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Convorbiri între tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Dolores IbarruriMiercuri dimineața, ia sediulC.C. a! P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a avut convorbiri cu tovarășa Dolores Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania.La convorbiri au participat tovarășii Paul Xiculescu-Mizil, Ghizela Vass, Valter Roman, A- lexandru Sencovici, Gheorghe Vasilichi.

Din partea spaniolă, au fost prezenți membri ai conducerii Partidului Comunist din Spania.Cu acest prilej, s-au făcut informări reciproce cu privire la activitatea celor două partide, precum și un schimb de păreri cu privire la principalele probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești, ale vieții politice internaționale.în cursul convorbirilor, s-a subliniat hotărîrea comună de a

dezvolta în continuare relațiile de colaborare și solidaritate in- ternaționalistă existente între P.C.R. și P.C.S., corespunzător intereselor întăririi prieteniei dintre cele două partide și popoare, unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste.Convorbirile s-au desfășurat într-un climat de caldă prietenie și solidaritate frățească.
Mitingul prieteniei dintre Partidul 

Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania

SUCCESE ÎN ECONOMIE

Cu prilejul vizitei în țara noastră a tovarășei Dolore» Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania, la Uzina „23 August" din Capitală, a avut loc miercuri un Însuflețit miting al prieteniei dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania.în mijlocul constructorilor bucureșteni de mașini, tovarășa Dolores Ibarruri a sosit împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român.Cei doi conducători de partid au fost însoțiți de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar ai C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., de vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră și foști luptători în brigăzile internaționale din Spania, iar din partea spaniolă de membri al Comitetului Executiv șl ai Comitetului Central al Partidului Comunist din Spania.Spre marea uzină bucu« reșteană, oaspeții trec prin cel mai modem cartier al municipiului — Titan, locuit în cea mai mare parte de muncitori, tehnicieni ți ingineri care lucrează în această puternică zonă industrială a Capitalei. Alături de uzine cu tradiție — ,.23 August", „Republica", „Industria optică română", în anii construcției socialiste în această parte a Bucureștiului au fost ridicate uzine și fabrici noi, printre care o întreprindere de ma- țini-unelte, o fabrică de cabluri și materiale electroizo- îante, o întreprindere de construcții mecanice și aparataj, o fabrică de medicamente, alta de pîine, o termocentrală și altele.Ampla panoramă a acestui veritabil oraș-satelit al Capitalei, oare se întinde pe a- proape 700 de hectare, învederează o operă constructivă remarcabilă. într-adevăr, în locul clădirilor modeste de altădată, s-au înălțat aici zeci și zeci de blocuri zvelte, impunătoare, însumînd peste 50 000 de apartamente. Tovarășa Dolores Ibarruri este informată că în final, marele ansamblu Titan va fi alcătuit din 15 complexe, cu peste 70 000 de apartamente, numărând circa 220 000 de locuitori.La sosirea în uzină, oaspeții sînt salutați de tovarășii Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal — București al P.C.R., loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de colectivul de conducere al întreprinderii și de reprezentanții Comitetului de partid și ai organizațiilor obștești.Muncitorii, tehnicienii și inginerii veniți în număr mare în întâmpinare, primesc pe înalții oaspeți cu bucurie și entuziasm.în sala de consiliu. Directorul general al uzinei, ing. Ste- lian Grindeanu, după ce exprimă satisfacția de a avea ca oaspeți pe tovarășa Dolores Ibarruri și pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfățișează realizările acestei unități de producție, întreprindere care aduce o contribuție deosebit de importantă la dezvoltarea economiei noastre naționale. El a arătat că, deși uzina datează de 50 de ani, adevărata ei dezvoltare a început în 1948, o dată cu preluarea de către popor a principalelor mijloace de producție. De atunci și pînă în prezent, uzina și-a mărit proporțiile de trei ori, iar producția ei a crescut de opt ori. Vorbind despre succesele obținute în producția de utilaje tehnologice pentru diferite ramuri ale industriei, directorul a subliniat că aproape nu există obiectiv industrial Important din țara noastră care să nu aibă în componența lui piese și agregate întregi purtînd marca „23 August". Se relevă, de asemenea, gama largă de utilaje produse aici. Produsele uzinei sînt cunoscute în aproximativ 38 de țări de pe toate continentele lumii. Directorul uzinei informează că la 25 decembrie 

colectivul întreprinderii își îndeplinește la principalii indicatori, planul anual pe 1970.Sînt relevate, de asemenea, unele înfăptuiri de ordin social menite să contribui» la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale celor aproap» 13 000 de «alariați ai acestor uzine.La rîndul său, secretarul Comitetului de partid, Marin Enache, face o scurtă prezentare a activității acestei organizații. care numără pesta 3 100 comuniști. Se subliniază că organizația are o veche activitate revoluționară, cunoscută încă din perioada luptei ilegale a partidului. Comuniștii de Ia „23 August", a arătat secretarul Comitetului, au fost participant! activi la toate momentele principale din viața partidului nostru. Organizația desfășoară o activi-
Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntarea tovarășei
DOLORES IBARRURIDragă tovarășă Ibarruri, Dragi tovarâți și tovarășe,Doresc ca la acest miting al prieteniei dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania să salut încă o dată vizita în România a tovarășei Dolores Ibarruri și a altor conducători ai Partidului Comunist din Spania și să le urez bun venit. De asemenea, doresc să folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, comuniștilor din uzină un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român. (Aplauze puternice)Pentru partidul nostru constituie o deosebită satisfacție faptul că între comuniștii români și spanioli au existat și există relații bune, de colaborare și prietenie internaționa- listă. De mult timp, partidele noastre s-au cunoscut și au colaborat; mai cu seamă anii luptelor revoluționare din perioada războiului civil din Spania au contribuit mult la dezvoltarea și cimentarea acestei prietenii. Sutele de comuniști și patrioți români care au luptat în Spania, alături de comuniștii și patrioții spanioli, au întărit cu sîngele lor prietenia veșnică dintre partidele și popoarele noastre. (Aplauze puternice, prelungite)Dezvoltarea istorică a dus la instaurarea în România a puterii clasei muncitoare care, în alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea și celelalte forțe sociale ale poporului român, sub conducerea partidului comunist, au trecut la făurirea orînduirii noi socialiste. (Aplauze prelungite). Din păcate, în Spania dezvoltarea social-istorică a făcut să se 

tate intensă pentru, traducerea în fapte a hotărîrilor Congre- •ului al X-Iea al partidului.Mulțumind pentru explica-*  țiile date, tovarășa Dolores Ibarruri a relevat că munca metalurgiștilor și slderurgiști- lor nu-i este străină, întrucît este dintr-o regiune indus-, trială, din Țara Bască, unde industria metalurgică, a construcțiilor de vagoane, de mașini, navale este dezvoltată, „însă, dacă Țara Bască — a precizat tovarășa Dolores Ibarruri — este într-adevăr o mare regiune industrială, condițiile muncitorilor sînt foarte diferite de condițiile de muncă în care dumneavoastră vă desfășureți activitatea. Ei au deprins, însă, știința revoluționară și au reușit să fie una din forțele de avangardă în lupta pentru 

mențină încă la putere dictatura franchistă. Cu toate acestea, în perioada construcției socialiste în România și a luptei comuniștilor spanioli împotriva dictaturii franchiste, între partidele și forțele progresiste din țările noastre s-au dezvoltat relații Și mai strînse de colaborare și prietenie — și pot spune că niciodată legăturile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania nu au fost așa de puternice cum sînt astăzi. (Vii aplauze). Raporturile noastre se întemeiază pe principiile atotbiruitoare ale marxism-le- ninismului, pe faptul că partidele noastre, călăuzindu-se de legile dezvoltării sociale, se străduiesc să aplice — în condiții diferite — aceste legități pentru a asigura dezvoltarea progresistă a popoarelor lor. Relațiile dintre partidele noastre se bazează, de asemenea, pe deplina egalitate, pe stimă și încredere reciprocă, pe respectarea dreptului fiecăruia de a-și elabora linia politică și a rezolva problemele corespunzător condițiilor din țara respectivă, corespunzător intereselor naționale și țelurilor dezvoltării progresiste a fiecărui popor. (Aplauze puternice). Totodată, aceste relații pornesc de la necesitatea colaborării și întrajutorării continue în lupta pe care o ducem fiecare, a întăririi necontenite a solidarității dintre partidele noastre și dintre toate forțele revoluționare și progresiste; avem convingerea că această solidaritate și unitate constituie un puternio factor al victoriei socialismului în întreaga lume. (Aplauze puternice).
(Continuare în pag. a III-a) 

progres și democrație în țara noastră.Tocmai de aceea, pentru mine este foarte plăcut să vizitez o uzină metalurgică din România, din România socialistă, în care relațiile de producție sînt fundamental deosebite de ceea ce am cunoscut eu în copilăria și tinerețea mea“, a spus în încheiere Dolores Ibarruri.După scurta întâlnire din sala consiliului tehnic, oaspeții sînt invitați să viziteze u- nele din secțiile de producție ale uzinei. Primul popas se face în fabrica de aparataj de frînâ. Intrarea în fabrică a secretarului general al Partidului Comunist Român și a președintelui Partidului Comunist din Spania este întâmpinată cu aplauze șl urale îndelungi. Muncitorii întrerup pentru o

Tovarăși și prieteni de la Uzinele „23 August",•Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în minunata sa cuvin tare, a reamintit un fapt care pentru noi are o enormă semnificație politică și este o evocare emoționantă a luptei noastre împotriva intervenției fascismului în țara noastră, adică participarea voluntarilor români la războiul din Spania. Eu, tovarăși de la Uzinele „23 August", nu v-am cunoscut niciodată pe dv., și fără să vă fi văzut vreodată v-am cunoscut totuși prin voluntarii români care au venit în Spania să lupte împotriva intervenției fasciste, care au fost capabili să verse sîngele lo$ și să lupte cu eroism în- tr-o țară pe care nu au cunoscut-o. însă ei știau că în această țară se hotărau multe fapte pentru toate popoarele, și nu au șovăit să-și riște libertatea și via;a lor pentru a lupta alături de noi. (Aplauze puternice).Doresc ca în această cuvîn- tare a mea 4n fața dv., care-mi amintiți atât de mult de tovarășii noștri spanioli, să vă salut în numele Partidului Comunist din Spania, călit în mulți ani de luptă împotriva reacțiunii spaniole și împotriva sîngeroasei dictaturi franchiste, să vă salut în mod cordial și frățesc. (Vii aplauze). Și, prin voi, tovarăși de la Uzinele „23 August", să salut întregul popor român, gloriosul său partid comunist, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, dorindu-vă noi succese in Istorica sarcină de a construi socialismul în țara dv. (Aplauze puternice, prelungite).Am venit în România voastră — care nouă, comuniștilor 

clipă lucrul. Ies în calea conducătorilor de partid, aclamă călduros. Oaspeții se opresc la cîteva din locurile de muncă, se interesează de specificul producției, de modalitățile de calificare a cadrelor, de condițiile lor de viață și de activitate. Pretutindeni au loc manifestări spontane de simpatie.Secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Partidului Comunist din Spania, tovarășa Dolores Ibarruri, se întrețin cu muncitori, cu tehnicieni și ingineri aflați la locul de muncă. Dintr-o pornire sufletească sinceră și spontană, muncitoarea Maria Grădinara se apropie de tovarășa
(Continuare tn pag. a III-a) 

spanioli, ne este foarte dragă, datorită faptului că a fost prima țară latină care a înfăptuit transformarea socialistă a patriei, cit și datorită succeselor obținute — nu numai ca să primesc înalta distincție cu care Consiliul de Stat român m-a onorat; am venit, în a- ceste clipe cruciale pe care le trăiește țara noastră, să vă informez de marea luptă politică care se desfășoară în Spania între dictatura franchistă și forțele care aspiră, prin înfruntarea de zi cu zi, să stabilească în Spania un regim democratic larg, deschis progresului social și politic. (Aplauze îndelungi). Am venit, îndeosebi, să demasc în fața dv. și în fața întregului popor român crima pe care dictatura fascistă vrea să o comită, crezînd că prin aceasta va putea frîna înaintarea poporului nostru spre un regim de libertăți în care drepturile oamenilor și ale poporului din Spania să fie pe deplin recunoscute în legi și în viață.Există o Închisoare în Spania. în provincia Burgos, de tragică amintire pentru crimele comise acolo împotriva antifasciștilor spanioli oare au luptat pentru libertatea și independenta Spaniei în timpul războiului din 1936—1939. în această închisoare se află în așteptarea verdictului unui tribunal militar. Un grup de tineri patrioți basci. Pentru șase din ei s-a cerat pedeapsa cu moartea, întrucît au luptat pentru libertatea Țării Basce, pentru libertatea Spaniei. E- roismul și stoicismul acestor tineri luptători basci, torturați in mod bestial de către poliție, cît și caracterul arbi-
(Continuare în pag. a III-a)

Unită trie economice de pe teritoriul Sectorului I — municipiul București, au realizat la 23 decembrie 1970. sarcinile de plan revenite pe anul 1970. Pînă la sfirșitul anului, industria de pe teritoriul acestui sector va putea obține o producție suplimentari de 35 milioane lei. De asemenea, institutele de proiectare vor realiza peste sarcinile de plan o producție g cr a-ă de 28 milioane lei și vor preria beneficiarilor, înainte de termen. 213 studii teh- nico-ecoccmice și 1945 proiecte de execuție.Planul anual la producția globală și marfă a fost realizat și de întreprinderile industriale din Sectorul VI al Capitalei. Ele au obținut In acest an o creștere a
INSTITUTUL DE TEATRU DIN TG. MURES

SELECȚIA RIGUROASĂ SI ÎNDRUMAREA> ■*

COMPETENTĂ A TALENTULUI ASIGURĂ

VIITOAREA AFIRMARE 
A TiNĂRULUI ACTOR
Existența Institutului de teatru din Tg. Mureș, cu limbă de predare maghiară, este una dintre dovezile incontestabile a consecvenței cu care se aplică preceptele unei legi fundamentale a țării noastre, aceea a e- galității depline a naționalităților conlocuitoare, a dreptului de a urma studiile superioare în limba maternă, acest institut fiind o pepinieră care asigură noi promoții de actori pentru teatrele maghiare din România.Problemele pe care le pune existența acestui institut, relațiile sale cu beneficiarul — adică cu teatrele maghiare —, locul pe care-1 ocupă în sistemul învățămîntului superior artistic sînt chestiuni a căror analiză merită o deosebită atenție și forma în care voi încerca să realizez acest lucru va fi, vrînd nevrînd, una tangentă la teritoriul pe care îl cercetează o ramură a sociologiei — sociologia învățămîntului. Nefiind însă specialist, voi încerca să enunț doar citeva probleme, îăsînd celor care au această profesie locul privilegiat care li se cuvine.Citeva date generale : Institutul are acum 33 de studenți șl 22 de profesori (12 cu funcția de bază la institut, 10 plătiți cu ora și recrutați de la alte institute de învățămlnt superior din localitate sau din cadrele unor instituții artistice). Cinci dintre cadrele didactice slnt In același timp actori la secția maghiară a Teatrului de Stat din Tg. Mureș. Cifra de școlarizare pentru anul I este de șase studenți, a- dică cite unul pentru fiecare teatru maghiar din țară. Organizat pe patru ani de etudiu, acest institut dă absolvenți actori. La anumite intervale de

DAN CULCER

(Continuare în pag. a IV-a) Foto : O. PLECAN

SĂ DISCUTĂM DESPRE ^TINEREȚE, EDUCAȚIE,

IEI1L1 DISPUI BĂIEȚI
BĂIEȚII BESPBE llll MODELUL

FAMILIAL VĂZUT
DIN INTERIORScopul Întrebărilor din fiecare chestionar, legate de familie, nu vizează, strict, raporturile familiale părinți-copii ; dincolo de tipul de prietenie profesat de părinți în raporturile cu propriile progenituri, ori dincolo de Încrederea și admirația pe care copilul (devenit adolescent) ajunge să le aibă față de unul sau altul dintre părinți, vroiam să descifrăm raporturile mai subtile, de exemplu cele ale prieteniei părinte-copil, determinate de faptul că acesta 

producției de 14,5 la sută, iar a productivității muncii de 12,1 la sută față de realizările anului precedent In această perioadă s-au obținut peste prevederile planului mai mult de 80 milioane lei beneficii. Pînă la sfîrșitul anului se va realiza suplimentar un volum de producție marfă de peste 100 milioane lei, concretizată în peste 20 milioane lei aparatură e- lectronică industrială și radio comunicații, 500 mii lei echipamente autotractor, 60 unități de pompare, 2 cazane de 50 tone etc.
• O DATA CU TERMINAREA arăturilor pentru însămînțările de primăvară, întreprinderile de mecanizare a agriculturii au îndeplinit planul anual de producție. Dotate cu un număr spo

Uzinele „Electroputere"-Craiova: se lucrează la separatoarele tri- 
polare de exterior.

rășpunderiJ

de MIHAI STOIANdin urmă este băiat sau fată, sau interferența model părintesc ales-grad de coeziune familială. Trebuie arătat că răspunsurile nu dezamăgesc, în ciuda faptului că, deși lapidare, aproape „schematice", ele schițează uneori — în puține cuvinte — și reale drame E chiar atît de senină adolescența, mult cintata „vîrstă de aur" ? Pentru unii — da, pentru alții (destui) — nu 1Este ușor de observat din pro

rit de tractoare și alte mașini agricole, ele au realizat, comparativ cu anul trecut, un ’’olum mai mare de lucrări, deși au întâmpinat condiții dificile îq activitatea lor datorită calamităților naturale din primăvară.
• MIERCURI A ANUNȚAT îndeplinirea planului de producție pe anul în curs, la toți indicatorii, .industria locală a județului Prahova. întreprinderile sale, care în acest an au parcurs o e- tapă de continuă dezvoltare, atât sub raportul lărgirii capacității, cît și al dotării,tehnice, încheie bilanțul anual cu o producție suplimentară de peste 27 000 000 lei, precum și cu economii și beneficii suplimentare ce depășesc 6 000 000 lei.
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COMPLEXITATE, 

DINAMISM, 

DIVERSITATE

Relatările redacto
rilor noștri prezenți 
la conferințele jude
țene ale U.T.C.

cente că atașamentul fetelor după 15 ani față de mamele lor crește constant pînă la 18 ani, cînd se înregistrează o oarecare scădere a sentimentului de prietenie fiică-mamă, așa cum se manifesta anterior. în general, orientîndu-ne după procente, s-ar părea că viața e mai simplă la 15 ani pentru fete : amîndoi părinții se dovedesc prietenoși (36 la sută), ceea ce trădează o anumită stare de echilibru pozitivă în familie, mamele în special sînt prietenoase (42 la
(Continuare în pag. a Il-a)
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ANTICIPAȚIE 
DIN „SEDIILE" 
VACANTELOR 
DE IARNAÎntrucît bănuiesc că mulți dintre cititorii noștri sint îndrăgostiți de munte, că abia au așteptat să bată ora h a vacanței și a excursiilor, mi-aș îngădui să le fiu un modest ghid — anticipativ firește. I.S.B.C. Sinaia a învins inerția multor ani și a trecut la reamenajarea și dotarea tuturor cabanelor aflate în administrația sa. Nu va mai surprinde pe nimeni faptul că la cabane ca Muntele Roșu, Diham, Gura Diham, Glăbucet etc., va găsi aproape toate componentele micii noastre civilizații cotidiene ; bufete care servesc mîncare caldă și rece, aparate de radio și televizoare, camere de dormit odihnitoare, instalații sanitare moderne e'tc.Dar capitolul tentațiilor, al noutăților de „ultimă oră", — și muntele oferă anul acesta multe asemenea noutăți — nu l-am deschis încă. Care dintre dv. nu££r vrea, ajuns la Sinaia, să .urge la Cota 1 400 ? In două minute — bineînțeles după ce v-ați urcat în cabina telefericului dat cu cîteva zile în urmă in folosință — sînteți sus. Nu. nu trebuie să vă înghesuiți ! Cabina telefericului are o capacitate de 41 de locuri și se deplasează cu o viteză de 7,5 m. pe secundă! Intg-o oră — peste 420 de turiști pot străbate comod, cea mai lungă „magistrală" aeriană din munții noștri (Sinaia — Cota 1 400 —Virful Furnica = 7,5Par dacă tot am ajuns la Cota 1400, — ce mai așteptați? — pe schi și pe săniuțe ! Atit la Sinaia, Predeal, cât și Poiana Brașov vă așteaptă două surprize : în aceste stațiuni au fost create centre pentru învățarea schiului — cu program zilnic, cu instructori proveniți din rîndul foștilor schiori de performantă. Cursanții „școlii" vor primi cer- I
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B. D. INTRA IN ACȚIUNE ; 

rulează la Patria (orele 9; 11,30: 
14; 16,30; 19; 21.30), Luceafărul (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

POMUL DE CRĂCIUN : rulea
ză la Capitol (orele 8,30; 11; 13,30: 
16: 18,30; 21).

ȘARADA : rulează la Sala Pa
latului (ora 20,45), București 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21).

IN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE ; 
rulează la Festival (orele 8.45; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21) Favorit 
(orele 10; 12; 14; 16; 18; 20,30).

VAGABONDUL : rulează la Vic
toria (orele 8,45; 12,15; 16; 19,30) 
Excelsior (orele 9; 12,30; ÎS; 19,30)j 
Gloria (orele 9; 12,30; 16; 19 30), 
Tomis (orele 9; 12,30; 16; 19^30), 
Melodia (orele 9; 12,30; 16; 19,45).

AI GRIJĂ DE SUZI : rulează 
la Viitorul (ora 20,15).

„Z“: rulează la Feroviar (ore
le 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.15), Modern (orele 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21).

OMUL DIN SIERRA ; rulează la 
Grivlța (orele 9,45; 11,45; 16; 18,15;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18; 20,15), 
Flamura (orele 9; 11,45; 14,45; 
17,30; 20,15).

CĂLUGĂRIȚĂ DIN MONZA : 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20), Cotrocenl (orele 15 30; 
17,45; 20).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA : rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 19)

SECHESTRU DE PERSOANA : 
rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 
în continuare).

RĂZBUNAREA SFlNTULUI : 
rulează la Bucegl (orele 10; 12.15; 
16; 18.15; 20,30), Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30), Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Unirea (orele 15 30; 18;
20.15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Lira (orele 15.30; 18; 20,15), Cos. 
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

FEMEIA SA SE TEAMĂ DE 
BARB AT : rulează la Drumul Să
rii (orele 17,45; 20).

VÎNATOAREA DE VRĂJITOA
RE : rulează la Drumul Sării (ora
15.30) .

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45; 20).

CĂPITANUL FLORIAN : rulea
ză la Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) , Flacăra (orele 15,30‘, 18; 
20 15).

FANTASME : rulează la Viito
rul (orele 16; 18,15).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI: 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18: 20.15).

AMBUSCADA : rulează la Lu
mina (ora 11).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : 
rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20,15).

PARIA : rulează la Vltan (ore
le 15.30; 18; 20.15) Crîngași (orele 
16; 18; 20).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Rahova (orele 
13.30; 18: 20.15).

SENTINȚA ■ rulează la Progre
sul (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

30 DE ANI DE VESELIE : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—19,30 în continuare; la ora 20 
retrospectiva filmului documen
tar).

POVESTEA PITICULUI BIM
BO : rulează la Central (orele 9; 
11: 13: 15; 17; 19: 21).

CERUL INCF.PF. DE LA ETA
JUL III • rulează la Munca (ore
le 16; 18: 20).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ : ru
lează la Doina (orele 18: 20.30),

CUTIA MAGICĂ : rulează la 
Cinemateca Union (orele 10; 12; 
14: 16) RETROSPECTIVA ȘI
CONCURSUL FILMULUI DO. 
CUMENTAR ROMÂNESC (ora 
18), PROGRAM DE FILME 
PRIMITIVE AMERICANE (Ora 21)-

O POVESTE VECHE, VECHE : 
rulează la Lumina (orele 9; 14; 
16; 18.45; 20.30).

ATENTIE. BROASCĂ ȚESTOA
SĂ 1 rulează la Doina (orele 9—16 
în continuare).
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Teatrul de Operetă : SUZANA
— ora 19.30: Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
ENIGMA OTILIEI — ora 15; 
FANNY — ora 20; (Sala Studio) : 
MOARTEA ULTIMULUI GOLAN
— ora 15; Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra" (Sala Studio) : A- 

tificat de absolvire și, la anul, vor avea „cale liberă" pe pîrti- ile... avansaților.Gazdele nu i-au uitat de data aceasta nici pe copii. Vor exista pîrtii speciale de schiat și săniuș rezervate pentru ei, vor fi amenajate locuri unde vor avea loc întîlniri cu... Moș Gerilă, cu Albă ca Zăpada și celelalte personaje de basm.Oricît de frumoase ar fi celelalte stațiuni — și sint, — mirajul muntelui se va numi Poiana Brașov.Imaginea prezentului va rămâne doar un punct de reper, fiindcă, în următorii cinci ani, Poiana va deveni o mare stațiune montană, cu peste 5 000 de locuri, care va intra definitiv în constelația turistică a Europei.Pentru anul acesta — ca să revenim Ia prezent — Poiana Brașov este o gazdă ideală pentru toate proiectele vacanțelor noastre. Telescaunul și cele 600 de schilifturi vă urcă în 2—3 mi- nute in virful celei mai mari pîrtii, de unde vă puteți lansa în zboruri sau căderi — depinde de priceperea dv. ! — pe cea mai lungă „magistrală albă" (peste 2 km.).
A. VALERIU

A apărut 
„LUPTA

CE CLASĂ" 
Nr. 12/1970

A apărut 
numărul 
12/1970 

al revistei 
„PROBLEME 
ECONOMICE"

CEȘTI NEBUNI FĂȚARNICI _ 
ora 20; Teatrul de Comedie: 
CHER ANTOINE — ora 20- Tea
trul Mic ; FATA CARE a FĂCUT 
O MINUNE — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Bd. Magheru) : 
REBELUL — ora 10; BĂRBAȚI 
FARA NEVESTE — ora 19 30- 
(Sala Studio): O LUNA LA ȚARA 
— ora 20; Teatrul Giulești : GIL- 
CEVELE DIN CHIOGGIA — ora 
19,30; Teatrul ,.Ion Vasilescu" ; 
FETELE DIDINEI — ora 19,30' 
Teatrul „Țăndărică" (Str. Acade
miei) : STROP DE ROUĂ; BRO. 
TACELUL — ora 10; Teatrul „C. 
Tănase" (Calea Victoriei): SON'A- 
TUL LUNII — ora 19 30; Ansam
blul „Rapsodia Română" : PE A- 
RIPILE RAPSODIEI — ora 18J»; 
Circul ,,Globus" : SPECTACOL 
PENTRU COPII ȘI ELEVI — orele 
10 și 19,30.
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CE JUCĂRII PUTEM 
CUMPĂRA COPIILOR
• Dintre noutăți : automobil 
„fotograf", aparat de radio cu 
tranzistori, „Boeing 727", Robot 
electric, e Insuficientă gamă de 
jocuri tehnice. • Ambalajele din 
material plastic rămin un 

deziderat.Creatorii de jocuri și-au onorat doar în parte promisiunile. Gama putea fi mai cuprinzătoare, îndeosebi în ceea ce privește jucăriile tehnice, automate, indiscutabil cele mai căutate. Nu am găsit, de pildă, automobile telecomandate decît la magazinele „Victoria" si „Bucuria copiilor* *,  iar roboții electrici, funcționând cu baterii R. 6, realizați de întreprinderea „Viitorul" Oradea (40 și 80 lei) erau prezenți doar în rafturile magazinelor „Bucuria copiilor" și „Țăndărică*.  Din păcate, acționează și aici principiul incorect al repartizării preferențiale a produselor in centru, in detrimentul noilor cartiere.
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PROGRAMUL I
• 18,00 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune în limba maghiară • 
18,30 La volan. Emisiune pentru 
conducătorii auto • 18,50 Mult e 
dulce și frumoasă. Emisiune de 
prof. dr. Sorin Stati • 1915 Pu
blicitate • 19,20 1001 de seri —

• • • MAI SCUMP DE- CIT FACE. Toader și Gheor- ghe Mitrofan (21 de ani) din comuna Gîrcina, jud. Neamț, au băut in bufetul din sat pină și-au pierdut „uzul rațiunii". Drept care au dezlănțuit un scandal grozav, l-au lovit pe gestionar, au spart în serie pahare, sticle, au rupt scaune. Desigur, au plătit întreaga pagubă produsă, dar consecințele unor asemenea acte huliganice nu se opresc aici : dosarul lor a fost înaintat procuraturii.• • • CU CHEI FALSE, doi elevi din clasa a Xl-a a Liceului „Mihai Sadoveanu" din Iași, Valentin Chinchi și Călin Cosoi, au pătruns la 9 decembrie în locuința lui M. B. de unde au furat o haină de piele aflată pe cuierul din hol. în urma cercetărilor organizate de ofițeri ai secției judiciare ai miliției din Iași cei doi au fost identificați și reținuți.

• • • NU S-AU OPRIT LA PORUMB. A fost o noapte de pomină pe care tribunalul intr-adevăr îi va ajuta să o țină minte multă vreme : Florea Ciobanu (28 de ani). Constantin Ciobanu (24 de ani) și Costică Vladu (25 de ani) din Barastavățu, jud. Olt s-au asociat cu Ilie Popa (26 de ani) șofer la autobaza din Caracal și folosind camionul acestuia au furat din C.A.P, Crușovu 1 473 kg. porumb știuleți și 487 kg. porumb boabe. La întoarcere Constantin Ciobanu, nesatisfăcut probabil de această „lovitură" a intrat în curtea lui I. N. fu- rîndu-i lenjeria de pat pusă la uscat, pe care a ascuns-o apoi în clmp. La scurt timp după această „aventură" toți participanții s-au reintilnit în arestul miliției.

Dar, să prezentăm cîteva noutăți : trei variante de trenuri mecanice și electrice. între 160 și 260 lei, mașini între 40 și 130 lei. dintre care am reținut tipurile cisternă, pompieri, fotograf. De asemenea, circa 4 tipuri de rachete, moto- cicliști, animale, toate mecanice. Jucăriile din material plastic și jocurile litografiate pentru copii între 3 și 7 ani sînt, de asemenea, destul de bine reprezentate : varietăți de Moș Gerilă. pitici, maimuțe și foarte căutatul „Râțoi cu mandolină*,  ,„locul umbrelelor" (8.50), „Știi cînd?", „Șah în arenă*,  Jocuri de cuburi (a- proape zece sorturi, între 2 și 16 lei). Deosebit de solicitate sînt însă jocurile tehnice, a căror gamă am fi dorit-o mult mai diversificată. De reținut :

emisiune pentru cel mici • 1»,SO 
Telejurnalul de seară • 20.00 Fil
mul serial „Vidocq" (IV) a 20,30 
Cu Miluță Gheorghiu prin Iași • 
21,00 Panoramic științific • 21.35 
Teleglob. Philadelphia arabică — 
Iordania. Reportaj de Dionliie 
Sincan șl George Brătianu • 22.00 
Telejurnalul de noapte • 22,15 
Hollywood Palace. Program de 
varietăți cu Diana Ross. Andy 
Williams, Samy Davis — jr. • 
23,00 închiderea emisiunii progra
mului I.
PROGRAMUL n

a 20.00 Din arhiva marilor in- 
terpreți. Evocare a pianistei Cla
ra Haiti! a MJ» Filme documen
tare. Sculpturi In Jerne — regia 
Pavel Constanttneacc. a doua 
premiera — film dedicat celei 
de-a 7S-a aniversări a nașterii ci
nematografului. O penducue .JU. 
Sahla", realizată In colaborare cu 
Arhiva Națională de Clme. Ar
hitectura feudală românească. 
Scenariul și regia : Petre Șiriu • 
20,65 Bucuriile muzicii. Trio op. 
41 ZLi re minor de Felix Mendel
sohn Bartholdy. Interpretează 
Pahlo Casals — violoncel, Alexan
der Schneider — vioară și Mlec- 
■zylaw Horszovski — plan • 21.25 
Buletin de știri • 21,30 Recitalul 
cîntăreței de muzică ușoară Bog
dana Karadoceva • 21.50 Film ar
tistic : „Tînăra din 1914" (partea 
a Il-a) — o producție a studiouri
lor din R.D.G. • 23,00 închiderea 
emisiunii programului II.

(Urmare din pag. I)sută în plus) și unii tați (14 la sută) de asemenea. Dar apoi, după doar un an, la 16 ani, procentul taților socotiți prietenoși de propriile lor fiice scade brusc Ia 3 la sută (2 Iș sută — 17 ani, 4 la sută — 18 ani). Și siguranța rezultată din afirmația adolescentului că „ambii părinți sînt la fel de prietenoși" marchează procente mai scăzute după 15 ani la fete : de la 36 la sută, la 23 — 16 ani și 21 la sută —17 ani.Tot așa cum semne de întrebare se nasc și din confruntarea „aestinelor paralele", în familie, la 15—18 ani, ale fetelor și ale băieților. Este oare drept ca, în timp ce doar 3 la sută din fetele de 16 ani pot declara că mai prietenos dintre părinți e tatăl, 15 la sută din băieții de aceeași vîrstă să se poată lăuda (și min- dri) cu atitudinea prietenească a tatălui lor (la fel la 17 ani și18 ani : 2 la sută față de 12 la sută, 4 la șută față de 15 la sută). Inechitatea vine din teamă și dificultate, și din perpetuata prejudecată exprimată, simplist, în afirmația : „Ce-ți pasă ! Dumneata ai băiat, eu am fată..." Așadar, cînd au băiat — și nu dintr-o elementară solidaritate de sex — tații sînt mult mai prietenoși cu aceștia, indiscutabil și pentru că, socotesc ei, cantitatea de griji cu privire la destinul lor particular și profesional e categoric mai mică. De aici, o anumită stare degajată, educația desfășurîndu-se cu mai puține temeri și implicit ieșiri violente (vom vedea, mai încolo, cit de frecvent revine, în chestionarele fetelor, o trăsătură pe care ele o blamează — „nervozitatea" — și reversul medaliei, mult apreciatul „calm părintesc") (vîrsta lor e și așa destul de tumultuoasă!). Afirmațiile, oricît de riscante ar părea, se certifică prin lipsa de fluctuație a procentelor care, în căsuțele băieților (ca și ale fetelor de altfel), însumează, în fond, stări de spirit deloc de nesocotit.
DINTRE PĂRINȚI, 

PE CARE-L SOCOTEȘTI 
MAI PRIETENOS 
FATA DE TINE : 
TAtAL, MAMA? 

CĂRUIA DINTRE El l-AI 
ÎNCREDINȚA UN SECRET 

GRAV, IMPORTANT? 

14 ANIFETE — „Mai prietenoasă este mama. F.i i-am spus un secret grav. Tatei nu i l-am spus,

„Micul arhitect", jocurile de modelism din piese demonta- bile (nava „Potemkin", 58 lei, racheta „Vostok", 77 lei, avionul „Boeing 727“, 35 lei). Destul de bine reprezentată este familia păpușilor (cu prețuri între 10 și 200 lei). Este necesară însă o măi bună aprovizionare cu păpuși la prețuri medii, mai accesibile și care lipsesc în majoritatea magazinelor. Foarte solicitate, însă prezente doar in cîteva magazine („Țăndărică", „Așchiuță", „Scufița roșie"), jocurile de biliard (87 lei) și fotbal cu fișe (52 lei) ; cit despre fotbalul mecanic, magazinele continuă să-1 aștepte !Insuficient dotate cu jucării mecanice și jocuri pentru vîr- ste medii • și mari sînt, după cum am spus, magazinele cu raioane de specialitate din cartierele Titan, Grivița, Berceni. La complexul din bulevardul Ion Șulea sortimentul extrem de redus cuprinde doar jucării din lemn, tablă și păpuși destul de inexpresive. Iar la magazinul din Calea Moșilor, colț cu Mihail Eminescu, jucăriile me- oanice lipsesc cu desăvîrșire.Nici ambalajele nu se ridică la înălțimea promisiunilor. In afară de „Pianul pentru copii" (27 lei), jocurile „Să țesem frumos” (16 lei), „Loto-calcul*  (9 lei), „Cucurigu", „Pik*  care posedă elegante cutii din material plastic colorai. marea majoritate a jucăriilor sînt prezentate in aceleași sumare și anoste ambalaje de carton.Dintre noutăți am mai notat seria păsărilor confecționate din jenilia (15 lei buc ), mașina de cusut aparatul de radio tranzistorizat demontat (310 lei).Ceea ce credem că se impune pentru sâptâmînile următoare este în primul rînd aprovizionarea mai atentă a zonelor periferice și — in marile magazine — un ritm de desfacere mai rapid, înființarea unor tonele in noile cartiere, reducerea la maximum a duratei intervalelor de „preluare a mărfii", care intervin deseori tocmai in orele de virf. Trebuie lărgită, de asemenea, la nivelul cit mai multor magazine, inițiativa demonstrațiilor practice.

• AMBASADORUL EXTRAORDINAR ȘI PLENIPOTENȚIAR al Republicii Democrate Vietnam la București. Nguyen- Dang-Hanh, a oferit miercuri, în saloanele ambasadei, o masă in onoarea delegației Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P,C.R„ prim-vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R-, care a făcut o vizită de prietenie in Republica Democrată Vietnam, in perioada 20—30 no- icmbrie ax.
CRONICA

Ținind seama de dezvoltareape care a cunscut-o turismul intern și intemațxxial tn țara noastră, de perspectivele acestui important domeniu de activitate. Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, la propunerea Consiliului de Miniștri, a emis un decret cu privire la înființarea Ministerului Turismului din Republica Socialistă România.Ministerul Turismului are sarcina de a coordona întreaga acti
pentru că-mi era rușine*  ț „Mai prietenoasâ-i mama și i-aș încredința un secret, fiindcă știe ce-i viața de adolescent, pe cînd tata este un om care nu te crede niciodată"; „Dintre părinți mă împac mai bine cu mama, dar secretele nu i le mărturisesc niciodată"...BĂIEȚI — „Pe mama. Ei i-aș spune orice, tatălui nu, fiindcă mă pedepsește grav" ; „Mama. N-am însă nici un secret față de părinți" ; „Mai prietenoasă e mama. Ei i-aș spune, mai degrabă decît tatălui, ua «wret t iți dă cel mai bun sfat, fără sâ recurgă la forță (oricît de gravă ar fi destăinuirea), e mai a- propiată de sufletul tău".

15 ANIFETE — „Am părinți prietenoși, buni nu pentru câ îmi 
MODELUL FAMILIAL 

VĂZUT DIN INTERIOR
cumpără de toate, ci pentru că mă înțeleg, procedează just cu mine" ; „Tatăl. Lui i-am încredințat mai multe secrete (cînd am luat nota patru, lui i-am spus" ; „Amîndoi sînt prietenoși" ; „Mama e prietenoasă, tatăl e sever, poate să ia în serios o greșeală cit de mică".BĂIEȚI — „Mama, căreia i-aș încredința și un secret grav, datorită căldurii ei sufletești mai mari" ; „Amîndoi la fel de prietenoși cu mine"...

16 ANIFETE — „Mă împac mai bine cu tata, dar secretele i le mărturisesc întotdeauna mamei" ; „Cea mai bună prietenă a mea e mama, fire înțelegătoare și care-mi dă sfaturi. Tata e o fire nervoasă și dacă-i spun ceva, îmi reproșează pe urmă tot timpul" ; „Mamei i-am încredințat secretele mele, fiindcă dumneaei a trecut prin ce trec eu și îmi dă sfaturi" ; „Sînt la fel de prietenoși amîndoi, dar cred că dacă s-ar întîmpla un lucru grav, i l-aș încredința mai ușor lui tăticu" : „Mama mi-e prieten adevărat. Severitatea și-o tr.ani- 

a părăzilor de jucării, îndeosebi prezentarea specială a noutăților, pe care magazinele „Bucuria copiilor" și „Victoria" o inaugurează marți și miercuri, la ora 19.
șerban pitu

EXPEDIȚIILE 
„CUTEZĂTORII"Organizată de revista „Cutezătorii" în colaborare cu Consiliul Național al Organizației Pionierilor, expoziția, aflată la a doua sa ediție, reprezintă rodul activității expedițiilor pionierești din vara acestui an. la care au participat peste 1 000 de copii. în cursul excursiilor de 10—12 zile „echipajele" au colecționat documente și mărturii din domeniul etnografiei, folclorului, arheologiei, istoriei de pe meleagurile străbătute. In drumețiile lor prin țară, pionierii au străbătut 9 800 de km. Un drum lung, la sfirșitul căruia cele mai bune echipaje au gustat din laurii victoriei. Să exemplificăm : echipajul „Sargedava" ai Școlii generale din Orăștioara de Sus. județul Hunedoara, ciytigătorul Busolei de aur, cea mai inaltă distincție acordată de juriu, a descoperit uri sat dacic in munții Orățtiei, pentru care acad. C. Daicovieiu le-a adresat o scrisoare de mulțumire. De altfel. aici s-a .deschis ulterior un șantier arheologic. S-au mai a- cordat și alte premii printre care : Scutul dacic. Sfinxul Car- pațiior, Caseta de cristal. Cortul de mătase. Termosul de argint, Gențianele etc — unor echipaje care au prezentat colecții originale de costume naționale de acum 150—200 de ani. filme și diapozitive cu aspecte din viața de expediție. înregistrări pe benzi de magnetofon ale unor eintece bătrinești. albume de excursie, jurnale de bord etc. Expoziția e deschisă la Palatul Pionierilor.

M. C.

• MIERCURI A PĂRĂSIT CAPITALA, delegația Ministerului Comerțului al UJLS-S-, condusă de S. M. Semîcev, adjunct al ministrului, care, la invitația Ministerului Comerțului Interior a făcut o 'irită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Oto- peni. oaspeții au fost salutați de Mauriciu Novac. adjunct al ministrului comerțului interior, de funcționari superiori din acest minister, precum p de membri ai ambasadei Uniunii Sovietice la București.
vitate de tunsm din țara noastră, de a conduce si îndruma irrtre- prioderiie și unitățile de turism.Printr-tm alt decret al Consiliului de Stat, tovarășul Ion Coz- ma a fost numit ministru al turismului din Republica Socialistă România.Prin decret al Consiliului de Stat, tovarășul -Alexandru Soba- ru a fost eliberat din funcția de președinte al colegiului Oficiului Național de Turism.
festă la momentul oportun, ca și dovezile de prietenie de altfel"...BĂIEȚI — „Mai prietenos e tata. I-aș încredința lui un secret grav*  ; „Eu socotesc că a- mindoi părinții sînt prietenoși cu mine, totuși tatei i-aș încredința un secret pentru că e bărbat și a trecut și el prin clipele pe care le trăiesc eu*  ; „Tata e mai mult plecat Și un secret mare l-aș încredința mamei, pentru că are puterea de a ierta mai ușor sau de a participa, a- lături de mine, la un necaz sau Ia o bucurie. Totuși, cred că și tata ar face la fel, dar pină acum nu i-am încredințat nici un secret. Nici nu prea am avut*...

17 ANIFETE — „Ca în majoritatea cazurilor, mama e mai ințelegă- 

toare, mai sensibili și mai ales noi, fetele, putem să ne destăinuim lor mai deschis. Cu toate acestea n-am motive speciale să mă plîng de înțelegerea tatălui, dar acesta privește anumite lucruri in mod mai superficial. Lui nu-i pot încredința anumite secrete, și nici nu-i pot cere a- numite sfaturi, deoarece nu sînt sigură că-mi va da cel mai potrivit răspuns, mai ales în problemele care se ivesc lă virsta noastră" ; „Prin însăși constituția ei, mama e mai apropiată de fiica ei, însă cred că cel mai grav secret i l-aș încredința tatei. deoarece el are o putere de pătrundere mai mare și calculează întotdeauna lucrurile mai la rece" ; „Mai prietenoasă : mama. Ea mă ajută să înțeleg ce e nou pentru mine" ; „Părinții au fost primii mei prieteni, primii confidenți, primii sfătuitori. N-am putut ascunde nici un secret, fiindcă mă ardea parcă ceva, un lucru parcă de furat, și dacă-i destăinuiam unuia din părinți un secret, n-aveâm liniște pînă nu afla și celălalt. Nu mă refer la o notă proastă sau la faptul că am avut un prieten, știut numai de mama,

Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 
la Fabrica de mașini-unelte 

și agregate
în după - amiaza zilei de miercuri, după mitingul de la Uzinele „23 August", tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, însoțit de tovarășii Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului muni- cipal-București al P.C.R., și loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, a făcut o vizită de lucru la Fabrica de mașini-unelte și agregate — București.Una din principalele întreprinderi din țară care produce mașini, utilaje și agregate de înalt nivel tehnic, F.M.U.A.B. a întregit în ultimul deceniu peisajul zonei industriale de sud-est a Capitalei. împreună cu întreprinderile metalurgice învecinate — „23 August" și Uzina de țevi „Republica"— Fabrica de mașini-unelte și a- gregate — București încheagă un adevărat triunghi de, forță industrialăVizita începe în marea hală unde sînt concentrate cîteva din secțiile de bază — mecanică. agregate, montaj. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu cadre de conducere ale Centralei industriale de mașini-unelte și ale întreprinderii, cu tehnicieni și muncitori, interesîndu-se de progresele făcute în modernizarea producției, de măsurile luate pentru asigurarea unui bun debut în viitorul plan cincinal, care pune în fața a- cestfc mari întreprinderi sarcini din ceie mai complexe. Secretarului general al partidului îi sînt prezentate unele din noile tipuri de mașini- unelte. printre care mașina de alezat și frezat cu diametrul de 100 mm. și strungul carusel cu diametrul de 1 250 mm. reauzatc după o concepție 

proprie și adaptate comenzilor 
cu programare numeric*.  Tovarășul Ceaușescu se interesează de programul de execuție și de perspectivele de dezvoltare a producției de ma- șini-agregat cu programare numerică și secvențială, subliniind rolul important ce revine acestei uzine în dotarea cu mijloace tehnice din cele mai modeme, de mare 
ci așa în general. Ce m-a determinat să încredințez secretele mele ambilor părinți ? în primul rind mi-ar fi fost rușine să ascund de celălalt ceva, in al doilea rînd unde judecă mințile a doi oameni care au trecut prin viață, e mai sigur sfatul tatălui e impregnat de judecata lui lucidă, pe cînd sfatul mamei e mai sentimental. Confruntarea lor mi-a prins întotdeauna bine și asta m-a determinat ca orice secret de-al meu să-l transform și în secretul lor*...BAIF.T1 — „Mama. Pentru că ea te privește cu alți ochi, cu ochi de mamă" ; „Cred că tata este mai apropiat de mine. Secrete deosebite n-am avut, așa că..." : „Tata mi-ar pune întrebări în plus, care m-ar stînjcni. Mama e confesorul meu" ; „Fără nici o îndoială, pe tata, fiindcă dinsul e in măsură să cunoască 

asemenea secrete* ; „Nu pot și n-am dreptul să fac vreo deosebire, pentru ca fiecare luptă să ne asigure un viitor fericit. îi iubesc și-i stimez pe amîndoi deopotrivă de mult. Secretele nu le destăinuiesc niciodată, nimănui. Le păstrez pentru mine1; „Mama, de cele mai multe ori, altminteri amindbi sint prietenoși față de mine. Secretul i l-aș spune mamei, deși pe urmă l-ar afla și tata. Dar mama nu se enervează așa ușor, nu începe să facă imediat morală, ci mai întii caută sâ afle totul așa cum este în realitate. Tata ia hotărîri pripite, mama le ia mai greu, după împrejurare*  ; „Pentru mine, mama a fost și este cea mai prietenoasă, așa că-i împărtășesc orice secret, oricît de grav sau important ar fi. Ea te înțelege mai bine"...
18 ANIFETE — „O socotesc mai prietenoasă pe mama și ei'i-aș mărturisi un secret grav, important, deoarece ea mă înțelege mai bine decît tata, care se înflăcărează prea repede, neanali- zînd situația existentă" ; „Mama 

productivitate și a altor întreprinderi din țară. Se arată că în viitorul plan cincinal ritmul mediu anual de creștere a producției uzinei este ridicat, că el va atinge 30 la sută, iar la mașini- unelte de așchiere chiar 50 la sută. Pină în 1975, nivelul producției va crește de circa trei ori față de cel înregistrat în acest an.în apropierea uneia din deschiderile de acces ale halei, atenția este reținută de două mașini-agregat îmbrăcate In huse de material plastic. Sînt două produse remarcabile ale fabricii, oare așteaptă să ia calea exportului. Secretarul general al partidului este informat, cu acest prilej, că, în medie, peste 40 la sută din producția întreprinderii este destinată exportului, beneficiari fiind firme din 35 de țări. Este, și aceasta, una din mărturiile e- locvente ale prestigiului de oare se bucură nu numai pe piața internă, dar și pe cea internațională produsele a- cestei tinere și moderne întreprinderi bucureștene.A fost vizitat, de asemenea, unul din cele mai noi sectoare ale fabricii, unde, deși instalarea unor utilaje este încă în plină desfășurare, a și început producția de serie a mașinilor de rectificat exterior și universal, precum și a mașinilor de rectificat fără centre. încă de la începutul producției, nivelul tehnic al mașinilor realizate este din cel mai bun. Făcînd o demonstrație de rectificare, muncitorul Victor Barbu arată cu mindrie secretarului general al partidului că precizia execuției este de ordinul micronilor. ceea ce reprezintă o performanță în raport cu alte mașini similare.Revine in discuție problema pregătiri: noilor cadre de specialiști și muncitori, problemă deosebit de importantă, deoarece F.M.U.A.B. va deveni în următorii ani un adevărat complex industrial. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că diferitele forme de în- vățămînt legate de întreprindere sint frecventate de circa 600 de oameni, viitori muncitori și tehnicieni ce vor com
află cea dintîi secretele mele, dar pe urmă i le spun și tatei"; „Mama este prietena mea cea mai bună, doar ei și numai ei i-aș încredința toate secretele" ; „Pe mama o consider mai prietenoasă, deoarece anumite probleme au privit-o și pe dînsa cindva, iar afecțiunea caldă, de mamă, te ajută întotdeauna să rezolvi probleme cărora singură nu reușești să le găsești soluția. Tata e un om sever, dar pe cit de sever, tot pe atita de bun ca părinte : ceea ce mă împiedică să-i Încredințez un secret grav, important, este sfiala pe care-o încerc față de dinsul, teama că nu mă va înțelege, că acesta îl va supăra peste măsură și atunci va deveni neînduplecat, deși sint conștientă că n-ar fi așa de rece și de aprig cu mine. Asta s-a dovedit, m-am convins (împreună cu fratele ei de 15 ani — 

n. n.) din comportarea dînsului față de noi, cînd am greșit ceva care n-a putut rămîne ascuns . ne-a muștruluit, ne-a arătat calea îndreptării și ne-a zîmbit prietenos, fiind încredințat că nu vom mai greși și n-a uitat sâ ne amintească, din cînd- în cînd, de greșeala comisă care nu mai trebuia repetată. în anumite împrejurări. tata a căutat să se apropie de calitățile unei mame, pentru ca noi să nu simțim lipsa acesteia — și totuși mama rămîne cea mai prietenoasă" ; „Nu-s apropiată de nici unul din părinți și cred că nu voi putea fi apropiată de nimeni, niciodată"...BĂIEȚI — „Amîndoi ne poartă aceeași grijă. Tata este mai reținut în exprimarea sentimentelor. înainte cu cîțiva ani, confidentul meu obișnuit era mama. Acum, mai des mă sfătuiesc cu fratele meu. Pentru fapte mai importante m-aș destăinui tatălui".
★Coeziunea familială nu se întemeiază doar pe sentimente, relativ abstracte, valabile în sine — pentru adolescent născute misterios, din „neant" — 

pleta necesarul de cadre cerut de dezvoltarea in perspectivă a jfabricii. De asemenea, a fost relevat faptul că numeroși muncitori sînt specializați ia locul de muncă. Conducătorul partidului arată că datorită experienței acumulate și a potențialului ( său tehnic în continuă creștere, această modernă uzină va trebui să asigure formarea și specializarea multora din cadrele necesare și altor unități ale industriei constructoare de mașini, prevăzute a intra în producție în viitorul cincinal.în timpul vizitei se fac scurte popasuri, timp în care tovarășul Ceaușescu stă de vorbă cu muncitorii. Secretarul general al partidului se interesează de rezultatul muncii lor, de cîștigurile realizate, de cuantumul gratificațiilor ce le vor fi acordate la sfirșitul anului. Muncitorii își exprimă satisfacția pentru veniturile realizate, pentru faptul că au posibilitatea să lucreze într-o uzină atît de modernă și că prin munca lor pot contribui la progresul tehnic al economiei noastre naționale. Ei exprimă mulțumiri partidului, conducerii sale pentru grija permanentă ce o arată față de creșterea continuă a nivelului lor de trai, pentru bunăstarea întregului nostru popor.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu își ia rămas bun de la colectivul u- zinei, urînd tuturor multă sănătate și fericire, noi succese în cincinalul ce va începe peste cîteva zile. Vizita la Fabrica de mașini- unelte și agregate — București este încă un moment al dialogului neîntrerupt și direct pe care secretarul general al partidului îl întreține cu masele de oameni ai muncii, sursă nesecată de idei cu caracter practic, apte să asigure o tot mai mare eficiență activității în toate domeniile, să contribuie la progresul rapid și neîntrerupt al societății noastre.
ci dintr-o comunicare concretă, zilnică, în stare să creeze atmosferă și afecțiune. Altminteri, tinărul cade pradă unor riscuri, printre care se numără și așa-zisul „grup de prieteni" sau, mai grav, ajunge să comită fapte antisociale — drept lăzbu- nare pentru că nu-i iubit *.  Fie reală, fie imaginară, lipsa de dragoste — autentică și stabilă— maternă sau paternă — îl traumatizează psihic pe copil, pe adolescent, îngreunînd adaptarea lui socială, stabilizarea încrederii în sine, in propriiie-i puteri. Ce poate face însă el — in limitele puterilor pe care vîrsta i le oferă — pentru a izgoni lipsa de securitate și pentru a spori coeziunea membrilor familiei sale ? O primă soluție ar consta în asumarea unor răspunderi precise in gospodărie, din ce în ce mai importante, pe măsura creșterii, răspunderii care să-i facă într-una simțită prezența sau absența în „rotația zilnică" a îndeletnicirilor casnice. Tipul de comunicare efectivă cu părinții are o influență hotăritoare asupra personalității viitorului adult.

» O anumită „independență" 
efectivă, prea timpuriu obținută 
(la o vîrstă la care totul abia se 
clădește, nimic nu e definitiv 
construit) prin pierderea relativă 
a influenței părinților, duce la 
intrarea tînărului in grup : din
tr-o dată senzație de siguranță, 
înlăturarea stării de neliniște 
anterioară. Aici, In „grupul de 
prieteni", există norme de condu
ită precise, un sistem de valori 
propriu, o ierarhie a valorilor, 
specifice grupului. Lipsit de fa
milie — care ar trebui să fie 
permanent, grupa de referință a 
adolescentului — el simte nevoia 
imperioasă de a se grupa, de a 
se „integra" într-un fel, pentru 
că numai astfel nesiguranța miș
cărilor sale interioare și exteri
oare dispare. Adevărul este că 
nici un fel de independență rea
lă nu se dobîndește în „grupul 
de prieteni" ci dimpotrivă, perso
nalitatea în formare, a adoles
centului, suportă o presiune 
care o obligă să se dizolve in 
„spiritul grupului", prin supune
rea oarbă față de voința „șefu
lui" și de „opinia generală" a 
bandei. Șl în felul acesta tinărul 
devine doar tipul ..celui care se
condează", gata să comită orice, 
de teama de a nu fi blamat de 
ceilalți, socotit laș. ridicol. slab 
etc. O cercetare efectuată de fran
cezi, pe un eșantion de copii-ado- 
lescenți (8-15 ani) furnizează un re
zultat alarmant: 82 la sută din co
piii de 8 ani răspund că orientarea 
le este dată de către familie, în 
timp ce, la 9 ani — 64 la sută, 
la 11 ani — 51 la sută, la 13 ani
— 42 la sută, la 14-15 ani — 30 la 
sută. Descreșterea orientării de 
către familie semnifică, limpede, 
faptul că alte influențe și în spe
cial cele ale „grupului de prie
teni" capătă o însemnătate din c« 
în ce mai mare.



Mitingul prieteniei dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist din Spania

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)Pe baza acestor principii, a acestor factori s-au dezvoltat relațiile dintre partidele noastre, unitatea dintre ele; tocmai de aceea această colaborare și unitate au rezistat și vor rezista oricăror încercări. (Aplauze prelungite).Cunoaștem condițiile grele fn care își desfășoară activitatea comuniștii spanioli, pa- tricții, poporul spaniol ; cunoaștem jertfele pe care ei sînt ney-oiți să le dea încă, pentru a-și cuceri libertatea, dreptul de a construi o Spanie liberă și independentă. Știm din propria noastră experiență, din anii teroarei burghezo-moșie- rești din anii ilegalității, ce greutăți imense trebuie înfruntate. Totodată, știm că oricît de mari ar fi aceste greutăți, oricît de puternică ar fi teroarea, nimic nu poate Infringe voința unui popor de a lupta pentru eliberarea socială și națională, voința unui partid comunist, hotărît să-și îndeplinească obligațiile față de țara și națiunea sa. (Aplauze puternice, prelungite).Am sprijinit și sprijinim lupta Partidului Comunist și a patrioților spanioli. Ne-am exprimat și ne vom exprima întotdeauna solidaritatea cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele de eliberare națională și anti- imperialiste. Considerăm că, în condițiile în care poporul român, stăpîn pe destinele sale. își făurește orînduirea nouă, exprimarea solidarității cu partidele comuniste. cu forțele de eliberare națională și antiimperialiste de pretutin- jcleni este în același timp, un factor de seamă în lupta pentru victoria socialismului în patria noastră. (Aplauze prelungite). Doresc să menționez, de asemenea, că întotdeauna partidul și poporul nostru au simțit solidaritatea și sprijinul tovărășesc al Partidului. Comunist din Spania, al altor partide comuniste. al forțelor progresiste. antiimperialiste. Tocmai în aceasta rezidă forța internaționalismului socialist. a solidarității clasei muncitoare, a forțelor progresiste din întreaga lume. (A- plauze puternice).Vizita tovarășei Tbarruri și a celorlalți tovarăși spanioli în tara noastră are loc în împrejurările cind în Spania se desfășoară o uriașă mișcare de protest față de înscenarea franchistă împotriva celor 16 patrioți basci. în condițiile cînd în întreaga lume se desfășoară o largă mișcare de solidaritate cu lupta patrioților spanioli pentru răsturnarea regimului franchist, pentru a face să triumfe dreptul poporului spaniol de a-și hotărî singur destinele sale, dezvoltarea democratică. (Aplauze prelungite). Comuniștii români, întregul nostru popor își exprimă deplina solidaritate cu

lupta comuniștilor și patrioților spanioli; avem convingerea că această luptă în care se u- nesc toate forțele ce se pronunță pentru o Spanie liberă și independentă, va triumfa. (A- plauze puternice, prelungite).Tovarăși,Doresc, în continuare, să mă refer la țara noastră. Ne aflăm Ia sfîrșitul anului 1970 și. al cincinalului 1966—1970. încheiem anul în curs și cincinalul cu rezultate bune în toate domeniile. Planul pe anul 1970 ca și prevederile întregului cincinal vor fi nu numai realizate, dar și depășite. Aceasta marchează o nouă treaptă în dezvoltarea socialistă a României. în ridicarea gradului de civilizație a! poporului nostru. (Aplauze puternice). La aceste realizări uzina dumneavoastră — una din marile întreprinderi ale României socialiste — a adus o contribuție de seamă. Am mai discutat nu o dată despre problemele uzinei dumneavoastră și nu doresc acum să mă refer din nou la ele. Mă bucură însă să constat că, an de an, lună de lună, întreprinderea și-a perfecționat activitatea, și-a îmbunătățit organizarea muncii, și-a ridicat nivelul tehnic de producție. Aceasta înseamnă că mergeți pe un drum bun și, fără îndoială. harnicul dumneavoastră colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni este capabil să facă lucruri și mai minunate. (Aplauze prelungite).Vă adresez tuturor, din partea conducerii de partid și de stat, cele mai calde felicitări pentru munca de pînâ acum, pentru rezultatele bune obținute în acest cincinal, pentru contribuția pe care ați adus-o la realizarea programului de dezvoltare și înflorire a României socialiste. (Urale, aplauze prelungite).Desigur, lucrurile n-au mers ușor, am avut de întâmpinat și greutăți. Anul acesta am fost greu încercați de stihiile naturii. Dar, datorită unității întregului nostru popor și, în primul rînd, a fermității cu care clasa muncitoare a răspuns chemării partidului, am depășit eu succes greutățile. Am reușit să învingem dificultățile într-un timp mult mai scurt decît se așteptau unii oameni chiar la noi în țară, nu mai spun în străinătate. Mulți își puneau întrebarea : oare românii nu vor trebui să renunțe la prevederile planului pe 1970 ? Oare nu vor trebui să-și revizuiască planul cincinal ? Răspunsul clasei noastre muncitoare, al țărănimii al intelectualilor, al întregului popor a fost: Nu ! Nu renunțăm la realizarea programului de dezvoltare a României, pentru că orice dare înapoi înseamnă împiedicarea creșterii nivelului de viață al poporului. întregul popor a răspuns chemării partidului, a muncit eroic și a

depășit planul de producție. Următorul cincinal prevede dezvoltarea în continuare în ritm susținut a României socialiste. (Aplauze puternice). Putem să realizăm acest o- biectiv datorită faptului că a- vem o linie politică justă, că Partidul Comunist Român își îndeplinește rolul de forță conducătoare a societății, întărind necontenit colaborarea, unitatea cu întregul popor,bizuindu-se permanent peclasa muncitoare, clasa conducătoare a societății noastre socialiste. (Urale puternice).Cunoașteți măsurile luate în cadrul programului de mărire a salariilor, precum și măsurile privind stabilirea unui venit minim al țăranilor, care — e adevărat — va fi de numai 300 de lei lunar dar care, față de situația din trecut reprezintă un mare pas înaintb. Aceste măsuri evidențiază preocuparea permanentă a partidului și statului nostru pentru ridicarea nivelului de viață âlF întregului popor. O- rînduirea noastră este orindui- rea muncitorilor și țăranilor, iar alidrțțfl dintre muncitori și țărariF constituie baza dezvoltării Socialiste a României. Trebuie să facem totul pentru întărirea acestei unități, a colaborării dintre muncitori, țărani și intelectuali, dintre toate forțele sociale ale patriei, dintre toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate; tocmai această unitate și colaborare constituie chezășia mersului hotărît înainte al patriei pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze prelungite).începem, în curind, un nou cincinal ce cuprinde prevederi importante pe care le cunoașteți. de altfel, de la Congresul al X-lea. Aceste prevederi vor asigura pășirea într-o etapă nouă a dezvoltării României ; ele vor face ca țara noastră să se apropie mult de nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic. Firește, pentru aceasta vom avea mult de muncit, tovarăși. Uzina (dumneavoastră va avea și ea multe de făcut. Tovarășii din conducerea uzinei mi-au spus că întreprinderea are sarcini mari pentru anul viitor. Un colectiv de aproape 13 000 de oameni— cum sînteți dumneavoastră — cu o asemenea dotare tehnică, cu o bogată ex" periență în producție și cu o îndelungată tradiție revoluționară, poate face mai mult atît în ce privește creșterea producției cît și îmbunătățirea calității produselor. în aceste domenii, să-mi fie îngăduit să spun, mai aveți încă mult de făcut, cu toate rezultatele bune obținute pină acum. E- xistă toate condițiile pentru a dezvolta în continuare această unitate industrială a țării. Ne gîndim — și le-am spus aceasta și tovarășilor din conducerea uzinei — ca spre 1975 întreprinderea să ajungă la 18—

20 000 de salariați. Vor trebui angajate în uzină mai multe femei. Astăzi sînt circa 10 la sută și este de dorit să ajungă la 25—30 la sută. Trebuie să facem din întreprinderea dumneavoastră unul din detașamentele puternice ale industriei noastre socialiste. Eu cunosc uzina dumneavoastră încă din ilegalitate, o cunosc și din perioada de după 23 August și sînt convins că aveți forțe suficiente pentru a îndeplini în bune condițiuni sarcinile ce vă revin în viitorul cincinal. (Aplauze puternice, prelungite).în perioada următoare vor fi luate noi măsuri pentru creșterea nivelului de trai ; anul viitor vor fi sporite alocațiile pentru copii. Dorim să facem totul ca, pe măsură ce țara noastră realizează noi pași înainte în dezvoltarea sa economico-socială, să se ridice necontenit și nivelul de trai al oamenilor muncii. De altfel, tot ceea ce facem. întreaga politică a partidului și statului nostru are drept țel suprem bunăstarea și fericirea omului. Partidul nostru, împreună cu întregul popor, va face totul pentru ca România să devină un stat socialist înfloritor în care toți cetățenii să se bucure de cuceririle civilizației. (Urale, aplauze prelungite ; se scandează „P.C.R. — Ceaușescu").îi rog pe prietenii noștri spanioli să mă ierte că m-am oprit mai mult asupra problemelor noastre. Dar, ața cum am spus și acum două zile, sperăm că și aceasta reprezintă o întrajutorare tovărășească, un schimb de experiență, deoarece ceea ce facem noi astăzi vor face mîi- ne și tovarășii spanioli. Noi 6întem convinși că multe lucruri le vor face mai bine decît le-am făcut noi. Le dorim din tot sufletul să obțină cît mai curind eliberarea de sub jugul franchist, să pășească la dezvoltarea democratică a Spaniei. (Aplauze puternice, prelungite).Doresc să urez încă o dată noi și noi succese în lupta tovarășilor spanioli, forțelor progresiste din Spania, să-i a- sigur că întotdeauna Partidul Comunist Român și poporul român vor fi solidari cu lupta pe care o duo pentru progres, libertate și independență națională, pentru pace. (Urale puternice, se scandează „Ceaușescu — Dolores"!).Nu doresc să mă refer pe larg, în acest cadru, la problemele vieți; internaționale; țin însă să menționez că Partidul Comunist Român și poporul român fac totul pentru a contribui la dezvoltarea unității și colaborării tuturor țărilor socialiste. Relațiile noastre cu țările socialiste sînt bune. Vom acționa și în viitor neobosit pentru întărirea și dezvoltarea t acestor relații, a unității țărilor socialiste. (Aplauze prelungite). Cunoașteți bine, de asemenea, activitatea pe care o desfășoară statul nostru pentru dezvoltarea relațiilor sale cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială. Desigur, sînt diferențe fundamentale între România și statele capitaliste, dar cu toate acestea noi considerăm că trebuie acționat consecvent 

pentru dezvoltarea colaborării • cu aceste țâri in spcrirul coexistențe: pașnice. Trebuie să găsim căi care să ducă la soluționarea problemelor interstatale pe calea tratativelor, la excluderea războaielor din viața *—~1 s Iată ce ce politica externă a României — bazată pe princip: Le deplinei egalități în drepturi între toate națiunile, pe respectul independenței ți suveranități; naționale, pe neamestec în treburile interne, pe dreptul fiecărui popor de a-și hotări dezvo.tarea de sine stă- tătcfcre — se bucură de o a- preciere tot mai mare in întreaga lume. Iată de ce noi am ciștigat prieteni pe toate continentele. (Urale, aplauze prelungite)Acționăm ți vom acționa în oontinuare pentru întărirea colaborării cu toate partidele comuniste, cu toate mișcările de eliberare națională, cu toate forțele antiimperialiste. Sprijinind lupta de eliberare națională a popoarelor, ne pronunțăm pentru încetarea cît mai grabnică a intervenție; Statelor Unite în Vietnam, pentru rezolvarea pe cale politică. în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate, a situației din Orientul Apropiat. Ne pronunțăm cu toată hotărîrea împotriva politicii imperialiste de forță și dictat. Cerem să se pună capăt oricărui amestec în treburile interne ale statelor și popoarelor. (Aplauze puternice)Îmbinînd efortul pentru rezolvarea problemelor naționale și a celor internaționale, noi acționăm ca marxist-leni- niști. ne îndeplinim atit îndatoririle față de propriul popor, cît și față de întreaga comunitate a' popoarelor, contribuim la triumful cauzei socialismului și păcii in lume. (Vii a- plauze)în închWrte. dați-m; voie să vă urez din toată inima succes în activitatea dumneavoastră viitoare și, dat fiind că ne a- flăm în preajma Anului Nou, să vă doresc la toți multă sănătate și fericire ! La mulți ani ! (Urale puternice, ovații. Se scandează îndelung „Ceaușescu — Ceaușescu", 
„P.C.R. — P.C.R.").

Cuvintarea tovarășei 
DOLORES IBARRURI

(Urmare din pag. I)tear al procesului, au provocat în țâra noastră și în lumea întreagă o mișcare emoționantă de protest, de o amploare fără precedent împotriva terorismului și sadismului franchist. Acest proces, care a pus în mișcare toate forțele politice progresiste din țara noastră — începînd cu grupurile monarhițtilor. ■democrațiior-creștini — forțele catolice progresiste. naționaliști basci, catalani ți din Galicia și pînâ la socialiști și comuniști demonstrează nu numai ferocitatea dictaturii franchiste. dar și slăbiciunea sa. De asemenea, aceasta demonstrează și amploarea forțelor naționale care se o- pun perpetuării dictaturii. Procesul de la Burgos s-a și transformat în procesul regimului. El a produs o apropiere a tuțuror acestor forțe, care au protestat în mod unanim. In felul acesta, el a arătat imensele posibilități existente pentru o înțelegere și un acord în acțiune pentru dărimarea dictaturii și stabilirea democrație: în țara noastră. (Aplauze puternice) Criza regimului, măcinat de contradicții interne și, îndeosebi, datorită eroicei lupte a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualilor. a combativului nostru tineret muncitor și studențesc, este ireversibilă.In rîndurile armatei există deja curente democratice și liberale, impulsionate de militari care se împotrivesc să fie folosiți drept forțe represive, curente democratice pe care poporul le salută și le sprijină.în fața repudierii naționale și internaționale, dictatorul și 

camarila sa încearcă să reînvie vechile și singeroasele sale mascarade fasciste, manifestări ale cămășilor albastre, salutul cu brațul întins, cu imnuri de război civil, cu strigăte de ură care amintesc sinistra epocă a hitlerismului.însă nimic nu va salva fran- chismul. Și dacă acesta mai poate să însceneze farse în care răspunzătorii pentru războiul din 1936—1939 își strigă ura lor animalică față de democrație, dacă mai poate să pronunțe sentințe capitale împotriva luptătorilor cei mai plini de abnegație pentru libertatea Țării Basce și a Spaniei. nu mai poate să oprească nici prin teroare și nici prin execuții dezvoltarea forțelor de opoziție, dintre care unul din cele mai combative detașamente este Partidul Comunist din Spania, a cărui politică unitară. democratică și profund națională suscită respectul tuturor foiț jlfcr . de opoziție. (Aplauze ‘îhddlungi)30 de ani dej sîngeroasă teroare franchist*  f'iln putut să lichideze ideile _ progresului și libertății. Tn (fcMjțiile grele ale persecuțiilor^'adversităților s-au călit iu>i generații de combatanți, care reprezintă cea mai bună garanție că aceste idei vor triumfa, mă- turind de pe harta Europei a- cest regim anacronic care, în plin secol XX. în această e- pocă de uimitoare realizări tehnice și științifice, face să reînvie prin procesul de Ia Burgos negrele imagini ale inchiziției.Partidul nostru a rezistat neabătut tuturor furtunilor represiunii, astăzi apare ca o mare forță națională. Zilele trecute o agenție oficială spaniolă de știr; afirma că influența partidului nostru poa

te să cuprindă 12 milioane de muncitori.Care este motivul acestei forțe și influențe a partidului nostru ? Forța și vitalitatea Partidului Comunist din Spania se-află în politica sa democratică, unitară, națională, care, sprijinindu-se pe principiile revoluționare ale mar- xism-leninismului, tinde să u- nească într-un pact pentru libertate toate forțele politice naționale, chiar și acele sectoare ale armatei și ale forțelor armate care încep deja să • »e opună politicii represive a ' dictaturii.Este evident că. după pțq- : cesul de la Burgos, Spania au;, . va mai fi ceea ce a fost înari- intea acestui proces, deoarece’ acest proces a pus în mișcare cele ma; largi mase din țara noastră, care au făcut ca diferitele forțe politice să simtă necesitatea ca poporul să fie prezent în soluționarea viitorului politic al Spaniei.Partidul Comunist din Spania își reînnoiește voința de a încheia acordur; cu toate forțele politice dispuse să dea cuvîntul poporului care să hotărască alternativa politică pe care o are Spania in fața sa.Iar atunci cînd Franco, fal- sificind realitatea situației din țara noastră, considera anti- spaniole toate forțele care se ridică împotriva regimului său și apără o soluție democratică, poporul nostru proclamă că antispanioli nu sînt cei ce luptă pentru un regim de libertăți și de dreptate, ci cei care au vîndut bucăți din teritoriul spaniol imperialismului nord-american pentru instalarea de baze militare, care constituie un pericol nu numai pentru securitatea Spaniei, ci și a Euro-pei, care reprezintă ipotecarea suveranității patriei noastre față de o putere străină.Dragi tovarăși de la Uzinele „23 August", mulțumind în mod profund pentru solidaritatea poporului român și a Partidului Comunist Român, față de poporul spaniol, vă 
rog să-mi permiteți să folo
sesc această tribună pentru a exprima mulțumirea mea tuturor acelora care tn lume și-au ridicat glasul și acțiunea lor solidară față de tinerii patrioți basci și față de poporul •paniol în lupta pentru libertate și democrație, cu siguranța că această solidaritate combativă se va menține pînă eînd spaniolii vor pune eapăt dictaturii franchiste, pînă cind Spania va fi din nou o 
țară democratică, înaintând 
epre «n viitor de pace, pro
gres și socialism (Aplauze pu
ternice).în încheiere, vă rog să-mi permiteți să vă doresc noi și mari succese în munca dv. 
spre binele patriei voastre socialista (Aplauze puternice, u- 
rale îndelungi, se scandează 
„Ceaușescu — Dolores").

(Urmare din pag. I)Dolores Ibarruri, îi strînge călduros mina, o îmbrățișează.Se vizitează, apoi, fabrica de utilaje complexe. Face o impresie deosebit de plăcută gradul înalt de mecanizare a procesului tehnologic, utilajele și agregatele cu care este dotată întreprinderea, ordinea la locurile de muncă.în fabrica de motoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Dolores Ibarruri sînt întîmpinați cu aceeași atmosferă și entuziasm.în timpul vizitei, prin uzină, în imensa hală a fabricii de motoare s-au adunat peste 4 000 de muncitori, tehnicieni și ingineri ai uzinei. în mijlocul lor sosesc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Dolores Ibarruri și ceilalți conducători de partid români și spanioli care îi însoțesc. Izbucnesc aplauze furtunoase. Se scandează, minute în șir, „Ceaușescu-P.C.R.", 
„Ceaușescu-Dolores", „Trăias
că Partidul Comunist Român", 
„Trăiască Partidul Comunist 
din Spania".în mijlocul halei este amenajată o tribună, deasupra căreia este înscrisă, în limbile română și spaniolă, urarea i 
„Trăiască prietenia și solida
ritatea frățească dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Spania".Aici are loc vibrantul miting consacrat prieteniei dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania, dintre poporul român și poporul spaniol.Mitingul este deschis de tovarășul Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- tar al Comitetului municipal- București al P.C.R.A luat apoi cuvîntul secretarul Comitetului de partid al uzinei, Marin Enache, care a spus :Pentru noi, comuniștii și în

tregul colectiv al constructorilor de mașini din Uzinele „23 August", este o deosebită bucurie să adresăm un călduros salut tovărășesc președintelui Partidului Comunist din Spania, tovarășei Dolores Ibarruri — militantă de seamă a Partidului Comunist și poporului spaniol, personalitate eminentă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Totodată, ne exprimăm deplina satisfacție de a avea din' nou în mijlocul nostru pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, pe alți conducători ai Partidului Comunist Român.Comuniștii, întregul nostru popor nutresc o caldă simpatie și solidaritate față de lupta e- roică, perseverentă a Partidului Comunist din Spania, consacrată restabilirii democrației, a drepturilor și libertăților fundamentale ale oamenilor muncii, unirii tuturor forțelor patriotice și progresiste în lupta împotriva regimului franchist, pentru triumful idealurilor de libertate și progres social.Ne bucură relațiile strînse de colaborare frățească statornicite între partidele noastre comuniste, relații profund principiale, bazate pe învățătura marxist-leninistă, pe ideile internaționalismului proletar, pe egalitate în drepturi, pe stimă și ajutor reciproc.Vizitele dumneavoastră, tovarășă Dolores Ibarruri, în țara noastră, ale tovarășului Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, convorbirile purtate cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, relațiile cordiale, tovărășești, statornicite între conducerile celor două partide contribuie la o mai bună cunoaștere și întrajutorare reciprocă, slujeso cauzei întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești internaținale, a tuturor forțelor antiimperialiste.

Animați de o profundă simpatie față de năzuințele de libertate și dreptate socială ale poporului spaniol, comuniștii, toți salariații Uzinei „23 August", împreună cu întregul popor român, condamnă înscenarea judiciară de la Burgos, cer cu hotărire eliberarea celor 16 patrioți basci, încetarea neintirziată a tuturor persecuțiilor și acțiunilor represive, respectarea normelor e- lementare ale justiției.Sentimentele noastre de solidaritate își au rădăcinile în lupta clasei noastre muncitoare, a propriulu; popor, sînt cultivate de Partidul Comunist Român, care, de-a lungul întregii sale existențe semicentenare, a ținut sus steagul internaționalismului proletar. Astăzi, ne îndeplinim înaltele noastre îndatoriri internaționaliste prin succesele dobindîte în dezvoltarea forțelor de producție și perfecționarea noilor relații sociale, ridicarea nivelului de trai al poporului, crearea societății socialiste multilateral dezvoltate, înflorirea României socialiste.Doresc să vă aduc la cunoștință, cu acest prilej, iubiți tovarăși, că uzina noastră iși face un titlu de mindrie din contribuția pe care o aduce la dotarea și echiparea noilor fabric; și uzine de pe întreg cuprinsul țării, la modernizarea producției, la promovarea progresului tehnic, la intensificarea schimburilor externe ale României. întregul nostru colectiv este pregătit și hotărît să-și sporească această contribuție în noul cincinal, îndeplinind exemplar sarciniie trasate de Congresul al X-lea al Partidului.In continuare, a luat cuvîntul muncitorul Marin Avram, din secția construcții metalice. care a spus.’Primim în mijlocul nostru astăzi pe tovarășa Dolores Ibarruri, vechi și încercat militant al Partidului Comunist 

din Spania, legendara „La Passionaria" de pe baricadele Barcelonei și Alcazarului din zilele neuitatei Republici Spaniole care înflorea pe Togo și în Sierra, de numele căreia se leagă nu mai puțin legendarul ,.No Passaran".Vizita pe care a binevoit sft ne-o facă astăzi cinstește uzina noastră și pe oamenii care muncesc în ea. Vedem în a- ceastă vizită o nouă expresie a bunelor relații, cu vechi tradiții, ce s-au statornicit între partidele noastre, aceste forțe de avangardă ale clasei muncitoare din cele două țări, luptătoare neînfricate pentru pacea și progresul popoarelor, pentru fericirea oamenilor.Noi, muncitorii, comuniștii din uzină, ca și întregul nostru partid, cunoaștem și ne bucurăm din inimă de succesele dobîndite de comuniștii și patrioții spanioli în lupta lor pentru apărarea intereselor vitale ale poporului, împotriva regimului de dictatură franchistă, pentru triumful democrației, păcii și progresului social.Prețuim în mod deosebit contribuția Partidului Comunist din Spania la normalizarea situației din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. la întărirea unității ei pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar.Credincios ideilor marxism- ieninismului, poporul nostru, sub conducerea Partidulu; Comunist Român, clădește societatea socialistă multilateral dezvoltată. Pînă la realizările remarcabile de azi, am parcurs un drum lung și uneori anevoios. Am avut greutăți, dar le-am învins. Astăzi, țara înflorește și, cu anii care trec, urcă treaptă cu treaptă, spre culmile civilizației. Uzina noastră, detașament de frunte pe frontul industrializării socialiste, aduce o contribuție largă la dezvoltarea econo

miei naționale, la traducerea în viață a Directivelor Congresului al X-lea.încheiem anul 1970 cu succese importante în activitatea noastră. Volumul producției marfă crește cu 24 la sută față de anul trecut, productivitatea muncii sporește cu 17 la sută, iar beneficiile peste plan însumează pînă în prezent peste 27 milioane lei. Sîntem conști- enți că tot ceea ce facem, tot ceea ce întreprindem, tot ceea ce realizăm este în folosul nostru, al poporului, și se va reflecta în creșterea nivelului nostru de trai, cu alte cuvinte, că tot ceea ce facem, facem pentru noi.Urmînd un mers firesc, sarcinile anului 1971 sînt sporite. Dar vom ști să ne mobilizăm pentru a le îndeplini. Pentru că nu cunoaștem cuvîntul „Imposibil", el nu există în vocabularul nostru. Imbunătățin- du-ne în continuare activitatea, muncind cu și mai multă rîvnă pentru dezvoltarea economiei noastre naționale, sîntem conștienți că în acest fel ne facem datoria de internaționaliști, contribuim la întărirea sistemului mondial socialist, a forțelor antiimperialiste.Prezența dumneavoastră, dragi oaspeți spanioli, îmi a- mintește de vizita pe care a făcut-o în uzina noastră tovarășul Santiago Carrillo, secretarul general al Partidului Comunist din Spania. Ca și a- tunci, ne exprimăm solidaritatea cu lupta grea, eroică, a Partidului Comunist din Spania, împotriva represiunii și teroarei, pentru unirea tuturor forțelor revoluționare și democratice. Astăzi, în Spania, regimul franchist se dedă la noi acțiuni dușmănoase împotriva clasei muncitoare, tn- scenînd simulacrul de proces de la Burgos împotriva patrio

ților basci. Plini de Indignare condamnăm aceste samavolnicii și cerem răspicat! Să se pună capăt înscenării judiciare de la Burgos! Libertate pentru patrioții basci, pentru clasa muncitoare din Spanîa !Vă rog să transmiteți clasei muncitoare, comuniștilor spanioli, poporului spaniol un călduros salut din partea noastră, a clasei muncitoare române, a comuniștilor români. Vorbitorul a rostit apoi o frază de încheiere în limba spaniolă.în cuvîntul său. Inginera 
Adina Drăgulin a spus: Am luat cunoștință cu deosebită bucurie și satisfacție de hotă- rirea Comitetului Central al Partidului nostru și a Consiliului de Stat de a i se acorda tovarășei Dolores Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania, cea mai înaltă distincție a Republicii Socialiste România, cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei sale de naștere. Steaua Republicii Socialiste România clasa I ce strălucește astăzi pe pieptul dumneavoastră, iubită tovarășă Dolores Ibarruri. este expresia prețuirii deosebite, a sentimentelor de înaltă apreciere pe care poporul nostru le nutrește față de eroicul Partid Comunist și poporul spaniol, față de lupta lor neînfricată pentru libertate, democrație și progres, față de personalitatea dumneavoastră, tribun revoluționar, înflăcărat conducător al luptei poporului spaniol, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Viața, munca și lupta dumneavoastră constituie un viu exemplu de slujire neabătută a cauzei poporului și clasei muncitoare, a Partidului Comunist, care promovează cu consecvență o politică izvorîtă din realitățile pământului spaniol, apll- cînd creator învățătura rr.ar- 

rdst-leninistă la condițiile ootir- crete ale țării sale.Susținînd lupta dreaptă a poporului spaniol, ne ridicăm glasul nostru de protest împotriva discriminărilor ți represaliilor la care este supusă populația bască și cerem, împreună cu întregul nostru popor, cu opinia publică internațională, să se pună capăt procesului înscenat celor 16 tineri patrioți basci, să le fie salvată viața, să fie puși ne- întirziat în libertate.Poporul nostru, care are satisfacția de a fi făcut să triumfe în' patria sa principiile șt ideile cele mai înaintate ale * epocii noastre, își dedică toate forțele sale creatoare făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. In această activitate, colectivul de muncă al uzinei noastre este prezent cu însemnate înfăptuiri. Pa baza sarcinilor trasate de partid, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne strRluim să ridicăm pe trepte mai înalte eficiența întregii activități economice, să introducem pe scară largă cuceririle științei și tehnicii moderne. să organizăm pe baze științifice munca și producția, valorificind astfel, mai bine, rezervele de care dispunem.Preocupîndu-se de desfășurarea în condiții cît mai bune a construcției socialiste în România, partidul’ nostru promovează, în același timp, o politică externă activă, în centrul căreia se află întărirea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, dezvoltă relațiile cu toate statele indiferent de orînduirea lor so- clal-politică, întărește legăturile de solidaritate Internaționaliste cu toate celelalte partide comuniste și muncitorești, cu toate forțele democratice, progresiste și antiimperialiste, în interesul cauzei socialismului și păcii.

In puternice șl îndelungi •- 
plauze, iau cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU și to
varășa DOLORES IBARRURI.Cei prezențl manifestă călduros pentru prietenia dintre Partidul Comunist din Spania 
și Partidul Comunist Român, pentru întărirea continuă a orînduiril socialiste în țara noastră, pentru unitatea întregului nostru popor în Jurul’ conducătorului său încercat — Partidul Comunist Român, a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu —, pentru întări
rea unității țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste ți muncitorești din lumea întreagă. Numeroasele lozinci arborate în hala unde are loc mitingul exprimă, în formă concisă dar expresivă, aceste 
Idei. „Salut tovarășei Dolores 
Ibarruri!“, „Trăiască priete
nia dintre poporul român și 
poporul spaniol!“, „Trăiască 
unitatea mișcării comuniste, a 
tuturor forțelor antifasciste!“, 
„Libertate patrioților basci!“, 
„Salut passionariei!“, 
„Ceaușescu!“, „Să înceteze în
scenarea judiciară de la Bur
gos !".Mitingul ia sfîrșit într-o atmosferă de entuziasm înflăcărat. în aplauzele mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Dolores Ibarruri își string călduros mîinile, se îmbrățișează.

Reportajul realizat de: 
NICOLAE POPESCU- 

BOGDANEȘTI 
MIRCEA IONESCU 
MIRCEA S. IONESCU

Fotografii realizate de: 
RADU CRISTESCU și 
PETRE DUMITRESCU
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Ancheta Âi MILITANTISM ȘI LITERA TURĂ

VALORI RIDICATE PE 
POSTAMENTUL ADEVĂRULUINoțiunile pot fi compromise prin folosirea și răsfolosirea lor eronată, prin falsificarea conținutului lor. Unii au înțeles eronat noțiuni de bază, ca, de exemplu, realismul și, greșind, ezită să-l mai folosească. De asemenea, militantismul literaturii nu poate fi, decît în chip grosolan, confundat cu improvizația confecționată oa fotografiile la minut trase la colț de stradă. Dacă dintr-o astfel de mentalitate ar izvorî și criteriile de apreciere am vedea cum este posibil ca în numele u- nui militantism strimt, monstruos deformat să se împartă anateme în dreapta și în stingă, negînd ,?,,țnari valori ale culturii, și punând în circulație prefabricatele > literare. Din fericire nu se întâmplă așa, și erorile trebuie 'considerate ca atare, adică erori ale unui scriitor ori altul.! "• Intr-un fel sau altul, nu exis- 4 t^; literatură care să nu militeze pentru ceva. Comunicînd, prin scrisul său, scriitorul și militează. Simplificând, pot spune că numai cuvîntul nefixat pe hîrtie, numai piatra din care dalta n-a tăiat statuia, numai acestea nu militează. Bineînțeles, aici intervine întrebarea: pentru ce mili

tezi ? A milita prin literatură, a milita în sens comunist, înseamnă a respecta adevărul vieții, a pleca de la adevăr și a te întoarce mereu la el. Bineînțeles, se poate milita și pentru neadevăr, dar marile valori ale Htera-
I

PRO ȘI CONTRA DOUĂ SCRISORI DE LA CITITORI

>DE SARCASM 
■ ARE NEVOIE

CINEMĂ-
I TOGRĂFIA ?
I
I
I

Din partea tovarășului 
MIHAI IACOB, regizor 
de film, am primit urmă
toarea scrisoare în legă
tură cu cronica la filmul 
„B. D. intră în acțiune" 
publicată în paginile zia
rului :

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„Ceea ce m-a surprins de la bun început, a fost tonul de pamflet pe care autorul îl are în legătură cu filmul și în afara lui : „Așteptăm de fiecare dată — se scrie în cronică — nerăbdători, încrezători, plus alte sentimente optimiste strict obligatorii ( ! !) să apară filmul în care să ne regăsim umorul și verva" etc. De altfel, în post-scriptum se precizează : „Sperăm să ni se înțeleagă așa cum trebuie tonul drastic al rîndurilor de față". Cum trebuie ele (rîndurile) înțelese ?Distribuția filmului, de pildă, trebuie descoperită de cititor prin deducție : „lista fiind lungă nu amintim decît omisiunile : Ovid Teodorescu și, eventual Nicu Constantin și Ciupi Rădulescu". Nu se spune un cuvînt despre interpretarea (reușită, după părerea mea) a lui Toma Caragiu și nici măcar despre faptul că acest actor deține rolul principal, cel al căpitanului Panait.Drasticitatea merge piță acolo, incit nu i se găsește acestui film, care se bucură de un mare număr de spectatori (în 7 zile la două cinematografe din București■ 63 622 spectatori, față de

de CORNELIU
ȘTEFANACHE

tuni, din toate timpurile, n-au fost ridicate decît pe postamentul adevărului. Sigur, presupunem în permanență talentul ca o condiție hotărîtoare, dar și talentul se poate degrada sub acțiunea minciunii. De altfel, este un fapt constatat, nonvalorile, scriitorii lipsiți de har, improvizații, aceștia cedează cel mai des minciunii.Cred că a fi militant înseamnă a fi potrivnic dogmatismului, ideilor primitive. Scriitorul care își respectă scrisul și îndatorirea sa față de public va abandona în permanență acest balast, care se poate ivi, într-un moment sau altul al creației sale, va fi mereu pentru ochiul obișnuit, un inoonformist, dacă vreți, un permanent nemulțumit.Insă efortul luj este acela de înnoire și amplificare a cunoașterii. Este' azi scriitorul singur în desfășurarea ^ icesțui efort? Marele său avantaj ș'i totodată condiția esențiali pentru ca arta lui să cîștige încrederea oamenilor oonstă în similitudinea dintre e- fortul său și al întregii societăți socialiste, al tuturor categoriilor de oameni. în mod obiectiv, deci, scriitorul nu poate fi, azi,

58 700 planificați) nici măcar o singură calitate. Cursivitatea frazelor de montaj, profesionalismul, factura povestirii cinematografice ca atare, realizată de regizorul Mircea Drăgan, dezinvoltura unor interpreți (nu numai cea a lui Toma Caragiu, ci și a lui Sebastian Papaiani, Dumitru Furdui, Jean Constantin etc.), faptul că a- ceastă brigadă e simpatizată de specttAori, că în sală se rîde, calitățile imaginii, ale unor mișcări de aparat etc., toate sint trecute cu vederea in numele drasticității pe care trebuie să o aplicăm prozei minore și acestui film.Care este serviciul real pe care o astfel de cronică ÎI face tinerilor săi cititori, sau realizatorilor filmului e întrebarea pe care îmi permit să o pun ?Oare de sarcasm are nevoie la ora actuală, cinematografia română ?Analiza serioasă a unei o- pere presupune în primul rînd, obiectivitate, înlăturarea oricăror elemente de subiectivism, de gust personal, de bagatelizare și etichetare. Afirmațiile trebuie să fie susținute de argumente și nu atit calificativele contează, cit explicarea structurii propuse de autor (atît cît s-a intenționat !).Chiar și părțile mai puțin izbutite se cer analizate și nu inventariate. Chiar și greșelile trebuie studiate cauzal, fără patimă, fără un ton de hărțuială sau de zeflemea. Altfel, bunele intenții ale criticului pot fi puse la îndoială și cititorul (în cazul de față virtual spectator al filmului) se va întreba dacă nu cumva asistă fără voia lui la o răfuială personală între autori și critic.Cu atît mai mult, cu cît cronicile cinematografice nu sînt publicate într-o rubrică a „punctelor de vedere", ci au, implicit, girul redacției, exercițiile de stil ale autorilor se pot confunda cu opinia ziarului.Din cronica de față, tinerii cititori vor trage conclu- 

un izolat, singur în fața lui și * lumii.Idealurile poporului nostru sînt și idealurile tuturor scriito-
EFICIENȚA

Angajarea socială a artei, sensul ei politic, nu poate rămîne doar un fapt de implicație morală strict individuală, privindu-1 pe artist. Cu cât aria răspunderii pe care și-o asumă opera crește, cu atît crește și virtualitatea valorii sale, desigur, cu condiția manifestării plenare a unui talent autentic, viguros în sugestiile sale. A fi actual este ceva mai mult decît a fi prezent în actualitate sau alături de contemporanii tăi. Clasicii sînt mereu actuali fiindcă fac parte din spiritualitatea noastră, au devenit o parte a structurii noastre intime, ne-au învățat murmurul dragostei rostit ca un ritual eminescian sau ne-au învățat să vedem galbenul cîmpiei lui Van Gogh, ori roșul petalelor lui Luchian în toate anotimpurile vieții noastre, in toate florile.Amăgiți de modelul mecanicist al materialiștilor contemplativi, anumiți critici și esteticieni de catedră au crezut și mai continuă să creadă, comod, că actua-

zia că un asemenea film nu ar trebui vizionat în nici un caz, că nu vor găsi nimic în el, nimic artistic sau educativ. Cum se va putea explica atunci afluența de public ? Este oare chiar atît de scăzută exigența spectatorilor noștri ?Nu intenționez să rescrlu cronica filmului. Calitățile și cusururile sale vor fi în continuare judecate de presă și de cei care îl vor vedea. Cred însă câ sobrietatea și obiectivitatea întotdeauna preferabile demonstrațiilor de istețime, drasti- citate sau ironie.
N. R. După cum se vede 

Intre părerile cronicarului 
nostru și cele ale regizorului 
Miliai Iacob există destule 
deosebiri. Intrucit șl In alte 
cronici apare aceeași diversi
tate de păreri, ne propunem 
să revenim cu opinii ale tine
rilor spectatori.

VEDETISM
Cei răspunzători cu alcătuirea programului micului ecran au avut grijă s-o plaseze (emisiunea „Steaua fără nume" — n.n.) în ultima vreme imediat după cunoscutele tirade ale membrilor familiei de Lancaster și York ce-și dispută coroana engleză, telespectatorul fiind astfel trecut, fără vreun moment de respiro, din atmosfera shakespeariană la muzica ușoară in interpretarea, spre exemplu, a unei tinere starlete de la liceu) din Cărei.Și fiindcă veni vorba de „Steaua fără nume", stau și mă gindesc ce ar fi spus dirigintele sau directorul meu dacă in vremea cînd eram licean ar fi existat televiziune și m-ar fi văzut cîntînd „degajat" un șlagăr „en vogue" după ce, poate în aceeași zi le-aș fi răspuns într-o ținută poate „mai puțin degajată" la psihologie sau 

rilor noștri și, în consecință, ei militează în acest scop. Această idee este incontestabilă, dar insuficientă. Insuficientă pentru a explica resortul intim al complexului act pe care îl numim creație și în care este prezentă ca o permanență întrebarea: cum 
răspundem, cum ajutăm noi scrii
torii, in felul specific al artei, la 
făurirea idealurilor poporului 
nostru condus de partid ?Ochiul obișnuit nu vede decît Oglinda fluviului, încremenită sau bîntuită de valuri. Scriitorul lipsit de talent și ideal va rămî- 
SOCIALĂ
de RADU NEGRU

litatea artei este un simplist aspect concordant, de oglindire pasivă a realității, un moment strict gnoseologic, ce-i drept, acordîn- du-i și un „specific": concretul senzorial propriu imaginii. Fără să mă opresc asupra faptului că specificul artei nici nu se poate reduce la caracterul concret — senzorial — căci imaginea din- tr-un film științific despre operațiile cordului poate fi mult mai concret-senzorială decît o peliculă cenușie de cinematecă, cu- prinzînd tragedia îndrăgostiților din Verona, aceasta rămînînd totuși artă în comparație cu documentarul — aș dori să subliniez că arta nu este simplă in
formație indiferentă, obiectivisti. Arta se refuză stării strict contemplative, care rămîne primul ei moment, ea este fapt de crea-

1 
Iaș fi scandat satirele lui Horațiu ?Mă întreb ce spun azi profesorii acestor tineri ? Să fi devenit eu atît de demodat incit să nu pot pricepe că o elevă de liceu poate să meargă dimineața In uniformă Ia școală, iar seara să devină o minivedetă, cău- tind să fie cit mai... scenică in „gesticulația interpretativă a muzicii ușoare"?„Ce demodat!“ se vor exprima cu superioritate cițiva ce se pretind „ă la page". „Nu înțelege rostul emisiunii", vor spune unii dintre specialiști. „Steaua fără nume" a promovat multe talen- te care poate nu s-ar fi putut afirma altfel. «Steaua» ne-a adus un «cerb» și ne mai promite unui in 1971“ s-ar putea pronunța festiva- liștii de la Brașov.Sînt, desigur, multe adevăruri. Incontestabil, este nevoie să depistăm tinere talente, dar există și alte mijloace mai serioase, fără o publicitate excesivă și, mai cu seamă evitîndu-se practicarea vedetismului printre adolescenți, in plină formare, lăsind mai ales pe copii la preocupările lor școlărești, iar pe studenți să-și vadă de pregătirea lor profesională. (In legătură cu „stelele": cine mai are curiozitatea să știe ce-au făcut ele după obținerea locurilor ? Ar fi, oricum, extrem de instructiv să știm, intrucit am auzit că o ciștigătoare, studentă, a ajuns la repeten- ție iar alții, fără a fi prea mari talente, și-au părăsit munca).N-aș vrea să fiu rău înțeles. Nu urmăresc să depreciez nici muzica ușoară și cu atît mai mult pe inter- preții ei. Ascult cu multă plăcere o emisiune de calitate și mă înclin în fața talentului, dar fiecare lucru trebuie să-și aibă rostul său și să fie făcut la timp potrivit. 

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

ȘERBAN RADULESCU 
cercetător științific 

Institutul de Istorie

ne și el numai la această suprafață. Va mima idealul, va „arăta" improvizația lui de ideal cu viață de baloane de săpun. Scriitorul care își respectă scrisul va căuta să simtă, să „prindă", să pună în evidență nu suprafața, ci tumultul curenților de profunzime, hotărâtori, determinanți. Sigur, evidența acestor curenți poate, în anumite momente, șoca, poate deranja spiritul liniștit, pustiit de liniște. Scriitorul comunist militant nu poate fi un spirit placid alunecând comod pe suprafața realității sau a visului. El trebuie să-i reflecte sensul a- dînc, revoluționar, la care nu se poate ajunge decît cu o conștiință dinamică, vie, angajată.Scriind aceste rînduri, nai-am închipuit mereu viața noastră de astăzi, tot ce reprezintă România acum, un imens fluviu.
A ARTEI

ție, ea nu constrânge dar obligi 
moral la acțiune, îa actul hotărâtor pentru definirea atitudinii umane. In sensul animării actului ea este parte integrantă a praxiologiei, este cu atât mai valoroasă cu cît determină acte săvârșite în favoarea idealului pe care-1 promovează. Cu alte ou- vinte criteriul valorii este pînă la urmă tot eficiența socială a 
operei. Cine dintre scriitori sau piotori, compozitori sau arhitecți nu-și dorește această glorie de a fi veșnic prezent, măcar în parte, în gesturile hotărâtoare ale vieții, în amintirile și idealurile oamenilor, parte constitutivă a spiritualității care animă marile mișcări sociale ?Actualitatea operei de artă este un deziderat al artistului, în primul rînd, dar și unul al publicului, o condiție esențială a valorii, înțeleasă nu numai ca moment al contemplării, al discursivului, al explicativului, ea culminând în actul care schimbă o împrejurare, un eveniment, un caracter. Unii artiști, chiar dintre cei care organizează simpozioane și dezbateri, cred că a fi actual înseamnă a fi mereu prezent la festivități, în pagina întâia a ziarului sau revistei editate de amiedi literari, la curent cu ultimele invenții stilistice la modă. A fi monden nu înseamnă însă a fi actual.„Tumul de fildeș" se poate clădi și din cuvinte, din superficialități de moment. îndepărtîn- du-se de miezul lucrurilor, de a- devărul care poate fi descoperit direct, în experiența reală a vieții, artistul se izolează, își anulează treptat forța de a sugera prin plasticitatea modelelor transmițătoare de emoție, de pasiune, acțiuni. Munca asupra paginii, renunțarea, dăruirea de sine, chiar retragerea în sine, pentru meditație, pentru o concentrare maximă, sînt momente necesare ale elaborării valorii autentice. Brâncuși a dat artiștilor un exemplu strălucit scriind câteva rânduri despre Tudor Vladi- mirescu, cel oare retras la Tisma- na, deci în aparență tot într-un „turn de fildeș", cocea în minte planul răzmeriței iar sub anteriu purta ascunsă sabia cu care o va săvârși.A fi actual, a acționa în miezul realității, înseamnă a înțelege esența proceselor socialismu
lui, sensul lor îngemănat cu soarta oamenilor. A fi în miezul realității este prea puțin, a descrie obiecte și fapte, a face in
ventare lirice înseamnă a fi paseist. Artistul are dreptul, cel puțin egal cu cel al inginerului, de a transfera imaginația conformă sensurilor de dezvoltare a realului, în act creator, în operă de artă. Ce era actualitatea civilizației dinainte de Jules Verne și ce era fantezia? Fantezia scriitorului copilăriei noastre a rămas undeva în urmă, în copilărie. Realitatea civilizației actuale a depășit cu mult fantez®. A fi realist, a fi actual în artă, nu înseamnă a umbla mereu în umbra inginerilor, a întocmi procese verbale literare ci a desprinde sensul general social, aocentul politic al sentimentelor, idealul din lucruri și a le premerge chiar, a le prefigura. *••••••••••••••••

DAN 
ZAMFIRESCU: ATITUDINI

Cit de fertil poate fi un contact susținut cu istoria și literatura română „veche" ne-o dovedesc, în citeva rînduri în chip remarcabil, aceste frumoase pagini de simplă publicistică ale criticului literar Dan Zamfirescu. Bun cunoscător al evului mediu românesc, autorul acestor Atitudini se ocupă de chestiuni Ia ordinea zilei in literatura contemporană. Iată, de pildă, să luăm o anumită nemulțumire tot mai simțită, dacă nu și tot rhai declarată, produsă de proza actuală și, în genere, de anacronismul unei părți nu tocmai neînsemnate din romanele „de azi". Reluarea unei vechi întrebări, „de ce nu avem roman ?“, nu vrea să spulbere pe acelea ne care le avem, ci exprimă dificultatea in care se află „genul proteic" de a nu folosi deplin o istorie ce-1 merită cu prisosință. Situația este acum, fireș- te' diferită față de momentul cînd M. Ralea și alți critici răspundeau acestei întrebări. Concluzia era, atunci, că un anumit tip de roman pretinde un anumit tip de experiență socială și Istorică pe care noi n-am fi a- vut-o. Discutabilă, și atunci, iată însă că azi romanul, literatura în general, dispune de o istorie pasionantă cu care omul întreține raporturi cordiale. Istoria nu-și arată chipul abia în manual sau tratat.Spre deosebire de Sadoveanu, de exemplu, prozatorul; țle azi și de mîine nu va aștepțț șă a- pară cronica pentru a-și <ja seama de aceste raporturi,pentru a le clarifica sensul și jHntru a scrie „romane istorice". Asemenea raporturi în care interesele, acțiunile și deciziile nu mai iau chipul fatalității, ci al necesității și care favorizează ea atare libertatea fiecăruia de a. sef dezvălui așa cum este, libertate ce creează multora, o neașteptată dificultate de dezvăluire (de unde se nasc și forme literare ale fricii de dezvăluire) — asemenea raporturi de o tăioasă cordialitate apelează ca niciodată la resursele morale ale individului. Poate niciodată ca pînă acum n-a însemnat istoria un asemenea apel la aptitudinea etică a omului la fondul moral capabil să susțină o fermă și consecventă atitudine politică. Ce ne arată istoria mai veche în această privință ? Că unii dintre cei mal importanți exponenți ai poporului român, printre care nu puțini oameni de cultură, intelectuali militanți, au avut o uimitoare aptitudine etică, un idealism moral pe care istoria l-a pus In condiții cel puțin dificile. Raporturile omului cu istoria n-au fost de fel cordiale. Din acest contrast s-au născut mari tragedii. Bălcescu este prototipul unei astfel de tragedii în plin început de epocă „modernă" spre a nu mai vorbi de Tudor Vladimirescu sau do- cițiva dintre cei mai importanți voievozi europeni care au fost românit Mihai, Ion Vodă, chiar Ștefan ș.a.). Istoria le-a curmat acestora o atitudine politică ce, altminteri, era perfect compatibilă cu marea lor aptitudine morală. Echilibrul, măsura, simțul proporțiilor, realismul considerării situațiilor de o diversitate de cele mai multe ori neliniștitoare au devenit din această cauză tot atîtea trăsături și funcțiuni ale simțului nostru moral, categorie fundamentală modelată istoric, a tipului re care-1 reprezentăm. Spirite mai pripite, ori de un dinamism superficial au putut taxa o asemenea trăsătură drept încetineală, prudență vinovată sau, dacă ne gîndim la Sadoveanu, chiar paseism contemplativ. „Indiferentismul" acesta este efectul unei miopii deformante.Această „istorie" a raporturilor omului cu istoria, precum și, mai ales, aceea de astăzi în care libertatea, necesitate înțeleasă, creează un regim imposibil indi

ferenței, pasivității, versatilității ș.a.m.d. — ceea ce nu însemnează că ele nu se mai pot manifesta ! — și stabilește o egalitate, virtuală pentru fiecare, intre aptitudinea morală și idealul politic nu este ea, oare, materia i- deală’pentru „genul proteic"?. Neîndoielnic că da, însă citind ceea ce e de citat și, mai a- les, citind ceea ce se poate citi, întrebarea-care s-a pus, „de ce nu avem roman ?“ este într-o bună măsură îndreptățită. Romanul social — chiar dacă ne grăbim deseori să amintim de existența unor plate romane descriptive confundate cu romanele sociale — nu este cea mai reprezentativă victorie a prozei de azi. Desigur, nu se pot minimaliza încercările oneste care înconjoară de la respectuoasă distanță Desculțul lui Zaharia Stancu, Bietul Ioanide, Scrinul negru, romanele lui Marin Preda, N. Breban, Fănuș Neagu, Al.
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Ivasiuc, E. Barbu, D. R. Popescu, Petru Popescu și, poate, alți cîțiva (chiar și unele dintre a- cestea fiind vinovate de tot felul de travestiri, chei, hieroglife ori plăcerea pitorescului estetizant) insă este evident că „producția" curentă nemulțumește pe toată lumea ori prin lustruire stilistică ori platitudine fără stil. Nu mă îndoiesc că nu pentru a observa că această „producție" exprimă un nefast cult al provizoriului este neapărat necesar să facem apel la tradiție, la e- xemplul înaintașilor. Este, în schimb, necesar să apelăm la tradiție, cum face Dan Zamfirescu, pentru a înțelege mai bine ce fel de istorie „ajută u- neori geniul improvizației" : „Strămoșii noștri n-au clădit în granit decît Miorița, poveștile, horele, infinitatea de forme ale artei populare. Ei au clădit în lemn — material perisabil — fiindcă știau că voievozii le vor porunci periodic să ardă totul pînă-n temelii, ca dușmanul să nu cucerească, vremelnic, decît cenușa fumegindă. Dar au păstrat neatinsă această patimă a desăvîrșirii, cu care a doua zi după bejenie se apucau să-și ridice din nou casele (...) Cît de puternică — prin compensație la tragica nevoie de a zidi perisabil — va fi fost în acești oameni setea creației „granitice", dacă au știut să inventeze vopsele, scoase din sucul ierburilor a- cestui pămînt și din pietrele lui. 

care nici astăzi nu-și trădează secretul analizei laboratoarelor moderne". Cultul provizoriului ce' străbate o bună parte din proza modernă nu este, in mod sigur, ajutat de istorie, ci o expresie, uneori amuzantă, cel mai des tristă, a unui egîIfsTh sălbatic, „personalism" fără limită, pus in mișcare de vanitate și veleitarism fără virată. Aici nu-i vorba de întindere, de număr de pagini ori de nu știu ce proză de tramvai, ci, dacă este o confuzie, de confuzia dintre confesiune, mărturie și narcisism, egoism. Multe „scrisori" literare — romane sau nu — date drept confesiuni, mărturii, nu sînt de- cit lamentații înălțate generos ca un fum gros de tămiie in jurul unui minuscul idol, autorul însuși. Uneori acestea sînt confundate, ori tratate cu bună știință drept dezbateri morale, crize etice, etc și salutate în numele spargerii unui atractiv estetism conservator și laș. însă se știe că și afectarea crizei morale poate fi o foarte bună formă de lașitate sau măcar; nesin- ceritate. Primul exemplu care imi vine în minte este al aee'.dt memorabil Suslănescu din Setea lui Titus Popovici. Personaj e ne atrage atenția asupra faptului că nu am avut un singur tip de intelectual și, de altfel, același remarcabil autor ține să ne-o mai reamintească o dată într-o nuvelă tulburătoare (Moartea lui Ipu).Dan Zamfirescu beneficiază din plin de avantajul de a medita la actualitate de Ia înălțimea marilor repere : el formulează obiective și pune întrebări generale, foarte cuprinzătoare (In acest caracter prea cuprinzător ar putea fi plasată și principala noastră obiecție) cu acea lipsă de sfială și de cutremurare neofită în fața contemporanilor, proprie celor „vechi". El nu este neînțelegător față de cei de azi și nici nedrept, ci îi privește cu un firesc curaj prin- tr-un ochean întors, de la distanța pe care în chip „fatal" o creează marile repere pe care le frecventează curent (ultimul : învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie). De aceea nici nu depășește un anu-, mit caracter general de a discuJ ta iar de o adevărată analiză nici nu poate fi vorba. Iată, însă, definiții memorabile, cu care ar putea începe ori sfârși pătrunzătoare analize t Căci ce este Săptămîna patimilor, care este, dacă vreți, „mesajul" acestei piese ? Este istoria unei victorii imposibile" sau „Viteazul este explicarea unei tragedii fecunde" Temperamental, tipologic, funcțional, cei doi „viteji" seamănă ca două picături de apă, Ion Vodă fiind repetiția generală a lui Mihai. Sînt, aceștia, voievozi al căror destin personal intersectează o clipă doar istoria țării, dar clipa aceea este hotărîtoare spre a-i urca pe ei in cerul gloriei și a produce zguduirea conștiințelor, spre a face prin Însăși „nebunia" lor dovada că se pot infringe niște bicisnicii greșit numite „realități" de către cei lași. Sînt cei ce se revoltă împotriva „condiției istorice", o violentează violentîndu-și țara, contemporanii, înțelepciunile ; cei care pier prin defectele inerente propriilor calități. Sint marii „halucinați", îm’orăcați in „cămașa morții", așa cum a spus-o despre sine al treilea dintre ei : Tudor din Vladimiri (...) E- pisodul vizitei la împăratul și simbolul „planetariului" prin care marile împărății își rîn- duiau treburile și în care „nu era loc pentru țara valahului" reprezintă o pagină de o bogăție de semnificații pe care numai un om al veacului nostru poate să o sesizeze".
C. STĂNESCU

(Urmare din pag. I) timp se face o selecție pentru secția de regie de teatru a Institutului „I. L. Caragiale" dinBucurești. Absolvenții de origine maghiară ai secției de regie a acestui institut vor fi repartizați în teatrele maghiare. La ora actuală se simte însă o acută nevoie de a -reîmprospăta cadrele regizorale.Din 1963 pe lingă institut funcționează un .Studio pentru construcția căruia s-a investit suma de un milion de lei. E vorba de o sală de spectacole cu o capacitate de 200 de locuri, dotată eficient cu o tehnică modernă, în care sînt prezentate spectatorilor mureșeni producțiile anului IV (patru premiere pe an), asi- gurîndu-se un venit de 100 000 lei anual, bani care intră în bugetul institutului și sînt folosiți pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru și studiu ale studenților. Asta înseamnă că peste trei ani investiția făcută va fi practic recuperată. Repertoriul anului IV (ale cărui spectacole constituie o adevăr? ă stagiune) conține piese clasice și contemporane românești și maghiare. Spectacolele, jucate în limba maghiară, sînt prezentate și în cîteva din orașele și comunele județului. Calitatea selecției este discutabilă. Alături de nume de certă notorietate figurează și reprezentanții unei dramaturgii mediocre sau chiar slabe, ceea ce evident nu este de dorit. Bugetul institutului se ridică la aproximativ nu milion opt sute de mii de lei. Costul unui an de învăță

mânt pe student e de aproape 52 000 de lei.Cifra este semnificativă și subliniază riscul pe care și-l asumă comisia de admitere atunci cînd dă o notă de trecere unui candidat. E vorba de o investiție masivă care trebuie garantată prin talent și prin evoluția ulterioară a absolventului în teatru. Unele ciudățenii pot fi semnalate în acest context. O dată cu acceptarea sa în anul I, în urma unui concurs de admitere în care figurează pe lingă probele practice și unele probe teoretice de cultură generală — cum ar fi limba și lite
VIITOAREA AFIRMARE A TÎNĂRULUI ACTOR

ratura română și limba și literatura maghiară — probe notate cu calificative de la 1 la 10, ceea ce pune în netă inferioritate candidatul talentat dar puțin pregătit teoretic, studentul este pus să semneze un contract. Părțile contractante — de o parte rectorul institutului, de altă parte studentul — se obligă să respecte clauzele înscrise pe hîrtie. Una dintre ele, o obligație a rectorului este aceea de a asigura un post într-un teatru absolventului. Iată anomalia. Cifra de școlarizare este conformă nevoilor presupuse ale teatrelor. Ea este însă fixă și îi dă studentului o siguranță pe care — după părerea noastră — 

nu ar trebui să o aibă în acest fel. Se contează pe el peste patru ani și institutul e oarecum obligat să-1 facă absolvent, adică actor, indiferent de evoluția sa. Pentru că aici se poate Intîmpla să treci peste probele de admitere, al căror caracter, ou toată bunăvoința, rămîne totuși superficial, să dai dovada unei forme de talent dar să râ- mîi la asta, fără nici o garanție că vei deveni altceva decît o cuminte păpușă în teatru, executant docil și lipsit de vlagă. Or, funcționarismul In teatru e un pericol, un factor antiartis- tic. Nu trebuie să uităm că poți 

învăța să reciți o poezie, să improvizezi cîteva situații (aceleași de mult timp), că te poate pregăti un actor care să-ți formeze o intonație potrivită, cîteva reguli de mișcare și în felul acesta să faci față examenului. Chiar și cadrele didactice ale institutului recunosc ineficienta sistemului actual de selecție și rigiditatea cifrei de școlarizare. Se propune considerarea anului I ca an experimental și ridicarea cifrei admișilor pînă la 10 din care apoi în anul II să se selecteze cei demni să devină actori conform necesităților teatrelor.în relațiile cu teatrele mai apare o problemă încă nerezol

vată. Dintre absolvenți, trei sînt băieți și două fete. Or, directorii teatrelor cer tot timpul actrițe tinere pentru rolurile pe care Ie au. Cîndva funcționau înaintea examenului de admitere niște cursuri de pregătire în care se făcea de fapt o preselecție. Acum acerie cursuri nu mai sînt obligatorii și se numesc consultații. Numărul candidaților care se prezintă în fiecare an este relativ redus. Mai demult era obiceiul ca unele cadre didactice să facă turnee prin Transilvania pentru a cunoaște activitatea trupelor de actori amatori, adică să de

pisteze talentele în licee sau în alte instituții. S-a renunțat la această metodă și nu se știe de ce, fiindcă institutul are condițiile materiale pentru a asigura deplasarea profesorilor. E o problemă de calcul al probabilității : dintre 600 de candidați probabilitatea găsirii unor talente reale e mai mare decît dintre 60. Preponderent, între cei admiși se găsesc orășeni (iată compoziția studenților după localitățile din care provin : 11 din Cluj, patru din Tg. Mureș, cinci din Oradea, doi din Arad, trei din Satu-Mare și Salonta, unul din Brașov, patru din localități rurale, unul din Sf. Gheorghe). Este evident că ni

velul pregătirii teoretice și practice al unul orășean care poate vedea teatru în fiecare zi, care poate avea un profesor, este altul decît acela al unui candidat provenit de la sat. Frecvența mică a celor proveniți din mediul rural se poate explica și prin persistența unei anumite mentalități legată de profesiunea de actor, considerată „ușuratică". In același timp numărul mic al candidaților, în general, se datorează poate și orientării clare a absolvenților de liceu spre profesiuni specifice acestui secol și, desigur, potrivit necesităților sociale. E 

nevoie deci de o propagandă susținută în profitul institutului, de o activitate organizată de depistare a talentelor, lucru valabil pentru întregul învățămînt artistic și mai ales pentru cel teatral, unde înclinația se manifestă imprecis, unde nu există o școală, un liceu cu profil special, așa cum există pentru muzică și arte plastice, unde candidații se culeg și dintre veleitari orgolioși și dornici de succese ieftine, uneori dintre absolvenții care nu au reușit în alte părți, dintre elevi cu note foarte mici, certați de cele mai multe ori cu științele exacte, pasivi. De aceea problema modului de selecție și severității 

sale, precum și găsirea unor mijloace eficiente de testare a talentului este acută. In alte țări există o experiență de care se poate ține seama. Cunosc tripla selecție la care sînt supuși candidații în aoeste țări. Calitățile lor (simțul ritmului, muzicalitatea, fotogenia, cultura generală, inteligența) sînt cercetate prin multiple filtre. Revenind la sursa candidaților și la modul în care ei evoluează s-a putut observa că de multe ori orășenii pot părea descurcăreți, lipsiți de complexe, dar nu progresează, pe cînd studenții proveniți din mediul ru

ral,'după un proces destul de scurt de adaptare arată o evoluție surprinzătoare. Aș mal menționa faptul că din București, care după informațiile mele reprezintă cea mai mare aglomerare urbană de populație maghiară din România, în toată istoria institutului nu a venit nici un candidat. De la înființarea institutului o treime din cei intrați au absolvit. Asta înainte de a se introduce sistemul contractelor.Studentul de la teatru este un om foarte ocupat. Numărul orelor săptămînale atinge cifra de 40. In mod oficial anul I are 29 + 10 ore care reprezintă așa-zisele cursuri facultative 

(de fapt obligatorii — limbi străine, prozodie, istoria literaturii universale, cunoștințe muzicale). Anul II — 30 + 8 ore. Anul III — 30 + 4 ore. Anul IV — 25 de ore. Zilnic se mai fac cel puțin 2 ore de repetiții la Studio în care sînt angrenați Și studenții din anii mai mici, pe lingă cei din anul IV. Piesele jucate au nevoie de mai mulți interpreți decît cuprinde anul IV. Nu am transcris acest program ca să obțin o reducere a numărului de ore. Nici chiar studenții nu doresc acest lucru și ei își petrec mai tot timpul cu mare plăcere pe scenă și în 

clase, în biblioteca foarte bine dotată. Dar, oricum, le rămîne foarte puțin timp pentru cultura generală, pentru exercițiile individuale. Metodele de lucru cu studenții sînt uneori anacronice. Cadrele didactice sînt supuse și ele unui program încărcat fiind, cum am spus, unii dintre ei actori, oameni care fac deplasări prin județ sau în mari centre culturale. Și lor li se cere timp pentru a se putea ține la curent cu noile metode de predare. Din acest punct de vedere nici chiar biblioteca nu poate suplini nevoia de informare. Există absolvenți care au fost folosiți în diverse filme românești, există profesori care au 

interpretat roluri de amploare în aceste filme, dacă n-ar fi să-l cităm, dintre ei, decît pe maestru Kovacs Gyorgy. După opinia noastră e dificil să-ți înveți meseria de actor chiar numai și numai în limba ta maternă. Absolvenții sînt deci folosibili doar în filme, unde de cele mai multe ori trebuiesc dublați pe banda sonoră. Și asta pentru că numărul orelor de limba română în cadrul programului general este relativ redus. Firește, trebuie evitată supraîncărcarea, dar trebuie găsită o soluție potrivită, ce urmează să fie gîndită în funcție de interesele personale ale actorului aflat deja în teatru, dornic și capabil să se afirme în fața unui public cît mai larg, închei aceste însemnări cu observația că ritmul de recuperare a investițiilor pe care statul le face, ca și în cazul oricărui student, este aici un ritm relativ, determinat de factori subiectivi nefiind vorba aici de o producție materială concretă. Dar ritmul acesta, așa cum este el, va crește în funcție de talentul actorului intrat In teatru. în funcție de publicul pe care-1 atrage, de numărul mare de spectatori. De aici concluzia că responsabilitatea profesorilor acestui institut este extrem de mare și că trebuie găsite metode adecvate pentru a oferi publicului actori de real talent, metode de selecție, de testare, științifice, metode de predare moderne.



u " .1 uimi------

• os *•# 9 S

O permanentă confruntare cu 
exigențele realității este condiția 
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magtnfi letroepeo tiv® a rezultatelor consemnate ou prilejul conferinței organizației județene Sibiu a U.T.C. 1 l-a alăturat concluzia că, în ultimii doi ani, activitatea organizațiilor U.T.C. s-a desfășurat la un nivel superior. în același timp, s-a subliniat în contextul acesta prezența permanentă a inițiativei in viața orga
nizației județene Sibiu a U.T.C „ 
rolul ei de a cristaliza, ca model, in acțiuni organizatorice noi, ine
dite, experiența specifică de lu
cru a unei perioade de timp, intr-un domeniu iau altul, ceea ce 
nu este deloc intimplător intr-un 
fudeț care ocupă locul al patru
lea in producția materiali a ță
rii ți ca participare la venitul 
național. Suita bogată de forme ji modalități cu caracter de noutate întreprinse în ultimii ani. a fost evocată analitic în conferință, corelîndu-i argumentele eficacității și demons triad convingător că această organizație are 
calitatea de a fi un adevărat la
borator de concepție și experi

enținîndu-se în cim- 
pul vast și divers al 
sarcinilor actuale ți 
de perspectivă, dez
baterile conferinței 
organizației județe

ne U.T.C. au marcat cu insistență 
ideea după care împlinirea aces
tora este inevitabil determinată 
de îmbunătățirea pe toate planu
rile a activității organizatorice Și 
de mobilizare a tuturor tinerilor 
în procesul de înfăptuire a lor. 
In contextul creării unor condi
ții cit mai propice satisfacerii a- 
cestei necesități, locul acordat 
întăririi vieții interne de organi
zație a fost implicat în însăși a- 
naliza făcută de conferință asu
pra îndeplinirii obiectivelor a- 
flate și pînă acum pe masa de 
lucru a organizației județene 
U.T.C. S-a subliniat astfel faptul 
că deficiențele semnalate în rea
lizarea unor acțiuni și-au găsit 
mai întotdeauna un corespon
dent în scurt-circuitele existente în domeniul vieții interne de orCaracterul practic, eficient și realist al fiecărei acțiuni întreprinse, legătura strînsă care trebuie să existe Intre acestea Și preocupările majore ale celor a- proape o sută de mii de tineri din fabrici, uzine, din a- gricultură, de pe șantierele de construcții, din facultăți și școlile județului, a constituit ideea centrală a dezbaterilor conferinței organizației județene Brașov a U.T.C. Inițiativele mobilizatoare legate de îngrijirea utilajelor sau buna gospodărire a locului de muncă, asociate altor activități, 
olimpiadele pe meserii, schim
burile de experiență, consfă
tuirile, simpozioanele pe diverse teme, au creat în ansamblul muncii educative premisele dobîndirii unor bune rezulCele ce s-au spus în darea de seamă a conferinței, iar mai apoi de către majoritatea delegați- lor care au luat cuvîntul, aveau să constituie un subiect predilect al discuțiilor prelungite și în pauzele lucrărilor. Era, desigur, limpede pentru toată lumea : problemele majore în toate domeniile care impun prezența și intervenția organizațiilor U.T.C. îi interesau în egală măsură pe toți. Se punea însă întrebarea cum poate acționa fiecare organizație. determinată de realitățile specifice în mijlocul cărora trăiește, în ce fel își poate pronunța cuvîntul propriu, care s-o reprezinte.— Cred că mai ales prin ceea ce n-am făcut consecvent pînă ■cum, era de părere Romulus 

mentare au euocea a unei largi 
varietăți de modalități organiza
torice.într-un tablou selectiv, suo- cint, transcriem o parte dintre a- oeste forme proprii, așa cum au fost amintite de la tribuna dezbaterilor forumului tineretului libian :• „Să gospodărim cu griji metalul" și „Să lucrăm cu consumuri specifioe reduse", acțiuni lansate de Uzina „Independența" și reluate de alte întreprinderi ;• Lansarea unui concurs pe țară pentru tinerii inovatori. în județul Sibiu au fost înregistrate în acest an, 180 propuneri dintre care 115 în valoare de cinci milioane lei, sînt deja acceptate;• Au apărut „Ritecus' (la U- zina de piese auto) și „Tribuna 
tineretului" (la Uzina „Independența") — reviste de informare și atitudine ale comitetelor U.T.C. — precum și „Buletine' 
și „Foi volante' ;

e Un teatru de vară cu 1 500 locuri, construit prin muncă vo- luntar-patriotică de tinerii din municipiul Sibiu;• Ateliere-școală ou plan de 
ganizație. Conținutul ei uneori 
sărac, ca ți pauzele intervenite, în ritmul desfășurării sale s-au 
răsfrînt nu o dată negativ asupra 
îndeplinirii sarcinilor concrete, 
limitîndu-le influența educativă. 
Unul dintre vorbitori relata o si
tuație semnificativă în acest 
sens. La o acțiune inițiată de or
ganizația sa au răspuns doar 12 
din cei 90 de membri. Amănun
tul nu era un simplu accident, 
iar explicația reală a fost ți ea 
semnalată. Aceasta fusese singu
ra acțiune organizată în ultimele 
luni și, în mod firesc, intr-un a- 
semenea climat de inactivitate, 
tinerii își pierduseră treptat o- 
bișnuința de a răspunde chemă
rilor, obișnuință pe care ar fi 
păstrat-o numai un ritm consec
vent de participare.

Acestui exemplu i s-au adău
gat și altele. CONSTANTIN ȚI- 
ȚEICA, delegat al organizației 
U.T.C. de la Uzina de prelucra
re a maselor plastice, arăta în 
cuvîntul său că dificultățile în- 
tate practice ale tinerilor la locurile de muncă, ambianța favorabilă integrării mai rapide a proaspeților absolvenți ai școlilor profesionale în ritmul de activitate și în viața colectivului. Participanții la discuții — Marin MATEI, secretar al comitetului U.T.C. de la Fabrica de rulmenți, IOAN DE- 
NEȘ, tractorist la I.M.A. Făgăraș, Erika STENZEL, elevă la Școala profesională M.I.U. Brașov, Dima LUCIA, elevă la Liceul din Predeal, Iosif COR- 
MOȘ, constructor pe șantierul 501, Aurel CHERECHEȘ, student la Institutul politehnic, 
Popister ELISABETA, secretara comitetului comunal U.T.C. Feldioara etc. — se refereau însă, printre altele, și la o serie de acțiuni specifice tineretului cum ar fi „Să lucrăm 
două zile pe săptămînă cu scu
le economisite", „Cartea tehni-

PREDESCU de la U.U.M. To- pleț. Socot că orice calificare autentică începe nu de la absolvirea școlii profesionale, ci de Ia intrarea tînărului în producție, cînd, pe lingă priceperea de a mînui unealta, este nevoie și de o respectare conștientă a rigorilor disciplinei de producție, în școală abaterea de la această disciplină înseamnă o notă mai mică în catalog, pe cînd o abatere similară la nivelul producției afectează munca întregului colectiv. în direcția aceasta trebuie să insiste organizația noastră, cultivînd prin modalități de lucru concrete responsabilitățile fiecărui tînăr față de colectivul său.— Cred că în acest scop — intervine și Gheorghe BORCEA- NU, de la C.S.R. — secția oțe- lărie, este necesar ca activitatea organizației U.T.C. să se desfă-

DE LA INITIATIVE 
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DRUM CARE LA

SIBIU
A FOST STRĂBĂTUT 

CONVINGĂTOR

producție propriu, în cadrul grupurilor școlare „Independența” și al Ministerului Industriei U- șoare.Perspectiva activității viitoare, dezideratele perfecționării continue care definesc fundamental preocupările organizațiilor U.T.C. din județ, pretind însă, în același timp, consolidarea și extinderea în toate organizațiile unde se fac utile, a tuturor acestor acțiuni despre care la început se vorbește ca „INIȚIATIVĂ". Adoptînd o astfel de concluzie, precum și
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TIVE

tlmpinate deseori își găsesc ex
plicația și în înțelegerea îngurid 
a rolului vieții de organizație, 
concepută numai ca un element 
formal și exterior acțiunilor pro
priu-zise, nu ca un factor de a-

ÎMBOGATIREA AC
TIVITĂȚII NU ESTE 
DOAR O PROBLE
MĂ CANTITATIVĂ, 
CI MAI ALES UNA 
DE CONȚINUT — 
S-A PRONUNȚAT 
CONFERINȚA DE LA

BRAȘOV

că și producția”, „Prelegeri de 
estetică industrială" și altele care, în pofida faptului că și-au dovedit valențele, eficiența practică în viața și activi-
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TUTURORșoare nu numai în funcție de o situație sau alta, ci să capete un caracter permanent, creînd un climat de perspectivă în care să se regăsească armonios acțiunile de moment". Pentru că important

boeirtrea de • trenaforma ta „ACTIVITĂȚI TRADIȚIONALE" cu un larg tecrsoric <te afirmare fi cuprindere, conferința a precizat — m acaat procee de tre
cere de la „inițiatsrJ* te _ț-cxi»- 
rupte, conaobdăn g anocnfiri n por cu tnsdfs dmomaca ciegri ts- 
neretulus — voi proiecte atrăgătoare, iorerecante. Programul de activități aprobat de delegați face convingător această demonstrație, oferind tm de lucrudeosebit de valoros. numeroase „inițiative* viitoare. Urinează si ia ființă un „CINETEHNIC- CLUB" care va realiza patru reportaje — „Miteaetni acuzd”, 
„Valoarea „Buna
servire". „Condițiile de munci 
ți de viață ale hne-etulu" — ce vor fi prezentate la dezbateri ale comitetelor și activelor U.T.C., în fața tuturor tinerilor, în scopul mobilizării la îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, la folosirea maximă a capacităților de producție, reducerea consumurilor de materii prime și materiale. Ca și acesta. competiția „DIALOGUL MESERIILOR” 
firmare activă a tuturor capaci
tăților sale interioare. Pentru că 
departe de a fi un simplu apen
dice organizatoric, administrativ, 
al acțiunilor, viața de organiza
ție comportă multiple valențe e- 
ducatice, care-i conferă dreptul 
de a fi prin ea însori o preocu
pare înscrisă cu majuscule pe a- 
genda tuturor organizațiilor 
U.T.C. Pornind de la acest ade
văr, NICOLAE JELINSCHI, de
legat al organizației U.T.C. din 
comuna Vemești, sublinia faptul 
că viața de organizație se recla
mă în permanență ca un coefi
cient educativ pentru oricare ac
țiune a organizației, ci ea aco
peră întreaga sferă a activității 
sale, e capabilă să stimuleze 
creșterea răspunderii ți maturi
tății tinerilor pentru prestigiul 
colectivului, pentru realizarea 
scopurilor urmărite. Cu atit mai 
mult, cu cit diversitatea ți com
plexitatea registrului de atribuții 
aflat în actualitatea imediată a 
organizației județene U.T.C. pre- 
tatea tinerilor. cînd n-au fost abandonate, au devenit simple manifestări formale. Ei sugerau reluarea și îmbogățirea unor astfel de idei și inițiative, necesitatea ca acestora să li se imprime o nuanță mai vie, mai atractivă, astfel îneît să contribuie cu mai multă eficiență la educarea tinerilor în sensul sarcinilor curente și de perspectivă ale acestora, să asigure, în a- celași timp, o mai mare varietate modalităților specifice de intervenție a organizațiilor U.T.C. Ceea ce s-a cerut însă, mai întîi de toate, în conferință a fost ca această diversitate, atît de necesară în condițiile sporirii îndatoririlor organizației U.T.C., să nu se o- prească doar la enunțarea cî- torva titluri de acțiuni în plus, care să realizeze numai o creștere cantitativă, ci să abordeze 
mi se pare că este, în sesizarea și remedierea unor neajunsuri care par mărunte sau accidentale. să privim din perspectiva posibilității ca pe parcurs să devină probleme mai mari, ce solicită o mai serioasă concentrare de forțe. Nu putem lăsa un asemenea unghi de abordare numai pe seama organizației U.T.C. a întreprinderii, în ansamblul ei, ci sîntem datori să-l aplicăm noi în primul rînd, fiecare organizație de bază U.T.C., fiecare om la locul său de muncă.La rîndul său, Grigore AL- BICI, delegatul de la U.C.M. Reșița, secția motoare Diesel, adaugă și el acestor puncte de vedere necesitatea ca activitatea organizației de bază U.T.C. să fie privită în toată complexitatea ei, să aducă în centrul preocupărilor sale, alături de proble- 

'peotre rinertl dl” domeniul ccm- stracțiilor de mașini, specialiști tn aparate și instalații electrice, stelari p arhitecți\ organizarea „CASEI BRESLELOR" — centru de creație pentru cei mai tineri meaeriag. ale căror produse ror fi periodic prezentate tn «- poziții cu vîr zare. deschise in localul „CENTRULUI DE PROPAGANDĂ TEHNICĂ SI O- RIENTAFE PROFESIONALĂ A TINERE 1 ULUI* — înființarea „AGRO-CLUBULUI". tn- rentia de a fi ptebuate unele ferme ta vederea stabiliri unor TABERE PERMANENTE DE MUNCĂ PENTRU ELEAT, editarea -ALMANAHULUI TINERILOR MESERIAȘI — SIBIU TI" (sinteză a celor mai bune rezultate ale organizațiilor V.T.G și ale tinerilor tn activitatea profesională, de creatie tehnici tn munca ’ vohmtar-patriotkă etc.), sau instituirea premiului ș> trofeului „CEL MAI BUN TÎNAR INOVATOR" reprezintă tot atâtea „proiecte de inițiativă*, noi elemente ale dezvoltării tn cadrul procesului amintit.
ION TRONAC

tinde mijloace și modalități de 
acțiune adecvate. Izvorul cere le 
poate genera, s-a afirmat tn con
ferință. trebuie căutat in large 
consultare a tinerilor, aflat in va
lorificarea deplină a capacități
lor lor, prin stimularea consec
ventă a fiecărei inițiative, a fie
cărei idei. Tocmai aceasta carac
terizează viața unei organizații 
U.TlC„ prezența ei autoritari pe 
toate planurile.Și dacă acestea sint premisele 
absolut necesare conceperii și 
pregătirii acțiunilor ca atare, in 
aceiași timp ele sînt ți un rezul
tat firesc, la fel de necesar. El 
trebuie însd dovedit în practica 
fiecărui colectiv de uteciști, cu 
convingerea că se află la baza 
îndeplinirii cu succes a amplului 
program de acțiune trasat de 
conferința organizației județene 
Buzău a U.T.C., care oferă su
gestii fertile pentru perioada ur
mătoare.

TRAIAN GINJU

formule noi, capabile să reflecte fenomenele multiple în conținut, să imprime o mai mare profunzime activității.Permanentizarea acțiunilor cu ecou în masa tinerilor, împrospătarea, îmbogățirea în conținut și adaptarea lor la sarcinile imediate ale întreprinderilor și unităților respective, intensificarea activității de educație politico-ideo- logică în rîndul tinerilor muncitori, țărani cooperatori, elevi și studențî, amplificarea participării acestora la realizarea bunurilor materiale și spirituale ale colectivelor din care fac parte au reprezentat nu numai concluziile firești ale dezbaterilor conferinței. Ele au devenit jaloanele muncii de viitor ale fiecărei organizații U.T.C. dfei județ.
ROMULUS LAL

mele de calificare sau atitudine față de muncă și pe cele legate de modul de viață al tînărului, de pregătirea sa multilaterală în raport cu lumea din jurul său. Toate aceste opinii, adăugate la cele rostite de participanții la dezbateri, au subliniat astfel ideea că în eforturile depuse de întreaga organizație județeană în ansamblul ei, .pentru atingerea unor scopuri comune, un loc de prim ordin revine organizațiilor U.T.C. din secții și ateliere, celor de la nivelul formațiilor de lucru din întreprinderi și unități agricole, care își pot aduce o contribuție cu adevărat proprie, izvorîtă din necesitățile lor imediate și de viitor din studiul atent al posibilităților și direcțiilor pe care acestea le sugerează.
I. DANCEA
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Abandonindu-w xhe«n» cunoscută : succese — lipsuri, problemele specifice elevilor au fost tratate în cadrul conferinței organizației județene Prahova a U.T.C. în raport de ceea ce așteaptă societatea de la produsul finit al școlii. Cu acest unic barem au fost judecate performanțele unor elevi dar și mediocritatea multora, coexistența, în a- celași oolectiv, a elevilor oare învață avînd un țel precis, cu a celor care nu știu ce vor face în viitor. In conferință s-a subliniat că numai tn măsura în care organizațiile U.T.C. nu pierd din vedere acest raport direct devin, tn fapt, colaboratori ai școlii tn procesul complex de pregătire a elevilor pentru muncă și viață.în acest sens a interpretat și VALENTIN VAGNER, secretarul comitetului U.T.C. de la Liceul nr. 2 din Ploiești, activitatea profesională a colegilor săi. Sînt elevi ai aceleiași școli, spunea el. și cei care au obținut premii importante la concursuri sau olimpiade de mare răsunet precum Si alții care traversează anii de bivățătură vrfnd doar o notă în stare să le asigure promovarea. Pentru primii studiile liceale nu sînt un scop în sine. Pentru ei încadrarea profesională și socială, la absc'virea studiilor, va decurge firesc din interesul față de învățături. curiozitatea științifică, capacitatea de a corela cunoștințele căpătate cu activitatea vie de dincolo de porțile școlii. Organizația U.T.C. a liceului a rezistat tentației de a se mulțumi cu performanțele rftorva și a inițiat o larga rețea de cercuri aplicative și pe obiecte menite să atragă marea masă a elevilor. .Astfel, problema celor care învață pentru note, care nu văd mai departe de un trimestru și nu se întreabă ce vor face după bacalaureat, ocupă un loc central în atenția comitetului U.T.C.Acest unghi de vedere completează fericit preocuparea școlii de a-și înarma elevii cu deprinderi practice atît în cadrul orelor special introduse în programă cît si în afara lor printr-un ansamblu de măsuri menit să-i apropie pe tineri de sfera activității direct productive.Dacă în toate școlile din județ — s-a arătat în conferință — organizațiile U.T.C. vor găsi căi și soluții practice de sprijinire a școr Iii în procesul educării prin muncă și pentru muncă a elevilor atunci absolvenții care rămân în afara învățămîntului post- liceal dar și a producției vor dispare ca fenomen. Exemplul celor aproape 1500 de tineri din promoția anului 1970 a liceelor teoretice care nu și-au găsit încă propriul lor drum în viață este de natură să arate cît de grabnic trebuie să se modifice optica u- nor organizații U.T.C. din școli și a elevilor înșiși potrivit căreia abia în pragul absolvirii trebuie să se mediteze la drumul profesional. Această optică, dublată de lipsa inițiativei, explică numărul încă mic de cercuri aplicative existent la scara județului, inexistența unor contacte directe cu unităti productive, necesitatea creării unor societăți tehnico-aplica- tive la nivelul școlilor sau orașelor.Un alt aspect al aceleiași probleme, semnalat atît de darea de seamă cît și de mai multi vorbitori, se referă la prejudecata unor tineri și a părinților lor, conform căreia studiile liceale sînt incompatibile cu încadrarea, la absolvire, în munca direct productivă. Creșterea numărului de tineri care învață nu poate să ducă însă implicit la creșterea numărului funcționarilor, al personalului a- jutător. Sfera în care se produc bunuri materiale este cea care are în primul rînd nevoie de oameni luminați.Iaiă deci că printre preocupările organizației U.T.C. trebuie să se înscrie și combaterea acestei false credințe că nu este de „demnitatea" unui absolvent de liceu să învețe și să practice o meserie, că el se poate realiza ca om și ca cetățean numai în măsura în care abordează studii universitare. Lucru care nu se poate dobîndi decît prin imprimarea unui caracter formativ tuturor manifestărilor destinate lor, prin stabilirea unui echilibru perfect între ceea ce le oferim și sarcina de a da societății oameni cultivați, apți pentru muncă.
MARIETA VIDRAȘCU
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în timpul dezbaterilor prilejuite de conferința organizației județene Ialomița a U.T.C., cî- teva noțiuni vehiculate cu stăruință au reținut în mod deosebit atenția : calificare, orientare și integrare profesională, permanentizarea tinerilor pe posturile de lucru, disciplina de producție — noțiuni noi în conștiința acestui colț din Cimpia Bărăganului, apărute în timpul din urmă, dar devenite caracteristice, »u o sferă menită să cunoască o tot mai amplă și profundă extindere. Ele constituie tot atîtea încercări, modalități de punere în concordanță a activității organizației U.T.C cu noile realități trăite de județ. Tocmai de aceea ni se pare o- portun să ne oprim în rindurile de față asupra acestui aspect nou, specific, din viața și munca tinerilor și organizațiilor U.T.C.O coincidență simbolică în e- sența ei face ca. perioada de activitate a organizației județene a U.T.C. să corespundă cu însăși istoria județului' Ialomița. Cu doi ani in urmă, partidul a stabilit un ariralu program de ridicare a tuturor’ județelor țării, a celor mai .puțin dezvoltate economic în primul rînd. Era firesc, așadar, ca în conferință să se discute despre contribuția tineretului la activitatea industrială a județului, despre formele și mijloacele specifice prin care organizațiile U.T.C. au militat pentru formarea și consolidarea acestei noi tradiții și, mai cu seamă, despre modul în care educația politico-ideologică, desfășurată prin prisma caracterului hotărîtor al producției materiale, isi află corespondențe pozitive în integrarea profesională a tinerilor, în continua lor strădanie de perfecționare în meseria aleasă.Subliniind că o bună parte din cei aproape 40 000 de uteciști lucrează în prezent în industrie, pe șantierele de construcții și că pentru cei mai mulți din ei întîlnirea cu noul loc de muncă marchează și însușirea unei noi profesii — am schițat și perimetrul de ansamblu în care intervenția organizațiilor U.T.C. trebuie să se facă cu atît mal puternic simțită, activitatea de organizație să cunoască procesul de diversificare, de diferențiere impus de însăși structura schimbărilor petrecute. Amintim faptul că, nu cu mult timp în urmă, ziarul nostru găzduia în coloanele sale un articol de la o plenară a Comitetului județean Ialomița al U.T.C. : se dezbă- tea atunci, pentru prima oară, activitatea tineretului din industrie. între data acelei plenare și actuala conferință se înscrie un drum semnificativ, un proces — pe care comitetul județean, organizațiile U.T.C. l-au parcurs etapă cu etapă — de a- daptare a muncii de organizație la noile realități sociale, de însușire și perfecționare a acelor forme menite să-i mobilizeze pe tineri pentru confruntarea cu cerințele concrete ale producției, să le dezvolte o conștiință muncitorească. în acest spirit am consemnat multe din luările de cuvint. Numeroși delegați (printre care : AURELIAN BUTOI, inginer Ia Fabrica de ulei, maistrul ION TOMA, secretarul comitetului U.T.C. al Grupului de șantiere, VASILE ȘTEFANESCU, de la Combinatul de celuloză și hirtie Călărași, VASILE LUPU, secretarul comitetului U.T.C. al Șantierului național af tineretului Pie- troiu-Ștefan cel Mare etc) au raportat conferinței despre activitățile desfășurate de organizațiile U.T.C. în aceste direcții, despre descoperirea de noj modalități în stabilirea relațiilor cu tinerii din industrie, despre experiența acumulată pînă în prezent. Iar dacă mulți dintre ei s-au oprit insistent și asupra lipsurilor care se manifestă încă în munca tinerilor, subliniind că organizațiile U.T.C. n-au aflat sau n-au ajuns încă să stăpînească așa cum trebuie toate mijloacele de antrenare plenară a tinerilor la soarta producției, acesta este încă un argument că problema va râmî- ne și în continuare pe primul plan al preocupărilor, că acest capitol este departe de a fi socotit încheiat, ci, dimpotrivă, este un promițător început, care mai curînd obligă. Conferința a cerut astfel noului organ ales abordarea mai susținută a unor acțiuni educative care să ducă la întărirea tinerelor colective de muncă din noile întreprinderi, la sprijinirea mai substanțială a procesului de industrializare și urbanizare prin care trece județul Ialomița.
I. CĂLMĂȚUI
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Dezbateri ample, lucide, constructive. Pe parcursul lor, un spațiu larg a fost acordat analizei muncii de educație tehni- co-științifică a tinerilor. Semnificația deosebită a acestei sarcini a organizației U.T.C., mai ales în condițiile revoluției tehnice șl științifice din zilele noastre a fost subliniată in repetate rînduri, de numeroși vorbitori.— Este necesar — arăta, de pildă, profesorul Eugen Pleșca, inspector general al Inspectoratului școlar județean — tu organizația U.T.C., care reatif 3 elevi, tineri muncitori, țârr i, cadre didactice, să se preocupe de felul in care sî t-pregătiți specialiștii și muncitorii anilor viitori. Este o sarcină de răspundere nu numai pentru noi,, educatorii, ci și pentru organizația de tineret. Aceasta, deoarece pentru a se menține și a se afirma în competiția actuală ca un producător de valori materiale competent, tînă- rul trebuie să se instruiască, să se perfecționeze.Reflectînd această preocupare. au fost scoase în evidență multe acțiuni organizate pentru stimularea interesului tinerilor față de noutățile tehnice. față de progresele științei contemporane. In liceele de cultură generală, de specialitate și în școlile profesionale din județul Suceava funcționează 231 de cercuri pe obiecte în care activează peste 10 000 de elevi. In peste 27 de școli au fost organizate concursuri pe obiecte și meserii. Revistele școlare, sesiunile de referate și comunicări ale elevilor și cadrelor didactice contribuie și ele la lărgirea orizontului teh- nico-științific, la aprofundarea cunoștințelor de specialitate, la stimularea interesului pentru studiu; cercetare și creație. în această direcție o experiență bună au dobîndit organizațiile U.T.C. din liceele „Ștefan cel Mare", pedagogic șl economio din Suceava, ‘ „Dragoș Vodă" și Silvic — Cîmpulung, „Nicu Gane" din Fălticeni, Grupul școlar profesional și tehnic, precum și un număr de organizații U.T.C. din întreprinderi și de la sateCeea ce s-a realizat însă pînă acum nu constituie de loc un motiv de satisfacție deplină. După cum se remarca în cadrul conferinței, organizațiile U.T.C. s-au preocupat puțin de crearea și extinderea cercurilor tehnice, a formelor menite să ducă la pregătirea tinerilor pentru munca productivă în sectoarele de vîrf ale industriei județului. Deficiențe s-au înregistrat șl în practica elevilor în întreprinderi, care nu atinge eficiența pe care această formă ar putea să o aibă. După cum remarca Aurel Stavarache, secretar al Comitetului județean U.T.C., în educația tehnico-ști- ințifică a elevilor se manifestă, după perioada pionieratului,, o discontinuitate, o absență a unui cadru organizat în care aceștia să-și cultive și să-și adîncească preocupările. Tocmai de aceea, în colaborare cu Inspectoratul școlar, Comitetul județean U.T.C. își propune să înființeze în anul 1971 Cas» tehnică a elevilor în municipiul Suceava. In perspectivă, asemenea case tehnice vor fi înființate și în alte orașe ale județului și se vor adresa și altor categorii de tineri. Comitetul județean al U.T C. are în vedere orientarea elevilor cu precădere către cercurile științifice. Ponderea lor în școli va crește, o dată cu amplificarea și diversificarea problematicii abordate. Activitatea tehnică și științifică a elevilor, studenților, a tinerilor muncitori si specialiști din producție va fi orientată, prin lucrări de sinteză, prin sesiuni de referate și comunicări, spre rezolvarea unor probleme majore ale producției. în această direcție, sesiunea de comunicări științifice a elevilor, studenților, a tinerilor ingineri și tehnicieni din întreprinderile județului, organizată anul acesta, constituie un început bun.Abordînd o problemă de mare actualitate, — educarea tehnico- științifică a tinerilor — conferința organizației județene U.T.C. a pus în fața noului comitet, în fața organizațiilor U.T.C. din unități industriale și agricole, din școli, obiective importante, sarcini concrete de mare răspundere. Rezovlarea lor va avea urmări pozitive în formarea, în ridicarea nivelului de 
pregătire • viitorilor specialiști.

PETRE JUNIE



După turneul Întreprins In opt orașe ale Marocului, ansamblul artistic „Rapsodia română" a fost oaspetele capitalei Algeriei, unde a prezentat patru spectacole pe scena Teatrului Național. Pentru măiestria lor artistică, orchestra și dansatorii ansamblului românesc și-au ciștigat simpatia și prețuirea publicului spectator din capitala Algeriei.După unul din spectacolele prezentate de ansamblul nostru, domnul Ben Yathia, cunoscut muzicolog și dirijor, mi-a declarat : „Cunosc România și am avut fericitul prilej de a face o vizită în țara dv. Și este o plăcere să te afli din nou într-o ambianță românească. Sînt în- cîntat de marea finețe a interpretării instrumentale și vocale a bucăților folclorice, iar dansurile, perfect executate, atestă incontestabila măiestrie a întregii formații".Presa care apare la Alger a consacrat articole elogioase în legătură cu spectacolele prezentate de „Rapsodia română".

Situație încordată
A olivia

MILITARI Șl GĂRZI CIVILE PATRULEAZĂ PE STRĂZILE

ORAȘULUI LA PAZ

Președintele 
generalul 
Torres, 
grupurile 
dreaptă din 
tesc acțiuni 
împotriva 
său.

Boliviei, 
Juan Jose 

a declarat că 
de extremă 

țară pregă- 
subversive 
guvernului

atît forțeleEl a precizat că armate, cit și organele de poliție mențin controlul situației în țară. Deși nu a furnizat alte amănunte privind acțiunile grupurilor de extremă dreaptă, se pare eă acestea comportă o anumită gravitate, mai ales după măsurile între-

prinse de guvern. Se citează, tn acest șens, că muncitorii din diferite centre miniere ale țării au sosit la La Paz pentru a apăra guvernul și a dejuca o eventuală încercare de forță din partea dreptei. De altfel, și în alte regiuni 
ale țării, muncitorii mineri sînt hotărîți să acționeze în. cazul unui complot din partea grupurilor de extremă dreaptă. La rîndul din tr-o sată sînt

Declarația M.A.E. al R.D. Vietnam 
privind problema piloților americani 

capturați in Vietnamul de lordHANOI 23 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Extern* al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație cu privire la problema piloților americani capturați în Vietnamul de Nord.Ca urmare a politicii de clemență și omenie a guvernului R. D. Vietnam, se spune în declarație, toți piloții americani capturați în Vietnamul de Nord au posibilitatea să poarte corespondență și să primească colete de la familiile lor. Serviciile competente ale guvernului R. D. Vietnam au înmînat, la cerere, o listă a tuturor piloților americani capturați în Vietnamul de Nord unor personalități de bună-credință din Statele U- nite și din alte țări. Guvernului R. D. Vietnam nu-i incumbă să înmîneze o asemenea listă guvernului Statelor Unite.Declarația subliniază că piloții americani capturați în Vietnamul de Nord au fost prinși în timp ce comiteau crime împotriva populației vietnameze. Ei intră sub jurisdicția R. D. Vietnam, țară independentă și suverană, care, aderând la Convenția de La Geneva privind tratamentul prizonierilor de război, și-a formulat o rezervă asupra art. 85 — în sensul că R. D. Vietnam consideră că prizonierii de război judecați sau condamnați pentru crime de război sau crime împotriva u- manității, conform principiilor procesului de la Nurnberg, nu trebuie să beneficieze de prevederile Convenției, așa cum se stipulează în art. 85. Cu toate acestea, piloții americani poartă corespondență cu regularitate cu familiile lor, se bucură de condiții a- decvate de existență, iar cej răniți și bolnavi, primesc în-

grijirea medicală corespunzătoare. Un număr dintre aceștia au fost puși în libertate, s« menționează în declarație.în ceea ce privește rezolvarea problemei militarilor capturați în război, guvernul R. D. Vietnam a exprimat sprijinul său deplin pentru pozițiile Guvernului _ ționar Provizoriu al cii Vietnamului de prinse în declarația tembrie 1970, care dacă guvernul S.U.A. declară că își va retrage din Vietnamul de sud toate trupele pînă Ia 30 iunie 1971. părțile vor angaja imediat discuții cu privire la problema punerii în libertate a militarilor capturați. Acesta este un bun prilej pentru guvernul S.U.A. să pună capăt războiului său de agresiune din Vietnam și să se realizeze o rezolvare grabnică a problemei militărilor americani' capturați în Vietnam.

Revolu-Republi- Sud, cu- din separată Că,

lor, studenții La Paz au anunțat, în- scrisoare deschisă adre- generalului Torres, că gata să apere regimul.Agenția Prensa Latina levă că în capitala țării meroși militari însoțiți gărzi civile patruleazăprincipalele străzi, pentru a se preveni posibilele acțiuni ale grupurilor de dreapta.

re- 
n ti

deP«

Consultări 
la O.N.U.
A 27-a sesiune a 
Adunării Generale 

va avea loc 
la Geneva?NEW YORK 23 (Agerpres). — La New York s-a anunțat că diplomații acreditați la O.N.U. au început o serie de consultări privind eventualitatea transferării la Geneva a sesiunii din 1972 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, pentru ea a- ceasta să nu se interfereze cu campania electorală prezidențială din S.U.A, Un purtător de cuvînt al O.N.U. a precizat că hotărîrea definitivă în a- ceastă problemă va fi luată de Adunarea Generală la sesiunea din 1971. La O.N.U. s-a relevat, de asemenea, că guvernul elvețian și-a exprimat interesul față de organizarea celei de a 27-a sesiuni a Adunării Generale la Geneva.Organizarea unei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. în altă parte decît la sediul- ei din New York nu ar fi fără precedent. In 1948, sesiunea s-a desfășurat la Paris, pentru a nu avea de suferit de pe urma campaniei electorale prezidențiale din acel an. De menționat că în 1956 și 1964, sesiunile au fost aminate pentru a nu se interpune campaniei' prezidențiale din S.U.A. Unul din principalele argumente invocate pentru transferarea Ia Geneva a sesiunii din 1972 a Adunări; Generale este că delegații ar putea. în cuvîntul rostit de la tribuna O.N.U., să abordeze probleme privind politica S.U.A., fapt de natură să influențeze disputele electorale.

în ciuda manifestațiilor de protest
In Okinawa, tn orașul Koza, 
au avut loc recent manifes
tații împotriva prezenței pe 
această insula a bazelor mi
litare americane. Cu acest 
prilej automobile, aparținînd 
trupelor americane, au fost 

incendiate și răsturnate

Angela Davis va fi judecată

ȘEDINȚA SEIMULUI 
R.P. POLONE

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — 
Agenția PA..P. anunță că Ia 23 
decembrie s-a deschis ședința plenară a Seimului R. P. Polone. Lucrările au fost deschise de Czeslaw Wycech, mareșalul Seimului, care a anunțat că grupul P.M.U.P. din parlamentul polonez a prezentat cererea de eliberare din funcția de președinte al Consiliului de Stat al R. P. Polone a deputatului Marian Spy- chalski. Cererea a fost aprobată de Seim. In continuarea lucrărilor, a luat cuvîntul primul ministru Jozef Cyrankiewicz, care a cerut să fie eliberat din funcția de președinte al Consiliului de Miniștri. Seimul a satisfăcut această cerere.A luat apoi cuvîntul primul secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek, care, în numele grupurilor Partidului Muncitoreso Unit Polonez, Partidului Țărănesc Unit și Partidului Democrat din Seim a propus alegerea lui Jozef Cyrankiewicz în funcția de președinte al Consiliului de stat, și a lui Piotr Jaroszewicz în funcția de președinte ’ -al Consiliului de

Miniștri. Ambele propuneri au fost adoptate în unanimitate.Piotr Jaroszewicz a propus Seimului următoarele schimbări în componența Consiliului de Miniștri : eliberarea lui Stanislaw Ko- ciolek din funcția de vicepreședinte al Consilului de Miniștri în legătură cu faptul că el este în prezent membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.U.P. ; numirea lui Franci- szek Kaim și Jan Mitrega în funcția de vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri ; eliberarea lui Janusz Hrynkiewicz din funcția de ministru al industriei constructoare de mașini și numirea lui ca prim-locțiitor al președintelui Comitetului pentru știință și tehnică. De asemenea, a fost propusă numirea lui Tadeusz Wjaszc- zik și a lui Wlodzimierz Lejczak în funcțiile de ministru al industriei constructoare de mașini și, respectiv, al industriei grele.Seimul a aprobat în unanimitate schimbările propuse de președintele guvernului, Piotr Jaroszewicz.

Regis Debray 
a fost eliberatGuvernul Boliviei a decretat miercuri o amnistie generală. Printre cei eliberați din închisoare se află și Regis Debray, tînărul intelectual francez condamnat, la 17 noiembrie 1967 de un tribunal militar bolivian, la 30 de ani detențiune pentru a fi participat la acțiunile forțelor de guerilă din Bolivia. Au fost, de asemenea, puși în libertate pictorul argentinian Ciro Roberto Bustos și patru militanți bolivieni întemnițați pentru a- celeași învinuiri.Debray și Bustos au fost instalați la bordul unui avion militar bolivian și transportați în Chile unde au sosit în cursul a* celeași zile. Avionul a aterizat la Iquia g. de unde cei doi ar urma su și continue drumul, după anumite surse, spre Eu-.

ropa apuseană, iar după altele, spre Santiago de Chile.Regis Debray s-a aflat in detențiune aproape patru ani în localitatea Camiri din sudul Boliviei. Puțin înainte de a părăsi închisoarea, el declarase că „dacă va fi eliberat, va datora acest, lucru în special poporului bolivian". Avocatul său, Georges Pinet, a declart : „Eliberarea lui Regis Debray constituie un act de înțelepciune și curaj politic care onorează guvernul generalului Juan Jose Torres". Decretarea amnistiei a întîrziat cîtva timp, întrucît anumite elemente de dreapta din armată i s-au opus. Torres a reușit, urmă, să învingă ziție, semnînd înședințe a guvernului decretul de amnistie.
Președintele în cele din această opo- cursul unei

Angela Davis, tînăra militantă pentru drepturile civile al*

York in
populației de culoare din S.U.A., a fost transferată 
dimineața din statul New California.

marți LUI
CUVÎNTAREA 
EDWARD GIEREK23 (Agerpres). —

„Istoria acestor ultimi ani — nota cu ironie cotidianul francez LE FIGARO — demonstrează cu prisosință că progresele realizate în cadrul elaborării chinuite a Comunității Economice Europene s-au efectuat numai în conclavuri de maximă angoasă, în ultima oră, lucrările acestora prelungindu-se de multe ori pînă în noaptea Crăciunului sau a Anului Nou". De astă dată, însă, la ultima reuniune a Consiliului Ministerial al Pieței comune — evenimentele n-au mai reeditat precedentele. Deși ședințele s-au întins pînă spre dimineață, „cei șase" n-au reușit să ajungă Ia un acord comun asupra problemei principala înscrise pe agenda intilnirii : primul pas concret pe calea trecerii, inccpind de la 1 ianuarie 1971, la uniunea economică și monetară.în conformitate cu unele acorduri de principiu, o parte din ele înscrise în articolele Tratatului de la Roma, care, după cum se știe, a pus bazele juridice ale Pieței comune, altele decurgind din conferința la nivel înalt a „celor șase", desfășurată la Haga, cu circa un an în urmă, deceniul care începe ar fi trebuit să marcheze la finele lui, crearea uniunii economice și monetare. Potrivit cercurilor comunitare de la Buxelles, în viitorii 10 ani va fi necesar să se ajungă la o armonizare a politicii fiscale și monetare prin înfăptuirea treptată a următoarelor prevederi : coordonarea politicii economice, apropierea nivelului impozitelor, abolirea controlului în domeniul circulației capitalurilor, definirea în comun a marilor orientări financiare, poziție unică în cadrul negocierilor monetare internaționale, reducerea progresivă a marjelor de fluctuație între monedele naționale, crearea către 1980 a unei monede unice, sub controlul comun.In acest scop „raportul Werner", care a încercat în faza preliminară să furnizeze un document de discuție, preconizează pentru prima etapă, printre altele, crearea unui „centru de de-
„Moneda 

comunitară

Transferul urmează respinge
rii de către un judecător al 
Curții Supreme a S.V.A. a ce
rerii de anulare a deciziei de 
extrădare în California a Angelei 
Davis, adoptată anterior de Tri
bunalul Municipal din New York 
și confirmată de Curtea de Apel 
a statului. Intr-un secret absolut, 
gardienii au scos-o pe Angela 
Davis printr-o poartă laterală a 
închisorii pentru femei din New 
York și, sub o escortă de zece 
automobile ale poliției, a fost 
transportată pe căi ocolite spre 
aeroport, de unde a fost dusă, la 
bordul unui avion special, în Ca
lifornia. Ea a fost deținută în în
chisoarea newyorkeză mai bine 
de două luni.

Acum urmează ca, pe baza u- 
nor acuzații false privind pretin
sa ei complicitate la incidentul 

■tragic care a avut loc în august 
a.c. în incinta tribunalului din 
San Rafael, Angela Davis să fie 
judecată de un tribunal Califor
nian. Atît tînăra militantă de 
culoare, cît și avocații ei au

• SCRIITORII români Dumitru Corbea și Petre Popescu, a- flați în Republica Arabă Unită la invitația Uniunii Scriitorilor din această țară, s-au întîlnit cu n serie de personalități egiptene, între care Mohamed Aboulez, ministru al tineretului, ‘Hakmat Abouzeid. membru al comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe, șef al secției culturale, precum și cu Youssef El Sebai, președintele Uniunii Scriitorilor, în cursul acestor întrevederi s-a discutat despre posibilitățile intensificării relațiilor dintre cele două țări în domeniul literaturii.
DECLARAȚIE A PREMIE 
RULUI INDIAN

• INTR-O declarație făcută 
in orașul Jammu, primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a adresat un apel întregului popor de a-și mobiliza eforturile in vederea transpunerii în prac
tică a programului elaborat de guvern pentru dezvoltarea economică și socială a țării.Indira Gandhi a criticat acte-

după sine fenomene de inflație, provocînd noi perturbări pe piață și înrăutățirea aprovizionării populației. Aceasta nu este o sumă mică, dar nu este suficientă pentru a îmbunătăți în mod substanțial situația întregii populații muncitoare. Nu vrem să repartizăm această sumă în mod. samavolnic. De aceea, considerăm just, necesar, ca sindicatele și organele de stat care vor adopta hotărî- rile practice privind repartizarea acestei sume între diferitele grupuri de oameni ai muncii să afle în prealabil părerea clasei muncitoare în această problemă.Considerăm, de asemenea, necesar — a arătat E. Gierek — ca guvernul să ia hotărîrea înghețării, cel puțin pe o perioadă de doi ani, a tuturor prețurilor Ia produsele alimentare, cu excepția acelor produse ale căror prețuri sînt sezoniere. In ce privește prețurile la mărfurile industriale, acestea, pe măsura creșterii producției șj ff reducerii continue a prețului de cost al producției, trebuie să scadă treptat, ceea ce va spori posibilitatea achiziționării lor de către populație. Este necesar ca guvernul să desfășoare, totodată, în mod energic activitatea de elaborare a concepțiilor îndelungate ale politicii noastre economice șl sociale, care vor asigura dezvoltarea armonioasă în continuate a potențialului economio al țării și, o dată cu aceasta, ridicarea nivelului de trai al întregului poBQr. Trebuie — a spus vorbitorul — să se țină seama, în același timp, de nevoile oamenilor muncii, atît de la o- rașe cît și de la sate. Pornind de la principiile alianței munci- torești-țărănești, trebuie să continuăm politica noastră agrară, al cărei principii fundamentale partidul nostru Ie stabilește împreună cu Partidul Tărăneso Unit.E. Gierek a arătat în continuare că problemele creării venitului național cît și ale repartiției sale nu pot fi rezolvate în mod birocratic. Ele cer discuții creatoare și ample consultări cu clasa muncitoare, cu oamenii de știință și din domeniul tehnic, cu reprezentanții tuturor păturilor populației de oameni al muncii. Discuțiile de lucru în problemele-cheie ale dezvoltării economiei socialiste, ca și în alte probleme ale viitorului țării, vor contribui la întărirea încrederii reciproce între guvern și popor.Vorbitorul a subliniat că printre cele mai importante sarcini ale guvernului se numără continuarea consecventă a politicii d_e.pace șl de întărire a securității în Europa, a politicii care a întărit poziția Poloniei ca stat aparținînd comunității socialiste și- ca partener în colaborarea pașnică cu toate țările europene ș1 că .principiul nepieritor al politicii externe a Poloniei este și . rămîne alianța frățească și prietenia cu U.R.S.S., care constituie chezășia hotărîtoare a securității și independenței sale.

VARȘOVIA _ ____ .în cuvîntul său, Edward Gierek a mulțumit Iul Marian Spy- chalski pentru serviciul îndelungat, plin de abnegație în slujba Poloniei populare.Propunîndu-1 pe Josef Cyrankiewicz în funcția de președinte al Consiliului de Stat, vorbitorul a relevat lupta sa In mișcarea de rezistență antifascistă, contribuția șa la unificarea mișcării muncitorești poloneze, la aplicarea politicii interne și externe a P.M.U.P ; el a arătat că semnătura lui Josef Cyrankiewicz se află pe toate tratatele încheiate de Polonia populară, inclusiv pe tratatul de la Zgorzelec cu Republica Democrată Germană și pe tratatul de la Varșovia cu Republica Federală a Germaniei.Propunîndu-1 în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri pe Piotr Jaroszewicz, vorbitorul a subliniat că acesta a condus o serie de domenii ale vieții economice poloneze,, manifestând capacități organizatorice, o mare energie și cunoașterea necesităților țării.In continuare, vorbitorul a spus : Efectuăm aceste schimbări în posturile de stat într-un moment greu din viața țării noastre. Sîntem convinși că, datorită hotărîrilor celei de-a 7-a Plenare a C.C. al P.M.U.P., patria noastră învinge criza politică ce a amenințat cu consecințe extrem de serioase.In prezent — a spus vorbitorul — în orașele de pe litoral și la toate întreprinderile industriale domnesc liniștea și ordinea, oamenii muncesc, viața a revenit pe făgașul ei, colectivele de muncă recuperează cu abnegație pierderile. în fața guvernului, în fața noastră, a tuturor, stă sarcina stabilirii șl consolidării acelor legături necesare, a încrederii reciproca care trebuie să ne unească întotdeauna de clasa muncitoare, de toți oamenii muncii, legături fără de care nu este posibilă conducerea într-un stat socialist.Acestea sînt probleme urgente care vor trebui soluționate în viitorul apropiat, alte probleme cer un timp mai îndelungat, luni și chiar ani.Referindu-se la hotărîrile recentei plenare a C.C. P.M.U.P. de a se îmbunătăți situația materială a familiilor cu venituri foarte scăzute și mulți copii, E. Gierek a arătat că, în momentul de față, statul polonez poate aloca o sumă care nu depășește 7 miliarde zloți.Sporirea veniturilor populației peste această limită — a spus vorbitorul — ar putea atrage

rin duri 
Califor- 
garanția 
existând

*ul> liniat
că un ---------- .....
nia nu ar putea oferi 
unei judecăți drepte, vw.™. 
primejdia ca cercurile rasiste din 
acest stat să obțină condamna
rea ei la moarte.

Pînă în clipa transferului An- 
gelei Davis, în împrejurimile în
chisorii din New York s-au des
fășurat demonstrații de protest 
împotriva extrădării curajoasei 
luptătoare fi pentru elibera
rea ei.

In repetate 
tribunal din

într-o declarație a Partidului Comunist din S.U.A. este condamnată în mod energic înscenarea judiciară a cărei victimă este tînăra militantă pe tărîm social Angela Davis, Declarația arată că „în timpul procedurilor judiciare au fost încălcate în modul cel mai grav drepturile constituționale ale acuzatei" și cheamă poporul american, opinia publică din întreaga lume să-și ridice glasul împotriva acestui act de injustiție.
nifestînd capacități organizato-lezvoltărll

t le de provocare care au dus la incidente intre comunitățile religioase, arătind că asemenea tulburări constituie o stavilă în calea progresului țării. Premierul a subliniat, totodată, necesitatea consolidării unității naționale, ca una dintre condițiile primordiale pentru dezvoltarea Indiei.

Chester M. Lee, cazul în care dori să vină acasă în timpul perioadei de carantină, copiii lor vor fi scoși din casă cu 24 de ore înainte, iar la intrări vor fi plasate gărzi pentru a împiedica vreo persoană străină pătrundă în interior".
a spus că, „în astronauții vor

să
ECHIPAJUL LUI 
„APOLLO-14" ÎN 
CARANTINA

• CEI TREI astronauți americani, care vor forma echipajul navei „Apollo-14“, ce își va lua startul la 31 ianuarie anul viitor, au fost puși în carantină. Se subliniază că este cea mai strictă carantină din preajma zborului instituită vreodată în S.U.A. Astronauții aînt izolați de restul lumii, cu excepția soțiilor și a cîtorva specialiști care ii îngrijesc. Ei trebuie să fie feriți de orice boală care ar putea afecta starea lor fizică și provoca o schimbare în componența echipajului, asemănătoare celei efectuate cu puțin înainte de lansarea misiunii „Apollo-13“. Directorul misiunii,

• APARATE gigant de ,.B-52“, care au baza la Utapao ^Thailanda), au efectuat în ultimele 24 de ore raiduri de bombardament asupra unor regiuni din Cambodgia și Laos — a anunțat un purtător de cuvînt al Comandamentului american din Saigon.
tip

50 DE ANI DE LA 
LANSAREA PLANULUI 
G.O.E.LR.O.• ÎN capitala Uniunii Sovietice 
a avut lor o ședință festivă consacrată împlinirii a 50 de ani de la semnarea planului de electrificare G.O.E.L.R.O. La adunare au participat Alexei Kosîghin, președintele Consiliului al Uniunii Sovietice, ducători de partid și

al

de Miniștri și alți con- de stat.
cizii economice", reuniuni periodice ale guvernatorilor băncilor centrale, în vederea promovării unei politici comune în domeniul creditului, întîlniri ale miniștrilor de finanțe care se vor ține înaintea sesiunilor parlamentare, încercind să aducă la cunoștința deputaților deciziile comunitare. Firesc, discuțiile au debutat furtunos „asupra celui mai spinos punct : transferurile de suveranitate pe care le include proiectata uniune monetară" (LE FIGARO). Francezii au propus ca gestiunea uniunii monetare să fie asigurată în toate stadiile, inclusiv cea finală, de Consiliul ministerial. In unele cazuri, o parte a lucrărilor acestui organ vor putea fi, temporar, încredințate unor comisii. Ceilalți cinci parteneri au ținut să precizeze, contrar poziției fianceze, că toate organele comunității vor deține competențe, care vor fi progresiv transferate de pe planul național pe cel comunitar. După opinia ziarului LE MONDE, uniunea monetară ar reprezenta „un nou Cuib de șerpi supranaționall, gata în orice moment să șuere peste capetele țărilor" membre ale Pieței comune. La rîndul său L’AURORE remarca : „Saltul ce trebuie făcut este enorm. Monedă, buget, credite, toate acestea țin de suveranitatea națională. A le abandona ...ar însemna .să se .accepte supranaționalitatea". Opinia publică franceză urmărește evoluția negocierilor, atrăgînd atenția că suveranitatea națională este esențială și nu se poate renunța la ea în nici o împrejurare. Nici ceilalți cinci, s-ar părea, nu sînt mulțumiți de conținutul „raportului Werner". Astfel, unii dintre parteneri reproșează lipsa unor detalii importante din prima etapă de trei ani a proiectatei organizații monetare. Potrivit acestora, probleme cheie, cum sînt cele ale redistribuirii competențelor și puterilor între organele naționale și cele supranaționale, înființarea unor noi instituții financiare, rămîn expuse vag, în linii foarte generale. La toate aceste controverse observatorii readuc în discuții și problemele financiare ale aderării Angliei la Piața comună, probleme care vor face și mai dificilă crearea uniunii monetare.Comentatorii prezenți la Bruxelles, la ultima sesiune din acest an a Consiliului ministerial, remarcau nemulțumirea generală a protagoniștilor, relevînd o dată în plus, puternicele disensiuni, în special de ordin politic, care se manifestă între „cei șase". Cei mai mulți observatori nu cred că într-un termen atît de scurt, pînă la viitoarea întîlnire din ianuarie, se va reuși o apropiere a pozițiilor. Se fac pronosticuri potrivit cărora anul 1971 ar putea fi un an comunitar foarte greu, asemănător eu cel în care s-a încercat crearea „pieței comune agricole".

IOAN TIMOFTI

TINERETUL LUMII« TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII
„Lichidarea segregației în colegiile ți 

universitățile publico din S.U.A. se menți
ne la un nivel nesatisfăcător în compara
ție cu raportul dintre populația albă ți 
neagră a țării". Aceasta este principala 
concluzie a unui, studiu, primul de acest 
fel pe scara întregii țări, elaborat cu spri
jinul autorităților federale, de către Aso
ciația națională a universităților de stat, 
în colaborare cu Serviciul pentru educație 

pentru edu-din sud și Fundația sudistd 
cație. ./

Potrivit datelor acestui studiu-anche- 
tâ, analizarea prezentei studenților de cu
loare în 80 de universități de stat cu pre
ponderență albă'indică faptul că mai pu
țin de 2 la sută din studenți și numai 1 la 
sută din absolvenți sînt negri. Aceste ci
fre oferă o imagine clară a situației exis
tente în domeniul lichidării segregației u- 
niversitare, dacă ține.m seama că 11 Ia 
sută din populația Statelor Unite este alcă
tuită din negri.

Rezultatele studiului-anchetă, difuzate la 
Washington, relevă faptul că nici unul din 
cele 80 de instituții de învățămînt superior 
analizate nu are un procent de studenți 
negri care să se apropie măcar de pro
centajul populației de culoare a țării.

Problemele desegregării școlilor supe
rioare americane preocupă de decenii 
cercurile progresiste, antirasiste din State
le Unite. Aceste probleme nu și-au găsit, 
însă, nici pînă astăzi o rezolvare ca urma
re a opoziției aoerbe a cercurilor ultra 
conservatoare.

„Un ritm
uimitor

de încet"
t STUDIU-ANCHETĂ PUBLICAT 

LA WASHINGTON DESPRE 
CARENȚELE „DESEGREGĂRII 

UNIVERSITARE"
Prima acțiune concretă antisegregațio- 

nistă, pe planul învățămîntului, a fost în
treprinsă în urmă cu 16 ani cînd Curtea 
Supremă a S.U.A. a declarat ilegală se
gregația în sistemul național al educației. 
Hotărîrea Curții Supreme a fost, însă, apli
cată „într-un ritm uimitor de încet" și a 
primit „o atenție extrem de redusă din 
partea multor foruri de resort din statele 
federale", după cum apreciază autorii 
studiului-arichetă difuzat la Washington. 
S-a ajuns astfel ca, la 16 ani după ce se
gregația în școlile americane a fost scoa
să în afara legii, în cele 80 de universități 
de stat amintite, rezervate In trecut „nu-

mai pentru albi* să învețe în momentul 
de față 1 222 382 studenți albi și numai 
23 630 negri (ceea ce reprezintă un pro
cent de numai 1,93 la sută din total). Si
tuația cea mai gravă este întîlnită în 28 
de institute de învățămînt superior din 
statele sudiste unde, dintr-un total de 
398 249 studenți, numai 6 004 sînt negri, 
ceea ce înseamnă un procent de 1,76 la 
sută (față de circa 20 la sută reprezentat 
de populația de culoare a statelor res
pective).

Lucrurile se prezintă relativ asemănător 
în ce privește lichidarea segregației rasia
le în liceele și școlile medii americane. 
Date publicate nu demult și luate dintr-o 
anchetă efectuată în 1968 — ultima de 
acest gen — indică faptul că într-un nu
măr de 1 400 de asemenea școli, la un 
total de 4,7 milioane elevi existau 245 410 
negri, ceea ce reprezintă un procent de 
numai 5,5 la sută. Trebuie adăugat că, 
dintre acești elevi de culoare, 150 000 frec
ventau școli rezervate numai pentru ne
gri în timp ce doar 95 000, adică 2 la sută, 
au fost admiși în școlile cu preponderen
ță albă.

Studiul-anchetă difuzat la Washington 
vine să atragă atenția că, în ciuda tutu
ror măsurilor promovate pînă acum, pro
blema desegregării școlilor americane ră- 
mîne deschisă.

E. R.

CONVORBIRILE DINTRE 
REPREZENTANȚII GUVERNE

LOR R.D. GERMANE Șl 
R.F. A GERMANIEI

BERLIN 23. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, trans
mite : Conform acordului inter
venit la 27 noiembrie, miercuri 
au continuat la sediul Consiliului 
de Miniștri al R.D.G. convorbiri
le între reprezentanții guverne
lor R. D. Germane și R. F. a 
Germaniei respectiv între se
cretarul de stat la Președinția 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
Michael Kohl, și secretarul de 
stat la Cancelaria federală a 
R.F.G., Egon Bahr.

Întâlnirea, care a durat patru 
ore, constituie a doua întreve
dere oficială a reprezentanților 
guvernelor R.D.G. și R.F.G. 
după convorbirile dintre Willi 
Stoph și Willy Brandt de la 
Erfurt și Kassel.

După cum se arată în comu
nicatul dat publicității la înche
ierea întâlnirii de miercuri, păr
țile au căzut de acord să conti
nue schimbul de păreri.
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