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• BIHOR
Pentru această perioadă, Comitetul nostru ju

dețean și-a stabilit un plan de măsuri proprii, 
concrete.

Astfel, în cadrul adunărilor generale ale coo
peratorilor in care s-au dezbătut cifrele de plan 
pe acest an, tinerii au făcut propuneri valoroase 
privind mai buna organizare a muncii. In co
munele Diosig, Vaida, Valea lui Mihai, Finiș, 
Tărcaia, organizațiile U.T.C. se preocupă de in
tensificarea activităților menite să facă din fie
care tînăr un bun agricultor. In această perioadă, 
organizațiile U.T.C. din S.M.A., I.A.S. organizea
ză mobilizarea tuturor tinerilor la repararea și 
stocarea mașinilor și utilajelor agricole, astfel 
ca fiecare să fie în perfectă stare de funcționare 
la începutul campaniei de primăvară.

SABIN GANEA 
președintele consiliului 

tineret sătesc

(Continuare în pag, a Il-a)

• GORJ
în baza măsurilor stabilite de C.C. al U.T.C. 

pentru această perioadă, ținînd seamă de propu
nerile tinerilor și specificul fiecărei organizații, 
Comitetul județean Gorj al U.T.C. a stabilit o 
gamă variată de activități care vizează sporirea 
producției în unitățile agricole, pregătirea profe
sională, activități politico-educative, sportive și tu
ristice. Făcind un succint bilanț, constatăm că o 
parte dintre acestea sînt deja materializate. Astfel, 
tinerii din cooperativele agricole Dănciulești, 
Scoarța, Budieni, Groșerea, Andriești, Slăvuța și 
altele au participat Ia o serie de întîlniri și dezba
teri cu specialiști pe teme privind eficiența acor
dului global la cultura mare, în legumicultura și 
zootehnie. Peste 50 de tineri din Scoarța, Crușeți, 
Plopșoru, Turceni, Săulești, Stejari și Bustuchin au 
fost recomandați pentru a lucra în sectorul zooteh
nic ; peste 420 de tineri din localitățile Poiana, 
Ionești, Ceplea, Țînțăreni, Valea cu Apă etc. 
constituiți în echipe, sînt prezenți zilnic la lucră
rile de amenajare a răsadnițelor. Tinerele fete 
care își desfășoară activitatea în sectorul legumicol 
la Căpleni și Săulești, au hotărît 
să preia în acest an întreaga su
prafață de legume în acord glo
bal. în majoritatea unităților Coo
peratiste, tinerii sînt angrenați în 
acțiuni de fertilizare a solului, 
j-'nă în prezent raportînd acțiunea 
' cheiată pe o suprafață de 2 000 
hectare. Alții execută lucrări de 
întreținerea și defrișarea pășuni
lor și fînețelor, realizările cifrîu- 
du-se la peste 600 hectare. Pot 
fi evidențiați aici tinerii din co
munele Vladimiri, Bărbătești, Peș- 
tișatti, Bengești-Ciocavia și altele. 
Cei 420 de mecanizatori care își 
desfășoară activitatea în I.A.S. u- 
rile și S.M.A.-urile județului sînt 
angrenați în acțiunea de revizuire 
și reparare a utilajelor agricole.

Consemnăm la acest capitol și 
inițiativa tinerilor mecanizatori 
de la S.M.A. Bibești de a lucra 
în 1974 zilnic cu o jumătate de 
litru carburant economisit pe 
tractor fizic. în felul acesta ei vor 
realiza pe întregul an o economie 
de 10 000 litri carburanți. Pe li
nia pregătirii profesionale putem 
nota: participarea celor peste 
2 400 de tineri din agricultură la

DUMITRU BUZATU 
președintele consiliului 

tineret sătesc
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Inginerul Gheorghe Predescu 
și mecanicul Florea Vlad, în
lătură pulberea fină a zăpe
zii de pe mașinile de semă
nat (SPC 6) pe care le veri
fică rînd pe rînd, încă o 
dată, pentru a le face apte 
pentru lucrările din primă
vară cînd mecanizatorii sec
ției Florești, din cadrul 
S.M.A. Bolintin Vale, vor de
clanșa cu toate forțele cam

pania

115 ani

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU9

• Delegația Partidului Socialist
Popular din Danemarca

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, 
miercuri după-amiază, delegația 
Partidului Socialist Popular din 
Danemarca, care, la invitația 
C.G. al P.C.R., face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Din delegație fac parte Gert 
Petersen, membru al Comitetu
lui Executiv, Dorte Helsted, 
Jens Otto Madsen și Troels Ta- 
aftkaer, membri ai C.C. al 
P.S.P.D., și Soeren Kolstrup, 
membru al conducerii organiza
ției partidului din Arhus.

La primire au participat to
varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., Petre Constantin, 
membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R., secretar al Co-

mitetului municipal București al 
P.C.R.

Cu acest prilej, membrii de
legației. au transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial 
mesaj de salut din partea con
ducerii Partidului Socialist Popu
lar, a tovarășului Sigurd Omann, 
președintele partidului. Totodată, 
ei au exprimat calde mulțumiri 
pentru primirea acordată de se
cretarul general al P.C.R., pen
tru ospitalitatea și prietenia de 
care s-au bucurat în tot timpul 
vizitei în țara noastră.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe membrii 
delegației ca la înapoierea în pa
trie să transmită un salut căldu
ros și cele mai bune urări con
ducerii Partidului Socialist Popu
lar, tovarășului Sigurd Omann.

în timpul convorbirii a avut 
loc un schimb de informații pri
vind activitatea și preocupările 
actuale ale Partidului Comunist

Român și ale Partidului Socia
list Popular din Danemarca. De 
ambele părți a fost subliniată sa
tisfacția pentru bunele relații 
prietenești statornicite între 
P.C.R. și P.S.P.D. și s-a expri
mat dorința comună de a dez
volta și diversifica în continuare 
aceste relații, de a adînci rapor
turile de colaborare pe multiple 
planuri între România și Dane
marca, în interesul întăririi prie
teniei dintre cele două popoare.

în cursul întrevederii s-a efec
tuat un schimb de păreri privind 
evoluția vieții politice internațio
nale. în acest context, a fost evi
dențiată importanța deosebită pe 
care o are intensificarea luptei 
unite a popoarelor, a tuturor 
forțelor progresiste, democratice 
și antiimperialiste, pentru pace, 
securitate și cooperare în Europa 
și în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

• Publicistul danez
Kjeld Oesterling Nielsen

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit

la 23 ianuarie pe publicistul da
nez Kjeld Oesterling Nielsen.

La întrevedere a participat 
tovarășul Comei Burtică, mem
bru supleant al Comitetului E-

xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru Radiodifuziunea 
daneză.

Bărbații au trebuit să-si schimbe 
părerile despre noi

ÎNSEMNĂRI

spune și argumentează
Eroina Muncii Socialiste FLOAREA BARBU, 

președinta cooperativei agricole 
de producție Cernetu-Teleorman

Are 46 de ani. Este o femeie robustă, cu ochi blînzi și glas 
domol. Ascultă cu multă atenție întrebările yi răspunde, cu vorbe 
sigure, așezate. Echilibrul interior se degajă din tot ce face, din 
tot oe spune. Iată primele impresii despre Floarea Bprbu, preșe
dinta cooperativei agricole de producție Cernetu — Teleorman, 
Eroină a Muncii Socialiste, membră supleantă a Comitetului Cen
tral al P.C.R., vicepreședinte al U.N.C.A.P., membră în Consiliul 
Național al Frontului Unității Socialiste, deputată în Marea Adu
nare Naționala din anul 1969. Un exemplu foarte edificator al 
locului pe care femeia îl ocupă sau îl poate ocupa în societatea 
noastră.

— Pe 21 ianuarie 1974 împli
nesc opt ani de cînd sînt pre
ședintă. Membră cooperatoare 
sînt însă de la înființarea coo
perativei, din 1960. Vă vorbesc 
numai de această perioadă din 
viața mea deoarece bănuiesc 
că mai mult asta vă interesează. 
Despre ceilalți ani ce v-aș pu
tea spune ? Viață de ' țarancă,

de la Unirea Principatelor

una si
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Premisa moralității este credința în dumnezeu?
Citiți în pagina a 2-a un răspuns dat de dr. H. Culea, cercetător 

la Institutul de filozofie al Academiei, unui tînăr din Roznov

Un articol inedit de

MIRON RADU PARASCHIVESCU

UNIRE-N
CUGET...

Ca orice act de suprastruc
tură ce se constituie și se 
proclamă ceva mai lent decît 
mișcarea materială, actul Uni
rii de acum 107 ani venea 
după ce condițiile materiale 
și stările de fapt fuseseră 
destul de maturate ca să-i ga
ranteze și să-i justifice trăini
cia. Proclamarea simultană și 
prin vot secret a colonelului 
Alexandru loan Cuza drept 
principe domnitor al Moldo
vei și Munteniei a fost și ră
mîne dovada cea mai limpede 
și elocventă, argumentul în
suși că unirea de fapt a prin
cipatelor se desăvîrșise nu nu
mai în temeliile ei material- 
istorice concrete, dar și în su
prastructură, în cugetul și sim
țirea majorității covîrșitoare a 
poporului de dincolo și de 
dincoace de Milcov. Dar fiind
că spațiul paginii noastre pe 
care-o închinăm astăzi eveni
mentului Unirii nu-mi îngă
duie să stărui în amănunt 
asupra lui ci să-l sugerez nu
mai cititorului spre a-l face să 
retrăiască azi cu o mai vie 
acuitate, în acest prezent al 
erei cosmico-atomice, nu nu
mai faptele istoriei, temeiurile 
și legitățile ei care întot
deauna sînt consfințite cu sîn- 
gele popoarelor conștiente de 
dreptatea cauzei lor, — dar 
și spiritul în care ele s-au

obișnuită cu greutățile muncii 
cîmpului, ale gospodăriei, care 
afla despre evenimentele satu
lui doar de la bărbat și de la 
vecini, care nu știa ce este a- 
ceea a face politică. Acum, ce să 
mai vorbim, diferența este ca 
de Ia cer la pămînt. Iată, în agri
cultură, ca să vorbesc de dome
niul meu, feminizarea forței 
de muncă este o chestiune reală, 
unanim recunoscută. De pildă, 
la cooperativa noastră în 1966 
dispuneam de 2 521 de brațe de 
muncă. Azi avem doar 1 400'. 
Majoritatea femei. De aceea, 
trebuie să ne preocupe foarte 
serios mecanizarea lucrărilor. 
Altă soluție nu există. în aceas
tă privință institutele de cer
cetare și industria constructoare 
de mașini nu ne ajută pe mă
sura necesităților, deși sarcinile 
trasate de conducerea partidului 
sint deosebit de clare și precise.

— Credeți că vor reuși femei
le să asigure și deservirea unei 
agriculturi preponderent me
canizată ?

— Dar mai încape vorbă ? ! 
Păi ce am realizat pînă acum 
nu tot cu femeile am realizat ? 
Vom fi in stare să conducem și 
mașinile, n-aveți nici o grijă !

Cîndva, în urmă cu mulți 
ani, am petrecut cîteva zile 
intr-o tabără de pionieri. Am 
dormit atunci — împreună 
cu cinci băieți — în același 
cort, pe saltele pneumatice. 
Pe mine, ca adult, m-au cul
cat la mijloc, să-mi fie mai 
cald. In tabăra turistică de la 
poalele Postăvarului domnea 
liniștea. Se auzea doar, pe a-

CERTI
TUDINI
de MIHAI STOIAN

De altfel, ați văzut că prin unele 
părți au și început fetele să în
vețe meseria de tractorist și se 
descurcă foarte bine. Apoi ve
deți, că în legumicultura, unde 
sînt ocupate cele mai multe bra
țe, vor fi mașini mai mici, mai 
delicate, pe care o să fie mai 
mare plăcerea să le conduci. Nu, 
în privința asta, nu am nici o 
teamă. Vom demonstra, ca și 
pînă acum, că putem fi... oameni 
de nădejde. De altfel, bărbații 
au trebuit să-și schimbe păreri
le despre noi deși noi nu ni 
le-am schimbat pe ale noastre 
despre ei. S-au convins că pu
tem face față la fel de bine greu
tăților, muncii de organizare și 
de conducere.

— A fost și cazul dumnea
voastră, nu ?

— Mai ales la sate, unde fe
meia a stat totdeauna în spatele 
bărbatului la un pas, unde a-ți 
vedea lungul nasului era o ches
tiune moștenită din moși-stră- 
moși, promovarea femeii a fost 
și mai dificilă și însoțită de 
multă neîncredere. Cînd m-au

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a ll-a)

proape, curgerea pripită a Ti
mișului și vuietul trenurilor 
de noapte. Sub pături, pe 
șoptite, se mai discuta încă. 
Deosebeam în întuneric, la 
dreapta mea, trei glasuri, în 
stingă, alte două. '

— Eu, rostea încetișor un 
glas sfios și calm, aș vrea să 
lucrez ca inginerul care ne-a 
condus prin termocentrală, 
la Dmcești. Ați auzit ? In ‘49 
a făcut parte din prima pro
moție de pionieri. Ei — oftă 
visător ■— cum aș mai sta și 
eu în sala de comandă, la 
pupitrul cu opt telefoane, să 
am întreaga muncă a uzinei 
sub ochi I

— Mie mi-ar plăcea să fiu 
tehnician la uzina de trac
toare 1

— Pe mine m-a lăsat cu 
gura căscată agregatul „l.V“ 
de la Fieni. 80 000 de becuri 
în 24 de ore e ceva, nu ? Și 
nu m-aș împăca ușor cu gin-

(Continuare în pag. a Il-a)

GÎNDURI ȘI CUVINTE
îndeplinit aici pecetluind 
la noi voința populară încă de 
pe timpul balimezelor, al 
poștalionului cu cai (Alexan
dru Cuza era el însuși ofițer 
al unei elite a cavaleriei), ca 
și a albei și nevinovatei pene 
de gîscă cu care s-au scris 
cele mai multe și trainice din 
paginile noastre contem
porane.

Ceea ce fusese, pînă la pro
clamarea, firească pentru noi 
și surprinzătoare pentru străi
nătate, actul Unirii de la 
1859, desbinare și adversitate 
dusă nu o dată pînă la ciocniri 
sîngeroase între valahi și mol
doveni, fiii unei aceleiași fa
milii, se dovedește — privit 
în perspectiva trecutului și-n 
reflectarea puternică și necru
țătoare a luminii din ziua de 
față așa cum o vedem aiurea, 
nu numai rezultatul arbitrar și 
nefiresc, de pe urma ameste
cului mai mult sau mai puțin 
fățiș al unor mari puteri stră
ine ce aveau interesul ca acea
stă desbinare să persiste, dar 
și consecința unei zăbave teh- 
nico-materiale în care aceleași 
puteri desbinătoare avuseseră 
toată grija să ne mențină — 
și cît mai îndelung timp cu 
putință. Iar dacă istoria o fac

(Continuare în pag. a V-a)

Rostim „da". Sau, în orice caz, de multe 
ori rostim „da". în spatele acestor litere 
însă, ca și în spatele tuturor cuvintelor pe 
care le pronunțăm, se ascund de obicei - 
sau se dezvăluie ! - cel puțin trei atitudini. 
Cea dinții este aceea care repetă și în gînd 
ceea ce a spus cu voce tare. „Da"-ul este 
la fel de sonor și rotund și se face auzit în 
același timp înăuntru ca și în afară. Cea de 
a doua, este aceea care în sinea sa zice 
mai degrabă „nu", exact pe dos decît a a- 
firmat cu o clipă înainte prin viu grai, însă 
nici nu se gîndește că ar putea să și măr
turisească „nu"-ul acela în care crede ; dim
potrivă, cu cît mai adînc este 
convins că nu, cu atît mai ———
mult își manifestă entuziasmul 
de operetă : „da", „da" I în 
sfîrșit, a treia atitudine este a- 
ceea care în intimitatea sa 
nu spune nici „da", nici „nu". Nu spune ni
mic. Se teme probabil că și „nu"-ul gîndit 
poate fi citit de martori.

Și mai rostim, de asemenea, dacă ni se 
cere părerea : „Aveți dreptate". însă din 
nou pot fi descifrate, și aici, cele trei ati
tudini care dublează întotdeauna o gîndire 
spusă sau scrisă. Prima este tot aceea care 
rostește „aveți dreptate" pentru că nici nu 
crede altceva, pentru că este convinsă de 
adevărul cuvintelor auzite. Următoarea se 
alătură și ea celei dintîi și la prima vedere 
pare pe deplin solidară cu ea și nimeni nu 
știe că nu este de fapt nici cît negru de 
sub unghie fiindcă numai undeva în stră
funduri, neauzit de nimeni, începe să mor
măie un gînd : „Să crezi tu că ai dreptate"! 
Iar ultima rămîne tot aceea căreia îi e tea
mă pînă și de umbra gîndului și care în
drăznește cel mult o aprobare timidă : „Șe- 
ful are întotdeauna dreptate".

N-avem cum șă știm însă mereu care din
tre cele trei atitudini este reală. Scriitorul 
care a inventai mașina de citit gîndurile a 
dus cu el secretul și sîntem siliți, prin forța 
împrejurărilor, să ne orientăm după marca
jul cuvintelor. Nu putem ghici că unul sau 
altul„ gîndește de fapt : „Dar de ce tocmai 
eu?". Noi îl vedem că pronunță rar, a- 
păsat : „Mă duc eu" și luăm de bună oferta 
lui nesilită de nimeni. Pentru că știm, în 
schimb, din moși-strămoși, că omul care ți-a 
dat „bună ziua" ți-o și dorește din toată 
inima, iar dacă are ceva pe suflet ar tre
bui să

D. MATALÄ

dacă are ceva pe suflet ar tre- 
vadă măcar din privirea lui.

De aceea ne și mirăm, pe 
bună dreptate, mai tîrziu, dacă 
n-am dat de la bun început 
peste cel care a spus „mă duc 
eu" și se duce ; pînă să ne 
dăm seama mai exact, rămî- 

nedumeriți văzînd că lucrurile 
sau se urnesc greu, sau

se

nem
se complică, sau se urnesc greu, sau 
nici nu se urnesc. Promisiunea făcută ar fi 
trebuit să-l oblige mai mult decît l-ar fi pu
tut obliga altcineva în afara lui însuși. Cu
vintele, odată rostite, cer mai întîi un efort 
de gîndire, iar gîndurile, odată delimitate, 
cer și ele un înveliș care să le exprime fi
del. Limbajul rămîne totuși, singurul mij
loc de comunicare între oameni și nu au 
nici o șansă de reușită cei care vor să facă 
din el un paravan. Ca să-i descoperim însă 
mai ușor pe cei pe care ne putem bizui tre
buie să avem mai multă încredere în omul 
care spune pe același ton și „da" și „nu". 
Pentru că dacă cineva ne-a spus de cîteva 
ori Ja rînd „da" sau „aveți dreptate", o sin
gură dată dacă ne-a spus „nu" înseamnă 
că undeva se ridică un semn de întrebare. 
Iar omul acesta nu face parte dintr-o a 
patra categorie. Ci tot din prima. y
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Convorbirea unui filozof cu soția»

mareșalului dem și colocviul meu
cu Juncu Aurel

Juncu Aurei (din Roznov — strada Găzăria 
nr. 291, jud. Neamț) arătîndu-se interesat de 
„Anticazanie" ne propune „ca la această rubrică 
să fie invitate și una sau două personalități fi
lozofice, in materie“. Urmindu-i propunerea, 
redacția „Scînteii tineretului" m-a invitat pc 
mine, știindu-mă cercetător la Institutul de fi
lozofie al Academiei, iar eu, la rindu-mi, l-am 
invitat pe Denis Diderot (1713—1784, filozof ma
terialist. unul dintre cei mai de seamă iluminiști) 
care neputindu-se prezenta personal deoarece nu 
credea in revenire sau reîncarnare mi-a îngă
duit — ca dealtfel întregii posterități — să niă 
refer la Convorbirea sa cu soția mareșalului 
<le *** și care cuprinde printre altele și un punct 
de vedere „in materie“, al filozofului.

Coincidența dintre convorbirea unui filozof cu 
soția mareșalului de*** și discuția ce voi incerca 
să înfirip cu Juncu Aurel, rezidă în similitudi
nea tematicii abordate. Atit soția mareșalului 
de*** cit și Juncu Aurel (tînăr de 21 de ani) 

secole, iardeși cea dinții mai „tînără“ cu două

cel 
de 
spirit problema imposibilității ca oamenii să fie 
morali dacă nu cred în Dumnezeu. Ateismul ar 
conduce, după acești preopinenți, Ia imoralitate.

Diderot și cu mine — și încă mulți alții — 
sintem de o părere exact contrarie. Adică, sus
ținem că moralitatea autentică, cu adevărat 
omenoasă și omenească nu poate izvorî din tea
mă și supunere (față de Dumnezeu etc.), ci din 
libertatea omului de a se folosi de conștiința sa 
pentru a alege între bine și rău. Dar, mai bine 
să ne precizăm punctele de vedere prin discu
ție. căci știut este că forța argumentului poate 
fi sporită înfr-o relație deschisă, fățișă, de con
vingere și, oștoită, într-una anonimă, de învin
gere.

înainte să trec Ia relatarea discuției cer scuze 
Iui J.A. pentru neconsemnarea aidoma a unor 
expresii folosite de domnia sa în scrisoarea tri
misă, iar lui Diderot pentru nerespectarea aido
ma a ordine! replicilor.

din urmă mai „tînăr" cu vreo 20 de ani față 
d-na mareșal, ridică totuși cam in același

In peisajul orașului Cîmpulung Moldovenesc, noua casă de cultură se relevă ca un adevărat 
monument al arhitecturii locale
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Bărbații au trebuit
să-și schimbe părerile
(Urmare din pag. I)

pus șefă de echipă m-am gîndit 
foarte mult pînă am primit. Cum, 
eu, femeie, să conduc atîția băr
bați ? Ce-o să zică lumea ? Dar 
m-a încurajat bărbatul meu și 
am primit. Apoi a urmat func
ția de șefă de brigadă, vicepre
ședintă a cooperativei, apoi se
cretara comitetului de partid 
pe C.A.P. și, din 1966, preșe
dintă.

— Cum ați învățat arta con
ducerii ? Cum conduceți ?

— Oamenii m-au învățat. 
Munca și viața lor. Consider că 
In ceea ce privește arta condu
cerii nu există rețete anume, și 
un om cu experiență mai mare 
nu-ți poate da decît sfaturi ge
nerale, că în rest depinde de 
tine, de bunul tău simț, de ca
pacitatea de perfecționare, de 
orientare și adaptare la situații
le pe care ți le pune în față 
viața. Cînd am fost numită șefă 
de echipă mi-am zis : pentru 
a fi o bună șefă de echipă, tre
buie să fac două lucruri — să 
muncesc mai mult și mai bine 
decît ceilalți și să fiu corectă 
la Înregistrarea zilelor-muncă. 
Nu m-am dat nici o dată la o 
parte din fața greului motivînd 
că de, sînt femeie, și pot fi scu
tită de anumite lucruri. Schim-

barea funcțiilor nu a atras (Jupă 
sine schimbarea stilului 
muncă. Am rămas același 
calm, care a căutat să facă 
cooperatori un nucleu unit, 
cum avem în față probleme 
complexe și complicate care so
licită eforturi mari din toate 
punctele de vedere. Dacă însă 
te bizui pe oameni, dacă ți-e 
gîndul numai la binele coopera
tivei, le rezolvi pe toate.

— Ce preocupări au utecistele 
de la cooperativa dumneavoas
tră pentru viitorul apropiat ?

— în sectorul legumicol, să 
scoată răsaduri cit mai bune, 
pentru a ne întări și cu rezul
tatele anului 1974 faima de buni 
grădinari pe care ne-am creat-o. 
La crescătoria de pui trebuie să 
populăm adăposturile și să fa
cem furajarea cum scrie la car
te. Desigur. în adunarea gene
rală, organizația U.T.C. va veni 
cu angajamentele proprii, cum 
se întimplă in fiecare an, și a- 
tunci v-aș putea spune mai con-, 
creț care o să 
gîndul nostru 
1974 producții 
culturile. în
iubesc ca și mine cooperativa. 
Ne străduim, fiecare, să mun
cim mai bine, mai cu folos, pen
tru a o vedea și mai bogată.

de 
om 
din
A-

fie aportul lor la 
de a obține în 
record la toate 
orice caz, și ei

J. A. Din diferite pricini (une
le de ordin metafizic — nu ve
deam sensul vieții și nțprțij) 
nutream încă din adolescență 
porniri „criminale“ față de pă
rinți. Pină ce intr-o zi un bă- 
trin m-a învățat, că omul a fost 
făcut de Dumnezeu, că mai 
există și .o a doua viață de după 
moarte. Și m-a convins eă nu
mai prin bunătate, dragoste de 
oameni, respect față de părinții 
care ne-au născut putem dobin- 
di fericirea de apoi.

H. Culea. Și dacă 
tîlnit pe acel bătrin, 
sau vreun dascăl de 
Să-ți fi explicat că măreția vie
ții rezidă in unicitatea ei și că 
deci trebuie să fim buni, mo
rali tocmai pentru că trăim doar 
o singură dată, m-ai fi crezut ?

J. A. Nu. Omul care nu cre
de in viața de apoi, nu mai poa
te crede m nimic. Dacă tot mori, 
o dată pentru totdeauna, ce sens 
mai are să fii moral ?.

Soția mareșalului. Va să zică 
dumneata ești omul care nu 
crede in nimic ?

Crudeli (filozoful). Eu sint.
II. C. Eu insă am credința 

mea laică, m știință, arte, in ca
pacitatea oftiului de a fi om. 
Credința mea se află la antipo
dul credinței religioase din cite 
se vede. Există deci credință și 
credință. Pentru a le distinge 
unele popoare folosesc cuvinte 
corespunzătoare : pentru credin
ța laică - „croyance“,; „crede- 
uza-. „belief" : pentru cea reli
gioasă - „toi", „fede“, „toith . 
Din păcate limba româna nu 
are. asemenea termeni distinc
tivi. , - ,J. A. Și nici c-ar putea sa-i 
aibă: credința este una singuta. 
cea inspirată de Dumnezeu. 
Fără credință in Dumnezeu și 
în viața viitoare cred că aș ti 
devenit un criminal, „mingiin- 
du-nu chiar miinile crude cu 
singele părinților mei' •

Soția mareșalului. Fiindcă du
pă cite mi se pare dacă n-aș 
avea nimic de nădăjduit și nici 
de temut după moarte, , tare

n-ai fi în- 
ci pe mine 
școală care

greu m-aș lipsi acum cînd sinț? . . - .i._ . _ _ ..u;.-«« r1<s miride 
mă 
să

mici 
toc
mai

în viată, de o mulțime 
plăceri'. Nu-ți ascund că 
mese cu Dumnezeu ca 
rup cîte ceva.

C rudeli... cam ce... ?
Soția mareșalului. A, 

rog ; lucrurile acestea nu le-aș 
spune decît la spovedanie.

J. A. Eu vă mărturisesc însă 
deschis și sincer (altă epocă, alt 
om, H. C.) că fără să fi ajuns 
la convingerea existenței lumii 
de apoi aș fi fost capabil de 
cele mai rele fapte. Chiar și de 
paricid, cum am mai spus. Cum 
poate exista morală fără reli
gie ?

Soția mareșalului. Și morala 
aceasta, chiar o pui in practică?

Crudeli. Cit pot mai mult.
Soția mareșalului. Cum ! 

dică nu furi, nu ucizi, nu 
fuiești de lor ?

H. C. De fel.
Soția mareșalului. Atunci 

ciștigi dacă ești i„—2... 
(nereligios, H. C.).

Crudeli. Nimic, doamnă mare
șal.

Soția mareșalului. Mult aș da 
să știu ce motiv poate avea 
necredincios ca să fie bun, 
tunci cina nu e smintit.

Crudeli. Am să vă spun eu.
H. C. Și eu.

nu ! te

A- 
je

i ce
necredincios

un
a-

Experiența

moralității
și fericirea

căutată de om

în 
un

e mai bine să fii 
decît un ticălos ? 
printr-o educație 
înțelepciune ar 

împărtășită încă de 
de familie, școală etc. 
adolescenților,

lumea asta, 
om cinstit

H. C. Și că 
aleasă această 
putea fi 
timpuriu 
copiilor, 
lor ?

Soția mareșalului. Ba 
Nu cred. Așa

tineri-
cred.
ceva o 

poate face numai educația reli
gioasă.

H. C. 
textual 
trimis • 
că și societatea noastră are la 
bază adevărul învățăturilor 
dumnezeiești, adică conduce o- 
menirea la bine, prin adevăr, 
este egalitate, dreptate și frater
nitate intre noi, pedepsește ho
ții și leneșii, combate parazitis
mul, adică toate legii# noastre 
socialiste au la bază spiritul 
dreptății și al egalității fră
țești“.

Iar eu mă bucur că recunoști 
în mod cinstit toate aceste cu
ceriri ale orinduirii noastre so
cialiste. Dar de ce crezi eă ele 
au la bază „adevărul învățătu
rilor dumnezeiești“ ?

J. A. Pentru că Biblia ne în
vață : „să nu furi“ ; „să nu 
ucizi“ ; „să nu dorești femeia 
vecinului tău“ ș.a.

J. A.

Dar dumneata ai scris 
in scrisoarea ce ne-ai 

„Mă bucur foarte mult

Elementele perene

ale moralei

Crudeli..., nu credeți 
vîrstă mai înaintată 
convinge experiența 
urma urmei, pentru a

că la o
te poate 

că. la 
fi fericit

H. C. Dar acestea sint adevă- 
ruri general-umane-. și nu învă
țături dumnezeiești. Ele se află 
intr-un fei sau altul cuprinse in 
foarte multe scrieri laice, di
naintea Bibliei, cit și de după 
ea. Ele exprimă modalități de 
conviețuire umană în societate, 
cu un minimum de neajunsuri. 
Toate preceptele bune aduc oa
menilor mai multe foloase decit 
neajunsuri : de aceea oamenii 
sînt cei ce creează aceste pre
cepte, și nu Dumnezeu.

Soția mareșalului. Răul 
ceea ce aduce mai multe 
junsuri decît foloase : iar 
le, dimpotrivă, 
mai multe 
ajunsurj.

H. C. Cam 
că după cum 
oamenilor in .,____ .
sub forme concret istorice, 
cadrul unor grupuri (clase, etc 
și între grupuri !). Ceea ce e 
rău pentru unii este bine pen
tru alții. D? aceea și preceptele 
„biblice“ au fost uneori astfel 
înțelese și aplicate de către în
șiși unii reprezentanți ai religi
ei incit răul rezultat din ele, 
pentru mase era infinit mai 
mare decît binele pe care-l pro
clama... 
„să nu furi“ în brațe 
de-a rîndul exploatatorii 
spoliat masele si popoarele.

Crudeli... Gindiți-vă că religia 
a dat naștere și a menținut per
manent cei mai violentă ură 
între popoare. Nu există mu
sulman care să nu-și închipuie 
că ar face o faptă nlăcută lui 
Dumnezeu și profetului sfînt. 
dacă ar nimici toti creștinii,, iar 
aceștia. Ia rîridul lor nu sînt 
nici ei mai îngăduitori.

J. A. „Cu această ocazie 
vreau să rnustrez Bisericile in
firme mai mult sau mai puțin 
de adevăr, falsificate, care au 
adus batjocură si rușine asupra 
Bisericii lui Hristos..“

H. C. De ce atîta intransi
gență din partea unui creștin 
drept credincios, cînd știut este 
că ateii lesnectă libertatea de 
cult pentru oricare credință, 
confesiune ? Izvorăște oare to
leranța mai curînd din ateism 
decît din religiozitate ?

Soția mareșalului. Și crezi că 
e totuna dacă sîntem creștini 
sau păgini ’

Crudeli. Pe legea mea, sînt

ar fi 
nea- 

bine- 
ceea ce aduce 

foloase decit ne-

așa ceva. Numai 
știm conviețuirea 
societate are loc 

în

formal. Cu preceptul 
în hrato milenii 

au

CERTITUDINI
(Urmare din pag. I)

dul că-i destul, aș încerca să 
pun la punct o mașină mai 
„șmecheră“...

— Ați băgat de seamă, bă
ieți, cum au crescut tufele de 
gura leului sus, pe zidul Tur
nului Chindiei, la Tîrgoviște ? 
Probabil că vîntul a purtat 
semințele pînă acolo, sus. Pe 
mine m-a uimit rezistența, 
încăpățînarea lor. De unde 
iau plantele atîta putere ? 
Asta m-ar interesa să fac și, 
cine știe, poate o să auziți 
vreodată de o plantă — ce
realieră, desigur — extrem de l

rezistentă, purtînd numele 
meu.

— Și profesor nu se face 
nimeni ?

Cinci glasuri — cinci vi
suri.

Au trecut ani și ani de-a- 
tunci. Poate c-aș fi uitat cu 
desăvîrșire nopțile acelea pe
trecute laolaltă, în cort, cu 
niște băieți inimoși, dacă — 
zilele trecute — nu s-ar fi 
întîmplat să-l reîntîlnesc pe 
unul dintre ei: la Bicaz. 
Omul și-a văzut visul cu o- 
chii, este operator la pupitrul 
de comandă. S-a căsătorit, are 
un copil care nu-i încă pio-

convins 
creștini

H. C, ,
nu am fi nici de altă credință. 
Căci iată, spre pildă, cum J. A. 
a transformat „toleranța creș
tină“ in intoleranță.

Tot astfel adesea — în forme 
mult mai rele — este convertit 
de unii drept credincioși precep
tul „să nu furi“, în furtișag, iar 
porunca a 6-a în contrariul ei. 
Și chiar întregul decalog în an- 
tidecalog.

Abuz de religie și

religia abuzurilor
Soția mareșalului. Sigur că 

există abuzuri, dar religia e 
altceva.

Crudeli. Asta e religia, dacă 
abuzurile nu pot fi desDărțite 
de ea.

Soția mareșalului. Bine, bine, 
dar e nevoie să existe ceva 
care să-i inspăimînte pe oameni, 
oprindu-i de Ia faptele rele ce 
scapă asprimii legilor, și dacă 
vei distruge religia, ce-ai șă pui 
în Ioc ?

Crudeli. Chiar dacă n-aș avea 
nimic de pus în loc și tot ar 
însemna că rămine o groaznică 
prejudecată mai puțin, ca să nu 
mai pun la socoteală faptul că 
în nici o vreme și la nici un 
neam, părerile religioase n-au 
stat la baza moravurilor.

H. C. Este și convingerea 
mea : moravurile bune. adică 
morala reală și nu doar cea 
ideală, comportarea oamenilor, 
unul față de altul, față de mun
că, colectivitate, sentimentele și 
ideile morale, deprinderile și o- 
biceiurile cu caracter moral, 
chiar dacă s-au aflat cindva în
tr-o oarecare legătură cu unele 
păreri religioase, nicieînd însă 
nu au fost determinate de a- 
cestea. Cu atît mai puțin hic et 
nune. Continuînd cele mai bune 
tradiții ale moravurilor bune 
cultivate de oameni, socialismul 
își propun» să asigure condiții 
prielnice pentru instaurarea la 
scară de masă a unei înalte mo
ralități — morala comunistă. în 
această acțiune — amplu des
fășurată și în țara noastră — 
„învățăturile dumnezeiești“ la 
care se referă J. A. nu ne pot 
fi de folo“ deoarece ele nu nu
mai că nu-și propun să ne 
învețe devotamentul nemărginit 
față de cauza socialismului, co
lectivismul și umanismul, atitu
dinea nouă față de muncă și 
avutul obștesc, calea umană a 
onoarei, demnității, datoriei, fe
ricirii pămîntești — 
drumă chiar pe „căi

A păși pe „căile 
chiar dacă înseamnă 
sau altul să ajungi 
vreundi suflet drept-credincios, 
cu greu ne-am putea imagina să 
reușim astfel salvarea întregii 
omeniri de tarele orînduirilor și 
orinduielilor bazate pe exploa
tare. ignoranță, mizerie, aliena
re. Religia există de mii de ani 
și tot de atîta vreme războaie, 
ura omului față de om. clase 
asupritoare și clase asuprite. Pu
terea religiei de a le contracara 
s-a dovedit de slabă sau inexis
tentă eficiență. De ce oare ?

Și apoi să ne gîndim dacă nu 
cumva urmind „căile domnului“ 
nu ajungem ca J.A. să trăim în 
lumea asta, dar să ne gîndim la 
„cealaltă“ : tare greu trebuie să 
fie cuiva să se afle cu viața în- 
tr-un loc și cu mintea... aiurea. 
Eu n-aș putea.

Să mai discutăm însă și păre
rile altora. Dar aceasta în numă
rul viitor.

dar ne în- 
greșite“.
domnului“ 

într-un caz 
la salvarea

H. CULEA

nier; șt de la el am aflat că 
băieții aceia cinci, din cortul 
de la poalele Postăvarului, au 
rămas prieteni pe viață, își 
scriu regulat, împărtășindu-și 
bucuriile și necazurile, reu
șitele și eșecurile. Astfel, cu* 
bineștiuta indiscreție a repor
terului. am putut stabili ce 
s-a mai întîmplat cu fiecare 
din ceilalți patru băieți, cum 
și-au realizat — și eu — visu
rile cindva mărturisite, într-o 
tabără turistică, de munte... 
Băiatul care se voia descope
ritor de soiuri noi, rezistente, 
de semințe, lucrează ca ingi
ner agronom la o fermă și se 
plînge că, din păcate, nu 
izbutește să-și drămuiască 
mai bine timpul, pentru ca 
încercările pe care le face, a- 
colo, să ducă la un rezultat

doar că dacă n-am fi 
am fi ceva mai veseli. 
Și mai toleranți, dacă

în ultimele luni în municipiul 
și județul Brăila acțiunile de 
prevenire a abaterilor de la nor
mele eticii și echității comuniste 
au cunoscut o și mai mare am
ploare. Se desfășoară frecvent 
raiduri-anchetă pentru identifi
carea tinerilor neîncadrați și an
gajarea lor în diferite unități 
socialiste; ne înțîlnim cu elevii 
și tinerii muncitori pentru a dis
cuta diverse aspecte ale muncii ; 
cu participarea juriștilor și a or
ganelor de miliție, organizăm 
dezbateri ale unor legi, cu care 
prilej supunem atenției și jude
cății (folosind și filme documen
tare) unele fapte pline de învă
țăminte etc. Pe parcursul celor 
două luni precedente activiștii 
noștri. împreună cu activiști de 
partid și de stat, cu juriști și re
prezentanți ai organelor de mili
ție, au desfășurat asemenea ac
țiuni în toate școlile și întreprin
derile din municipiul Brăila.

Se pune desigur o întrebare : 
de ce ? De ce atîta cheltuială de 
energie, s cînd e vorba de abateri 
mărunte sau de unele trăsături 
neesențiale de comportament sau

Prevenirea abaterilor
este mai importantă
decît combaterea lor

de fenomene cu totul izolate ? 
Pentru a răspunde trebuie să a- 
vem în vedere că abaterile mă
runte, nesesizate și neeombătute 
la timp, pot deveni mari și de 
cele mai multe ori așa se și în- 
tîrnplă. Un tînăr care absentează 
de la program azi și nu este in
trodus rn focul criticii, peste un 
an poate părăsi întreprinderea 
cu contractul de muncă desfăcut 
și dacă se bucură de indulgență 
și resurse bănești din partea pă
rinților, începe să bată bulevar-

dele. Este numai el de vină ? 
Nu și organizația 
nu s-a sesizat din 
rnent și nu a luat

Pun desigur în 
chestiune care constituie punc
tul nevralgic al multor organi
zații U.T.C. în activitatea edu
cativă pe care o desfășoară. în 
formarea convingerilor morale 
se acționează de multe ori 
abstract, nu se au în vedere si
tuații imediate, chiar în fază in
cipientă, sau se apelează (cu

U.T.C. care 
primul mo
ltitudine ? 
discuție o

destulă întîrziere) la cazuri grava 
ai căror autori, în virtutea îm
prejurărilor, sînt absenți. Acțiu
nile de prevenire, foarte fruc
tuoase pe planul declanșării ati
tudinilor pozitive, al fprmării 
opiniei de masă sinț sporadice, 
adesea nu sînt concepute ca ele
mente ale unui sistem.

Acțiunile noastre nu au pornit 
pe un teren gol. De aproape un 
an de zile în municipiul Brăila 
acționează 14 brigăzi de opinie 
și disciplină formate din mem
bri ai activelor U.T.C., ele in
tervenind operativ și eficient pe 
stradă. în mijloacele de transport 
în comun. în localuri publice, în 
cinematografe- manifestîndu-se 
mereu ca factori ai opiniei. Pe 
aceeași linie, comitetul județean 
U.T.C. a luat măsura constituirii 
comisiei de delincventă juvenilă 
pe a cărei agendă zilnică de lu
cru stă combaterea manifestă
rilor antisociale, ajutorarea celor 
în impas, încadrarea tinerilor 
fără ocupație etc. Pe alt plan, 
dar în spiritul acelorași exigențe, 
am intensificat acțiunile de pro
pagare a exemplului pozitiv, a 
modelelor înaintate. Stă mărtu
rie în acest sens ciclul de acti
vități complexe „Să muncim și 
să trăim în chip comunist“ în 
cadrul căruia la I.U.G. „Pro
gresul", C.F.A., la cooperativa

„Arta populară", în comunele 
însurăței, Grădiștea, Gropeni etc. 
s-au desfășurat întîlniri ale ti
nerilor cu activiști de partid și 
de stat, cu eroi ai muncii socia
liste, cu muncitori de înaltă pre
gătire profesională.

Un alt ciclu se intitulează 
„Comportarea în familie, școală 
și producție cimentează compor
tarea în societate“. La clubul fG 
nerețuluj, din Brăila multe ac
țiuni de prevenire sînt grupate 
în cadrul „Tribunei juridice". 
Toate aceste acțiuni au contri
buit la formarea unui climat e- 
ducațional propice afirmării unor 
convingeri morale și politice să
nătoase, au exclus multe stări in
fracționale, ne-au convins pe 
noi, activiștii, că trebuie să pu
nem un accent și mai mare pe 
munca de prevenire. Și încă un 
cîștig : eforturile depuse pentru 
a realiza ceea ce ne-am propus 
au creat o colaborare, aș spune, 
sufletească între toți factorii e- 
ducaționali din județ. Ceea ce 
reprezintă o garanție a unei 
bune desfășurări și pe mai de
parte a muncii de educație, de 
formare a unui tineret activ, cu 
convingeri morale sănătoase.

NICOLAE AEBU 
secretar al Comitetului județean 

Brăila al U.T.C.

Angajamentul Reparațiile
muncitorilor de la

S. M. A. Sînmartin vor fi gata
cu cinci zile înainte de termen

De ce S.M.A. Sînmartin și nu 
oricare alt S.M.A. din județul 
Bihor ? Pentru că, în primul rînd 
mi s-a părut demn de luat în 
seamă statistica angajărilor pe a- 
nul 1967 : 161 veniți, 161 ple
cați și cea din 1973 cînd de ple
cat au plecat doar cîtiva tineri 
și aceia la armată.

In al doilea rînd, unul dintie 
cei mai vechi mecanizatori de 
aici, Sabău Florian — șef de 
secție — mi-a explicat în cîteva 
cuvinte ce anume l-a făcut să 
rămînă: „Mulți sîntem din co
mună. avem familiile aici, case
le noastre, ne-am obișnuit cu 
munca asta și cei care pleacă 
duc dorul pămîntului nu vă mi
rați, nu moare nimeni din asta 
dar, va să zică, intră Ia socotea
lă și pămîntul“.

în al treilea rînd scriu despre 
S.M.A. Sînmartin pentru că oa
menii de aici nu se joacă de-a 
vorbele și, printre altele, ei a- 
firmă că în 1975 vor cîștiga 
2 000 pe lună, rentabilizînd uni
tatea adică, la o mie lei venit 
vor cheltui mai puțin de o mie.

ilgcat doar câțiva tineri

Nimic nou, veți spune, multe 
S.M.A.-uri din țară au devenit 
rentabile. Adevărat, dar facem o 
precizare : S.M.A. Sînmartin de
servește 5 C.A.P.-uri ale căror 
suprafețe sînt trecute la pămînt 
categoria V-a și aceste suprafețe 
se află într-o zonă deluroasă, nu 
la cîmpie unde rentabilizarea nici 
nu intră în discuție. Iată și alte 
argumente. în hala de reparații, 
pînă a face bilanțul, Todor Pal 
Andrei — mecanic „universal“ 
ne spune că, aici, se toarnă alu
miniu în mod curent deoarece nu 
există suficiente coloane de vo
lan — una din importantele pie
se de schimb — și dacă e gata 
motoiul nu-1 putem livra fără 
coloană și ne-am apucat noi s-o 
fabricăm, deși cere timp“.

Continuăm „verificarea" celor 
afirmate. în hală, există acum 
secții de spălare, montat motoare 
(s-au confecționat dispozitivele 
necesare), secție pentru cutiile de 
viteză, S.M.A. Sînmartin spe- 
cializîndu-se în reparații auto și 
reparații capitale de motoare și 
de tractoare grele. în perspeeti-
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mai rapid (campaniile de pri
măvară și de toamnă — scrie 
el — „îmi mănîncă mult 
timp, nu pot neglija absolut 
nimic din ceea ce este nece
sar prezentului, pentru viito
rul pe care-l rivnesc încă de 
mic copil“). Cel care se visa 
profesor a absolvit eminent 
școala și s-a întors în satul 
natal, undeva prin pățile Pi- 
teștiului. Cel care se visa lu
crător la tractoare a ajuns la... 
Cîmpulung, din miinile lui — 
și ale celorlalți — ies faimoa
sele „Aro". Cel care voia să 
născocească o mașină mai 
„șmecheră“, de produs becuri, 
a intrat in producție la ispră- 
virea școlii, apoi a urmat la 
f. f. politehnica, a ieșit ingi
ner și lucrează, actualmente, 
la București, într-un institut

de proiectări — nu chiar de 
mașini de fabricat becuri — 
dar, oricum, înrudit cu pa
siunea inițială, de mașini e- 
lectrice.

Cinci băieți, acum cinci ti
neri în deplină forță de mun
că, cinci visuri împlinite care 
îngăduie astfel celor care ur
mează. care abia acum poar
tă cravatele roșii, să viseze 
mai departe, siguri că și vi
sele lor au certitudinea per
spectivei. Și poate de aceea 
sînt atît de întristători tinerii 
— puțini, cîți or mai fi — 
care fie că nu visează la 
nimic, fie că nici nu... îndrăz
nesc să viseze. De vreme ce 
„ștafeta“ visurilor trece — 
cu deplină siguranță — din 
mină în mină, visați plini de 
cutezanță I

vă — introducerea unui dispozi
tiv pentru suprafinisarea arbo
rilor cotiți, asemănătoare întru 
totul celei de la Uzina cons
tructoare, ne spune directorul 
S.M.A. Floruța Sorin. în 24 de 
ore se execută reparații la 15 
arbori cotiți; prin introducerea 
dispozitivului numărul lor va 
crește pînă la 20.

în ce privește planul de re
parații pentru terți beneficiari, 
S.M.A. Sînmartin va raporta tota
lul în cel mult 15 zile. Cam în 
același timp vor fi gata și mași
nile și uneltele din dotare : pînă 
acum au fost reparate 62 de plu
guri din 80 ; semănători — gata 
16 din 25 ; tractoare — 43 din 
47, discurile au fost reparate.

Ce trebuie precizat: din 79 
mecanizatori, 7 mecanici de în
treținere, 5 mînuitori agregate 
fito-sanitare, 34 mecanici de ate
lier, 5 șoferi și 3 auxiliari peste 
trei sferturi sînt tineri pînă la 
25 ani.

Ce și-au propus acești tineri 
în afara celor realizate pînă 
acum ? Creșterea gradului de 
mecanizare, încărcătura pe trac
tor crescînd de la 6 la 7,5 haritri 
prin lucrări mecanizate la zoo
tehnie ; 10,2 kg. motorină 
hantru față de 10,6 cit pr 
norma, scăderea cheltuielili 
tractor la secția Drăgești, 
pectarea tuturor normelor agro
tehnice de-a lungul întregului an.

S.M.A. Sînmartin are de înde
plinit un plan care reflectă ca
pacitatea productivă a unității 
și în mare măsură și potențialul 
uman. Spun, în mare măsură, 
deoarece gradul de profesionali
zare al mecanizatorilor, al meca
nicilor poate rezolva ceva mai 
mult. Rămîne ca prin dotările 
ulterioate să-și sporească sarcini- 

fiind 
de
un

la 
»revede 
lor pe 

res-

le de producție, unitatea 
acum nu numai o stațiune 
mecanizare ci, și mai ales, 
centru industrial cu specific a- 
gricol.

NICOLAE ADAM

In plină iarnă, în laboratorul județean pentru 
jelor din municipiul Ploiești, semințele „suportă i 

nul admiterii in recolta viitoare

• BIHOR
(Urmare din pag. I)

Organele și organizațiile U.T.C. 
au aCordat o atenție deosebită 
muncii politico-educative pentru 
a dezvolta la tineri sentimentul 
responsabilității, al dragostei față 
de muncă și avutul obștesc. în 
acest sens au fost constituite 
colective pentru depistarea tine
rilor- neîncadrați în muncă, în- 
drumindu-i spre o activitate 
utilă. O atenție deosebită o a- 
cordăm organizării activității 
cultural-artistice și distractive, 
în luna decembrie, spre exem
plu, s-au desfășurat acțiunile 
pentru sărbătorirea majoratului, 
prilej cu care tinerilor li 
s-a vorbit despre drepturile și 
îndatoririle lor. Astfel de acțiuni 
se desfășoară și-n această pe
rioadă in tot județul.

în atenția noastră se află des
fășurarea, in bune condiții, a 
invățămîntului politic. Ne ocu
păm, îndeosebi, de îmbunătăți
rea sa calitativă. Organizăm în- 
tilniri între tineri și activiști de 
partid și de stat, ofițeri activi 
și în rezervă. Totodată, sînt or
ganizate acțiuni destinate cu
noașterii și respectării legislației 
țării, comportării în spiritul eti
cii și echității socialiste. O a- 
tenție tot mai mare o acordăm 
educației ateiste a tineretului.

Tot pentru această 
a iernii s-au întreprins 
necesare pentru buna 
rare a „Lunii cărții

perioadă 
măsurile 
desfășu- 
la sate“, 

pentru cuprinderea unui număr 
cit mai mare de uteciști la 
„Cupa tineretului“.

di

controlul 
cuminți“

semm- 
exame-

li !» li
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• GORJ
(Urmare din pag. 1)

cursurile învățămîntului agro
zootehnic de masă, schimburi de 
experiență pe tema hrănirii și în
grijirii animalelor, organizate la 

- nivdlul : celor unsprezece consilii 
intercoeperatiste, cu participarea 
tinerilor zootehniști, pregătirea 
fazei pe unitate a olimpiadei me
canizatorului, cursurile de ridica
re a pregătirii profesionale a ti
nerilor mecanizatori, organizate 
în fiecare S.M.A.

Activitățile cultural-educative 
au cuprins acțiuni dedicate come
morării a 80 de ani de la naș
terea Eroinei de pe Jiu, Ecateri- 
na Teodoroiu, seri distractive, ba
luri ale fruntașilor, întîlniri cu 
juriști, cadre medico-sanitare, seri 
de poezie etc.

Agenda acțiunilor politico-edu
cative la sate pentru perioada 
următoare cuprinde antrenarea 
tuturor tinerilor în cadrul întrece
rii utecista „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen“, în vederea în
cheierii lucrărilor de fertilizare a 
unei suprafețe de 4•000 hectare, 
redarea în circuitul agricol a 300 
hectare, defrișarea și întreține
rea a 3 000 hectare pășuni. De 
asemenea, intensificarea schim
burilor de experiență, a întîlniri- 
lor cu specialiști pe teme agroteh
nice, organizarea unei sesiuni in- 
terjudețene de comunicări
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Primul și hotărîtorul pas spre unificarea sta- 
tală l-a constituit unirea Moldovei cu Țara Ro- 
mânească, în ianuarie 1859. Victorie remarca- 
bilă a maselor de țârani, meșteșugari, lucră- 
tc ’ și tîrgoveți, a cărturarilor progresiști și pa- 
trioți, Unirea Principatelor a reprezentat actul 
care a pus bazele statului național român mo
dern. Ea a avut un puternic ecou și în Transil- 
vania, întărind conștiința unității naționale a 
maselor populare din această provincie, stimu- 
lînd lupta lor pentru unire cu țara.

NICOLAE CEAUȘESCU
_______________________________________

Gloria unirii aparține celor ce au infăptuit-o 
— masele populare. Au impus-o peste capetele 
potrivnicilor dinăuntru și din afara țării, au a- 
părat-o mai presus de orice sacrificiu cu dă
ruirea și încrederea că ele sînt patria și că pa
tria înseamnă unire, 
buie să însemne in 
schimbare în starea 
țării.

Țăranii aspiră să _ 
pete, în sfirșit, pămintul pe care-1 udă cu su
doarea frunții. Pentru ei, unirea Moldovei și a 
Valahiei, ciștigarea demnității naționale, se 
asociază cu o viață mai bună. Ca și pen
tru orășenimea săracă, 
gări, negustori, care pre
tind îmbunătățirea con
dițiilor de muncă dar și 
libertăți democratice, 
lături de ei se găsesc și 
acei membri ai burgheziei 
și boierimii care, patrioți 
însuflețiți de lecția is
torici, sînt animați de ve
deri progresiste, militează 
pentrit egalitate în fața 
legilor, atacă rangurile și 
privilegiile feudale. O na
țiune unică, pentru o Ro
mânie modernă, liberă și 
prosperă. O înfruntare de 
forțe care concentrează 
energiile tuturor adevăra- 
ților români, mai pregătiți 
ca oricînd Să învingă. In 
fruntea lor, tinerii, acum 
mai vîrstnîcî, care săvîr- 
șiseră epopeea pașoptistă : 
Kogăiniceanu, Al. I. Cuza, 
C A Rosetti, Alecsandri, 
frații Golești etc. Alături de ei, moș Ion Roată, 
Mircea Mălăieru, Tănase Constantin — oameni 
simpli, din categoria celor care fac „opinca ță
rii“, aprigi luptători pentru unire.

Dincolo de aspirația unionistă — veche ca și 
neamul românesc — marșul propriu-zis spre 
desăvîrșinsa unității fraților de o parte și de 
alta a Milcovului începe odată cu constituirea 
comitetelor unioniste. De acum înainte bătălia 
ideologică și literară se împletește decisiv cu cea 
politică și socială. Este, de fapt, momentul cînd 
masele capătă ponderea principală în rîndul for
țelor care acționează nemijlocit pentru unire. 
Presiunea împotriva separatiștilor crește. Tîr- 
goveții și țăranii din ținuturile Bacău, Do- 
rohoi, Tecuci, Putna, Focșani se string în a- 
dunări populare unde proclamă dorința lor fier
binte, „unirea ambelor Principate, Valahia și 
Moldova, într-un singur stat sub denumirea de 
România“.

La fel se petrec lucrurile și în districtele Țării 
Românești. Aceeași stare de spirit, aceeași com
bativitate manifestă contra conservatorismului 
feudal. Răzvrătirea poporului este aceea care 
contracarează teroarea caimacanilor vinduți tur
cilor, salvînd din pușcării și de samavolnicii

Iar aceasta înseamnă, tre- 
egaiă măsură, o radicală 
națională dar și socială a

scape de boieresc, să ca-

lucrători, meșteșu-

A- Voința
întregii
națiuni

fruntași unioniști arestați. Tot protestul și in
tervenția maselor din cătunele și tîrgurile Prin
cipatelor au determinat anularea alegerilor pen
tru divanurile ad-hoc ce fuseseră falsificate prin 
uneltirile lui Vogoride, caimacamii Moldovei. 
Așa a fost posibil ca la noua consultare electo
rală, larga participare a maselor să determine 
înfrîngerea reacțiunii. Lor li se datorează faptul 
că, în afara a doi deputați, toți ceilalți se de
clară pentru unire. Și tot al lor este meritul că 
din cei 83 de deputați unioniști 15 sînt țărani. O 
prezență remarcabilă și semnificativă ce expri
mă recunoașterea forței populare. Tot atît de 
elocventă ca și aceea a celor 17 deputați țărani 
aleși în divanul Țării Românești.

Dacă în decembrie 1857, 
după numai citeva luni 
de funcționare, divanurile 
au fost desființate cu bru
talitate de către turci, 
lupta însă nu a fost 
curmată. Ea avea să atin
gă cota cea mai inaltă cu 
prilejul alegerilor din a- 
nul care urma. Cu toate 
că legea era discriminato
rie, restrîngea numărul 
celor cu drept de vot, 
chiar și în această situa
ție, masele s-au dovedit 
a fi elementul cel mai 
dinamic al luptei. Totuși, 
dacă în Moldova depută
ții unioniști obținuseră 
majoritatea sufragiilor, în 
schimb, abuzurile și ine
galitățile reacțiuniî făcu
seră ca, în Țara Româ
nească, majoritatea să 
revină separatiștilor. In- 
continue atît in ședin- 
mai ales în afara lor,

să 
dar __  __

___ ,____unde zeci de mii de țărani și 
orășeni și-au exprimat voința de unire impu- 
nînd triumful aspirației naționale. Aclamațiile 
prin care mulțimea a salutat la Iași, în 5 ianua
rie 1859, numirea lui Alexandru Cuza ca domni
ilor consfințeau în fapt o victorie eminamente 
populară._____________________ . _ _

La București lupta a fost și mai acerbă. Inca 
din prima zi a lucrărilor adunării elective, 
23 ianuarie 1859, pe străzile Capitalei și în ju
rul Mitropoliei, i—- 
strînseseră peste 30 000 
tă lor, și în pofida 
conservatorii au cedat, . 
tul pentru alegerea lui Cuza și

fruntarea avea 
țele adunărilor 
în stradă, locul

unde era sediul adunării, se 
de oameni. Dalori- 
intervenției oștirii, 

și-au dat asentimen- 
_ ' " ;i ca dom

nitor*" al Muntehiei. Unirea era un fapt îm
plinit. „Trăiască România, una și nedespăr
țită urarea cu care mulțimea a întîm- 
pinat votul deputaților, vestea lumii întregi naș
terea unui nou stat, românesc, făurit împotriva 
tuturor opreliștilor de cei cărora le aparținea 
de drept.

In ziua în care Alexandru Ioan Cuza depunea 
jurămîntul de domnitor al României, poporul 
depunea pentru sine și destinul său jurămîntul 
de credință față de propriile-i aspirații sub al 
căror stindard avea să săvîrșească istoria celor 
115 ani care aveau să urmeze.

Luptători neinfricați pentru unitate națională
7

Dorința cea mai 
mare, cea mai ge
nerală, aceia hră
nită de toate ge
nerațiile trecute, 
aceia care este 
sufletul generației 
actuale, aceia ca
re, împlinită, va 
face fericirea ge
nerațiilor viitoare 
este unirea Princi
patelor într-un sin
gur stat, o unire 
care este firească, 
legiuită și nea

părată, pentru că în Moldova și în Valahia 
sîntem același popor, omogen, identic ca niciun 
altul, pentru că avem același început, același 
nume, aceiași limbă, aceiași religie, _ aceiași 
istorie, aceiași civilizație, aceleași instituții, 
aceleași legi și obiceiuri, aceleași temeri și 
aceleași speranțe, aceleași trebuințe de în
destulat, aceleași hotare de păzit, aceleași 
dureri în trecut, același viitor de asigurat și, în 
sfîrșit, aceiași misie de împlinit.

MIHAIL KOGÄLNICEANU

rire pentru Alexandru

înălțarea pe tron 
preaînălțatului 

domn Alexandru 
Ioan I este astăzi 
în ochii tuturor 
românilor, în ochii 
Europei și ai lumii 
întregi dovada su
premă că Unirea 
Principatelor este 
singura viață pen
tru care românii 
trăiesc... Din ziua 
cînd Adunarea Na
țională se pronun
ță cu atîta mă- 

,____  ____ i. j Ioan I, noi consi
derăm Principatele unite pentru totdeauna ; din 
acea zi nu mai sînt valahi și moldoveni, din 
acea zi sînt numai români.

DIMITRIE BOLINTINEANU

Astăzi statul nostru s-a așezat pe o temelie mai întinsă. O 
eră nouă ni s-a deschis. Sosiți la acest stadiu al viitorului 
nostru... trebuie să punem toată activitatea noastră în comună 
conlucrare pentru dezvoltarea morală și materială a României.

ALEXANDRU IOAN CUZA

UNIREA ÎN CONȘTIINȚA POSTERITĂȚII
• Cinci secole au suspinat românii dincoace și 

dincolo de Milcov, și cu fiecare suspin, dispărea cîte 
o vndă din patul acestui Styx de dezbinare, pînă ce, 
in fine, infernalul rîuleț s-a evaporat cu totul din 
cmdura puternicului dor național; astăzi Milcovul 
nu mai există moralmente !...

BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU

• Vine o clipă în istoria popoarelor cînd un popor 
trebuie să se prefacă, cînd viața lui politică trebuie 
să capete alte forme, cînd numai poate fi ceea ce a 
fost pînă atunci, și este o dovadă de înțelepciune 
pentru generația care, în loc să cerce a dezmorți 
amorțeala, în loc să cerce a îmbogăți sufletele sărace 
și în loc să aleagă, pe baza cine știe căror drepturi, 
de cine știe ce natură, pe cutare bărbat politic uzat 
de tot, ca să i se înlocuiască părțile mîncate de molii 
cu altele, își caută un om nou, care nu duce după 
el păcate și nu poartă nici răspunderea faptelor gre
șite pe care alții le-ar fi făcut înaintea sa. Alexandru 
Ioan I a putut să îndeplinească astfel ceea ce a în-V_ _________ ______

deplinit și a fost ceea ce este în amintirea noastră 
recunoscătoare, și prin însușirile sale superioare, dar 
și prin această calitate că, om nou,* a venit la vre
muri nouă ca să îndeplinească hotărît fapte noua.

NICOLAE IORGA

• A fost obiceiul a găsi preludiile Unirii în deș
teptarea conștiinței vechilor cărturari români asupra 
originii comune întemeiate pe unirea limbii vorbite 
din cele două țări. Acest moment nu-i neglijabil, dar 
nu este hotărîtor. Țăranii români de pretutindeni n-au 
putut să nu-și dea seama, întîlnindu-se, că aparțin 
aceluiași neam, și nu-i de crezut că a fost nevoie de 
un erudit să-i îndemne a nu se urî. Ei erau mai pre
sus de toate frați întru mizerie, ținuți în robie de o 
clasă boierească, aceiași de la Severin pînă la Su
ceava, și a trebuit să sufle ideile noi în urma murmu
relor și zăngăniturile de coasă ale țărănimii însăși 
ca să intre spaima în clasa apăsătoare, iar elementele 
progresiste să înțeleagă și să exprime dorința întregii 
mase țărănești de dincoace și de dincolo de Milcov

Hai să dăm mină cu mină 
Cei cu inima română 
Să invirtim hora frăției 
Pe pămintul României.

Pagină realizată de ADRIAN VA- 
SILESCU și TRAIAN GÏNJU

și chiar de peste munți. De fapt actul Unirii e o 
revoluție în prelungirea celei de la 1848, eveniment 
pornit de jos.

GEORGE CĂLINESCU

• Unirea Principatelor a fost înfăptuită sub pre
siunea directă a maselor populare împotriva rezisten
ței acerbe a unei părți a marii boierimi care avea 
interese antiunioniste și a elementelor feudale în ge
neral, pentru că schimbările intervenite însemnau o 
pierdere a rangurilor și a privilegiilor. Ideologia nouă, 
care înlocuia cel puțin formal ideia de moșie cu 
ideia de patrie, ideia de rang prin ideia de națiune, 
ideia de privilegiu ereditar cu ideia de egalitate în 
fața legilor, ideia de dependență personală cu ideia 
de libertate era desigur strigătoare pentru pături mult 
mai largi de populație decît burghezia...

Unirea Principatelor a fost, în ultimă analiză, 
opera poporului făuritor al istoriei sale...

MIHAIL RALEA
J

„Era măreață pe care prezentul 
o deschide viitorului!“

Ziarele din vremea Unirii înfățișau, în pagini scrise cu înflăcă
rare patriotică, o epocă a istoriei devenirii statului național ro
mân. Încercăm astăzi să desprindem, pentru cititorul tînăr, cîteva 
fragmente din această emoționantă cronică.

• „Acest jurnal
este „Steaua Dunării 
Române“, prin ur
mare politica sa nu 
poate să fie decît o 
politică seculară a 
românilor, politica 
națională, care —
spre onoarea publi
ciștilor români —
se urmează și se
sprijină de întreaga 
presă românească cu 
mai mult sau mai 
puțin talent, însă fă
ră excepție, și cu 
aceeași neobosită 
rivnă și călduros ta
lent, politică care se 
rezumă în aceste cu
vinte : Unirea Prin
cipatelor“. („STEA
UA DUNĂRII“).

• „Principiul Uni
rii este baza pe care 
Ștefan cel Mare al 
Moldovei voia să re
formeze principatele, 
pe care Mihai Vitea
zul voia să le orga
nizeze și pe care a

și izbutit pentru cît- 
va timp a se reze
ma“... („CONCOR
DIA — jurnalu poli- 
ticu și literar“).

• „Dumnezeule, ce 
popor este poporul

DIN PRESA
VREMII

român ! Cînd se ins
piră de vreo ideie, ui
tă toate interesele 
private și se consa
cră numai pentru 
triumful cauzei co
mune“. („STEAUA 
DUNĂRII“).

• „Mai este tre
buință a vorbi des
pre marele entuzi
asm ce fu duminică ? 
Pana nu poate des
crie acel entuziasm. 
Numai aceia ce au

văzut acele zeci de 
mii de oameni ce 
umplea strada Mogo- 
șoaia de la Barieră 
pînă la Mitropolie și 
mai multe poște îna
inte de București, a- 
cele ferestre și aco
perișuri de case gar
nisite de lume, acele 
stindarde și decorații 
care împodobeau toa
te casele, acele stri
gări nebune de en
tuziasm și veselie, 
acele buchete ce 
curgeau pe Prinț, a- 
cele arcuri de tri
umf ce se zăreau din 
distanță în distanță, 
în fine acea ilumina
ție splendidă și ge
nerală precum nu a 
mai văzut Capitala 
noastră, trebuie zic, 
să se fi văzut toate 
acestea pentru ca să 
poată cineva simți 
bine toată mărimea 
acestei sărbători“.
(„NAȚIONALUL“)

Adevărata misie 
a spiritelor nea
mului românesc 
este întemeierea 
naționalității. Na
ționalitatea este 
sorgentul de unde 
se scurg toate li
bertățile. Cea din
ții libertate este li- 
bertarea politică a 
nației, ea se cîști- 
gă numai prin în
temeierea naționa
lității. Fără dînsa 
libertățile sociale
sînt iluzorii... lată ideea mare, sublimă, ge
neroasă la care sînt chemate să lucreze in
teligențele românilor. Afară de această cale, 
orice cale duce la servitute, la pierdere... Noi 
credem că de acum înainte se deschide arena 
speranțelor celor mai frumoase, luptelor celor 
mai energice, sacrificiilor celor mai nobile pen
tru întemeierea templului de naționalitate ro
mână.

VASILE ALECSANDRI

CEZAR BOLLIAC

Sîntem cinci 
Jioane de frați 
tăzi uniți sub 
singur domn, 
care-l iubim 
cum iubește muma 
pe fiul ei, căci 
domnul nostru este 
creat de noi în
șine... Nici un dom
nitor al României 
pînă astăzi nu a 
fost tare ca suve
ranul ce ne-am a- 
les. El este iubit 
și sprijinit de tot 
ce are inimă, inteligență, capacitate, 
vitate, onoare și patriotism in nație.

Numi-vom deci Unire 
ceea ce sintern azi:

de ADRIAN PÄUNESCU

Numi-vom deci Unjre ceea ce sîntem azi 
Nu numai adunarea faptelor vechi de arme, 
Pentru că sîntem, astăzi, românii comunarzi, 
In care nici o clipă-a istoriei nu doarme.

Nu date ce se-ndeasă, spre-a se mări abrupt. 
Nu lăudăroșenii ce nu sînt potrivite, 
Ci cîntecul și plînsul aceleiași ursite, 
Pe-un drum care fusese nu rupt, ci întrerupt.

Nu se cîștigă lupte dormind în adăpost, 
Nu se proclamă drepturi cu spusele tăcerii. 
Acestui neam de oameni Unirea nu i-a fost 
Adusă-n calendare de cer sau de imperii.

Nu s-au unit ființe străine între ele,
N-a fost comerț de patrii, ca de la tron Ia tron, 
Ci sub aceleași gînduri și sub aceleași stele 
S-au regăsit alături Ion... Ion... Ion.

Și-a mai fost Unirea unire și nu modă. 
Pentru că din nevoie poporul o făcea, 
Chiar dacă împreună munciseră la ea 
Unul — răzeș al gliei și celălaltul <— vodă.

Și dacă minte clipa, in lume nu rămîn 
Cuvintele minciunii, ci adevăr rămîne. 
Și adevăr e-n fala acestei Țări Române î 
Unirea este fapta Poporului Român.

Iată de ce. Ia ora cînd îmi aduc aminte,
De ce-au făcut românii pentru Unirea lor, 
Nu îmi aduc aminte numai de mari morminte 
Ci îmi aduc aminte parcă de viitor.

Pentru că tot ce facem acum Unire este. 
Unire este fapta de a rămine-n veci, 
Unire e și lupta cu timpul, lupta deci. 
Unire sînt și pașii din zilele aceste.

Unire a fost vara, în care treji cu toții, 
Ne-am apărat ființa, punînd picinru-n prag, 
Unire este steagul și munca de sub steag. 
Unire — acel august măreț al demnității.

Unire e conștiința că trebuie făcut 
Tot ce se poate face pentru copiii noștri, 
Unire este lupta cu bezna și cu monștrii. 
Unire este veacul trăit într-un minut.

Cum nu e gata totul în Țara Românească 
Și cum mai sînt destule de dres și de creat, 
Unire este ziua întîiului bărbat
Care pentru Unire sortit fu să se nască.

Spuneam mai sus că este Unire acest steag* 
însă Unire este și munca noastră toată, 
Că poate să ne fie un steag oricît de drag, 
I se usucă vina, de nu-i împrospătată.

Iar patrie nu-nseamnă să iei de dînsa act 
Și să trăiești pe urmă cu gîndul doar la pungă. 
E patrie răbdarea și munca îndelungă 
A celui ce-o iubește muncind, iar nu abstract.

Dacă mai țineți minte, cînd noi eram bătrînii 
Care-au făcut Unirea, la Milcov ne-am și dus 
Și l-am secat deodată. Eram., cu toți, românii 
Ce n-aveau decît gîndul nimica mai presus.

Dar sărbătoarea ține o zi ; urmează viața, 
Urmează să ne ținem făgăduiala deci
Și-atunci, și după-aceea. și-n veacul douăzeci, 
In care rostul nostru final este viața.

Că țara — știți prea bine — nu-i scena unui teatru 
Pe care trec în fugă mai buni, mai proști actori, 
Ci locul vieții noastre de oameni muncitori, 
Iar viața nu-i doar ziua de douăzeci și patru.

Acum sîntem alături, destine laolaltă, 
O țară străbătută de-un nou și treaz elan, 
în care se rostește poporul suveran 
Chiar dacă nu într-una cu vocea lui inaltă.

Unirea se traduce acum concret, prin muncă, 
Unirea-nseamnă astăzi a fi cinstit și demn, 
Nu a-ți petrece timpul stlnd înțepat, solemn, 
Și a-1 vota pe Cuza ca prinț al țării, încă.

V-atrag luarea-aminte că e o eră nouă, 
Că s-a-ncheiat atuncea tot ce a fost firesc, 
Că nu mai trăim anul opt sute cincizeci și nouă. 
Că azi sînt alte vremuri pe țărmul românesc.

A celebra Unirea de-atunci nu înseamnă, iată, 
A îndruga cuvinte despre acel moment,
Ci a fi demn de ora acestui demn prezent. 
Cînd țara e de alte probleme cercetată.

Nu merge cu simboluri, că doar trăim concret, 
A-1 mai vota pe Cuza înseamnă azi a spune 
Că ești cu fiii țării în marea acțiune
De-a face mult mai iute ce se făcea încet.

A celebra Unirea, pe Alexandru Vodă 
înseamnă cu credință a sta în timpul tău 
A te afla cu țara la bine și la rău, 
Iar nu în loc de muncă a îngîna vreo odă.

Nu s-au unit ființe străine între ele.
N-a fost comerț de patrii, ca de Ia tron Ia tron. 
Ci sub aceleași ginduri și sub aceleași stele
S-au regăsit alături Ion... Ion... Ion.

Unirea a fost faptă de armă și-a fost rostul 
Spre care se-ndreptară acei ce ne-au premers, 
Acum, cînd graniți false între români s-au șters. 
Unirea-i munca însăși a sufletului nostru.

Trăim Acele Clipe așa cum se cuvine,
Dar le trăim în felul în care trăim azi.
Sîntem un neam al luptei, un neam de comunarzi. 
Unirea este lupta aceasta de mai bine

Și dacă încălzită de noi este vecia.
Dacă nu-n vorbe credem, ci-n muncă, este drept 
Să spunem că Unirea e gestul înțelept
Prin care România devine România.
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A titudini—opinii — dezbateri

ROMANUL AZI
Nu știm, de pildă, ce fel de an a fost anul 1930, dacă a 

fost un an al prozei, al poeziei sau al nu știm cărei specii, 
dar este sigur că e anul în care a apărut Baltagul.

Anu[ acesta se vorbește mult despre proză. O revistă 
publică o pagină cu coperte de romane apărute la o sin
gură editură și pune o întrebare care lasă să se înțeleagă 
că ar fi anul romanului, Mai interesantă și mai conving'ă- 
toare ar fi fost analiza acestor romane în aceeași revistă 
dincolo de primirea lor de serviciu la rubricile îndătinate de 
proză sau poezie etc. Anul 1968 a fost declarat ritos și 
el ca an al romanului. Este acesta un adevăr incontestabil ? 
Șe poate vorbi în cele din urmă de o resurecție victorioa
să a genului sau ne folosim de fraze mari pentru a carac
teriza efecte mici? Ajunge să numărăm circa 10-15 cărți 
subintitulate roman ca să decretăm atotputernicia speciei 
la noi ? • Desigur, nu. Dar asemenea catalogări 
ne arată că romanul rămîne o specie de atracție și în 
‘literatura de azi. Se știe ce loc a ocupat el în preocupă
rile literaților români dintre cele două războaie mondiale, 
se știe în linii mari ce discuții a provocat. Romanul a fost 
o mare pasiune literară a scriitorului român. Se punea în
trebarea dacă el e dotat sau nu pentru roman și dezvol
tarea ascendentă a. literaturii române era legată de pro
pășirea lui la noi. Specia a prins într-adevăr și reușita lui. 
Rebreanu a dat un tonus nou încercărilor românești. Orice 
prozator se simțea obligat să scrie roman, orice romancier 
să.scrie un roman în două volume ca Ion. Dar cum erau 
aceste romane știm. Puține au străbătut timpul pînă azi, 
și puține din cele care au supraviețuit pot fi citite fără o 
doză de rezervă față de telul cum scriitorul a înțeles să 
accepte legile romanului. Chiar în epocă insatisfacția fsță 
de producția românească nu era mică. Ceea ce ne arată 
încă o dată că nu e de ajuns ca să se publice cărți subintitu
late romane. Așa că atunci cînd citim că un an e catalogat 
drept an al romanului trebuie să privim atent producția cu
rentă. îndreptățește caracterizarea? Oricît romanul și-ar fi 
ieșit din vechea matcă citeva limite definitorii ale lui există, 
de vreme ce romanul modern se regăsește nu o dată în cel 
așa zis „tradițional". Linia de continuitate există și trăsă
tura de unire indică o constantă și face posibilă o cît de 
relativă definire. Paradoxal deși astfel de etichetări vor 
să creeze impresia unui progres, a unei evoluții literare 
îmbucurătoare, de multe ori ne vom afla în fața impasu
lui vechi. Pe scurt credem că încă prea multe romane de 
azi, cu toată pasiunea lor pentru a se afla în ton cu ro
manul occidental, amintesc întrucîtva situația romanului din 
perioada interbelică. Unele romane de azi suferă de a- 
celeași insuficiențe. Pe cît de struniu în aparență pe atît 
de adevărat. In ciuda hainei pe care au ținut să și-o 
schimbe cu o tîrzie promptitudine fisurile au rămas, 
pentru producția medie, aceleași. O serie întreagă de ro
mane din ultimii ani suferă de o ciudată anemie : în ele 
nu se întîmplă aproape nimic, lumea despre care ni se 
vorbește pare de oriunde, de aiurea numai de pe aici de 
aproape, nu. Chiar și atunci cînd aceste romane se referă 
la evenimente și locuri identificabile efectul e același : ele 
par a fi un exercițiu fără suport. Fenomenul e atît de cu
rent îneît exemplificările sînt, credem, inutile. Majoritatea 
acestor cărți vor să semnifice cevo în primul rînd, fără să 
asigure suportul necesar acestui înțeles. G. Călinescu nu
mea simplu și direct această insuficiență ca deficit de via
ță. Pentru că unii termeni s-au uzat sau au fost deturnați 
acuzația nu se mai formulează astăzi astfel. Dar e o rea
litate peste care nu se poate trece că romanul românesc 
sau ceea ce se numește astăzi roman are uri defect pe 
care critica românească îl încercuise mai de mult. „Ceea 
ce lipsește romanului românesc în genere, sptinea G. Că
linescu acum 40 de ani, adică în 1932, chiar cînd aduce 
însușiri remarcabile de stil și culoare, este contactul cu 
viata".

Nici „viața", nici „actualitatea" nu sînt de scos din re
pertoriul lexical al judecăților despre rămân. Plonjonul în 
realitate era unul din pupctele programului românesc că- i 
linescian și se știe că el nu s-a rezumat doar la teoreti- ’ 
zarea unui roman care să sincronizeze cu viața modernă 
a orașului, Bucureștiul în speță, ci a și scris un roman des
tinat să ilustreze creator această poziție. El cerea ieșirea 
din convențional a romancierului și trecerea lui în real, 
cultivarea directă a realității, care să-l „facă apt de a 
simți ca toată lumea fără a se confunda cu ea". Or, de 
convenție pot fi acuzate multe din prozele recente numite 
romane. Elementul substanțial, „viața", lipsește fiind înlo
cuit adesea printr-un surogat al ei. Or, fără un minim 
angajament „documentar" al romanului, acesta este impo
sibil. Puține dintre romanele care se publică ne dau sen
timentul situării lor în lumea reală și autentică și ne par a 
fi legate indestructibil de problemele acuie ale momentului. 
Document, documentar, documentare iată cîteva cuvinte 
privite cu dispreț sau suspiciune, deși pentru românul is
toric ca și cel de actualitate documentul e indispensabil, 
documentarul o formă de loc compromițătoare, iar docu
mentarea un gest necesar ca atîtea altele. Atît pentru 
Răscoala cît și pentru Pădurea spînzuraților, Rebreanu a 
întreprins lungi documentări. Instructiv este că ceea ce 
G. Călinescu scria la 1938 mai rămîne într-o măsură vala
bil și astăzi. „Se abuzează la noi, scrie G. Călinescu, de 
expresia ironică documentar, voindu-se a sugera că unde 
e document nu 
document nu e 
documentează, 
tivă, adăugată, 
există".

Se poate ceva mai potrivit pentru multe mentalități lite
rare actuale ? Desigur că nu tot ce spune G. Călinescu 
este literă de evanghelie, dar nu este de trecut peste 
afirmații de o reală întemeiere. Sursa romanului care se 
scrie la noi astăzi este de multe ori precumpănitor li- 
vrescă. Un roman se scrie pentru a semăna cu un altul, 
desigur prestigios acesta din urmă, și nu pentru a semăna 
cu un univers interior al romancierului, cu o lume de pu
ternică ficțiune personală. Așa că o etichetă ca „anul ro
manului" nu spune mare lucru despre roman și literatură 
dacă cărțile peste care e aplicată nu sînt judecate în ca
pacitatea lor ae a recrea, bineînțeles în sens artistic, viata 
de a ne-o sugera, de a recuceri pentru cititor viața care 
se desfășoară în jurul său. Progresul romanului românesc 
nu credem că poate fi apreciat decît în acest fel.

e artă. Invers e adevărat că unde nu e 
artă, deoarece ca suprarealitate romanul 
neapărat, simulînd o ordine istorică, fic- 
Cînd un roman nu te documentează nu

M UNGHEANU

CIDUL : Patria (orele 9; 12,45;
16.30 ; 20,15).

LUNA FURIOASA t Scala (orele
6.30 : 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

ZĂPADA FIERBINTE : Lumina 
(orele 9 : 11.15 : 13.30 : 16 ; 18,30 ; 
20.45).

CAPCANA : Capitol (orele 9.15 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 20,45). Ex-
celsior (orele 9 : 11,15 : 13,30 ; 16 ; 
18.15 ; 20.30). Melodia (orele 9 ; 
11 15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 : 20,45),
Gloria (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 : 16 ;
18.15 : 20.15).

INSULA MISTERIOASA : Sala 
Palatului (orele 17.15; 20,15). Lu
ceafărul (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
16 : 18,30 : 21), București (orele
8.30 : 11 : 13,30 : 16 ; 18.30 : 21),
Favorit (orele 9: 11.15; 15,45; 18,15; 
.20.45).
. FELIX ȘI OTILIA : Doina (ore
le 8.45 . 13 : 19)

- JUDO ■ Festiva! (orele 9 ; 11,15 ; 
-13.30; 16; 18 30 : 20.45). Modern 
-(orele 9 : 11.15 : 13.30 : 16 ; 18.15 : 
-20.30)

MARELE VALS : Central (orele
9.15 . 12.30 : 16 ; 19.30), Buzeșt!
(Orele 9 : 12.30 : 16 : 19.15).

Editwile obișnuiau pînă 
demult să prefațeze prima carte 
a unui nou poet sau prozator, ji 
mulți scriitori s-au arătat pe a- 
tunci bucuroși să-l prezinte în 
citeva cuvinte pe proaspătul de
butant. Cu timpul însă atît' au
torii, cit și editorii au cam re
nunțat la aceste prefețe de care, 
s-a dovedit, este absolută ne
voie. Prefețe de circumstanță, 
prefețe blînde și îngăduitoare au 
mai apărut însă, de multe ori ele 
au purtat semnătura cîte unui 
cunoscut critic. Dar după citirea 
acelei cărți recomandate, puteai 
să-ți faci cel mult o impresie 
despre bunele relații de vecină
tate care există între un venera
bil critic și un tîriăr poet neta
lentat. Ne-am cam pierdut așa
dar încrederea în ușurința cu 
care sînt acordate unor anonimi, 
asemenea lansări. Este, de aceea, 
foarte important gestul lui Ni- 
colae Balotă ; o prefață adevăra
tă pentru o poetă adevărată. Cri
ticul scrie despre versurile aces
tei tinere poete cu „o uimire și 
o îneîntare crescindă“, dar scrie 
echilibrat, responsabil, chiar dacă 
ar fi avut temeiuri să scrie și 
mai entuziast. Fără îndoială că 
și acest „cuvînt înainte" a con
tribuit la succesul cărții, căci 
Totem în alb (Ed. Albatros) a 
fost deja remarcată.

De obicei poeții foarte tineri 
au spontaneitate și imaginație, 
dar modul în care construiesc 
poezia trădează o gîndire sufo
cată de logism, o gîndire a că
rei inventivitate este sub nivelul 
de sugestii al metaforelor ace
leiași poezii. Pentru această poe
tă, versul nu are decît canoane 
interne, indicibile, rigoarea unei 
gîndiri libere. Dovada o face u-

știrința cu care se trece de la o 
idee In alta, unitatea armonioasă 
în care rămîn aceste idei. „Dar 
nu veți încerca această / retra
gere din pricite ca dintr-o / 
eroare sticloasă a ochiului cînd 
/ zborul că îndoaie o durere 
crescindă / Za glezne fi poeții nu 
înseamnă decît 1 flacăra măruntă

Steaua zimbrului“
clare, teme interpretabile. Nu în- 
tîmplător multe dintre aceste 
poezii au la baza lor o sugestie 
plastică, impresii după pinze de 
Giotto, Modigliani, Picasso, Țu- 
culescu etc. Altele pornesc de la 
sugestii mitice și mitologice.' Ano, 
Icar, Amfion ț.a. ne sugerează 
deja anecdotica mitului, poezia,

Debuturi poezie
CORNELIA MARIA SAVU

TOTEM
In alb

din aHpile păsării / lent străbă- 
tîndu-ne somnul. Versul are o li
nie elegantă, cuvintele sînt cău
tate pentru sunetul lor intern, 
tentația, atît de comună la alții, 
de a mima drama cuvintelor este 
exclusă. „Astfel înghețam într-o 
trestie seara / numai cu degetele 
bolnave de sunet / numai orbit 
înțelegîndu-mi vederea din 
flaut / ce sînt eu mai mult — ce 
sînt / decît respirația șuierătoa
re a cuvintelor / ascunzîndu-se-n 
buze / dinainte menite tăcerii — 
/ NIMENI NU MA CU“.

Cornelia Maria Savu a înțeles, 
cred, o tehnică destul de simplă 
a unității. Imaginația sa ia în 
stăpînire spatii restrînse, contura

în ordine secundă, o interpretea
ză, o eliberează. Prin această 
metodă ies în primul rînd la 
iveală versuri frumos rotunjite, o 
metaforă delicată. E 
spus: „numai plîngînd
desăvîrșirea“, „singura 
privire semănând unui 
multe pasaje au parcă o 
imponderabilă. „Focuri 
de viespi ne împroașcă 
gurii sărat / și-o întreagă gintă 
de păsări / îmi arde în coamă 
cum trec / mult prea lesne che
mat prin Cetate / ca un vechi 
copist“.

Trebuie să spunem însă că a- 
ceastă disciplină a detaliului și a 
interpretării are și un dublu as-

frumos 
atingi 

noastră 
sunet“, 
materie 
ciudate 
/ cerul

pect. Ca metodă, poeta cîștigă 
concentrare 
pentru 
însă 
șește 
velul 
ginea 
Poeta 
exemplu, și în mintea cititorului 
apare imediat epica mitului, dar 
poezia continuă să versifice enu- 
merativ citeva elemente ale mi
tului din cele mai cunoscute: 
Imagismul e gratuit: „tu știi tăl
pile mele .învelite / în limbă de 
cîine și cum / fiecare urmă a pa
sului / mi se sprijină. în dinții 
lor / intr-un bot imens“ etc.

Cert este însă că, pînă acum, 
aceste motive livrești declanșea
ză la Cornelia Maria Savu o 
imaginație fecundă. Sancho Pau
za „se cuprinde în ideea de 
moară“, Narcis este „un fel de 
viață interioară / netezindu-și a- 
dîncul / cu o prea mare temere 
de moarte“. Jumătate din poetă 
este deja un virtual critic literar. 
Pentru niște poezii scrise, cum 
aflăm din prefață, la cincispreze
ce ani, preferințele de lectură 
sint dintre cele mai rafinate. Nu 
mică ne este uimirea cind citim 
și o poezie intitulată „Ossian". 
Versurile sugerează delicata pro
blemă a nedoveditului poet ro
mantic, „numai murind se tre
zește / în viață ! numai trăind ii 
dăinuie / mOrmîntul...“

Mai sînt aici destul de eviden
te cazurile de aglomerare baro
că, momentele de nepermisă di- 
luție epică. Dar volumul se im
pune cu certitudine între cele 
mai bune cărți de poezie ale a- 
nului care a trecut.

și unitate 
poezie. In același 

exercițiul ei 
de prea multe 
unor glosări pe 

'motivelor cunoscute, 
îl numește pe Acteon, de

internă 
timp, 

nu depă- 
ori ni- 

mor-

de VALERIU ANANIA

„Pentru cine bat
clopotele“

de ERNEST HEMINGWAY

Stagiunea bueureșteană. săra
că în premiere — rar teatre din 
Capitală care să fi ajuns acum, 
la jumătate de stagiune, să pre
zinte două spectacole noi — găz
duiește, în schimb (sau în com
pensație !) turnee. Aproape săp- 
tămînal, teatre din diferite ora
șe vin la București cu reprezen
tații care ilustrează calitatea 
opțiunii repertoriale, a montă
rilor și, desigur, a trupei. Deși 
pînă acum nu s-a înregistrat in 
Sala Comedia un moment de 
„virf“ in activitatea acestor tea
tre, turneele dovedesc totuși 
seriozitate, străduința cu care 
multe iși realizează programul 
artistic. Ultimul exemplu l-a o- 
ferit colectivul din cel mai în
depărtat punct al geografiei 
noastre teatrale, — Baia Mare — 
prezent de curînd la București 
cu două spectacole diferite re
pertorial, dar similare în gene
ral ca punere în scenă.

Cel mai izbutit rămine. fără 
îndoială. „STEAUA ZIM
BRULUI“, evocare istorică 

datorită poetului dramaturg Va
leriu Anania. Amestec de basm, 
de istorie și legendă, piesa a 
fost abordată cu îndrăzneală de 
artiștii băimăreni, care nu s-au 
temut de particularitățile

Și in materie de carte o epo
că impune pe acei graficieni 
care, pe lingă talentul lor deo
sebit, i-a înțeles mai bine și 
mai frumos spiritul. Mulți pic
tori fac și grafică după cum 
mulți graficieni fac si pictură : 
mai radical, Val Munteanu a 
aleS blocnotesul, renunțînd 
șevalet, sub însemnul unei 
cații căre îl reprezenta mai 
prinzător.

Plin de fantezie, prietenul 
și-a dat bine seama că acestui 
har înnăscut trebuie să i se ală
ture hărnicie, cultura printr-o 
simbioză pe care o cer, o porun
cesc aceste vremuri moderne. 
Și s-a pus pe treabă. Palmaresul 
este copios dar ceea ce contează 
este impunerea unui stil. Să 
ilustreze o carte închinată co-\ 
piiior. apoi un volum de versuri 
românești, apoi o traducere din 
franțuzește — fiind totuși in 
tustrele ipostazele tu însuți și 
înScriindu-te totodată in cercul 
de aur al unei tradiții'naționale 
e greu și frumos. Cind Val. Mun- 
teanu și-â scos zestrea ia ve
dere. într-o expoziție mult aș
teptată. m-am bucurat să admir 
acea curgere armonioasă de la 
ilustrație la ilustrație, care, cu 
aceeași cheie la portativul culo
rilor, se numește Stil. Insist a-

la 
vo- 
cu-
Val

supra acestui fapt întrucît Sint 
unii ilustratori trist de anonimi 
care lucrează la cdmandă, fă- 
cînd cartea urîtă, ast-ăzi cînd 
lumea dispune de Condiții teh
nice superioare și rar,ide. capa
bile să imprime pinî și unei co
lecții de masă o rafinată ținută

VAL
MUNTEANU

bibliofilă. Val Munteanu știe Să 
facă acest joc frumo; de-a v-ați 
ascunselea. plimbindu-și sub pe
niță tușul și sub penel culorile 
cu o inspirație care a stîrnit ad
mirația juriilor ir' ■ și inter
naționale. — artistul nostru fiind 
deținătorul multor premii pres
tigioase.

Totdeauna mi s-a părut că in 
ilustrațiile lui Val M.unteanu 
înfloresc niște lumi posibile, cu 
figuri ușor ciudate ca acelea de 
pe cărțile de joc. Așa se întîm- 
plă în ilustrațiile la „Gargan-

tois“. Alteori, de pildă, la una 
din cărțile mele, miracolul se 
naște din decupări de hirtii co
lorate și fericit așezate în cOlaj, 
ca la un revelion al poeziei li
rice. Trebuie să fii nu numai 
cult ci și întrucîtva literat pen
tru ca dintr-o carte să poți se
lecționa imaginile cele mai de
finitorii și să le muți din lumea 
verbului in cea a artelor fru
moase. Și fiindcă tot vorbirăm 
ceva mai sus despre ilustrațiile 
la cărțile pentru copii, vom spu
ne că odraslele noastre vor duce 
cu ei, prin virstă. liniile și cu
lorile lui Val ca pe-o amintire 
frumoasă care le-a Încălzit pri
mii ani de carte. Așa cum noi 
îi reținem oe Păcală, pe Haplea, 
pe Moș Ene din cărțile și revis
tele copilăriei noastre. De alt
fel ce poate fi mai frumos de- 
Cît să ilustrezi „Tinerețe fără 
bătrinețe și viață fără de moar
te“, cu deschisă zare româneas
că. astăzi cind partidul imprimă 
vieții noastre sociale tinerețe 
fără bătrinețe și cind dezidera
tul folcloric devine stare de 
fapt. Iar de pe acest picior de 
plai să faci ilustrații la Rabelais. 
la Pinochio și la Buchoglindă, 
cu inspirată peniță românească.

AL. ANDRIȚOIU

La Sala Dalles

Capodopere ale 
artei mexicane

DINU FLÂMÎND

chiar de dificultățile ei : text de 
mare întindere, monologuri am
ple, mii de versuri — multe 
frumoase, altele insă comune. 
Uneori emfatice — conflictul pe 
alocuri rarefiat. Ei au transpus 
cu reală credință partea de le
gendă. povestea zimbrului din 
pădurile moldovene (simbol al 
libertății) care va veghea tot
deauna prin steaua lui un neam 
slobod. Ca și evocarea istorică a 
întemeierii Moldovei, al timpu
lui și luptelor purtate de voie
vozii Bogdan și Dragoș. Specta
colul a pus in lumină glorifica
rea vitejiei strămoșilor, sublini
ind ideea de bază a piesei — în
crederea unui popor în steaua 
libertății lui, lupta de secole 
pentru neatirnare și demnitate. 
Regizorul Marius Popescu a sus
ținut în „Steaua zimbrului“ o 
atmosferă poetică de străvechi 
basm românesc, alături de per
manenta vibrație patriotică. Ca
drul de legendă ca ți de istorie 
evocată a fost alcătuit cu re
marcabilă pricepere de un sce
nograf cunoscut pentru bune re
prezentanții lucrate în Ardeal, 
Mircea Matcaboji. O distribuție 
numeroasă a contribuit la reu
șita spectacolului, deși jocifL .4 
n-a fost întrutotul omogen ca 
stiluri. Interpretări actoricești 
mai moderne s-au interferat al
tora. evident tradiționaliste. De 
pildă. Virgil Fătu și Vastle Con- 
stantinescu (Bogdan și Dragoș), 
deși merituoși amindoi. au fost 
primul mult mai detașat, față 
de celălalt prea patetic. în 
schimb, integral izbutită prin 
firesc, prezența ' - —
Turturică. Sau 
prin sensibilitatea 
rii, Julieta Szdni 
parte a spectacolului, cu ___
diferită însă de cea (deși tot me
ritorie) a Olgăi Sirbul. Impună
tor ca ținută Eugen Ungureanu; 
in fine, utili și plini de devota
ment aproape toți interpreții, 
indiferent de partitură : Înduio
șătoare, ca in asemenea cazuri, 
participarea celor doi copii — 
Doru Mititelu și Bogdan Săsă-

lui Teofi l
remarcabilă 
interpretă- 
în prima 

totul

Expoziția de artă mexicană 
este o panoramă a evoluției ar
tistice autohtone, se înțelege, 
susținută și de piese excepționa
le, o panoramă ce-și propune 
deci să sublinieze domeniile fun
damentale în care s-a manifes
tat geniul artistic al unui popor 
treptat omogenizat pe scara ex
periențelor istorice : arta vechi
lor civilizații indiene, arta Noii 
Spânii (sau arta Conquistei), ar
ta modernă și arta populară.

Arta vechilor civilizații .indie
ne (La Venta sau Olmecă, El 
Tajin, Zapotecă, Toltecă, Maja, 
Aztecă etc.) tulbură conștiința 
omului modern, pune întrebări 
aproape insolubile istoricului.

Judecind în ansamblu, aceste 
civilizații primitive ău produs 
o artă completă, în sensul diver
sității, căci includ deopotrivă ar
hitectura și decorația sculptura
lă, fresca, arta textilă și olări
tul, podoabele și scenografia 
fastuoasă a îmbrăcăminții ; au 
cultivat, la extreme, expresivi
tatea volumului pur (civilizații
le Coastei Pacifice) și ornamen-

tul baroc (civilizația Zapotecă), 
colosalul (civilizația Toltecă) și 
miniaturalul (civilizația Mixte- 
că) ; au apelat la cele mai di
verse materiale (piatră. rocă 
vulcanică și pietre prețioase, me
tal. os și pene, suport textil, 
lut ărs etc). Toate, însă, au un 
numitor comun. O perfectă și 
înghețată simetrie, ca principiu 
al rigidității și neconvertibilită- 
ții ideii, al caracterului ei sacru 
și imobil, ce exclude, ab initio, 
mișcarea și înnoirea. O tendință 
spre stilizarea accentuată, de
formată chiar (extinsă incredi
bil pînă la mutilarea corpului 
pmenesc), ca semn ăl unei echi
valențe simbolice și nu al unei 
calități strict plastice, tot așa 
cum ritmul detaliilor și al între
gii compoziții evocă ritmuri cos
mice și nu se referă la o simplă 
euritmie decorativă. Amploarea 
activității artistice poate fi ex
plicată și prin faptul că ea re
prezenta un mijloc direct de 
exercitare a puterii, religia tin- 
zînd să se substituie moralei, fi
lozofiei și chiar, ordinei sociale.

Operele care evocă sau simboli
zează o astfel de substituire au 
un caracter terifiant, inhibant.

A doua mărfi perioadă cultu
rală a Mexicului este fără în
doială arta și cultura Noii Spâ
nii. Introducerea catolicismului 
și Odată cu el a barocului n-ar 
fi fost cu putință dacă n-ar fi 
existat, deja nesperate premise 
de ordin psihologic, religios ți 
estetic. Machiavelli, Sie cărui 
scrieri au fost ilustrate de către 
Cortes cu sabia în mină, spunea 
că in cucerirea altor state... „nu 
există lucru mai greu de 
cut, reușită mai îndoielnică 
aventură mai primejdidasă 
cit încercarea de a introduce
instituții...“. Lucrul a fost cu pu
tință și încă într-o măsură care 
a uimit misionarii și mării pon
tifi catolici ai Europei. A fost 
totuși cu putință pentru că noua 
religie menținea gustul pentru •' 
fast și spectacol, penitența și 
un întreg repertoriu de flagelări, 
întreținea prin spectacolul „pa
timilor“ aceeași psihoză colectivă 
morbidă și pătimașă. Arta acestei

fa
si 

de
ntri

epoci a produs lucrări originale 
favorite tocmai dintr-o prelu
crare a modelelor, dintr-o exa
gerare a lor. exagerare ale cărei 
rațiuni nu sînt in primul rinei- 
estetice, ci cele care privesc ur
gența reconsiderării și reinstau- 
rării unei tradiții. Barocul me
xican este poate cel mai repre
zentativ pentru tendința orna
mentului de a dizolva structu
rile ferme și logice ale arhitec
turii, de a transforma interiorul 
edificiilor in păduri de simboluri, 
păduri exotice, de o abundență 
împinsă pînă la copleșitoare sa
țietate. Tot barocul mexican este 
fi cel care îmbogățește reper
toriul ornamental imens, căci fa
țadele edificiilor, retablu-rile 
sint și cele ce oferă artiștilor și 
meșterilor autohtoni posibilita
te^ de a transpune un vechi re
pertoriu decorativ, o tradiționa
lă viziune despre decorativism. 
Din păcate acest sector al expo
ziției este și cel mai fugar re
prezentat îngreunînd înțelege
rea vizitatorului in acest dome
niu. Mult mai bine reprezen-

tate sint arta modernă și arta 
populară. Se pot vedea lucrări 
ale unor prestigioși artiști mo
derni mexicani Orozco. Rivera, 
Rufino. Siqueiros ș.a. Tn lucră
rile acestora se poate descifra 
tendința spre monumental. , spre 
valorificarea unei străvechi și 
prestigioase arte, implicit spre 
sublinierea unor valori naționa
le și sociale, în contrast cu alte
le. mai noi, cu precădere abstrac- 
ționiste. in care pictori, nu lip
siți de calități, privesc atent cînd 
spre arta contemporană a Eu
ropei, cind spre cea a Statelor 
Unite. Arta populară și artizana
lă este o ilustrare Vie a continui
tății unor forme artistice mai 
puțin afectate de vicisitudinile 
istoriei (olăritul, țesutul 
lelor, împletiturile etc.), 
trătoare fidelă a vechilor 
artistice (de la tehnică
factura decorației). Obiectele au 
deci nu numai o deosebită ex
presivitate. noblețe și frumuse
țe, ci sînt totodată și depozitarele 
unor informații prețioase pentru 
cercetătorul modern.

. texti
er păs- 

practici 
pînă la

1 doilea spectacol prezen
tat de teatrul din Baia 
Mare a fost ..PENTRU 

CINE BAT CLOPOTELE“. a- 
daptare scenică de polonezii 
Roza Ostrowa și .Torzi Golinski 
după binecunoscutul roman de 
Hemingway. Ider.a a pornit, pro
babil. de la desfășurarea clasică, 
a scrierii — unitate de loc. 
timp și acțiune — care ar fi 
putut prilejui o bună evaluare 
dramatică a conținutului. Dra
matizarea a izbutit insă în mică 
măsură să reconstituie și. mai 
ales, să transmită valoarea emo
țională a cărții. Autorii acestei 
adaptări au ale? momentele dc 
seamă ale acțiuhii din ..Pentru 
cine bat clopotele“ inclusiv, fi
rește. frumoasa poveste de iu
bire dintre Robert Jordan și Ma
nia. Febra războiului dus timp 
de 3 ani 
nie nu-i 
înțeles, nici eroismul luptăto
rilor republicani. Cu toate a- 
cestea. piesa, ca lucrare drama
tică. pare lipsită de conflict. iar 
spectacolul montat de Petru Mi- 
hail. văduvit de intensitate. E 
adevărat, textul are o desfășu
rare expozitivă — predomină 
povestirea, relatarea — dar și 
transpunerea scenică e liniară, 
iar interpretarea, nu o dată, p ț 
exterioară. Cu citeva excer \> 
ca. de pildă, scenele de dragoste 
Robert-Maria, gîndite cu finețe 
și interpretate interiorizat, cu 
reală puritate de către Ruxan
dra Petru și Eugen Ungureanu. 
Pilar, rol atît de generos, a fost 
prea afișat construit de Jenny 
Pfitrescu. restul actorilor inca- 
drîndu-se în nota de ansamblu. 
Notă care, precizăm, n-a păcă
tuit nici un moment prin fals 
ori stridențe, dar s-a remarcat 
rar prin strălucire. îndrumarea 
actorilor a vădit, de data aceas
ta, mult mai pregnant decît în 
spectacolul anterior o tentă de
suetă. Rezultatul apare 
toată seriozitatea 
cu toată valoarea multor com- 
ponenți ai trupei — ca o foto
grafie de album cu contururi e- 
xacte, minuțioase, dar îngălbe
nite de vreme. Prezența unor 
regizori tineri ar fi cu certitudi
ne și oportună, și necesară la 
teatrul din Baia Mare.

în întreaga Spa- 
absentă și, bine-

cu
realizatorilor.

lașul la ora electronicii — repor
taj. 20.52 ,,La inceput de drum- _ 
reportaj de la cursul de pregătire 
a celei de a doua promoții de fe
mei ofițer. 21.05 Telelop — emlsiu- 
ne-concurs de muzică ușoară 
românească, realizată la Oradea. 
21.40 Mai aveți o întrebare ? „Terra 
— o planetă incă necunoscută 
22,15 24 de ore.CEATA : Unirea (orele 16 : 18 ; 

20).
JOE KIDD : Victoria (orele 9 ; 

11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30),
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
15,45 ; 18 : 20,15). Flamura (orele 
9; 11.15; 13.30: 16; 18.15 : 20,30).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Bu- 
cegi (orele 15.30 : 18 : 20.15)

INTIMPLĂRI .CU COSA NÒS
TRA : Grlvlta (orele 9 ; . 11.15 ;
13.30; 16: 18,15; 20 30). Volga fo
tele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15). Arta (orele 15.30 ; 18 : 20.15).

VERONICA SE ÎNTOARCE î Co- 
trocenl (orele 14 ; 16 ; 18 ; 20),
Popular (orele 16 ; 18 ; 20).

GENERALUL DOARME IN Pr- 
CIOARE : înfrățirea (orele 15.30 : 
18 : 20.15).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII : Lira (orele 15,30 ; 16 : 
20.15).

MISTUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Drumul Sării 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
Dacia (orele 9,30; 12; 15.15;
17.45 : 20 15)

FAPT DIVERS IN PRIMA PA
GINĂ : Ciulești (orele 15,30; 18; j
20,15), Flacăra (Orele 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18.15 ; 20.30),

„VILA" NOASTRĂ DE VACAN-i 
TĂ : Cosmos (orele 18 ; 20,15).

balada lui cable hoguel 
Cosmos (orele 15.30).

DOI PE UN BALANSOAR : tto- 
reâsca (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

POVESTE DE DRAGOSTE : Fe
rentari (orele 18; 20).

ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI : Ferentar! (orele 
10: 14; 16)

NUNTA DE PIATRĂ : Viitorul 
(Ora 20.15),

ANONIMUL VENEȚIAN s Viito
rul (orele 15,30; 18).

BUNA SEARA, DOAMNA 
CAMPBELL : Pacea (Orele 15.30 ; 
17,45 ; 20).

ANATOMIA DRAGOSTEI: Mo
șilor (orele 9 : 11,15 ; 13.30 ; 16 1 
18 : 20,15).

(TOCUL DE-A MOARTEA : Crîn- 
gâșl (orele 16 : 18.13)

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : Munca (orele 10 : 15,30 ;
18 ; 20,15)

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Vitan (Orele 10 ; 15,30 :
19).

FATA DIN ISTANBUL : Progre
sul (Orele 15.30 ; 18 : 20,15).

VAGABONDUL : Rahova (orele 
10 ; 15.30 : 19).

MAI TARE CA MOARTEA — 
VtNTUL (ora 14.30) ; ÎNGERUL 
EXTERMINATOR (orile 16.30; 
18.45) : PARIS 1900 ; DIN NOU

PARISUL (ora 20.45), rulează la 
Cinemateca ..Union“.

^ktv
PROGRAMUL I

16,00—17,00 Tfileșcoală, 17,30 Te
lex. 17,35 Curs de limba germană. 
Lecția 77. 18.05 Ansambluri folclo
rice 16.30 Arii din operă interpre
tate de HOriana Brănișteanu. 10,45 
Universitatea TV. 19.20 .1001 de 
seri : Băiatul de pe afiș. 19,30 
Telejurnal. La cotele anului XXX. 
20.00 Seară pentru tineret. ..Unlrè 
pentru unire“ — spectacol muzlcal- 
poetic consacrât aniversării Unirii 
Principatelor 20.35 ..De joi oină 
joi“ — agendă săptăminală. 29,40

PROGRAMUL II
20.00 Bach — Beethoven — 

Brahms. Ciclul B (I). Concert sus
ținut de orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii. în pauză : Te
lex : Documentar TV : „Babele“ 
22,05 Telerâma : Atelierele lumii 
(VI).

PROGRAMUL III

9.00 Știri 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : Tară lui Eăt-Fru- 
mos“ de T. Olab. 10.00 Divertis- 
club 11.00 Profil pă portativ — 
Dah Moisescu. 11.30 Pentru priete-

C. R. CONSTANTINESCU VIORICA TANÄSESCU

nil magnetofonului — pagini din 
opere. 12.00 Știri. 12.11) Invitație în 
fonotecă. 12.55 Melodia zilei. 13,00 
Inchide-ea emisiunii de dimineață. 
17.00 Știrile după-ămiezii 17.05 
Alo, Radio — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor. 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Cinema. 18,10 
Serenade pentru instrumente de 
suflat de Mozart. 18.55 Melodia zi
lei. 19,00 Tn direct.', de la Casa 
de cultură a studenților din Cluj. 
19,30 Știri. 19.35 Succese ale mu
zicii ușoare românești. 20.00 Tea
tru radiofonic : ..Alexandru Ioan 
Cuza" de Andi Andrieș. 20.50 Arii 
din operete 21.00 Radio-super-top 
— muzică ușoară românească. 
22.00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. sport. 22.30 Melodia zilei. 
22.35 Vedete ale muzicii ușoare. 
23.15 Poetica Ioana DiacOnescu. 
23.20 Concert din opere. 23.55— 
24,00 Ultimele știri.

Opera Română ; FLAUTUL 
FERMECAT — Ora 19 ; Teatrul 
de Operetă : MY FAIR LADY — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I.L.

Caragiale“ (Sala Mare) : ZODIA 
TAURULUI — ora 19 30 ; (Sala 
Comedia) : TREI FRAȚI GEMEaI 
VENETIENI — ora 20 : Teatrul 
„Lucia Sturdza Buiandra“ (Schitu 
Măgureanu) : CASA DE MODE — 
ora 20 ; (Sala Studio) : NOILE 
SUFERINȚE ALE TÎNARULUI 
„W“ — ora 20 ; Teatrul ,.C I. 
Nottara" (Sala Magheru) : PA
RADISUL _ ora 19,30 : (Sala Stu
dio) ; HOTELUL ASTENICII,OR
— ora 20 ; Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 20 : Teatrul Mic : 
PHILADELPHIA EȘTI A MEA — 
ora 19.30 : Teatrul Ciulești : LIO- 
LA — oră 19.30 ; Teatrul Evreiesc 
de stat: culorile nemuririi
— ora 19.30 : Teatrul .Ion Va-.i- 
lescu“ : REFLECTORUL REVIS
TEI _ ora 19.30 ; Teatrul . C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : LA SAVOY, 
BOEMA — ora 19.30 ; (Sala Victo
ria) : VINO SĂ NE VEZI DISEA- 
RA — ora 19.30 ; Teatrul .Ion 
Creangă“ (la Sala Studio a Tea
trului Național) : TANCU JIANU
— ora 9 ; Teatrul Țăndărică (Sala 
Victoria) : POVESTEA TIMPULUI 
PIERDUT — oră 15 ; NOCTURN
— ora 21.30 ; (Sala Academia) : 
TTGRTSORUL PETRE _ ora 17 ; 
Ansamblul „Rapsodia Română“ : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI - oră 
19.30 : Circul ..Globus“ : CIRCUL 
BUSCH—ROLAND — orele 16 șl 
19,30.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui 
Republicii Turcia, FAHRI S. KORUTURK, următoarea tele
gramă :

Am fost foarte mișcat de mesajul pe care Excelența Voastră 
a binevoit să mi-1 adreseze cu dureroasa ocazie a decesului pre
ședintelui Inonu și de prezența unei delegații speciale la fu
neralii.

Aceste dovezi de simpatie in acest trist moment al istoriei 
noastre sint mărturia legăturilor de prietenie care unesc cele 
două țări ale noastre.

Vă tog să binevoiți a accepta sincerele mele mulțumiri, .ca și 
expresia gratitudinii națiunii turce.

Dejun în cinstea delegației

Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Biroul Marii Adunări Naționa

le a oferit miercuri un dejun in 
cinstea delegației Sovietului Su
prem al U.R.S.S., condusă de 
Ivan Samoilovici Grușețki, vi
cepreședinte al Prezidiului So
vietului Suprem ai U.R.S.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al R.S.S. Ucrainene, 
care ne vizitează țara.

La dejun, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, au participat Ște
fan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, Maria Gro- 
za, Ilie Murgulescu și Gheorghe 
Necula, vicepreședinți ai M.A.N., 
Corneliu Mănescu, președintele 
Grupului român din Uniunea in
terparlamentară, președinți de 
comisii permanente ale M.A.N., 
miniștri, deputați.

Erau prezenți V.I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai Am
basadei.

Exprimindu-și satisfacția pri
lejuită de vizita in România a 
delegației Sovietului Suprem al 
Unjujnii Sovietice, președintele 
Mâini Adunări Naționale a spus 
îp toastul său : Ne este deo-

că intre

colaborare politică, 
tehnico-științifică, 

domenii.
ra-

Partidul Co-

sebit de plăcut să relevăm 
și cu acest prilej 
partidele, popoarele și țările 
noastre s-au statornicit și se 
dezvoltă necontenit relații rod
nice de 
economică, 
culturală și în alte 
în evoluția ascendentă a 
porturilor dintre 
munist Român și Partidul Co
munist 
dintre 
cțaliste 
momente de majoră importanță 
întilnirile și discuțiile prie
tenești dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev 
care, prin concluziile și înțelege
rile realizate, servesc atît inte
reselor fundamentale ale po
poarelor noastre, cit și cauzei 
generale a socialismului și păcii 
în întreaga lume. Vizita pe care 
delegația dumneavoastră o e- 
fectuează în România se înscrie 
în contextul acestor relații tra
diționale dintre popoarele ro
mân și sovietic, reprezintă o 
nouă expresie grăitoare a do
rinței reciproce de a dezvolta 
continuu colaborarea multilate

al Uniunii Sovietice, 
cele două state so- 
frățești, se înscriu ca

rală.
în toastul său. vicepreședin

tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și-a exprimat 
satisfacția de a transmite, in nu

Institutul Român pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea 
și Asociația de prietenie româ- 
no-chineză au organizat. mi
ercuri după-amiază, la Casa de 
cultură a Institutului, prezenta
rea unor filme documentare chi
neze. Redind aspecte din acti
vitatea desfășurată în ultimii 
ani de arheologii din R. P. Chi
neză, ele înfățișează unele din 
valoroasele opere descoperite cu 
acest prilej.

Au participat Chivu Stoica, 
președintele Asociației de prie
tenie romăno-chineze. Andrei 
Vela, vicepreședinte al I.R.R.C S , 
oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

D" asemenea, au fost de față 
Li 'in-ciuan. ambasadorul R. P. 
Chineze la București, membri 
ai ambasadei. 

mele Sovietului Suprem și al 
poporului sovietic, poporului fra
te român un salut cordial și 
urări de noi succese în construi
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Primirea prietenească de care 
s-a bucurat delegația noastră 
la București — a spus oaspetele 
— ne inspiră sentimente de pro
fundă recunoștință. înțelegem că 
sentimentele exprimate față de 
noi constituie expresia priete
niei care există între țările și 
popoarele noastre. între Parti
dul Comunist al Uniunii Sovi
etice. în frunte cu tovarășul Leo
nid Brejnev, și Partidul Comu
nist Român, in frunte cu secre
tarul general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Oamenii muncii din 
țara noastră apreciază în mod 
deosebit relațiile de prietenie so- 
vieto-române, dezvoltarea lor 
continuă.

în continuare, oaspetele a a- 
dăugat : Aș dori să exprim con
vingerea că în urma schimbu
lui de delegații parlamentare, a 
studierii reciproce a experienței 
construcției socialismului și co
munismului, prietenia și colabo
rarea dintre țările noastre se 
va dezvolta și întări tot mai 
mult. Urăm din toată inima po
porului frate român noi succese 
în îndeplinirea mărețelor sarcini 
trasate de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român.

Unire-n
(Urmare din pag. I)

oamenii și voința lor, mecanis
mul, motorul și logica ei in
ternă, ascultă de legile feluri
te și deseori aparent contra
dictorii ale dezvoltării social- 
istorice. Asta nu înseamnează 
neapărat că spiritul e leneș 
sau că vine-n coada istoriei; 
dimpotrivă : de multe ori el o 
premerge și o prevestește „în 
cuget și simțiri". Unirea Prin
cipatelor (și nu numai a celor 
două dar și a celorlalte, care 
avea să se-mplinească peste 
60 de ani) se înfăptuie lent 
uneori, cu greutăți, cu je-tfe 
și deseori în tăceri străfunde 
cu decenii și secole-n urmă. 
Sacra și luminoasa trudă a cro
nicarilor, de la acela ce și-o-n- 
cepea cu Aaron-Vodă pînă 
la școala latinistă a lui Șincai, 
Mica sau Petru Maior, a fost 
farul călăuzitor împreună cu 
versurile nepieritoare trîmbița- 
te de poeți, de la Văcărești și 
Muireșanu pînă la Heliade, 
Grigore Alexandrescu și Vasile 
Alecsandri.

Ceea ce le lipsea însă ace
lor vremuri era tehnica ma
terială care să grăbească su
dura, liantul acestei unități 
spirituale și de fapt. Cuvîn- 
tul tipărit a însemnat pentru 
noi în a doua jumătate a se-

Instituirea 
ordinului 

și medaliei 
„Meritul 
Agricol“

Prin decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România au fost instituite ordi
nul și medalia „Meritul Agri
col“, ce se vor conferi țăranilor 
cooperatori, muncitorilor, me
canizatorilor. tehnicienilor, ingi
nerilor, oamenilor de știință, 
precum și altor persoane care, 
prin activitatea lor, au contri
buit Ia creșterea producției ve
getale și animale, la consolida
rea și dezvoltarea unităților a- 
gricole socialiste. Ia înfăptuirea 
politicii partidului și statului de 
dezvoltare și modernizare a a- 
griculturii socialiste in patria 
noastră.

Ordinul și medalia „Meritul 
Agricol" vor putea fi conferite 
și unităților agricole socialiste 
eare au obținut rezultate deose
bite in activitatea lor.

Ordinul „Meritul Agricol" are 
5 clase.

A apărut revista 
„LUMEA"

nr. 5
„Tînăra generație și desti

nele Europei“ constituie te
ma unui studiu pe marginea 
recentului seminar de la 
București. „Studenții și se
curitatea europeană“. Euro
pa și problematica ei sint, 
în continuare, tratate in in
terviul acordat revistei „Lu
mea" de ministrul de exter
ne austriac, Rudolf Kirchs- 
ehlaeger. și o corespondență 
de la Viena privind evoluția 
negocierilor de reducere a 
trupelor în Europa centrală.

Președintele F.N.L.A.,
Holden Roberto, a scris, 
pentru „Lumea“, un articol 
despre lupta de eliberare a 
poporului angolez.

cuget...
colului trecut factorul istoric 
determinant și catalizator de 
conștiințe pe care-n zilele 
nostre îl reprezintă radioul și 
televizia pentru planeta-n- 
treagă.

Iată pentru ce la marea 
sărbătoare pe care poporul 
român o prăzmuiește mîine, 
rolul poetului și-al cărturarului 
nu trebuie neglijat, dincolo și 
poate nu odată înaintea celui 
al armelor și culiselor diplo
matice. Moș Ion Roată nu 
este decît întruchiparea vie și 
lovită-n legendă a viselor 
unui popor pe care — lucid, 
științific și concret — le-au 
premers deopotrivă proclama
ția lui Tudor și poeziile, în
demnurile, chemările fiilor 
neuitați ai patriei ce-și clădea 
prin ei temeliile, și ale căro’ 
cariatide rămîn deapurwi 
marea generație pașoptistă de 
la Bălcescu și Bolitineanu 
pînă la Alexandrescu și 
Heliade.

Fie ca la această aniversare, 
memoria lor să ne dea pildă 
și îndemn spre propășirea pa
triei ai cărei vrednici și 
demni fii cată să ne dovedim 
prin tot cugetul și simțirea 
noastră ce azi nu mai poate 
cunoaște nici o îngrădire din 
partea nimănui.

Văleni, 1966

Baia Mare — locul I
în calendarul băimărenilor, ziua de 23 ianuarie capătă o sem

nificație deosebită. Pentru că, ieri, într-un cadru festiv, în pre
zența a peste 50 000 de locuitori, a reprezentanților organelor 
județene și municipale de partid și de stat, tovarășul Nicolae 
Tăbîrcă, prim-vicăpreședinte al Comitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare a decernat municipiului Baia Mare, Diploma 
și premiul I pe țară în întrecerea patriotică pentru gospodări
rea și înfrumusețarea municipiilor și 170 de insigne „fruntaș în 
gospodărirea orașului“. în legătură cu partioiparea celor 
peste 22 000 de uteciști, la acțiunile inițiate, am discutat cu loan 
Hidecuti, secretar al Comitetului județean Maramureș al U.T.C. 
Am aflat astfel că tinerii au adus în întrecere economii în valoa
re de 32 milioane lei. Ei au amenajat cursul rîului Săsar, un te
ren de carting, iazul de decantare de la flotația Baia Mare, au 
plantat 170 000 arbuști și pomi ornamentali, au amenajat și între
ținut 1 000 ha parcuri și zone de agrement și 12 km de drumuri.

în încheierea adunării populare a fost trimisă o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.

A treia conferință 
pe |ară a apicultorilor

S-au împlinit 100 de ani de 
la înființarea primelor aso
ciații ale crescătorilor de al
bine pe teritoriul țării noas
tre. Evenimentul a fost săr
bătorit în cadrul conferințe
lor județene ale filialelor A- 
sociației crescătorilor de al
bine, desfășurate între 5—20 
ianuarie a.c., prilej de a- 
naliză a contribuției adu
se la realizarea sarcinilor, la 
pregătirea și creșterea de noi 
cadre de apicultori din rîndul 
tineretului, de sugestii și ini
țiative menite să intensifice 
această îndeletnicire tra
dițională de pe teritoriul ță
rii noastre. Punctul culmi
nant al acestui jubileu îl va 
constitui însă cea de a treia 
Conferință pe țară, ale cărei 
lucrări se vor desfășura in 
București. în zilele de 26 și 
27 ianuarie. Această mani
festare va încununa activita
tea rodnică a celor 60 000 de 
apicultori cuprinși în asocia
ții (numărul apicultorilor din 
țară este în jurul a 100 000) 
desfășurată în perioada ulti
milor 15 ani. Este demn 
de remarcat faptul că modul 
de organizare al apicultorilor 
români este considerat ca 
fiind cel mai bun. La ulti
mul Congres (Buenos 
Aires), țara noastră a ob
ținut 8 medalii de aur 
(din 22, cea mai prețioasă o- 
ferită pentru mierea de sal- 
cim), întrecind țări cu tradi
ție in acest sector. Anual, 
exportăm cantități însemnate 
de miere și instalații indus
triale apicole (U.R.S.S., Gre
cia. Cuba), membrii asocia
ției participă Ia schimburi 
de experiență, acordă asisten
ță tehnică trimițînd specia
liști pentru reorganizarea a- 
piculturii în unele țări. Da
torită prestigiului dobîndit, 
federația internațională APț- 
MONDIA l-a reales ca pre
ședinte la ultimele trei con
grese pe prof, dr, ing. V. 
Harnaj. Să mai amintim că 
s-au mai organizat numeroa
se cercuri ale tinerilor api
cultori, că la București func
ționează un liceu apicol — 
singura instituție de acest 
fel în Europa.

Așadar, o tradiție cu re
marcabile realizări, o activi
tate deosebit de fructuoasă.

V. R.

„Top-poezie — 
Tirgoviște 1974"

Din inițiativa Comitetului ju
dețean Satu Mare al U.T.C., în 
colaborare cu Direcția județeană 
de poștă și telecomunicații, s-a 
organizat un concurs pentru 
„Cea mai bună telefonistă“. Un 
test cu 40 de întrebări, contra 
cronometru, a situat pe locul I 
pe Saveta Vasiac. Locul II l-a 
obținut Irina Negurian. Saveta

CUPA TINERETULUI

Nu numai elevii participă 
la întrecere...

La Bacău, întrecerea de an
vergură, Cupa Tineretului, nu 
se rezumă, cum se intîmplă în 
unele părți, numai la elevi și 
unități școlare, ci cuprinde și 
numeroase unități productive 
băcăuane. Că elevii reprezintă 
cea mai mare proporție și la 
Bacău, este un adevăr; dar nici 
celelalte categorii de tineri nu 
rămîn deoparte. Bunăoară, co
operatorii de la „Voința“, meș
teșugari în ale încălțămintei și 
maroehineriei, și-au realizat o 
reușită fază pe unitate a între
cerilor. Vasile Teodor, secretar 
al asociației sportive, coordona
torul acțiunii, a izbutit să con
fere concursurilor de tenis de 
masă și șah un veritabil carac
ter de turneu în care uteciștii 
și-au disputat cu ardoare în- 
tîietatea. Nu trebuie crezut că a 
fost vorba de o singură reuniu
ne, doar pentru a fi respectat 
programul calendaristic al Cu
pei. Alte cîteva întîlniri au pre-, 
cedat această fază, însă dispu
tele ultime s-au bucurat de 
omologarea rezultatelor pe sec
ție. Din întrecerile elevilor am 
selectat două reuniuni : cea de 
la Liceul „George Bacovia“ — 
unde, în afară de șah și tenis 
de masă, au avut loc și meciuri 

este cea mai tînără telefonistă, 
are 21 de ani, premiul I, di
ploma de onoare și respectul 
tuturor colegilor. (M. Vlad).

.„t-d
• La Sibiu a început con

sfătuirea inginerilor și teh
nicienilor din S.M.A., I.A.S. 
și C.A.P. ale județului. Un 
dialog între specialiști pen
tru generalizarea experienței 
înaintate. (M. Jugănariu).
• „Minereu de calitate — 

fără rebuturi“ se intitulează 
inițiativa minerilor de la Te- 
liuc. La începutul fiecărei 
săptămini, în cadrul „Sfatu
lui ortacilor“ se propun mă
suri organizatorice, se sta
bilesc procedeele ce se pot 
aplica pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor de plan, 
(loan Vlad).
• „Brigada la locul de 

muncă“ — concurs organizat 
de Comitetul județean Vîlcea 
al U.T.C. și C.J.C.E.S. a adus 
pe scenă 50 de brigăzi artis
tice de agitație. Faza finală 
a avut loc în municipiul Vîl
cea. 10 finaliști și-au dispu
tat primele locuri. (H. Ho- 
răscu).

• Autodotarea — o ac
țiune în care tinerii atelieru
lui mecanic energetic de la 
C.P.L. Rm. Vîlcea au obținut 
rezultate meritorii. Sub con
ducerea tînărului inginer 
Vasile Stamate s-au realizat : 
uscătorul de așchii de la a- 
telierul PAL, moara cu aș
chii și un circular pentru 
nrelucrarea șipcilor subdi
mensionate. (M. Doru).

de volei, toate trei disciplinele 
reunind circa 140 de elevi în 
cadrul fazei pe școală, bine or
ganizată de profesorii de edu
cație fizică Traian Iliescu și 
Gheorghe Constandache — și 
Grupul școlar I.R.A. Mai ales 
aici. în spațioasa sală de sport, 
aveai impresia că te afli în in
teriorul unui stup. Șahuri dis
puse pe măsuțele mici, cu ar
bitri desemnați din rîndul ele
vilor ; în „sectorul“ tenis de 
masă, care captează interesul 
altor aproape 100 de spectatori, 
se disputau meciuri aprige. Pro
fesorul de educație fizică, Con
stantin Paidaș, principalul orga
nizator al acțiunii, colegii săi 
de catedră, alături de secreta
rul comitetului U.T.C., elevul 
Eugen Gavriluță și elevul A- 
drian Aron, președintele asocia
ției sportive „Azur“, au satis
facția de a-și fi atins scopul : 
mobilizarea întregului efectiv de 
1 450 de elevi ai Grupului șco
lar și stabilirea campionilor 
pentru faza I. Ei sint, în ordine, 
Ana Scurtu și Eugen Gavriluță 
(felicitări secretarului U.T.C. 1) 
la tenis de masă și Valeriu Coș- 
tache la șah. întrecerile de vo
lei nu sint încă încheiate.

VIOREL RABA

GARDEROBA DV.
De la inginerul 

șef al Centrului de 
îndrumare a produc
ției și creației de 
confecții, tricotaje și 
încălțăminte al UCE- 
COM, ing. Elena 
Dulliu. am aflat că 
s-au încheiat con
tractările cu M.C.I. 
pentru fondul de 
marfă pe trimestrele 
I și II. Au fost rea
lizate peste 400 de 
noi modele, în cea 
mai mare parte con
tractate. Pentru gar
deroba dv. vă pre
zentăm o jachetă și 
pantalon din jerse 
alb și roșu; garni
turi — tighele In cu
loare, fermoare pen
tru buzunare și în
chidere. O rochie din 
jerse bleumarin cu 
tighele din mătase 
albă. (L. P.)

Vineri, 25 ianuarie, orele 18, la 
sediul Muzeului de artă al Re
publicii Socialiste România are 
loc Seara muzical-artistică, ac
țiune in cadrul piciului tema
tic „Interferențe și confluențe 
intre arte", în program Dr. Da
le Warland : „Macalester Colle- 
ge Chorus“, în viața muzicală 
americană. Corul de concert Ma-

Pe micul ecran
SIMBATA, 26 IANUARIE

22.40 : Hochei pe ghea
ță : STEAUA—DINAMO. 
Selecțiuni înregistrate de 
la patinoarul „23 Au
gust“.
DUMINICA,
27 IANUARIE

15.30 : „Stadion“ — ru
brică de reportaje din 
sportul de masă ; 15.45 :
„50 ani de box in Româ
nia“ — retrospectivă în 
imagini ; 16.00 : Box :
R.D.G.—Polonia. Selec- 
țiuni înregistrate de la 
Berlin ; 16.45 : Avancro
nică la meciul de box : 
Cassius Clay — Joe Fra- 
zier.
MARȚI, 29 IANUARIE

22.00 : Box : Cassius 
Clay — Joe Frazier. în
registrare de Ia arena 
Madison Square Garden 
din New York.

• La Brașov s-a disputat Ieri, 
meciul amical de fotbal dintre 
echipa locală Steagul Roșu și 
formația Dinamo București. Fot
baliștii de la Steagul Roșu Bra
șov au obținut victoria cu sco
rul de 3—1 (2—1). prin golurile 
înscrise de Pescaru (2) și Sandu 
Gabriel (autogol). Punctul oaspe
ților a fost marcat de Dumi- 
trache.

• Au continuat meciurile tur
neului internațional feminin de 
tenis de la Mission Viejo (Cali
fornia). Jucătoarea americană 
Kris Kemmer a dispus cu sco
rul de 6—3, 6—4 de Virginia 
Ruzici (România).

calester va interpreta sub ba
gheta dr. Dale Warland. madri
gale și cintece, lucrări de Char
les Ives, Maurice Ravel. Sa
muel Barber, Nicolae Roussa- 
kis, Serghei Rachmaninoff, mu
zică folclorică americană.

• La Liceul „Unirea“ din 
Tr, Măgurele s-a organizat o 
nouă formă de participare a 
elevilor în activitatea de cer
cetare : legătura directă cu 
Institutul agronomic și Fa
cultatea de medicină veteri
nară din București. în la
boratorul școlii, și in cele 
ale facultăților, elevii reali
zează împreună cu profesorii 
universitari lucrări de bio
chimie. Realizările obținute 
au fost comunicate in cadrul 
Societății științifice a elevi
lor. (Prof. A. Bogdan).

• La Tirgoviște a avut 
loc cea de a II-a sesiune de 
comunicări științifice a elevi
lor cu tema „Din istoria ți
nutului natal“, organizată de 
Comitetul județean al U.T.C., 
Muzeul județean și Inspecto
ratul școlar județean. Au 
participat reprezentanți din 
12 județe. Din cele 34 de co
municări și referate 12 au 
aparținut elevilor din Tirgo
viște. (Mihail Vlad).

Vom renunța la cizme ?
Meteorologul Florica Militaru 

ne-a dat o veste bună. Vremea 
se menține în general frumoasă, 
cu deosebire in sudul țării unde 
cerul va rămîne mai mult se
nin. în Maramureș, nordul 
Transilvaniei și Moldova înnou- 
rări mai pronunțate, pe alocuri 
se vor semnala precipitații sla
be. în țară, se va produce seara 
ceață. Temperatura maximă 
între —2 și +8 grade, mai ridi
cată în Banat și Oltenia. Mini
mele vor fi de —10 și 0 grade, 
mai coborite in jumătatea de 
răsărit a țării

în București vremea se men
ține frumoasă., cu ceață dimi
neața și seara. Temperatura 
maximă 2 și 4 grade. Tempera
tura minimă —12 și —10 grade.

Rubrică realizată de :
LIDIA POPESCU

România-film prezintă în curînd

la cinematograful Patria

din Capitală

In distribuție: George Motoi, Silvia Popovici, 
Gina Patrichi, Cornel Coman, Nina Costa, Mihai 

Pălădescu.

* I® * 4^*239 Cu participarea artistei emerite Beate Fredanov J

scenariu și regia : Malvina Urșianu ; imaginea
Sandu Intorsureanu, Gh. Fischer ; muzica : Ti

beriu Olah ;
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Întreprinderea 
de Turism 
Hoteluri 

și Restaurante 
București 
anunță 

că în curînd 
se va deschide 

în parcul HERĂSTRĂU 
restaurantul

PESCĂRUȘ
Complet renovat, 

cu încălzire centrală 
pentru sezonul rece

1
I
I
I
I
I
I
I 

-I
COMBINATUL

DE PRELUCRAREA

LEMNULUI CARANSEBEȘ

Livrează prompt, fără re
partiție, PAL înnobilat, în 
culori uni sau texturat 
(mahon, nuc, teak, stejar 
etc.) pentru fabricarea mo
bilierului modern, mobilie
rului comercial, amenajări 
interioare in locuințe, edi
ficii. mijloace dc transport.

Comenzi: C.P.L. Ca
ransebeș — str. Balta Să
rată nr. 1.



DEZANGAJAREA FORȚELOR
EGIPTENE Șl ISRAELIENE Conferinței mondiale
LA CANALUL DE SUEZ

și statele arabe.

Șl ȚĂRILE ARABE

INTENSIFICAREA RELAȚIILOR 
ECONOMICE DINTRE ROMÂNIA

i wr M

• Operațiunea va începe mîine • Președintele 
Anwar Sadat și-a încheiat turneul prin mai multe 

capitale arabe
CAIRO. — Un purtător de cu- 

vint al Națiunilor Unite a anun
țat, la Cairo, că dezangajarea 
forțelor egiptene și israeliene la 
Canalul Suez, în conformitate cu 
acordul semnat la 18 ianuarie, 
va începe vineri, la ora 10 GMT, 
și se va încheia la 5 martie — 
transmit agențiile Reuter și As
sociated Press. El a menționat 
că dezangajarea va avea loc, mai 
întîi, în sectorul de sud al fron
tului egiptean, în zona din jurul 
localității Suez. Totodată, pur
tătorul de cuvînt a anunțat că, 
în cursul unei întrevederi din
tre șeful Statului Major al ar
matei egiptene și generalul En- 
sio Siilasvuo, reprezentant al 
Națiunilor Unite, s-a convenit 
ca, pînă la încheierea dezanga
jării în această zonă, aprovizio
narea cu apă și alimente a ora
șului Suez să fie înfăptuită con
form 
după războiul din luna octom
brie 1973.

din cadrul turneului său prin 
mai multe capitale arabe, a con
ferit, marți seara, cu regele 
Hassan al II-lea al Marocului a- 
supra unor probleme privind a- 
cordul de dezangajare și. sepa
rare a forțelor la Canalul Suez, 
semnat la 18 ianuarie. Totodată, 
au fost discutate aspecte ale e- 
voluției de ansamblu a situației 
din Orientul Apropiat.

Anterior, președintele Sadat a 
mai vizitat capitalele Arabiei 
Saudite, Siriei, Kuweitului, 
Qatarului, Bahreinului, Emira
telor Arabe Unite și Algeriei, 
pentru a expune conducătorilor 
din aceste țări poziția egipteană 
față de acordul de dezangajare.

modalităților stabilite

CAIRO. — La kilometrul 101, 
pe șoseaua Cairo-Suez, au fost 
reluate, miercuri, convorbirile 
între generalul egiptean Taher 
Maghoub și generalul israelian 
Avraham Adan consacrate defi
nitivării problemelor tehnice ale 
dezangajării și separării trupe
lor la Canalul Suez, conform 
centului acord semnat între 
gipt și Israel.

re- 
E-

DJEDDAH. — Președintele 
Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat, a avut, la 
Djeddah, o întrevedere cu re
gele Feisal al Arabiei Saudite, 
în cadrul căreia au fost exami
nate diferite aspecte ale situației 
din Orientul Apropiat, precum 
și probleme interesînd mișcarea 
palestiniană de rezistență — a- 
nunță postul saudit de radio 
„Riad“.

Vizita lui Arafat în Arabia 
Saudită a fost precedată de 
convorbiri pe care liderul OEP 
le-a avut, la Assuan și Cairo, 
cu președintele Anwar Sadat și 
cu alte oficialități egiptene.

a populației
La Amsterdam se desfă

șoară lucrările celui de-al 
4-lea simpozion în probleme 
demografice, manifestare pre
gătitoare a Conferinței mon
diale a populației, care va 
avea loc între 19 și 30 august, 
la București.

în raportul prezentat 
deschiderea lucrărilor 
pozionului de 
dam, 
Carrillo 
general 
diale a 
zat unele date 
din domeniul 
Globului. 
Pămîntului se cifrează 
prezent la 3,8 miliarde 
oameni. Fenomenul 
rii populației 
aspecte explozive în 
în curs de dezvoltare, 
noaște o evoluție progresivă 
migrația internă și creșterea 
vertiginoasă a orașelor. în 
1985, uri număr de 13 orașe 
ale lumii vor avea mai mult 
de 10 milioane de locuitori, 
iar alte 300 orașe vor 
măra peste 1 milion de 
meni.

Din partea Comisiei 
ționale demografice 
România, la lucrările simpo
zionului participă prof. univ. 
I. Filipescu, decanul Facultă
ții de drept din București.

în 
sim- 

Amster- 
Antonio 

secretarul
la 

profesorul
Flores, 

al Conferinței mon- 
populației, a furni- 

importante 
demografiei 

Astfel : populația 
în 
de 

crește- 
înregistrează 

țările 
Cu-

nu- 
oa-
Na
din

Obiective
is-TEL AVIV. —' „Trupele 

raeliene au început să-și retra
gă armamentul greu și au de
zamorsat miercuri cele 750 de 
mine plasate pe pozițiile înain
tate deținute în teritoriile egip
tene“, conform înțelegerii inter
venite în baza acordului de de
zangajare și separare a forțelor, 
a anunțat un purtător de cuvînt 
militar jsraelian, reluat de a- 
gențiile United Press Interna
țional și Associated Press. 
trivit postului de radio
Aviv, citat de aceleași agenții, 
ambulanțele egiptene au primit 
permisiunea să intre în orașul 
Suez pentru a transporta de 
acolo la spitalele din Cairo pe 
cei 335 de militari egipteni ră
niți.

Po-
Tel

CAIRO. — La încheierea pri
mei ședințe a conferinței pri
vind cooperarea arabo-africană 
în domeniul petrolului, care se 
desfășoară la Cairo, secretarul 
general al Ligii Arabe, Mah- 
mud Riad, a declarat că mi
niștrii de resort din țările ara
be reprezentate la lucrări au 
convenit ca acestea să acorde ță
rilor africane — „sub orice for
mă acceptabilă“ — asistență 
pentru acoperirea necesităților 
lor de petrol. „Există — a spus 
el — un consens unanim în rîn- 
dul țărilor arabe cu privire 
ajutorarea statelor africane“.

Mahmud Riad a subliniat că 
o serie de formule concrete pen
tru asigurarea acoperirii nece
sităților de petrol ale țărilor a- 
fricane vor fi discutate zilele 
următoare.

externe

la

RABAT. — Șeful statului e- 
giptean, Anwar Sadat, care în
treprinde la Rabat ultima vizită

Prezentînd o expunere la șe
dința comună a comisiilor 
de politică externă și de 
apărare națională ale Adu
nării Federale la care au luat 
parte și membrii Consiliului 
pentru afacerile externe al Pre
zidiului R.S.F.I., Miloș Minici, 
vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar fe
deral pentru afacerile externe, 
a arătat că, in ultimele cîteva 
luni, în lume s-a răspindit con
statarea că trebuie să se țău- 
rească cit mai repede un nou 
sistem al relațiilor politice 
economice internaționale 
baza respectării principiilor 
dependenței, suveranității 
egalității în drepturi a popoare
lor și statelor și a celorlalte 
principii ale coexistenței paș
nice active. El a relevat că si
tuația internațională este carac
terizată în primul rîrid de pro-

Și 
pe 
in
și
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• PRIMUL MINISTRU al 
Greciei, Adamandios Androut- 
sopoulos I-a primit marți, într-o 
vizită protocolară pe ambasa
dorul României la Atena, Ion 
Brad.

Cu acest prilej, premierul grec 
a exprimat dorința guvernului 
său de a continua și dezvolta 
bunele relații existente intre 
Grecia și România.

cimpurilor petrolifere din estul 
Kalimantanului. S-a precizat că 
noile resurse sint capabile să 
asigure o producție zilnică de 
cel puțin 9 000 de barili de pe
trol.

• BIBLIOTECA ROMANA 
din New York a organizat o ma
nifestare specială consacrată a- 
niversării unirii principatelor 
române. După o conferință a 
urmat un program cu filmele 
documentare „Unirea principa
telor“ și „Mihaii Kogălniceanu".

La manifestare au participat 
profesori universitari, studenți și 
un numeros public.

• UN TRIBUNAL din Li
sabona a condamnat doi 
studenți la 15 luni închisoa
re și privare de drepturi 
politice pe o perioadă 
cinci ani — informează 
genția France Presse. 
doi studenți sînt acuzați 
apartenență la Comitetul 
luptă anticolonială și 
participare la activități 
dreptate împotriva războaie
lor colonialiste portugheze 
din Africa.

de 
A- 

Cei
de 
de 
de 
in-

• S-AR PUTEA, cîndva, ca 
orașele să fie luminate în per
manență de lumina solară, gra
ție tehnicii spațiale — a decla
rat un ora de știință din Cali
fornia, Robert Crippen. El a 
explicat că niște oglinzi imense, 
cu diametrul de circa 800 de 
metri, ar putea să fie dispuse, 
asemenea unei veritabile pînze 
de păianjen, pe o orbită stațio
nară în afara umbrei Pămîntu- 
lui, fiind înclinate automat în 
așa fel încît să lumineze, noap
tea, regiunea aflată dedesubt.

Robert Crippen nu a uitat să 
adauge că realizarea unui ase
menea proiect ar diminua con
siderabil consumul

• LA GENEVA s-au deschis lu
crările celei de-a 10-a sesiuni a 
Consiliului Biroului Internațio
nal de Educație, organism al 
UNESCO, care se ocupă de pro
movarea cooperării internațio
nale în problemele învățămintu- 
lui și educației. Din Consiliul 
B.I.E. fac parte 21 de state, in
tre care și România. In centrul 
atenției participanților se află 
examinarea programelor de ac
tivitate a B.I.E. pe următorii 
ani. La lucrările sesiunii, țara 
noastră este reprezentată de 
prof. Claudiu Ionescu-Bujor.

de... energie.

Incheierea Conferinței europene a O.I.M.

• SOCIETATEA DE STAT 
Indoneziana pentru petrol — 
„Pertamina" a anunțat descope
rirea unor noi și importante ză
căminte de țiței in regiunea

La Palatul Națiunilor din Ge
neva s-a încheiat, miercuri, cea 
de-a doua Conferință regională 
europeană a Organizației Inter
naționale a Muncii, la lucrările 
căreia au fost reprezentate 28 
de state între care și România.

Principalul document al Con
ferinței, adoptat în unanimitate 
— rezoluția privitoare la acțiu
nea regională a O.I.M. în Eu
ropa — a fost, elaborat pe baza 
mai multor propuneri făcute de 
participanți, între care s-a aflat 
și proiectul de rezoluție al 
României intitulat ..Dezvoltarea 
cooperării în domeniul muncii 
și al politicii sociale între țările

europene membre 
Rezoluția se pronunță 
examinarea tuturor mijloacelor 
adecvate în vederea promo
vării și întăririi cooperării 
europene în domeniul muncii. 
Se prevede, în acest sens, con
vocarea unor conferințe regio
nale europene1 la intervale re
gulate și suficient de apropiate 
pentru a permite Organizației 
Internaționale a Muncii să își 
aducă o contribuție effectivă la 
soluționarea celor mai impor
tante probleme de muncă și so
ciale. Rezoluția recomandă ca 
aceste conferințe să se desfă
șoare în diferite țări europene.

ale O.I.M." 
pentru
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JP — 4 CONTRA JP-1
In lipsa kerosinei — 

cauzată de penuria ge
nerală de resurse ener
getice — unele compa
nii aeriene tind să treacă 
la utilizarea altui carbu
rant, denumit J.P.-4, mai 
ieftin, însă și mai peri
culos.

C
ompania londo
neză, British Air- 
ways, a fost prin
tre primele care 
și-au notificat a- 
ceastă intenție pilo- 
ților săi. Afacerea 

nu a făcut mare zgomot pen
tru că nu reprezintă o noutate 
în materie. Sînt deja 11 ani de

cînd B.E.A. și B.O.A.C. (alte 
companii britanice, care anul 
trecut au fuzionat) au renunțat 
definitiv la JP-4. Inconvenien
tul principal al JP-4 este acela 
că are un „punct de aprindere“ 
mult mai scăzut decît kerosina 
ordinară, sau JP-1, principalul 
carburant folosit de navele ae
riene civile. „Punctul de aprin
dere" este temperatura care tre
buie atinsă de vaporii de hidro
carburi pentru a lua foc, în pre
zența unei flăcări, sau a unei 
scintei. Pentru benzina de tipul 
JP-1 acest „punct de aprindere“ 
este de 38°C, în timp ce pentru 
JP-4, este sub 22°C. JP-4 este 
de fapt un amestec de hidro
carburi mai ușor, mai volatil 
decît JP-1. în caz de accident, 
chiar ușor, o simplă fisură a 
rezervorului poate provoca un 
incendiu. Așa s-a intimplat în 
decembrie 1963, pe un „Boeing 
707“ al companiei Pan Am, 
care s-a prăbușit in Maryland,

ucigînd 81 de persoane. în 1964, 
un alt „707“ al companiei 
T.W.A. exploda la Roma, in 
timpul unei manevre la sol : 49 
de morți. în ambele cazuri re-

PANtRAMIf
zervoarele fuseseră umplute cu 
amestec de JP-4 și JP-1.

Potrivit săptăminalului „Le 
Nouvel Observateur“ din acest 
motiv, cercuri largi se opun uti
lizării carburantului JP-4, deși 
el este folosit de toate avioanele 
militare și, de asemenea, de două 
companii civile — „Air Canada" 
și „Sabena“. Intre altele se men
ționează că in cursul a nume
roase escale, în special in S.U.A., 
se folosește pentru reumplerea

Ziarul irakian „AI-Taakhi“ a inserat, în ediția sa din 22 ia
nuarie, un amplu articol, pe patru colone, sub titlul „Relațiile 
economice româno-arabe“, în care sînt prezentate multiplele as
pecte pe care le comportă procesul de lărgire și continuă diver
sificare a cooperării economice și schimburilor comerciale dintre 
Republica Socialistă România

în cursul anului 1973 — a- 
rată ziarul — România a ex
portat în țările arabe diverse 
mărfuri în valoare de circa 175 
milioane dolari, între acestea fi
ind cuprinse produse de o deo
sebită importanță economică 
pentru partenerii arabi, cum ar 
fi utilaje petroliere, cherestea, 
ciment, produse alimentare de 
bază, autocamioane, tractoare, 
autoturisme, combustibil pentru 
avioane cu reacție, hîrtie etc. 
Publicația irakiană menționează 
că pentru anul curent se pre
vede o sensibilă sporire a volu
mului schimburilor comerciale 
româno-arabe a căror valoare va 
atinge cifra de 350 milioane do
lari, tocmai pentru a asigura a- 
coperirea cererilor pe piața a- 
rabă.

în continuare se relevă că, pe 
lingă schimburile comerciale cu
rente, România desfășoară largi 
acțiuni de cooperare economică 
cu statele arabe. Se precizează, 
astfel, că au fost încheiate o 
serie de acorduri de cooperare 
economică și tehnică, vizînd

construirea unor obiective 
dustriale de maximă importanță 
pentru economia națională a 
statelor arabe, îndfeosebi în do
meniile construcțiilor de mașini, 
industriei chimice și petrochi
mice, prospectării și exploatării 
unor zone petrolifere și miniere, 
în domeniul agricol ș.a.m.d. Se 
subliniază, de asemenea, că pe 
linia colaborării în domeniul 
minelor și petrolului România 
efectuează, în prezent, în Irak o 
serie de lucrări seismice și de 
foraj petrolier și că a sporit nu
mărul experților și specialiștilor 
români ce lucrează în țările 
arabe

Articolul se referă, în înche
iere, la principalele obiective de 
cooperare economică cu celelalte 
state arabe — Egipt, Algeria, 
Siria, Maroc, Tunisia, Sudan, 
Kuweit, Libia, R. A. Yemen.

Tnfr-una din zonele eliberate, tineri înrolîndu-se în unitățile de luptă ale patrioților khmeri

Lupte grele au avut loc, 
marți, în imediata apropie
re a capitalei khmere, în 
localitățile Prek Pra, Cham- 
pous Baek și Koh Reah, si
tuate la sud-est de Pnom 
Penh, la distanțe de 3 pînă 
la 8 kilometri de oraș. în 
felul acesta, relevă observa
torii militari, ofensiva de
clanșată anul trecut de for
țele patriotice cambodgiene 
pe durata actualului 
uscat continuă cu 
în cea de-a șaptea 
mină de la începerea sa.

sezon 
vigoare 
săptă-

In zilele de 22 și 23 Ianuarie a 
avut loc la Moscova o consfătuire 
a secretarilor Comitetelor Centrale 
ale partidelor comuniste și munci
torești din unele țări socialiste, la 
care au participat reprezentanți ai 
Partidului Comunist Bulgar, Parti
dului Comunist din Cehoslovacia^

ale politicii
iugoslave

cesul destinderii ,și tratativelor 
proces complex. Destinderea, 
a spus el, corespunde interese
lor celui mai mare număr de 
țări și se bucură de sprijinul 
lor. El a afirmat "s ----
puteri au o mare 
pentru pacea și situația' relații
lor internaționale, dar că este 
evident că numai ele nu pot. să 
asigure soluționarea reală a ce
lor mai mari probleme interna
ționale. Făurirea unei păci mai 
drepte și a 
ționale mai 
movată cu 
condiția ca 
ticipe toate țările deoarece toate 
au posibilități, dreptul și obli
gația să contribuie la pace și 
colaborare și toate trebuie să 
poarte partea lor de răspundere 
pentru evoluția relațiilor 
naționale.

Miloș Minici a relevat 
prezent, lumea se află Ia 
cruce în privința căilor de ur
mat în rezolvarea principalelor 
probleme economice internațio
nale de care va depinde în mare 
măsură și situația generală a 
relațiilor internaționale. Criza 
energetică, a relevat el, a atras 
atenția asupra caracterului de 
nemenținut a soluționării pro
blemelor economice internațio
nale în limita vechilor catego
rii, în mod parțial, prin dife
rite acorduri în cadrul unor
grupuri înguste, închise de țări.

în încheiere, Minici a subli
niat că Iugoslavia înțelege să-și 
aducă contribuția la încheierea 
cu succes a Conferinței 
securitate și cooperare în 
ropa.

că marile 
răspundere

unor relații interna- 
stabile poate fi pro- 
succes numai cu 
Ia aceasta să par-

CUVÎNTARE 
A PREȘEDINTELUI 
PERON

inter-

că, în 
o răs-

de
Eu-

ur-

D

După cum s-a anunțat, în 
ma atacului terorist împotriva 
regimentului de blindate C-10 
din localitatea Azul, in cursul 
căruia au fost uciși comandan
tul unității și cîțiva soldați, iar 
un colonel a fost luat ostatec, 
președintele Peron s-a adresat 
țării prin intermediul postu
rilor de radio și televiziune.

Fapte de asemenea natură — 
a spus președintele — demon
strează cu elocvență gradul de 
periculozitate și de îndrăzneală 
ale grupurilor teroriste care ac
ționează în provincia Buenos 
Aires, ca urmare a unei eviden
te nepreocupări din partea auto
rităților, atitudine pe care 
mic nu o poate justifica în si
tuația actuală a țării. Noi — 
mișcarea justițialistă 
rim instaurarea păcii și propo- 
văduim unitatea și solidaritatea 
tuturor argentinienilor care se 
preocupă în prezent de recon
strucția și eliberarea națională.

ni-

do-

rezervoarelor doar JP-4. Com
pania „Air France", care nu fo
losește decît JP-1, apreciază că 
în cazuri speciale, avioanele sale 
se vor putea aproviziona și cu 
JP-4, adoptind însă citeva măsuri 
de precauție suplimentare. în o- 
pinia specialiștilor se pot limita 
destul de simplu pericolele 
JP-4. Totul ar consta în împie
dicarea sau reducerea formării 
vaporilor în rezervoare. Pentru 
aceasta ar fi suficient injecta
rea unei spume sau a unui gaz

e pe muntele Gel- ceasta păstrează parfumul unei 
Iert panorama o- ■ ~
roșului devenise 
indescifrabilă. Vi
zitatorii capitalei 
ungare urcă, de- 

obicei, pe aceste înălțimi do- 
moale pentru a contempla 
Budapesta, geometria proprie 
a străzilor, scurgerea lentă a 
Dunării. De aici orașul se în
fățișează mai aproape de di
mensiunile sale. Te simți eli
berat de căutarea febrilă a a- 
mănuntului pitoresc și îți lași 
privirea, destinsă, să cuprindă 
tabloul urban de o odihnitoa
re frumusețe. Ultima dată cînd 
am ajuns pe ridicătura de pă- 
mînt, plantată în vecinătatea 
fluviului, era într-un sfîrșit de 
toamnă și soarele îmbrăca în 
aur bulevardele orașului, lumi- 
nîndu-le într-un tulburător spec
tacol. Dar în miez de decem
brie, iarna s-a instalat la Buda
pesta și zăpada acoperă as
faltul străzii. O ceață subțire, 
ca un văl străveziu, s-a lăsat 
peste oraș. Vasta aglomerare 
urbană pare mai calmă și mai 
cenușie. Iarna dobîndește bi
zare proprietăți de a meta
morfoza peisajul. Oricum, simți 
că lipsește puternica lumină 
capabilă să dea relief zidurilor 
înnobilate de timp.

_ Oamenii se grăbesc pe străzi 
și doar turiștii își îngăduie un 
prelungit popas lîngă monu
mentele orașului. O clasă de 
elevi muzicieni- sau poate un 
cor școlar s a oprit în apropie
rea Academiei de muzică. Un 
bărbat mai în vîrstă ie vorbește 
despre instituția care își va săr
bători în 1975 centenarul și 
despre Liszt - fondatorul ei. A- 
cademia, care la începuturile ei 
fusese înstalată într-un simplu 
apartament dintr-un bloc iar 
apoi în imobilul în care locuia 
compozitorul, a dobîndit un re
nume care a depășit granițele 
țării. Dealtfel, nici nu-i de mi
rare dacă amintim pe cîțiva din 
cei care și-au înscris numele 
printre profesorii ei - Erkel, 
Bartok, Kodaly și lista celebri
tăților ar putea fi continuată. 
Băiețandrii în haine îmblănite 
examinează gînditori clădirea 
cu ziduri patinate. Poate, în cli
pele acelea, speranța căpăta 
aripi și se visau printre viitorii 
studenți ai Academiei. Poate...

Piața Vorosmarty posedă o 
elegantă sobră, aristocratică. 
Vechiul metro, cel din 1896, cu 
vagoanele vetuste și cu stațiile 
ce păreau să ne plonjeze în 
ambianța începutului de secol, 
își avea aici, în piața ce poar
tă numele marelui poet, punc
tul terminus al liniei sale. De
seori, vizitatorii Budapestei în
cep din această piață investi
garea animatei zone comer
ciale a orașului. Strada Vaci, cu 
distinse cafenele și cu maga
zine în care forfota nu se stin
ge decît tîrziu, la ceasurile în
serării, se află în vecinătate. 
Aparent, străzile din zona a-

vîrste trecute. Dar schelăriile îți 
semnalează frecvente șantiere 
și chiar cel mai grăbit trecător 
poate observa „întinerirea" 
produsă, care nu se oprește la 
pereții exteriori. Dealtfel, con
tinua „întinerire" urbanistică nu

pesta drept centrul economic nr. 
1 al Ungariei. în cele î 500 în
treprinderi ale orașului se rea
lizează peste 40 la sută din în
treaga producție industrială a 
tării. De la fereastra autobuzu
lui am privit cartierele indus
triale ale Budapestei - ziduri

note de drum

Budapesta
in iarnă

se limitează la această parte 
centrală a capitalei ungare. Pe 
harta orașului și-au făcut apa
riția în anii din urmă numeroa
se cartiere noi. în perioada 
postbelică fiecare al patrulea 
locuitor al Budapestei s-a ins
talat într-o casă nouă. Tn ac
tualul cincinal se prevede cons
trucția a 80 000 de aparta
mente.

Statistica, în exprimările ei 
austere, desemnează Buda-

înnegrite, coșuri înalte, porti din
colo de care ritmurile muncii 
sînt aceleași indiferent de ano
timp. Sîntem departe de ele
gantele bulevarde ale orașu
lui, cu kilometri de vitrine și 
cu cafenele în care domnește 
o liniște de muzeu. Dar sursa 
vitalității Budapestei o găsim 
în aceste locuri în care uzinele 
se aliniază una lîngă alta...

M. RAMURĂ

Partidulul Comunist din Cuba; 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania. Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, Partidului Munci
toresc Unit Polonez, Partidului 
Comunist Român, Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice.

Consfătuirea a fost deschisă 
printr-un cuvint introductiv de 
M. A Suslov. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S.

La Consfătuire au luat cuvîntul: 
din partea Partidului Comunist 
Bulgar — B. Velcev, membru al 
Biroului Politic, secretar al1 C.C. 
al P.C.B. ; din partea Partidului 
Comunist din C ' ’ ‘ “
Ondrich. secretar «i x-.v. ;
din partea Partidului Comunist 'din 
Cuba — I. Malmierca, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C.C ; din 
partea Partidului Socialist Unit 
din Germania— H. Dohlus, secre
tar al C.C. al P.S.U G. ; din partea 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol — S. Jalan-Aajav, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.P.R M. ; din partea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez — E. 
Babiuch, membru al Biroului Po
litic. secretar al C.C. al P.M.U.P. ; 
din partea Partidului Comunist 
Român — Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P C.R. ; din partea Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar — A. Pullat. secretar al C.C. 
al P.M.S.U. ; din partea Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice 
— I.V. Kapitonov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

La consfătuire a avut loc un 
schimb de experiență privitor la 
unele probleme actuale ale con
strucției de partid și la soluționa
rea practică a acestora de către 
partidele frățești reprezentate.

întregul curs al dezvoltării is
torice, au relevat partlcipanții la 
consfătuire, dovedește că. pe mă
sură ce sporesc sarcinile șl pro
porțiile construcției socialiste șl 
comuniste, crește și rolul condu
cător al partidului marxist-lenlnist. 
în acest sens, îndeplinirea de 
către partid a rolului său de con
ducător politic al clasei munci
toare și al tuturor oamenilor mun
cii este determinată, în mod ho- 
tăritor, de tăria partidului însuși; 
de caracterul relațiilor din Interi
orul partidului, de eficacitatea ac
tivității sale politice și organiza
torice.

La consfătuire s-a acordat o 
mare atenție problemelor crește
rii rîndurilor partidului și îmbu
nătățirii continue a compoziției 
sale calitative. A fost relevată im
portanța respectării principiului 
centralismului democratic, ca o te
melie de nezdruncinat a unității 
ideologice și organizatorice, ca o 
condiție hotăritoare a capacității 
de acțiune a partidului. In cursul 
întilnirii, partlcipanții au făcut un 
schimb de experiență în domeniul 
dezvoltării democrației interne de 
partid, al conducerii colective, ri
dicării nivelului activității comu
niștilor și disciplinei de partid. Au 
fost discutate probleme ale politi
cii de cadre, ale perfecționării 
formelor și metodelor de conduce
re politică a construcției economi
ce și culturale, a organelor Me 
stat și organizațiilor obștești, > 
întăririi legăturilor partidului eh' 
clasa muncitoare, cu toți oamenii 
muncii.

Participanțil Ia consfătuire au 
apreciat în mod unanim că prac
tica Istorică confirmă convingător 
caracterul internațional și însem
nătatea permanentă a normelor 
leniniste ale vieții de partid șl 
a principiilor conducerii de către 
partid — care sînt aplicate de par
tidele frățești, ținîndu-se seama de 
cerințele actualității și de condiții
le concrete ale activității lor.

La consfătuire a fost evidențiată 
marea însemnătate a extinderii le
găturilor bilaterale și multilate
rale dintre partidele comuniste și 
muncitorești, a consultărilor și 
schimbului de experiență în dome
niul activității organizatorice de 
partid, a dezbaterii în comun a 
unor probleme actuale ale cons
trucției de partid.

Consfătuirea s-a desfășurat in- 
tr-o atmosferă tovărășească, de 
lucru.

partea Partidulu- 
Cehoslovacia 4- F- 
ir al C.C. al P.C<5 ;

neutru, care, progresiv, va ocupa 
spațiul ce devine gol prin utili

zarea carburantului
Totuși riscurile par mult mai 

mari pentru a se adopta hotăriri 
unilaterale. Se așteaptă ca o de
cizie privind înlocuirea sau fo
losirea în amestec a carburanți
lor JP-4 să fie luată în cursul 
acestei luni, de Asociația inter
națională a transportului aerian 
(I.A.T.A.)

I. T

Măsuri de precauție : un exercițiu de stingere a unui incendiu 
la Orly

Evoluția monetară occidentală
După două zile de 

tensiune, cauzată de 
instituirea cursului 
flotant al francului 
francez, atmosfera 
la bursele de devize 
occidentale a reve
nit miercuri Ia nor
mal. Dolarul a înre
gistrat in primele 
ore ale zilei ușoare 
plusuri în raport cu 
unele monede, în 
timp ce francul fran
cez, a cărui valoare 
s-a redus luni cu 
4—5 la sută în raport 
cu toate celelalte 
devize, a rămas în 
general la paritățile 
de marți seara. A- 
tenția observatori
lor s-a îndreptat 
spre bursa din To
kio, rămasă închisă 
atît luni cit și marți, 
unde yenul a avut 
de suportat o presiu

ne puternică. Pentru 
a menține paritatea 
de 300 yeni pentru 
un dolar, banca ni
ponă . a fost nevoită 
să intervină masiv, 
vînzînd, potrivit a- 
genției Reuter, a- 
proximativ 650 mili
oane dolari. în 
cercurile experților 
se exprimă îndoiala 
că Japonia își va 
putea permite mult 
timp să piardă can
tități atît de mari de 
dolari, în condițiile 
deteriorării balanței 
sale de plăți. Surse 
bancare au indicat 
că aproximativ 400 
milioane dolari au 
fost utilizați în ace
lași scop la începu
tul lunii, înainte de 
ridicarea la 300 yeni 
pentru un dolar a

nivelului de inter
venție în sprijinul 
monedei naționale. 

Dintre cursurile 
dolarul,ui pe diver
se piețe - existente 
miercuri la prînz, 
agențiile de presă au 
menționat : 5,22 și 
5,32 franci la Paris, 
2,856 mărci la Frank
furt pe Main, 43,95 
franci la Bruxelles, 
3,0125 guldeni la 
Amsterdam 3,3935 
franci la Zürich, 671 
lire la Milano. Cursul 
lirei sterline a fost 
același de marți sea
ra — 2,184 dolari.

Pe piața aurului 
s-a manifestat o 
stabilizare similară, 
uncia fiind evaluată 
la Londra și Zürich 
la 138 dolari.

(Agerpres)

Situația internă din Bolivia a 
devenit deosebit de încordată 
după ce aproape 50 000 de mun
citori au declarat o grevă, în 
semn de protest față de hotărî- 
rea guvernului prezidat de ge
neralul Hugo Banzer de a dubla 
prețurile la unele produse ali
mentare de bază și de a majora, 
totodată, taxele la transportul în 
comun — informează agenția 
Associated Press.

Față de hotărirea adoptată de 
guvern, 35 000 de mineri, a că
ror organizație sindicală este 
considerată ca fiind cea mai im
portantă din țară, au hotărit, ca 
primă măsură de ripostă, să 
participe la o grevă de scurtă 
durată, cerind îmbunătățirea 
condițiiloi de trai, în raport cu 
creșterea spiralei prețurilor la 
alimente și alte produse. Aces
tei acțiuni revendicative i s-au 
alăturat alți 14 000 de muncitori 
de la aproape 100 de întreprin
deri industriale din capitală, 
Conducători ai organizațiilor 
sindicale boliviene au subliniat 
că se vor alătura acestor acțiuni 
de protest, care vor continua 
pînă ce guvernul le va satisface 
cererile formulate.
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