și-o reprezinte.

Iată de ce. judecind poezia fui 
Adrian Păunescu judecăm de 
fapt o concepție asupra poeziei, 
o artă poetică, un program. Mai 
înainte de a fi. poezia arată ce 
dorește să fie.

Cei care au contestat această 
poezie nu s-au explicat pînă la 
capăt: el au contestat de fapt 
programul, arta poetică. Lucru 
ne care noi nu-1 putem face de 
vreme ce optăm pentru o ase
menea poezie. în ciuda imper
fecțiunii ei. a tonului confuz, 
ori numat strident al multora 
din părțile ei, chiar întrebindu- 
ne cu îngrijorare asupra unei 
anume slmbolistici pretențioase 
de care poetul face abuz, în fine 
fiind conștienți de. credem, toate 
dificultățile ce stau încă în calea 
atitudinii sale poetice.

pentni antichități dar, luînd o 
în considerație, de ce n-am 
socoti-o încă unul, alături de 
multe altele, dintre semnele 
unei relansări a valorilor cla
sice, durabile, liniștitoare, ca
tegorice ? „Omenirea — crede 
pe bună dreptate Darie No
văceanu — ar fi pierdut mult 
fără această preluare și trans
formare a lumii antice într-o 
formă nouă, impusă de acele 
timpuri (asimilarea lumii an
tice'în spiritualitatea latină — 
n.n.). Aceasta ar fi cea de-a 
patra condiție, rezolvată și ea, 
a Nemuririi latine î să găsești 
tn trecut o forță care lucrează

DARIE

NOVĂCEANU:

se zice de obicei) și purifica
toare O elegie de Ia care se 
poate încă învăța foarte mult. 
Căci nu demoralizează. E ca 
apa unui fluviu care-ți răco
rești fruntea și trece". Nota 
este căutată în toate formele 
de artă, muzeele și catedralele 
slnt pline de chipul brăzdat

„NOAPTEA, PE DRU
MURILE ITALIEI

pentru viitor". încercări de a 
surprinde dominantele spiri
tului latin, încercări into' 
deauna pentru noi justificate 
și utile, s-au mai făcut. De 
fiecare dată importante nu sint 
atît concluziile (căci adesea ele 
sînt lespezi 1) cît supozițiile, 
ipotezele, toate aceste alarme 
ale spiritului în alertă și care 
tocmai în acest chip își vă
dește adîncimea, modul sur
prinzător de a fi. Tată : Darie 
Novăceanu surprinde în lite
ratura latină modul elegiac. 
„E o lungă, nesfîrșit de lungă 
elegie această literatură. O e- 
legie castă (înălțătoare, cum

de suferință al multiplei Mater 
Dolorosa iar surîsul Gfocondei 
nu poate fi decît expresia tris
teții italiene. Același mod de 
a vedea lucrurile Tn unități 
caracteristice este în privirea 
relațiilor (pe solul parcurs) 
artei cu natura. Autorul e de 
părerea lui Ortega y Gasset 
(și a lui Lucian Blaga I) cind 
scrie că poetul adaugă naturii 
universuri pe care natura nu 
le-a creat (firește, e vorba 
mereu de adăugirile adevăra
te, organice, nu artificiale) însă 
pe care ea le recunoaște. Ori

cum. o întrebare tulburătoare 
rămîne, cu privire la, de e- 
xemplu (și cîte nu sînt 1) Ghe
pardul lampedusian. în ce 
mod și-a asimilat natura, prin 
„recunoaștere", acest animal 
inexistent (lăsînd la o parte 
faptul că poetul nostru, deși 
înțelege foarte bine că un „a- 
nimal inexistent" nu poale' fi 
„transfigurat" ci invețUat, 
creat!) ? Palagonia, fortăreață 
„cu pretenții tîrzii de cinque- 
centesc", cu cortegiu] grotesc al 
celor 62 de monștri refuzați 
ne natură, a fost proprieta
tea lui Lampedusa. Nici că se 
putea o mai bună potrivire! 
In fine, vrem doar să spunem 
că aceste mult documentate și 
extrem de interesante „note 
de drum" oferă la tot pasul 
excelente prilejuri de a medita 
asupra celor mai variate as
pecte ale artei, istoriei, cultu
rii, filozofiei, autorul dovedin- 
du-se un serios cunoscător al 
problemelor. Ceea ce nu 
înseamnă că el se exclu
de din pagină, Impingînd 
înainte numai dezbaterea, 
punerea problemelor etc. 
Filologul sau criticul de 
artă este adesea învins de 
călătorul sensibil, ori de poet 
pur și simplu. Lunga vară si
ciliana este o pagină rară de 
substanțială poezie. .Arșița este 
un adevărat univers săpat 
înlăuntrul materiei. Vara si
ciliana „descojește" burțile 
vapoarelor sub apă, „-calcinea- 
ză" statuile, „subțiază" sune
tul de bronz al clopotelor, 
„plinea se usucă, abia tăiată", 
vopseaua din icoane „se tre
zește", iarba „roșește" arsă de 
acizi, lumina se plătește cu 
prețul văpăii. Călătorul se a- 
bandonează poetului autentic 
care nu-și mai amintește, ci 
are totul sub simțuri.

Darie Novăceanu a scris o 
carte de frumoasă ținută in
telectuală, nemțind că este, in 
primul rîud, poet.

C. STĂNESCU

(Urmare din pag. I) 

îndeajuns de diversă, dar care 
justifică în orice caz interesul ri
nei părți a tineretului întreprin
derii. Membră a Comitetului co
ordonator U.T.C., bibliotecara 
clubului reprezintă veriga perma
nentă de legătură, care asigură 
programului de club capacitatea 
de a răspunde dorințelor tineri
lor. _

„Clubul — ne spune tovarășul 
Marin Croitorii — nu poate însă, 
în mod firesc, să acopere toată 
aria preocupărilor noastre cultu
ral-educative. Am putea face, de
sigur, mai mult și în privință 
clubului; să consultăm mai larg 
masa de tineri, să le selecționăm 
mai atent propunerile, să for
mulăm noi înșine propuneri mai 
interesante. D..?r atenția noastră 
se îndreaptă mai cu seamă spre 

acțiunile permanente pe care le 
organizăm chiar în cadrul sectoa
relor șantierului. Olimpiada pe 
meserii s-a bucurat la noi de 
participarea aproape unanimă a 
celor 700 de tineri din șantier. 
Fiecare atelier are o bibliotecă 
volantă, deservită de un mem
bru al biroului grupei U.T.C. 
respective, care îndeplinește și 
funcția de propagandist al cărții. 
Consecința r Se citește din ce în 
ce mai mult; cartea tehnică, mai 
ales, e tot mai solicitată. In ulti
ma vreme, șantierul a cunoscut o 
mare infuzie de tineret. Numai în 
această perioadă circa 120 de ti
neri urmează cursurile de califi
care la locul de muncă, iar alții 
J00 se pregătesc să le înceapă. 
Dacă punem la socoteală și elevii 
școlii profesionale, ajungem la un 
număr însemnat de tineri, a că
ror integrare în producție și în 

viață ridică muncii de educație 
probleme dintre cele mai deli
cate".

„Să adăugăm la asta — inter
vine Constantin Zaharia — și 
faptul că șantierul nostru a asi
milat în ultima vreme noi pro

Imaginea unitară a diversității
duse, a căror tehnologie impu
ne cunoștințe temeinice și moder
ne. Din această necesitate obiec
tivă s-a născut ideea unui ciclu 
de expuneri, care se desfășoară 
pe sectoare, pe profilul fiecărei 
profesii. La construcția corp, la 
suprastructură, la sudură, la lă- 
cătușerie, avem genuri diferite de 

expuneri, elaborate de comisia de 
ingineri și tehnicieni, de cabine
tul tehnic, de biroul de concep
ție. Și — ceea ce este mai îm
bucurător — 80 la sută dintre 
auditori sînt tineri".

Inginerul Adrian Săbău ține să 

precizeze că, firește, tinerilor in
gineri și tehnicieni li se desti- 
nează acțiuni speciale, la un ni
vel corespunzător. Anul acesta, 
bunăoară, vor avea loc trei sim
pozioane de comunicări în pro
blemele construcției navale, cu 
participarea celor mai repufati 
specialiști din țară, urmate de fil- 

me de specialitate. Acesta este, 
de altfel, ritmul obișnuit al acțiu
nilor de acest gen.

Educația tehnică și profesio
nală reprezintă, așa dar, un o- 
biectiv de prim ordin pe agenda 
de preocupări a Comitetului

V.T.C. din Șantierul Naval con- 
rtănțean. El nu este însă singu
rul. Tocmai în echilibrarea armo
nioasă a acestei preocupări cu e- 
ducația științifică, etică, esteti
că, se definește profilul distinct 
al activității care se desfășoară 
aici. Citeva laturi ale acestui pro
ces ni le dezvăluie tovarășul 

Gheorghe Seceleanu ; „împreună 
cu comitetul U.T.C., am conce
put un ciclu de manifestări in 
problemele complexe ale educa
ției. Trei dintre ele le-am și (i 
nut, cu tinerii și mai ales cu noii 
angajați, la nivelul sectoarelor. O 

discuție despre locul tînurului în 
producție, menită să întărească 
disciplina și simțul responsabili 
tații (în ciuda rezultatelor bune 
pe care le-am obținut în produc
ție, mai avem încă destule zile- 
lipsă, mai ales printre tineri), o 
alta despre îndatoririle inornl- 
cetățenești ale tînărului, o a treia 

dedicată noutâțiloi științifice, 
s-au bucurat de un ecou foarte 
larg. Tema imediat următoare se 
referă la tradiția șantierului, la 
necesitatea creării și întreținerii 
deprinderilor de șantier. Vom a- 
niversa în curînd. 70 de ani de 
existență a întreprinderii și vrem 
să folosim din plin această oca
zie pentru a dezvolta în conștiin
ța tinerilor dragostea față de lo
cul lor de muncă, respectul față 
de marca fabricii".

Interlocutorii au ținut să mai 
amintească de activitatea perma
nentă a formațiilor de amatori, 
împrospătate periodic prin con
cursuri de selecționare și stimu
late de afecțiunea constantă a 
publicului, precum și de siste
mul de cercuri tehnice și artisti
ce de la club, pe care au inten
ția să-l lărgească în viitorul a- 
propiat. Convergînd intr-o ima

gine unică, toate aceste elemen
te tind să schițeze portretul unei 
activități gîndite temeinic, în per
spectiva unei finalități Itmpezi, în 
care necesitățile fiecărui moment 
!și găsesc locul cuvenit. Acestui 
portret îi lipsesc încă unele linii, 
altele sint trasate deocamdată 
timid, dar trăsăturile de ansam
blu încep să se distingă cu cla
ritate. In propriul lor șantier, ti
nerii constructori de nave con- 
stănțeni găsesc din ce in ce mai 
multe îndemnuri la autodesărir- 
șirea profesională și omenească, 
din ce în ce mai multe feluri de 
a-și asimila cunoștințe din cele 
mai diverse domenii. Comitetul 
U.T.C. al șantierului are datoria, 
pe care i-o impun propriile sale 
realizări, de a întreține și de a 
înmulți manifestările cultural- 
educative și de a le perfecție,r.a 
neîncetat. *
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TARA SE PREGĂTEȘTE DE ALEGERI
ACȚIUNI ALE 
ORGANIZA
ȚIILOR U.T.C.

Agenda electorală înscrie 
pentru județul Iași acțiuni de 
amploare menite să confere 
acestei perioade din activi
tatea organizațiilor U.T.C. 
un caracter sărbătoresc. între 
acestea un loc aparte îl o- 
cupă întîlnirile cu tineretul 
organizate de comitetul ju
dețean al U.T.C. în colabo
rare cu filiala Iași a Asocia
ției juriștilor din România. 
Asemenea întâlniri sînt pro
gramate să aibă loc în toate 
cele 84 de comune ale ju
dețului și într-un număr de 
13 întreprinderi și instituții, 
propunîndu-și să aducă la 
cunoștința celor care votea
ză pentru prima dată dreptu
rile și îndatoririle cetățeni
lor, prevederile Constituției, 
principiile fundamentale ale 
democrației socialiste etc. 
Desfășurîndu-se pînă în pre
zent într-un număr de 34 de 
comune ale județului, între 
care, Aroneanu, Ciurea, 
Podu Uoaiei și Ruginoasa, 
ele și-au dovedit deja pu
terea de atracție și eficiența.

De un deosebit interes s-au 
bucurat întîlnirile tovarășu
lui Constantin Bănaru, in
structor al C.C. al U.T.C. cu 
tinerii de la Autobaza II. 
U. F. Sintetice. Opera de 
Stat și cu elevii claselor a 
zecea din municipiul Iași ca 
și cea a tovarășului Gh. Pri- 
secaru, prim-secretar al Co
mitetului județean al U.T.C., 
cu elevii liceului din Hîrlău 
pe tema : ..începuturi ale 
mișcării revoluționare de 
tineret din țara noastră" ți
nută în deschiderea unui ci
clu ce va solicita în viitorul 
apropiat șl participarea ele
vilor claselor a noua din 
Iași.

Tot de Ia Comitetul jude
țean Iași al U.T.C. aflăm că 
în numeroase locuri, în în
treprinderi si la sate. îșl dau 
concursul formații artistice 
ale tineretului. Orchestra de 
muzică populară de la Tigă- 
nașl, brigada artistică de la 
Mădîrjac. formația de fluie
rași din comuna Lungani au 
debutat deja pe scenele că
minelor culturale respective. 
Integrîndu-se în bogatul con
text de acțiuni cultural-edu
cative care caracterizează 
viata întregului județ.

ION CHIRIAC

PRACTICI BIROCRATICE
IN CALEA

PROGRESULUI TEHNiC
(Urmare din pag. I) 

cabinetul tehnic a refuzat să-i 
acorde sprijinul necesar pentru 
executarea inovației. Hărțuielile 
continuă, timpul trece, ambiția 
vălurind sîngele de ambele părți 
și punînd în evidență lipsa de 
tact. Sile Cucu nu se mai inte
resează de noua freză, deși ea 
mai cere îmbunătățiri. El e des
curajat și nu mai are nici un 
chef de lucru cînd îi vin citații 
de la organele juridice. Avînd 
însă în vedere că inovația pre
zintă avantaje economice impor
tante pentru uzină (freza care se 
folosește acum este din import) 
e firească întrebarea : cabinetul 
tehnic ce a făcut, a generalizat-o, 
a depus eforturi pentru a o per
fecționa, pentru a o folosi ? Nu.

— De ce nu ati executat dv., 
cabinetul tehnic, îl întreb pe ing. 
Teodor Tuicescu, prototipul ? 
Din legislația în vigoare reiese 
că aveți și această obligație. 
Execulînd-o dv., ați fi folosit 
materialul coresnunzător (nu pe 
cel reformat), mînă de lucru ca
lificată pentru toate operațiile, 
deci 'i prototipul ar fi fost ire
proșabil. N-ar mai fi avut loc 
nici acest proces nu prea ono
rabil.

— După ce ? ni se răspunde: 
Sile Cucu nu a putut să ne pre
zinte descrierea tehnologiei, ci 
doar niște schite neclare...

De acord, dar tînărul Sile 
Cucu a prezentat ceva mult mai 
de preț — ideea. Dînsul e un 
muncitor bun, cu experiență, in
ventiv, deși nu prea are în de
getul mic chestiunile teoretica 
Afutat de un cadru al cabinetului 
tehnic sau de un alt inginer, re
ușita ar fi fost completă. Dar 
cabinetul tehnic s-a mulțumit 
doar să insiste pentru a cîștiga 
litigiul cu inovatorul devenit 
prin greșeala altuia nîrît. Așa a 
trecut nn an de zile anroapo, 
timp în care inovația lui Sile 
Cucu dacă ar fi avut altă soar
tă, ar fi putut aduce serioase 
beneficii uzinei, dună cum si 
scoaterea din planul de import

Întîlniri între alegători și candidații Frontului Unității Socialiste
(Urmare din pag. I) 

rite cu stuf, arată azi ca un oră
șel. De la înființarea cooperativei 
agricole, un sfert din numărul 
familiilor și-au ridicat case noi, 
deasupra cărora și-au făcut apa
riția antene de radio și televizor. 
Au fost ridicate două localuri 
pentru școli generale, două că
mine culturale, un teatru de 
vară, o brutărie și un dispensar. 
Participanții la discuții au sub
liniat atenția ce se acordă dez
voltării continue a producției și 
au făcut totodată o serie de pro
puneri privind realizarea unor lu
crări cu caracter edilitar gospo
dăresc, între care construirea u- 
nor poduri, modernizarea rețelei 
de drumuri și alte lucrări menite 
să contribuie la înfrumusețarea 
comunei. Totodată, cetățenii s-au 
angajat să realizeze, prin mun
că obștească, diferite lucrări în 
valoare de circa 250 mii lei.

★
Locuitorii comunei Soimuș, 

s-au întîlnit cu Maria Groza, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, vicepreședintă a Con
siliului Național al Femeilor, can
didat în alegerile de deputați 
pentru Marea Adunare Națională 
în circumscripția electorală nr. 1 
Deva. Cu acest prilej, numeroși 
vorbitori, printre care țăranul 
cooperator Tănase Podeleanu, 
Ilie Rădulea, primarul comunei, 
medicul Nicolae Fotescu, profe
sorul Ion Bunațiu și alții au în
fățișat schimbările înnoitoare care 
au survenit în viața comunei lor

Primire la C.C. al P.C.R.
Miercuri, la amiază, tovară

șul Dumitru Popescu, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația Co
mitetului de Stat pentru Ra
diodifuziune și Televiziune 
din U.R.S.S., condusă de N. N. 
Mesiațev, președintele Radio- 
televiziunii sovietice, care se 
află în țara noastră cu ocazia 
încheierii Convenției de cola
borare între radioteleviziunile 
română și sovietică.

Miercuri dimineața, Corne- 
liu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, a primit în au
diență pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Ceylonului în Republica So
cialistă România, Dr. Mahapi- 
tiyage Velin Peter Peiris, Obe, 
în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale de a- 
creditare.

a unei cantități de scule destul 
de mare și de scumpe.

— Mai am în cap încă două 
inovații, ne spune Sile Cucu. 
dar dccît să se întîmple și cu 
acestea la fel, mai bine le înă
buș în mine, mai bine nu le 
scot la iveală.

Prin aceasta, pierderea uzinei 
sporește. Așa cum se prezintă 
lucrurile acum, faptul ar putea 
fi etichetat ca o eroare regreta
bilă. Dar, numai la prima vedere. 
Pentru că, în realitate, el ne dă 
măsura mai exactă a interesului 
pe care-1 manifestă unele servicii 
funcționale de la „Progresiil“-Bră- 
ila, pentru promovarea progresu
lui tehnic în uzină — servicii 
care prin însăsi rațiunea existen
tei lor au îndatoriri bine preci
zate îr> acest sens.

Să recapitulăm. Un tînăr pro
pune soluții pentru îmbunătăți
rea panuiieirilor tehnici la un 
utilaj, de altfel deficitar în uzi
nă, ceea ce înseamnă dublarea 
productivității muncii, reducerea 
unor cheltuieli valutare. Cabine
tul tehnic, primul interesat în 
soluționarea problemei (doar 
aceasta îi este menirea), respinge 
propunerea fiindcă nutorul 
nu-și poate susține teoretic pro
punerea demonstrată PRACTIC 
ca foarte valoroasă ! In loc de 
sprijin — indiferență totală. De 
ce a fost nevoie ca tînărul să 
persevereze și să demonstreze 
practic, cum poate și cu ce poa
te, eficiența soluției ? In mani
era cea mai birocratică, cabine
tul tehnic, pus în fața faptului 
evident, achită drepturile de au
tor (cum a făcut am văzut), și 
cu asta și-a considerat atribuții
le încheiate. Dacă inovația poate 
fi îmbunătățită, dacă poate fi 
extinsă — nimeni nu-și mai pune 
întrebarea...

Probabil cazul amintit va fi 
rezolvat Dar ceea ce într-ade- 
văr trebuie rezolvat aici, și cît 
mai urgent, este tocmai atitudi
nea birocratică ce constituie o 
frînă în promovarea rapidă a 
progresului tehnic. 

în anii construcției socialiste. Aici 
ap luat ființă două cooperative 
agricole de producție și s-a a- 
menajat și dezvoltat o unitate 
puternică de captare, îmbutelie- 
re și valorificare a apei minerale 
de la izvorul din Boholt.

Făcînd numeroase propuneri, 
alegătorii și-au exprimat hotărî- 
rea de a contribui la construcția 
unei școli de 4 ani în satul Bo
holt, a unui cămin cultural la 
Sulighete, electrificarea a încă 
două sate și amenajarea unui 
magazin în satul Fomădia.

(Agerpres)
★

Intîlnirea locuitorilor celor 
10 sate ale comunei Cășei, 
județul Cluj, cu poetul Aurel 
Rău, candidat al Frontului 
Unității Socialiste în circums
cripția electorală nr. 14- 
Bobîlna pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
Națională, a prilejuit o rcvl- 
nică discuție privind viața 
comunei, dezvoltarea ei vii
toare.

Reliefînd transformările pe
trecute în comuna lor în pe
rioada actualei legislaturi, 
transformări a căror bază 
trainică este cooperativa agri
colă de producție — care anul 
trecut a obținut aproape 
3 100 kilograme grîu la hectar, 
5 000 kilograme porumb, a- 
proape 60 000 kg. sfeclă de

La întîlnire au participat to
varășii Bujor Sion, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Va- 
leriu Pop, președintele Comi
tetului de Radiodifuziune și 
Televiziune.

A fost prezent A. V. Basov, 
ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, to
vărășească.

Universitatea populară Bucu
rești și Comitetul municipal 
București al Uniunii Tineretu
lui Comunist au organizat, 
miercuri seara, la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, 
al mișcării revoluționare și 
democratice din România, o 
manifestare consacrată come
morării a 50 de ani de la 
moartea lui I. C. Frimu.

Cu acest prilej Dan Baran, 
doctorand la Academia de ști
ințe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu", a vorbit despre 
viața și activitatea lui I. C. 
Frimu — organizator și con
ducător de seamă al mișcării 
muncitorești din România.

La Casa Ziariștilor din Capi
tală a avut loc, miercuri, o con
ferință de presă cu prilejul ani
versării a 8 ani de la unificarea 
Forțelor Armate Populare de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
Șeful reprezentanței permanente 
a Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud la 
București, Nguyen Duc Van, a 
vorbit despre importanța acestui 

Iln drumul București-Cannes, 
reporterul a făcut o escală teh
nică la Paris. Intre ora mati
nală de sosire a Orient-expre- 

sulul și cea nocturnă, de plecare 
a expresului albastru de Vinti- 
millia care avea să-1 depună a- 
bia a doua zi pe peroanele din 
Cannes, reporterul a avut la în- 
demînă o zi întreagă. Cam plo
ioasă și cam friguroasă, dar to
tuși, o zi la Paris.

Ziua aceasta a constituit însă 
cheia care avea să-1 conducă 
mai apoi pe reporter, în orele 
colocviilor din Cannes, la în
țelegerea vehemenței cu care ti
nerii festivaliști încriminau fil
mele de divertisment, ultrale- 
jere sau ultradecoltate.

îmi amintesc, de pildă, că pe 
celebrul bulevard Montmartre, 
pe. ușile larg deschise ale cine
matografelor Invadate de se
xualism n-am prea văzut in- 
trînd tineri.

Am observat inscripțiile adău
gate de tineri pe afișele din sta
țiile de metrou care fac publi
citate nu știu cărui tip de te
levizor. Pe ecranul mare al tele
vizorului propus spre cumpă
rare, mîini tinere au adăugat 
inscripții ca : „2 2 = 5", „Je
mens" (eu mint), „intoxication" 
(intoxicare) etc.

Tinerii aceștia, într-un nu
măr impresionant de mare, re
fuză să mal considere orîndui- 
rea burgheză drept cadru al 
existenței lor și încearcă să gă
sească adevărul. Așa cum pro
babil încerca să afle adevărul 
fata aceea frumoasă din me
troul liniei ce duce la Porte de 
la Chapelle, cufundată în gravă 
meditație în timp ce citea un 
volum gros intitulat „Le co
mmunism et Ia revolution".

De-a lungul bulevardului 
Saint-Germaine des Preș am 
întîlnit deseori inscripții ca : 
„FNL valncra" — adică Fron
tul Național de Eliberare (din 
Vietnam n.n.) va învinge,

zahăr, 2 580 litri lapte pe cap 
de vacă furajată — numeroși 
vorbitori s-au referit pe larg 
la problemele dezvoltării în 
continuare a vieții economice, 
sociale, culturale și edilitare a 
comunei.

„în comuna noastră — a 
arătat tov. loan Bînzan, conta
bil la C.A.P.-Rugășești — re
coltele s-au dovedit, chiar și 
în condiții de secetă, deosebit 
de bogate, datorită sprijinului 
acordat de statul nostru și 
hărniciei oamenilor".

Vorbind despre viața cultu
rală, în continuă dezvoltare, a 
comunei, despre noua școală 
din satul Rugășești, despre 
școlile în curs de construcție 
din Sălătruc și Gîrbovul De
jului, a căror dare în folo
sință ar trebui accelerată, ti
nerii profesori Grigore Roman 
și Liviu Bujor au arătat că 
amploarea vieții culturale, nu
mărul în continuă creștere 
al participanților la acțiu
nile cultural-educative, impun 
construirea unor noi cămine 
culturale în Cășei și Rugă
șești.

Sfatul locuitorilor din Cășei 
cu candidatul Frontului Uni
tății Socialiste a scos în evi
dență noi și fructuoase posi
bilități de înflorire a comunei, 
pentru realizarea cărora parti
cipanții la întîlnire s-au an
gajat să-și dea din plin con
tribuția.

IOAN RUS

eveniment, subliniind, totodată, 
succesele obținute de poporul 
sud-vietnamez, sub conducerea 
Frontului Național de Eliberare 
în lupta împotriva intervențio- 
niștilor americani și a trupelor 
regimului de la Saigon.

în încheiere, a fost prezentat 
un film documentar despre lup
tele forțelor patriotice din Viet
namul de sud.

La conferință au-participat re
prezentanți din Ministerul Afa
cerilor Externe, atașați de presă 
ai unor ambasade, ziariști ro
mâni și străini.

Pentru stimularea cercetării 
științifice a activității 

pionierești

în intenția de a sprijini și 
stimula cercetarea și funda
mentarea științifică a activi
tății pionierești, Consiliul na
țional al organizației pionie
rilor instituie premii anuale 
pentru cele mai valoroase stu
dii teoretice și lucrări cu ca
racter metodic publicate pînă 
la data de 1 mai a anului res
pectiv. Acestea sînt următoa
rele : un premiu în valoare 
de 12 000 lei ; două premii în 
valoare de 8 000 1 .fiecare și
trei premii a cîte 5 000 lei.

In 1969, lucrările vor fi se
lecționate de un juriu care 
va prezenta Biroului Consiliu
lui național al organizației 
pionierilor — pînă la 15 oc
tombrie, lista cu lucrările pro
puse pentru premiere.

(Agerpres)

NOTE

Cînd Ia Cannes 
locul vedetelor 

îl iau ideile... m
„U.S.A. — Nazis" etc. Sau tine
rii aceia modest îmbrăcați care 
distribuiau pe străzi publicații 
de stingă și care mi i-au amintit 
atît de bine pe cei din generația 
mea care distribuiau în 1945 
„Scînteia" și „Scînteia tineretu
lui". Parisul îmi oferea astfel, 
prin semne evidente, cît de pu
ternică și trainică este orienta
rea spre stingă a tineretului său.

Toate acestea mi le aminteam 
mai apoi la Cannes în orele dis
cuțiilor, pe marginea unuia din
tre cele mai bine primite filme 
la festival, cel al suedezului 
Jan Troell, intitulat „Focurile 
vieții".

Filmul, adaptare după cartea 
cu același nume, este un admi
rabil roman social, amintind 
pe undeva timbrul profund al 
unui Gorki sau Andersen-Nexo. 
Cronică realistă a acestui înce
put de secol, filmul realizează 
un interesant portret de mun

„SĂNIUȚA DE ARGINT"

O MARE FINALĂ

A ȘCOLARILOR

„Internaționalele" de atletism pe teren acoperit ale României, 
programate sîmbătă și duminică în noua sală de la Complexul 
„23 August" din Capitală, ne vor da posibilitatea să urmărim la 
lucru cîteva „nume" de rezonanță ale atletismului european și 

mondial
Foto : VIOREL RABA

„în m urnim
srmi j înghețat?"
RĂSPUNSUL COMITETULUI JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL U.T.C.

Sub acest titlu a apărut, re
cent, un articol în ziarul nostru 
care semnala o serie de defi
ciențe în munca organizațiilor 
U.T.C. din cîteva comune ale ju
dețului Dîmbovița privind orga
nizarea activității sportive de 
masă, a întrecerilor din cadrul 
„Cupei tineretului de la sate".

„Constatările consemnate în 
articol — se spune în răsptinsul 
trimis ziarului de către biroul 
Comitetului județean Dîmbovița 
al U.T.C., semnat de Ion Bucur, 
primul secretar — sînt juste. 
Etapa pe asociație a „Cupei ti
neretului de la sate" ediția de 
iarnă în comunele Produlești, 
Lunuulețu și Mătăsaru nu s-a 
desfășurat în cele mai bune con- 
dițiuni, pe de o parte din cauza 
insuficientei preocupări manifes
tate de organizațiile comunale 
U.T.C. și consiliile asociațiilor 
sportive, iar pe de altă parte da
torită faptului că nu există sufi
ciente materiale sportive specifi
ce practicării sporturilor de iar
nă. Cele trei comune nu au dis
pus de fondurile necesare procu
rării meselor de tenis și a unui 
număr de șahuri care să satisfa
că cerințele. De asemenea, nu 
s-ău preocupat pentru a lua fon
durile necesare de la cooperati
vele agricole de producție, coo
perație și sindicat și nici de în
casarea cotizației de membru al 
asociației.

Față de această situație, comi
tetul județean a ajutat organiza
țiile U.T.C., consiliile asociațiilor 
sportive din aceste comune pen
tru procurarea de materiale care 
să satisfacă într-o măsuță mai 
mare cerințele tinerilor (în fieca
re comună din acestea se găseș
te, acum, masă de tenis și jocuri 
de șah) pentru desfășurarea în

citor, a cărui biografie este ur
mărită din copilărie pînă la vîr- 
sta maturității, cînd eroul alege 
calea grea dar generoasă a mi
litantului social. Opiniile mul
tora din tinerii spectatori ex
primate în jurul acestei pelicule 
vădeau o profundă cultură mar
xistă iar situația de viață din 
film devenise un punct de ple
care pentru judicioase observa
ții și reflecții cu caracter social.

Așa s-a întîmplat șl în cazul 
filmului mexican „Tarahumara" 
de Luis Alcoriza, un film care 
impresionează profund prin sin
ceritate și tandrețe șl care se 
ridică în apărarea urmașilor ve
chilor triburi aztece.

Uneori bunele intenții ale a- 
cestor tineri care vor să im
pună atenției generale filmele 
care dezbat probleme ale vieții 
contemporane, ale existenței, ale 
muncii, ale integrării sociale, 
acordau unor filme, o atenție 

mod organizat a întrecerilor spor
tive. Numărul participanților a 
crescut, fiind antrenați în practi
carea șahului, tenisului și săniu- 
șului majoritatea tinerilor din 
comune. (Am fi preferat, totuși, 
în locul acestei formulări gene
rale să se spună exact cîți tineri 
practică sporturile dc iarnă în 
comunele respective).

Am reprodus un aliniat sub
stanțial din răspunsul primit la 
redacție nu atît pentru a subli
nia ecoul pozitiv la semnalele 
critice ale ziarului, cît pentru a 
reaminti, o dată în plus, dacă e 
nevoie, că obligația organelor și 
organizațiilor U.T.C. nu este nu
mai de a organiza fazele unor 
competiții inițiate la nivel re
publican, ci de a iniția tot felul 
de întreceri sportive și acțiuni în 
funcție de preferințele tinerilor.

MERIDIAN ® MERIDIAN
PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR
• Peste 3 000 de spectatori au 

urmărit ieri la Brașov meciul 
amical de fotbal dintre echipele 
Steagul Roșu Brașov și Univer
sitatea Cluj. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (2—1) 
prin punctele marcate de Balint, 
Gyorfl și Florescu. Pentru clu
jeni a înscris Barbu.

★
Petrolul Ploiești a susținut 

un joc de verificare în compa
nia echipei Rapid din Plopenl. 
Fotbaliștii ploieșteni au termi
nat învingători cu scorul de 
5—2.

COMPETIȚIA 
INTERNAȚIONALA 

DE BOB DE LA SINAIA
• Miercuri la Sinaia s-a dis-

Palmieri 
sub 

soarele 
sudului...

exagerată, așa cum a fost ca
zul „Baladei pentru un cîine" 
de Gerard Verger, sau „Zilele 
lui Mathieu" de W Leszcynski 
sau altele. Criza singurătății la 
bătrînețe sau cazul particular, 
aproape patologic de lnadaptare 
a unul țăran la viața satului au 
fost supralicitate de unii tineri 
participant! la discuțiile festi
valului, cred eu, numai din do
rința de a exprima ritos dis
prețul față de instituțiile bur

„Săniuța de argint” zboară 
spre finală. Comisia de organi
zare, comitetele județean și mu
nicipal Brașov al U.T.C., ceilalți 
factori, concurenții cît și antre
norii lor, pregătesc cu asiduitate 
și grijă reușita actului final.

Nu sînt lipsite de interes u- 
nele detalii privind organizarea 
propriu-zisă a finalei. Astfel, așa 
cum se știe, întrecerile vor avea 
loc pe o pîrtie amenajată — sub 
privirile competente ale unor spe
cialiști — pe vechiul drum ce 
făcea legătura între orașul de la 
poalele Tîmpei și Poiana, ceva 
mai sus de locul denumit Pie
trele lui Solomon. Nămeții au 
căzut din abundență, nu există 
pericolul lipsei de zăpadă. Chiar 
dacă ar fi existat, se luaseră toate 
măsurile de prevedere: auto
camioane și tineri brașoveni ur
mau să disloce cantitățile nece
sare și să le așeze pe traseul ce
lor 2 000 de metri, cîți măsoară 
distanța pe care trebuie s-o 
parcurgă băieții (fetele n-au de 
străbătut decît 1000 de metri) 
— repetînd, evident, la o scară 
mai redusă, istoria olimpiadei 
albe de la Insbruck. In momen
tul de față, se fac taluzări, se 
pun marcajele, într-un cuvînt, 
se face toaleta pîrtiei pe care 
vor zbura ca gîndul — așa, ca-n 
poveștile copilăriei — 40 de fete 
și 40 de băieți temerari, unii 
dintre ei poate urmași siguri, 
demni și virtuali, ai lui Panțuru 
și Neagoe. Participanții vor fi 
avertizați asupra porțiunilor mai 
dificile ale traseului de stegu- 
lețe albastre, iar cele unde-și 
pot lăsa săniile nărăvașe să zbur
de, de stegulețe roșii și galbene. 
Concurenții vor sosi vineri la 
Poaina Brașov și vor fi găzduiți 
sus, în Poiană. Sîmbătă va avea 
loc antrenamentul non-stop, con
trolat de oficiali, cu săniuțele 
care au primit deja avizul comi
siei de verificare. Fiecare concu
rent va cobori de cel puțin două 
ori, pentru a se obișnui cu „di
ficultățile" și a-și lua măsurile 
de prevedere. Intre timp, se va 
proceda la tragerea Ia sorți în 
vederea stabilirii ordinii de con
curs. După-amiaza, pentru con- 
curenți și organizatori, s-a pre
gătit un program cultural-dis- 
tractiv : cu autobuzele vor stră

nutat competiția internațională 
de bob pentru echipajele de 
două persoane, dotată cu ..Cupa 
Federației". în cele două manșe 
desfășurate, cel mal bun timp 
total a fost realizat de echipajul 
italian Zardini — Dimai cu 2’22”. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat echipajele românești Stoica 
— Lopșă (C.S. Sinaia) — 2’ 23” 
55 / 100 și Hogea — Cristea 
(A.S.A.) — 2’ 25” 13 /100.

• La a 15-a reuniune a Clu
bului Internațional de schi al 
ziariștilor, care a avut loc la 
Badgastein (Austria), au partici
pat gazetari din 21 de țări ale 
lumii, printre care și România 
în cadrul reuniunii s-a disputat 
un concurs, care a cuprins pro
be de slalom. Competiția de 
slalom uriaș, care a întrunit a-

gheze, față de modul de a trăi 
burghez, pentru a ataca prin 
foc încrucișat orînduirea bur
gheză, pe care o consideră drept 
o societate devorată de dorința 
de a acumula bunuri de con
sum.

Ne-a bucurat mult să cons
tatăm acolo, la Cannes că rea
litățile sociale și politice din ță
rile socialiste exercită un inte
res crescînd pentru t: rii din 
țările occidentale. Discuțiile 

bate un atractiv itinerar pe la 
cele mai cunoscute și valoroase 
obiective turistice ale Brașovu
lui. Urmează, duminică, ziua ma
rii confruntări. Incepînd de la 
orele 9 se vor da plecările, în 
prima manșă — pentru fete — 
din două în două secunde. Apoi, 
în continuare, manșa a doua, pen
tru băieți. Instalații radio și li
nii telefonice vor preveni și evita 
orice deranjamente și busculade. 
In jurul orelor 14, pe platoul 
din fața hotelului „Sport" din 
Poiana, va avea loc festivitatea 
de premiere. In afară de trofeele 
simbolice ale concursului, sporti
vii clasați pe primele locuri vor 
primi premii în obiecte și mate
riale sportive, iar o serie de in
stituții și organizații brașovene 
vor oferi premii speciale pentru 
cel mai tînăr cîștigător, pentru 
cel mai combativ concurent etc. 
Nu mai punem la socoteală tri
coul cu „Săniuța de argint — 
Poiana ’69", care va rămîne, spre 
amintire, fiecărui concurent. Un 
motiv în plus, deci, pentru a a- 
sista la o dispută dîrză, plină de 
spectaculoase surprize. Unele 
dintre aceste premii vor putea 
fi văzute cu două-trei zile îna
inte, într-o vitrină frumos ame
najată, în plin centrul orașului.

Marele interes pe care l-a 
stîmit și îl stîmește încă de pe 
acum finala primei ediții a „Să
niuței de argint" îl evidențiază 
și cîteva amănunte picante : nu
mai în Brașov, într-o săptămînă, 
s-au vîndut 2 800 de săniuțe; 
asemenea solicitări și dever co
mercial s-au semnalat în toate 
orașele țârii. Din București s-a 
anunțat că vor sosi circa 2 000 
de elevi excursioniști pentru a-și 
susține colegii. Alte cîteva mii 
vor sosi și din județele Ilfov, Si
biu, Prahova, Covasna și alte lo
calități din împrejurimile Brașo
vului.

Așa că, mica olimpiadă a să
niuței, poate începe. Vom fi a- 
colo cu condeiul și cu obiectivul 
fotografic pentru a transmite, în
tregului tineret al țării, aspecte 
de la marea confruntare a cu
rajului, destoiniciei și cutezanței. 
Va fi o mare sărbătoare a tine
reții.

V. CABULEA

proape 100 de participant! a fost 
cîștigată de canadianul Dur- 
schimid Erik. redactor la agen
ția de știri „C.B.S. News". Re
prezentantul țării noastre, zia
ristul Gheorghe Epuran, s-a 
clasat pe locul 6. La slalom 
special a cîștigat Marcel Pasche. 
directorul ziarului elvețian „Fe- 
uille D’Avis de Lausanne". 
Gheorghe Epuran a ocupat lo
cul 8.
• Comitetul de organizare a 

celui de-al 9-lea campionat 
mondial de fotbal împreună cu 
comisia de presă de pe lingă 
F.I.F.A. au stabilit ca un prim 
sondaj, privind acreditarea zia
riștilor Ia turneul final din 
Mexic, să se efectueze pînă la 
31 iulie. Data limită a înscrieri
lor ziariștilor va fi 31 decem
brie 1969.

purtate pe marginea unor fil
me ca „Diminețile unui băiat cu
minte" (Andrei Blaler, Româ
nia) „Prietenele" (E d v a 1 d 
Schorm, Cehoslovacia), „Clovni 
pe pereți" (Pal Șandor. Unga
ria). „Eu v-am iubit", (Ilia Frez, 
U.R.S.S.) „Un an cu Franck" 
(K. Karabasz, Polonia), „Balul 
de sîmbătă seara" (Geo Saizescu 
România), „Aveam 19 ani" 
(Konrad Wolf, R.D.G.). vădeau 
nu numai cunoașterea realiză
rilor înfăptuite de socialism ci 
și faptul că mulți din acești ti
neri văd în realitățile orînduirif 
socialiste soluția dezvoltării de 
viitor a societății omenești.

Desigur, în acest curent ge
neral spre stînga am întîlnit și 
inconsecvente sau derută. De 
pildă, unul din cei mai pasio
nați participant! la dezbateri 
era un student bărbos care, în 
ciuda unor opinii juste asupra 
socialismului, rămînea confuz și 
derutant, victimă a unor lecturi 
insuficient asimilate și a inexis
tentei unui spirit critic pro
priu. Cazul acestui student ca 
și alte întîmpiări de acolo, de la 
Cannes, releva faptul că în 
epoca noastră, dominată evident 
de avîntul socialismului în lu
mea întreagă, pe lîngă foarte 
mulți tineri simpatizanți sau 
membri ai organizațiilor de 
stînga se află și unii pentru care 
socialismul și revoluția consti
tuie, ca să spun așa, o modă. 
Cred că cel mai evident a reie
șit faptul acesta la discuțiile din 
jurul filmului american „Tru
pele mîniei" de Barry Shear. 
A fost, cu siguranță, filmul care 
a stîmit cele mai contradictorii 
reacții

ATANASIE TOMA

A se vedea începutul în 
„Scînteia tineretuini" nr. 6138. 
Ultima parte a articolului, în- 
tr-un număr viitor al ziarniui 
nostru.



Sudiștii împotriva 
prelungirii 
războiului

SAIGON 12 (Agerpres). — Po
porul vietnamez are dreptul la 
autodeterminare pentru a putea 
reglementa el însuși problemele 
interne — a declarat Thien Hoa, 
unul din principalii lideri budiști, 
într-un mesaj adresat clerului 
și fidelilor cu prilejul Anului 
nou lunar. Budiștii, se afirmă în 
mesaj, sînt împotriva tuturor ce
lor ce se pronunță în favoarea 
prelungirii războiului. Această 
acuzație, după observatorii po
litici, este adresată în primul 
rînd conducătorilor regimului 
saigonez, generalul Thieu, și gu
vernului său, care au declanșat în 
prezent o campanie împotriva 
„agitatorilor pentru pace". In 
ultimul timp au mai fost semna
late și alte reacții similare din 
partea unor cercuri budiste ce 
se bucură de o mare influență 
în rîndul populației.

NOTA GUVERNULUI
R. D. GERMANE

BERLIN 12. — Coresponden
tul Agerpres, Șt. Deju, transmi
te ; Guvernul R. D. Germane a 
adresat guvernului Statelor Uni
te o notă prin care îi cere să 
nu admită alegerea președinte
lui vest-german în afara grani
țelor R.F.G., în Berlinul Occi
dental.

Nota caracterizează intenția 
guvernului R. F. a Germaniei 
drept o gravă provocare preme
ditată, o acțiune potrivnică drep
tului internațional și îndreptată 
contra statu-quo-ului.

Note similare au fost transmi- 
«e și guvernelor Franței și An
gliei.

• . - - - - —- - - - - - - - - - -
PANORAMIC

BUDAPESTAN
Firesc, orice ghid turistic ma

ghiar rezervă Budapestei cel 
mai substanțial capitol, așa 
cum. tot atit de firesc, în cadrul 
acestui capitol, trimiterea m- 
contestată la o „hartă în mă
rime naturală" a orașului este 
muntele Gellert. Drumul spre 
acest punct, trecut în primul 
rînd al oricărui tur al orașului 
este plin de un farmec aparte, 
iar panorama ce ți se întinde la 
picioare de acolo, de sus, îți do
mină mult timp amintirile. Bu
dapesta vilegiaturistului este, 
Indiscutabil, un dar al Dunării, 
tot așa cum Budapesta oameni
lor săi a ridicat culoarea ce
nușie. anodină, a fluviului, 
prin patina caselor sale înnegri
te și de timp, și de industria 
exercitată aici, la rang de no
blețe. Budapesta turistică șl 
Budapesta milenară. producă
toare azi de bunuri Industriale 
competitive în comerțul mondi
al, sînt două fațete distinse și 
distincte, cu un eficient rost 
functional, ale efigiei moderne 
a capitalei maghiare. Rațiunea 
oricărui ghid turistic este ca 
acesta să nu fie numai orien
tativ pentru vizitatorul străin, 
ci și publicitar. Deseori, con
fruntările cu realitatea explo
rată sînt neconvenabile laturii 
publicitare a ghidului. Faptul 
că orice ghid budapestan reco
mandă orașul celor două mili
oane de locuitori ca dispunind 
de totalitatea condițiilor turis- 
tioe de prim ordin, că el esta 
recunoscut ca unul dintre orașe
le cele mai interesante din lu
me, sînt afirmații pe care turis
tul le poate verifica, fără a 
supune ghidul vreunei replici 
jenante, atit în arhitectura ora
șului, în istoria sa. oît și in 
rețeaua sa comercială nu numai 
modernă, dar și slujită cu o 
artă rară, în viata culturală, tn 
programul nocturn pe care-1 
propune turistului. Dificultățile 
încep din momentul în care, 
Iăstnd în urmă orașul, are loo 
sedimentarea posibilelor di
recții de comunicare a impre
siilor. Să ne rezumăm aici lec- 
tnrăril filei budapestane de is
torie.

Numele de azi al orașului 
poate fi datat doar cu un secol 
In urmă, cind în 1872 au fuzio
nat cele trei orașe : Pesta, Buda 
și Buda veche. O nouă redimen- 
aionare a cunoscut orașul în 
1950. prin intrarea în circuitul 
său urban a încă 7 orășele șl 
16 mari comune, ajungînd să 
aibă azi o suprafață de 522 kmp, 
compusă din 15 arondismente în 
Pesta, șase în Buda și unul pe 
insula Csepel,

Prezenta omului, pe aceste 
locuri, este semnalată încă din 
epoca neolitică ; urmează apoi 
numeroase straturi de cultură 
materială — ale celtilor, illrilor 
— pentru ca. mult mal ttrziu, 
vechea Dudă, devenind o așe
zare și o tabără militară impor
tantă prin prezenta legiunilor 
romane, să cunoască civilizația 
antică, ale cărei vestigii — două 
amfiteatre, o baie termală, un 
templu etc. — figurează în ghi
dul turistic al orașului. La 896, 
dună cucerirea acestor locuri, 
triburile maghiare s-au așezat 
pe cele două maluri ale Dunării, 
pentru ca, nu mult după aceas
ta. cele două așezări să fie cu
noscute snb numele lor de azi : 
Buda șl Pesta. Orașul cunoaște 
o Istorie cu lunci perioade de

VIETNAMUL DE SUD. — Avion american dobori! de potrio|i in provincia Phong Dian

• RESTABILIREA RELAȚII
LOR diplomatice între Statele 
Unite și Cuba ar facilita rezol
varea problemelor aflate în sus
pensie între cele două țări — a 
declarat marți senatorul demo
crat Stephen Young. „Cvasitota- 
litatea cubanezilor sprijină re
gimul actual din Cuba", a adău
gat senatorul Young, care a 
atribuit lipsa unor comunicații 
directe între Washington și Ha
vana „prejudecăților întreținute 
de ani de zile" în Statele Unite.

• LE DUC THO, membru al 
Biroului Politic, secretar al C C. 
al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, consilier special 
al șefului delegației R.D. Vi
etnam la conferința cvadripar- 
tită de Ia Paris, a părăsit marț! 
Moscova, indrcptîndu-se spre 
patrie. Le Duc Tho a făcut un 
popas în Uniunea Sovietică, ve
nind de la Paris.

rezistență în fata năvălitorilor, 
dar și cu momente de mare 
prosperitate prin comerțul său 
intens. începînd să devină una 
dintre cele mai populate așezări. 
Ocuparea Buclei de către turci, 
in 1541 — cînd cetatea de odini
oară. una dintre cele mai fru
moase edificii din Europa ace
lor timpuri, a fost distrusă — a 
întrerupt, pentru 125 de ani. pe
rioada sa de înflorire, depopu- 
larea căpătînd accente catastro
fice.

Epoca modernă a istoriei ma
ghiare. dezvoltarea producției 
materiale și spirituale a po
porului vecin și prieten, pivo
tează în jurul acestor locuri. 
Iată cîteva cifre demografice : 
în 1869. deci exact acum un se
col, populația se cifra la trei 
sute de mii de locuitori, pentru 
ca, apoi. Budapesta să cunoască, 
la începutul secolului nostru, 
peste un milion de locuitori, iar 
după alte patru decenii, în 1938, 
să fie unul dintre cele mai mari 
orașe din Europa, cu o popu
lație de un milion șase sute de 
mii de locuitori. In cursul celui 
de-al doilea război mondial. 
Budapesta a suferit distrugeri 
ce păreau ireparabile. Toate po
durile capitalei maghiare — in
comparabile monumente arhi
tecturale — au fost distruse ; 
peste un sfert din for.â"’ său 
de locuințe a fost transformat 
în ruine. Pentru eliberarea Bu
dapestei s-au dat lupte grele ; 
orașul, prin disperata rezistentă 
a trupelor hitleriste și horthiste, 
s-a transformat într-un vast 
teatru de luptă. In luptele de 
eliberare a capitalei maghiare 
desfășurate cu 24 de ani în 
urmă, corpul 7 al armatei ro
mâne, alături de unitățile Fron
tului 2 ncrainean, a adus grele 
jertfe de sînge. Aproape 11000 
de soldați român! (mort! și ră
nit!) au căzut în cursul grelelor 
lupte desfășurate de Ia Tisa 
pini în centrul Budapestei. Bu- 
dapestanii își aduc aminte cu 
recunoștință de contribuția os
tașilor români la eliberarea ora
șului lor de sub jugul hitlerist. 
..Participarea la eliberarea Bu
dapestei — scrie istoricul ma
ghiar Csatari Daniel — a fost o 
însemnată faptă de arme a tru
pelor române pe teritoriul 
Ungariei, poate cea mai mare 
dintre toate : ele au ajutat Ia 
eliberarea capitalei unui popor 
In renaștere"

★
Budapesta de azi. reconstruită 

prin eforturi tenace, păstrînd 
amprenta arhitecturii sale tra
diționale, este incomparabil mai 
înfloritoare decît orieînd. Con
tribuția ia Ia producția materi
ală și spirituală a tării, este 
concludentă : peste 40 la sută 
din producția națională este 
realizată aici, prin munca har
nică a mal mult de jumătate de 
milion de luorători. Numai in 
industria siderurgică șl meta
lurgică. concentrată pe insula 
Csepel. se află peste 37 000 de 
salariat!. 14 universități și insti
tute dc învătămînt superior, 
peste 20 de muzee, galerii și 
expoziții permanente, cu co
lecții bogate în piese rare, cele 
două opere, cele șapte teatre ș! 
numeroase alte scene artistice, 
compun un peisaj uman angre
nat într-o febrilă viată spiritu
ală. deschisă creației.

V. ARACHELIAN

ÎNSCENAREA JUDICIARĂ
DE LA SALISBURY

• REVERENDUL Ndaba- 
ningi Sithole, lider al popu
lației băștinașe din Rhode
sia. a fost condamnat la 6 
ani muncă silnică, sub acu
zația că ar fi îndemnat o 
altă persoană să asasineze 
trei miniștri din guvernul d» 
Ia Salisbury.

Procesul a durat • numai 
opt zile, după ce reverendul 
fusese deținut din 1964 fără 
a fi judecat.

Principalul argument al 
acuzării, relevă în legătură 
cu aceasta agenția France 
Presse, l-a constituit o pre
tinsă scrisoare pe care Sithole 
ar fi trimis-o unei persoane 
a cărei identitate n-a fost 
dezvăluită și pe care reve
rendul ar fi îndemnat-o să 
comită triplul asasinat.

Ndabaningi Sithole a ne
gat acuzațiile aduse, iar a- 
vocatul său a contestat au
tenticitatea scrisorii, cu atît 
mai mult cu cît expertiza 
grafologică (care a confirmat 
că autorul ei ar fi fost Sitho
le) a fost făcută pe baza unei 
fotocopii a acesteia.

Se pare însă, comentează 
observatori! de presă, că au
toritățile rhodesiene au avut 
nevoie de acest „proces" 
pentru a justifica într-un 
mod oarecare cei cinci ani de 
ietentiune anterioară a re
verendului si pentru a-1 în- 
iepărta în continuare de 
data politică a tării.

DEMONSTRAȚII 
LA ISTANBUL

ISTANBUL 12 (Agerpres). 
— Demonstrațiile de protest 
ale muncitorilor și tineretului 
din Istanbul și Ankara împo
triva prezenței în apele teri
toriale ale Turciei a unor 
nave ale flotei a șasea ameri
cane au continuat în tot cursul 
zilei de marți.

La Istanbul, după ce au ți
nut im miting în cadrul că
ruia au stigmatizat imperialis
mul american, circa 3 000 de 
tineri au organizat un marș 
pe străzile orașului, procla- 
mind: „Noi vrem o Turcie 
independentă". In timpul 
ciocnirilor, care au avut loc 
în urma intervenției poliției, 
au fost răniți opt tineri. Alți 
20 au fost arestați și urmează 
a fi deferiți justiției.

E.D.A., 
miercuri

• PROCESUL intentat cele
brului compozitor grec Mikis 
Theodorakis și altor cinci foști 
deputați ai partidului 
care urma să înceapă 
în fața Curții de Apel din Ate
na, a fost amînat din cauza ab
senței principalului acuzat. Pre
ședintele Curții a făcut cunoscut 
că „datorită unor motive grave 
de securitate" Theodorakis nu a

0(1 RE: „afirmarea dreptului 
popoarelor de a hotărî asupra 

soartei lor“
Vorbind miercuri în fața Asociației presei diplomatice, 

Michel Debre, ministrul afacerilor externe, a expus princi
palele obiective ale politicii externe a Franței, printre caro 
„afirmarea dreptului popoarelor de a hotărî asupra soartei 
lor, respectarea drepturilor omului și a dreptului interna
țional, cooperarea între popoare, ajutorul pentru dezvoltare, 
o asociere a națiunilor (vest) europene, liber de orice hege
monie și de orice tendință de hegemonie".

„Există o temă permanentă, 
mereu actuală și capitală, a sub
liniat Michel Debre. Este tema 
independenței naționale. Ea pare 
veche unora. în realitate, această 
temă a independenței naționale 
este mai nouă ca orieînd". în 
cursul expunerii sale cît și în răs
punsurile date ziariștilor, Debrâ 
a reafirmat necesitatea politicii 
de independență și a respectării 
principiului liberei determinări a 
popoarelor, fie că este vorba de 
situația din Orientul Mijlociu, 
Nigeria, sau problemele vest-eu- 
ropene. 

putut fi transferat la Atena din 
satul peloponezian unde se află 
deportat din vara anului trecut.

• REUNITA LA UMUAHIA, 
Adunarea consultativă biafreză 
a fost informată de colonelul 
Ojukwu asupra desfășurării o- 
perațiunilor militare întreprinse 
împotriva trupelor nigeriene. 
Liderul biafrez a subliniat că 
trupele sale se află în prezent 
la circa 30 de kilometri de Port 
Harcourt, continuîndu-și înain
tarea prin atacuri susținute. Ini
țiativa se află în prezent în mîi- 
nile biafrezilor — a declarat co
lonelul Ojukwu. evidențiind 
faptul că o dată cu ofensiva 
trupelor regulate, s-a intensifi
cat acțiunea de guerilă în spa
tele liniilor federale
• BAHJAT EL TALHOUNI, 
primul ministru al Iordaniei, 
care întreprinde o vizită oficială 
în R.A.U., a avut marți seara o 
întrevedere cu Yasser Arafat, 
președintele comitetului execu
tiv al Consiliului National Pa
lestinian anunță agenția M.E.N. 
La întrevedere au asistat de 
asemenea Abdel Moneim al 
Rifai, ministrul afacerilor ex
terne al Iordaniei, și doi repre
zentanți al Organizației de Eli
berare a Palestinei.

R.A.U. va media 

în diferendul 
yemenit

CAIRO 12 (Agerpres). — 
Ziarul „Al Ahram" publică o 
informație în care face cunos
cută hotărîrea Republicii A- 
pabe Unite de a-și oferi bunele 
oficii în vederea medierii dife
rendului ivit între cele 
două state yemenite. In acest 
sens, ziarul precizează că 
Hassan Sabry Kholy, repre
zentant personal al președin
telui Nasser la Liga Arabă, a 
stabilit contacte cu ambasado
rii de la Cairo ai Republicii 
Populare a Yemenului de sud 
și ai Republicii Arabe Yemen 
în vederea organizării unei 
reuniuni yemenite la nivel 
înalt.

In încheiere, ziarul preci
zează că inițiativa Republicii 
Arabe Unite a fost lansată în 
urma mesajului primit de pre
ședintele Nasser din partea lui 
Abdul Rahman Iriani, pre
ședintele Republicii Arabe 
Yemen. La rîndul său, șeful 
statului sud-yemenit, Kahtan 
Al-Shaabi și-a exprimat do
rința ca R.A.U. să-și ofero 
bunele oficii.

Observatorii politici din ca
pitalele arabe își exprimă spe
ranța că eforturile întreprinse 
în prezent în vederea recon- 
cilierării yemenite vor avea 
rezultate pozitive pe care le 
reclamă lupta țărilor arabe 
împotriva uneltirilor imperia
liste.

Debrâ s-a pronunțat printre al
tele împotriva ideii unui parla
ment vest-european supranatio
nal, cuprinsă în Tratatul de la 
Roma al Pieței comune. „Trebuia 
ca națiunile (vest) europene să 
aibă voința și capacitatea de a fi 
independente, a subliniat minis
trul de externe francez, iar asu
pra «cestui punct explicațiile pe 
care noi le-am pnmît nu sînt încă 
satisfăcătoare". Michel Debrâ a 
reafirmat totodată ostilitatea 
Franței față de ideea unei arma
te vest-europene.

Dragi tovarăși,
îmi revine misiunea plăcuta de 

a transmite salutul cald, interna
ționalist și mesajul de prietenie 
frățească adresate de Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, de întregul nostru partid 
și popor delegaților la cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Italian, tuturor comuniști
lor și oamenilor muncii din Italia.

Delegația partidului nostru 
asistă cu un deosebit interes la 
lucrările Congresului dumnea
voastră. Comuniștii români și în
tregul popor român urmăresc cu 
sentimente de vie solidaritate și 
simpatie activitatea Partidului 
Comunist Italian — partid cu o 
bogată experiență revoluționară, 
cu vechi tradiții antifasciste, forță 
de bază a vieții politice în Italia. 
Ne bucură din toată inima suc
cesele obținute de partidul dum
neavoastră în lupta pentru inte
resele vitale ale clasei muncitoare 
și maselor largi populare, pentru 
cauza socialismului, rezultatele 
în alegeri, rolul proeminent 
pe care-1 joacă în desfă
șurarea și conducerea marilor bă
tălii sociale ale proletariatului, 
țărănimii și intelectualității, tine
retului muncitor și studențeso 
din Italia. Partidul Comunist Ita
lian, unul din detașamentele im
portante ale mișcării comuniste 
internaționale, și-a cucerit un 
binemeritat prestigiu prin activi
tatea sa pentru unitatea partide
lor comuniste și muncitorești, 
pentru promovarea unor rapor
turi consecvent bazate pe princi
piile marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, ale 
egalității și încrederii între par
tide, stimei și respectului reci
proc, pentru contribuția adusă 
la apărarea păcii și securității Jn 
lume.

Pentru comuniștii și oamenii 
muncii din țara noastră constituie 
un motiv clo reală satisfacție rela
țiile de prietenie și solidaritate, 
pătrunse de spirit principial, sta
tornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Ita
lian. Dorim să subliniem însem
nătatea contribuției aduse de în- 
tîlnîrile dintre tovărășii Luigi 
Longo 1 și Nicolae Ceaușescu, 
schimburile rodnice de vederi și 
de experiență prilejuite de aceste 
întîlniri, precum și vizitele re
ciproce de delegații ale partidelor 
noastre. Partidul Comunist Ro
mân își exprimă dorința de a 
dezvolta și în viitor aceste legă
turi. Aceasta corespunde intere
selor ambelor partide, cauzei 
apropierii și întăririi tradiționalei 
prietenii dintre popoarele român 
și italian, cît și intereselor gene
rale ale unității și intensificării 
colaborării tovărășești în mișca
rea comun
Tovarăși,

în România, întregul popor 
este angajat cu toate forțele salo 
într-o amplă activitate construc
tivă, avînd ca obiectiv desăvârși
rea societății socialiste. Se înfăp
tuiește cu succes programul de 
dezvoltare multilaterală a pro
ducției materiale, științei și cul
turii elaborat de Congresul al 
IX-lea, rezultatele primilor 3 ani 
ai actualului cincinal arătind că 
economia națională se caracteri
zează printr-un dinamism viguros, 
prin ritmuri înalte de creștere, 
ceea ce este hotărîtor pentru pro
gresul României și ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al po
porului.

Un vast generator de energie 
îl constituie participarea vie a 
celor mai largi mase ale poporu
lui la conducerea întregii vieți 
sociale — participare stimulată 
prin măsurile întreprinse de 
partid pentru perfecționarea con
tinuă a orînduirii socialiste, întă
rirea legalității, promovarea con
secventă a principiilor de echitate 
și justiție socială, pentru deplina 
afirmare a personalității omului, 
în spiritul propriu umanismului 
socialist. Propria experiență ne 
întărește convingerea că dezvol
tarea democrației socialiste este 
o componentă esențială a proce
sului de edificare a noii societăți.

In mod statornic, în centrul 
politicii internaționale a partidu
lui și guvernului României stau 
prietenia nezdruncinată, alianța 
frățească și colaborarea multila
terală cu toate țările socialiste, 
de care sîntem trainic legați prin 
comunitatea orînduirii sociale, a 
țelurilor și idealurilor revoluționa
re, a ideologiei călăuzitoare —< 
marxism-leninismul.

Partidul Comunist Român mi
litează pentru continua dezvolta
re a relațiilor dintre țările socia
liste pe baza principiilor mar
xism-leninismului și internațio
nalismului proletar, ale inde
pendenței și suveranității fie
cărui stat, respectării ega
lității în drepturi și neamestecu
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lui în treburile interne, avantaju
lui reciproc și întrajutorării tovă
rășești. Aceste principii decurg în 
mod necesar din realitatea obiec
tivă că sistemul mondial socialist 
reprezintă o comunitate de state 
libere și independente, în care 
singurele în drept să hotărască 
asupra problemelor dezvoltării 
oricărei țări socialiste sînt clasa 
muncitoare, poporul țării respec
tive, și partidul său comunist, 
organele conducătoare de partid 
și de stat legitime și constituțio
nal alese.

Sub nici o formă, nici pe plan 
teoretic, nici pe planul acțiunilor 
practice, comuniștii nu pot conce
pe apartenența Ia sistemul socia
list ca implicînd o îngustare sau 
limitare a suveranității poporului 
— principiu căruia, dimpotrivă, 
socialismul trebuie să-i asigure 
realizarea integrală. întreaga des
fășurare a vieții internaționale de
monstrează amploaiea uriașă, for
ța și vitalitatea cu care se afir
mă ideile de suveranitate și inde
pendență, puternicul rol dinami
zator al acestor idei cc însufle
țesc atît popoarele din țările so
cialiste, care prețuiesc libertatea 
cucerită cu prețul a grele jertfe, 
cît și pe acelea din țările aflate 
încă sub dominația imperialistă 
și care luptă împotriva aservirii 
străine. în zilele noastre cauza 
suveranității și independenței 
naționale se îmbină în mod or
ganic cu ideile internaționalismu
lui proletar, constituie o parte 
integrantă a transformărilor so
ciale progresiste, o componentă 
a luptei revoluționare pentru so
cialism.

în legătură cu faptul că mai 
mulți antevorbitori s-au referit 
aici la acțiunea militară a celor 
5 țări socialiste în Cehoslovacia, 
amintim că poziția Partidului Co
munist Român a fost expusă la 
timpul potrivit — și ea este cu
noscută. Poziția partidului no
stru e determinată de faptul 
că această acțiune a dus 
la adîncirea divergențelor și 
neînțelegerilor din mișcarea 
noastră, este lipsită de orice 
justificare reală și nu corespun
de cu normele de bază ale rela
țiilor ce trebuie să existe în lu
mea socialistă.

Partidul Comunist Român con
sideră ca o înaltă îndatorire atît 
față de propriul popor, cît și față 
de cauza socialismului în lume 
să militeze neobosit pentru depă
șirea fenomenelor negative tem
porare, pentru eliminarea surse
lor de neînțelegere, pentru dez
voltarea sănătoasă a relațiilor de 
prietenie între toate țările socia
liste. Stricta respectare a princi
piilor fundamentale ale relațiilor 
internaționale socialiste, evitarea 
oricăror forme de raporturi în 
contradicție cu aceste principii, 
a oricărei încălcări a lor este 
singura cale ce poate duce la 
realizarea acestui țel.

Partidul Comunist Român își 
manifestă activ solidaritatea cu 
lupta revoluționară a clasei mun
citoare internaționale, a organi
zațiilor sale și, în primul rind, a 
partidelor comuniste și muncito
rești, privește cu sentimente de 
stimă lupta comuniștilor din ță
rile capitaliste, eroismul celor ce 
înfruntă condițiile grele ale ile
galității. Ne exprimăm întreaga 
simpatie față de lupta tuturor 
popoarelor pentru libertate și 
progres social, a mișcărilor de e- 
liberare națională, a tuturor for
țelor și mișcărilor sociale care 
militează împotriva imperialismu
lui și neocolonialismului, împotri
va regimurilor dictatoriale și a 
represiunilor antidemocratice, 
pentru independență și transfor
mări socialiste, pentru pace și 
securitate în lume.

Partidul nostru consideră că în 
prezent, cînd imperialismul, 
cercurile militariste, revanșarde, 
urmînd politica lor agresivă, în
calcă grav normele de relații in
ternaționale și încearcă să reîn
vie nefasta doctrină a „războiului 
rece", avem datoria de a desfă
șura eforturi intense pentru a 
face să prevaleze în viața inter
națională linia spre destindere. 
Este necesar ca politicii de în
cordare și zăngănit de arme să-i 
opunem cu fermitate o politică 
rațională, constructivă, orientată 
neabătut spre continuarea proce
sului de destindere, spre in
tensificarea colaborării interna
ționale și soluționarea prin 
tratative, prin reglementări poli
tice a problemelor litigioase, în 
«copul dejucării planurilor de 
război ale imperialiștilor ți con
solidării păcii în întreaga lume.

Partidul Comunist Român a- 
cordă o mare însemnătate întă
ririi securității pe continent, mi- 
litînd în acest scop” pentru dez
voltarea unui climat de încrede

re și cooperare, pentru normaliza
rea și multiplicarea raporturilor 
dintre toate statele Europei, îm
potriva oricărei tendințe de în
gustare a acestor legături și de 
scindare a continentului în gru
pări închise și opuse. în acest 
context apreciem cu satisfacție 
dezvoltarea și diversificarea pe 
care o cunosc în ultimii ani rela
țiile economice, tehnico-științifice, 
politice și culturale dintre Româ
nia și Italia, care demonstrează 
fecunditatea raporturilor între 
state cu orînduiri spciale diferite, 
corespunzător interesului reciproc 
și, totodată, cauzei înțelegerii și 
cooperării în Europa și în lume.

Problemele construirii securi
tății pe continent își pot găsi o 
soluționare eficientă pomindu-se 
de la realitățile istoricește consti
tuite, de la recunoașterea exis
tenței celor două state germane, 
a inviolabilității granițelor stabi
lite după cel de-al doilea război 
mondial. Corespunzător interese
lor destinderii, partidul nostru se 
pronunță pentru desființarea con
comitentă a blocurilor militare, a 
pactului agresiv N.A.T.O. și a 
Tratatului de la Varșovia, pentru 
lichidarea bazelor militare de po 
teritorii străine, retragerea tutu
ror forțelor armate în limitele 
frontierelor lor naționale.

în epoca noastră, unul din de
zideratele majore care se impun 
pe întreg frontispiciul relațiilor 
mondiale este înrădăcinarea trai
nică a spiritului de justiție și le
galitate, respectarea normelor 
dreptului internațional. Forța nu 
creează drept — ci, dimpotrivă, 
trebuie să respecte întotdeauna 
dreptul, aceasta fiind o necesita
te determinată de mersul înainte 
al societății umane, o condiție 
esențială pentru realizarea aspi
rației popoarelor de a decide ele 
însele asupra propriilor destine.

Profund solidar cu eroicul po
por vietnamez, căruia i-a acordat 
și îi va acorda și în viitor între
gul său sprijin internaționalist, 
Partidul Comunist Român consi
deră că trebuie să se facă totul 
pentru încetarea agresiunii S.U.A. 
din Vietnam, pentru ca tratativele 
ce au loc în prezent să ducă la 
restabilirea păcii, pe baza res
pectării dreptului poporului viet
namez de a hotărî singur asupra 
soartei sale. Ne exprimăm depli
na convingere în triumful cauzei 
drepte a libertății și independen
ței poporului vietnamez.

România se pronunță pentru 
lichidarea focarului de tensiune 
din Orientul Apropiat în confor
mitate cu Rezoluția Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967, 
cu respectarea intereselor legiti
me ale fiecărui popor din această 
parte a lumii.

Tovarăși,
ConSiderînd că grija pentru u- 

nitatea și coeziunea mișcării co
muniste reprezintă suprema înda
torire internaționalistă, partidul 
nostru împărtășește convingerea 
că unitatea în zilele noastre poate 
fi concepută numai pomindu-se 
de la realitățile stadiului actual, 
ireversibil, de maturizare a miș
cării comuniste, de la necesitatea 
ca fiecare partid să-și elaboreze 
linia generală în mod autonom, 
de sine stătător, în funcție de

★

BOLOGNA 12. — Corespon
dentul Agerpres la Roma, N. Pui- 
cea, transmite : La Palazzo dello 
Sport din Bologna au continuat 
miercuri lucrările Congresului al 
XII-lea al P. C. Italian. La baza 
discuțiilor au stat ideile cuprins» 
în raportul lui Luigi Longo, se
cretar general al P.C.I., prezen
tat la primul punct al ordinii de 
zi. In cuvîntul lor, delegați ai fe
derațiilor provinciale din Reggio 
Emilia, Florența, Palermo, Roma, 
Valle d’Aosta, precum și Claudio 
Petruccioli, secretar național al 
Federației tineretului comunist 
italian, Pietro Secchia, membru 
al C.C. al P.C.I., Mauro Scocci- 
marro, președintele Comisiei cen
trale de control a P.C.I., au scos 
în evidență lupta pe care comu
niștii italieni o desfășoară neabă
tut pentru apărarea intereselor vi
tale ale maselor de oameni ai mun
cii din Italia, pentru pace și socia
lism. Etapa actuală — au subli
niat vorbitorii — deschide pers
pective și mai avansate luptei îm
potriva exploatării, pentru lărgi
rea drepturilor sindicale în fa
brici și pentru un nivel de trai și 
condiții de muncă mai bune.

In intervențiile vorbitorilor a 
găsit un ecou puternic greva din 
12 februarie a oamenilor muncii 
pentru abolirea și în cadrul între
prinderilor cu capital particular 
a „zonelor de salarizare" discrimi
natorii. Ei au arătat că prin întrea
ga sa desfășurare, greva consti
tui» o nouă expresie a combati- 

imensa diversitate a condițiilor 
în care activează, pe baza apli
cării vii, creatoare, a adevărurilor 
fundamentale ale marxismului la 
particularitățile acestor condiții, 
fără nici un fel de imixtiuni și 
fără nici un fel de presiuni din 
afară. Acestea sînt cerințele e- 
sențiale, vitale, pentru dezvolta
rea unei colaborări tovărășești, 
liber consimțite, între egali, în 
spirit do stfmă și încredere re
ciprocă — adevăratul izvor de 
forță al unității.

Partidul Comunist Român nu
trește părerea fermă că, față de 
situația existentă în prezent în 
mișcarea comunistă, toate efortu- 
rilo trebuie îndreptate către țe
lul refacerii unității, evitîndu-se 
orice pas, orice acțiune de na
tură să ducă la înăsprirea rela
țiilor. Deosebirile de vederi sau 
dc interpretare nu trebuie să a- 
fecteze bunele relații și colabora
rea între partide, nu trebuie pri
vite cu suspiciune sau transfor
mate în surse de animozitate și 
tensiune. Unica modalitate rațio
nală și eficientă de soluționare a 
lor este discuția principială și to
vărășească între conducerile par
tidelor, fără condamnări sau eti
chetări, bazată pe eforturile co
mune, sincere și perseverente, 
pentru apropierea punctelor de 
vedere în scopul întăririi unității.

în acest spirit, Partidul Comu
nist Român participă la lucrările 
pregătitoare pentru o consfătuire 
internațională a partidelor comu
niste și muncitorești, care să slu
jească intereselor unității în lupta 
împotriva imperialismului, să du
că la îmbunătății ea climatului din 
mișcarea comunistă, să servească 
apropierii și înțelegerii între par
tidele comuniste, întăririi coeziu
nii lor sub steagul marxism-leni
nismului și internaționalismului 
proletar.

Păstrînd în mod consecvent, 
stăruitor, convingerea că deasu
pra oricăror deosebiri de vederi 
trebuie așezat întotdeauna ceea 
ce este comun și unește partidele 
comuniste — măreața misiune is
torică de transformare revoluțio
nară a lumii — partidul nostru 
își va aduce și în viitor întreaga 
contribuție la restabilirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

în încheiere, permiteți-mi, 
dragi tovarăși, să vă urez din 
toată inima succes deplin în des
fășurarea lucrărilor Congresului 
dumneavoastră, noi victorii în 
lupta pentru nobilele țeluri ale 
socialismului, democrației și pă
cii I

Trăiască Partidul Comunist Ita
lian I

Trăiască prietenia frățească 
dintre partidele noastre și dintre 
poporul român și poporul italian 1

Trăiască unitatea mișcării co
muniste internaționale I

★
Cuvîntarea conducătorului de

legației Partidului Comunist Ro
mân a fost subliniată, în repetate 
rînduri, de aplauzele puternice 
ale participanților la Congres, 
care și-au manifestat călduros 
sentimentele de simpatie și priete
nie, caracteristice relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian.

★

vității clasei muncitoare italiene, 
a influenței P.C.I. în rîndurile ce
lor ce muncesc. Vorbitorii au 
subliniat politica internationalis
ts, de întărire a unității partide
lor comuniste și muncitorești în 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru pace.

In ședința de după-amiază, 
Congresul P.C.I. a ascultat me
sajul de solidaritate din partea 
P.C. din Portugalia și a fost sa
lutat de șefii delegațiilor P. C. 
din Marea Britanie, P. C. din Ja
ponia, Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, P. C. din Israel, Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
P. C. din Germania, Parti
dului Comunist Român, P. C. 
din Republica San Marino, 
P. C. Francez, Uniunii Socialiste 
Arabe (R.A.U.), Partidului Socia
list Unit din Germania, P. C. din 
Siria, P. C. din Suedia, Partidu
lui Muncii din Elveția, Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
P. C. din Uruguay, Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud.

Cuvîntarea șefului delegației 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud a prile
juit o entuziastă manifestare de 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, pentru libertate și in
dependență națională. In aplau
zele celor prezenți, delegația a in- 
mînat lui Luigi Longo steagul de 
luptă al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud.

Lucrările Congresului continuă.
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