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la Întreprinderile agricole de stat
DIN TRUSTUL ZONAL BUCUREȘTI

ÎN PLAN —

Limrile Adunării 

generale a scriitorilor

BENEFICII,
1 REALITATE -

PIERDERIîn cadrul Trustului zonal București al întreprinderilor agricole de stat, după cum reiese din calculele previzibile, întocmite de către conducerile celor 39 . de întreprinderi agricole din județele Ilfov și Teleorman, beneficiile prevăzute pentru acest an nu se realizează. In această privință economistul șef al trustului, Romeo Dumitrescu, ne-a spus : „Finele acestui an ne va obliga să constatăm că planul de t 83 milioane beneficii pe trust nu va fi realizat decît în proporție de 36 la sută, ceea ce pentru economia națională înseamnă o pierdere de peste 50 de milioane. Cele mai mari ' . deficite vor fi înregistrate de unitățile din județul Teleorman, care, deși numai 12 la număr și cu un plan de beneficii de 20 milioane, nu numai că nu-1. realizează, dar vor înregistra pierderi în valoare de încă 20 milioane. în general, situația economică a celor 27 de întreprinderi agricole de stat din județul Ilfov este mai bună decît a celor din Teleorman, dar și bilanțul activității lor se va încheia, totuși, cu o nerealizare a planului de beneficii de aproximativ 13 milioane. în ambele județe, principala cauză care a determinat această situație ră- mîne seceta, care a dijmuit recolta de grîu, porumb, floa?ea-soa~ relui, soia". Desigur, seceta a avut o influență defavorabilă asupra producției. Totuși nerealizarea beneficiilor prevăzute nu poate fi pusă numai pe seama secetei. în favoarea acestei aprecieri pledează, în mod elocvent, următoarea situație. Cu toate că în ansamblu trustul nu-și va realiza planul de beneficii sînt unele întreprinderi care nu numai că își îndeplinesc sarcinile dar le și debășesc. Un exemplu grăitor ni-1 oferă I.A.S. Borănești, unde buna organizare a muncii, urmărirea modului de îndeplinire a sarcinilor zil- -nipe pe ferme și executarea exemplară a lucrărilor în toate sectoarele de activitate a determinat obținerea unor rezultate superioare, „întreprinderea noastră, ne-a declarat economistul șef C. Mănescu, își va încheia activitatea cu un beneficiu de aproximativ 6 500 000 lei, adică dublu față de cel planificat. Realizăm acest lucru prin depășirea planului de producție cu 1 170 tone grîu, 300 tone floarea-soarelui, 1 000 tone porumb boabe, iar în zootehnie cu 300 hl lapte de vacă, 55 tone carne. Aceste rezultate au fost obținute în condițiile în care planul inițial de cheltuieli a fost redus cu mai bine de un milion de lei datorită gospodăririi chibzuite a fondului de salarii și a materialelor".Deosebit de concludentă este experiența unor întreprinderi și ferme

agricole care au făcut saltul de la pierderi la beneficii. Din acest punct de vede?e se distinge activitatea I.A.S. Mogoșoaia, unitate care a încheiat bilanțul anului trecut cu pierderi de 2 900 000 lei. Pornind de Ia aceaștă situație total nesatisfăcătoare s-a produs un reviriment în activitatea din acest an a întreprinderii. Cu toate condițiile de climă mai vitrege decît în 1967, specialiștii și lucrătorii de aici au găsit suficiente resurse, mai ales în organizarea producției, pentru a înlătura pierderile. Ei au planificat să dea statului
Alexandru BRAD 
corespondentul „Scinteii"

Vineri, la Ateneul Român au continuat lucrările Adunării generale a scriitorilor.în cadrul amplelor dezbateri asupra Raportului Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor, începute în ziua precedentă, au luat cuvîntul în continuare scriitorii Veronica Porumbacu, Titus Po- povici, Nicolae Țațoinir, Cezar Baltag, Siitd Andras, Grigore Hagiu, Letay Lajos, Mihnea Gheorghiu, Laurențiu Fulga, Eugen Simton, Miron Radu Paraschivescu, Vintilă Ivănceanu, Aurel Dragoș Munteanu, Aurel Rău, Paul Cornel Chitic, Petru Popescu, Mircea Tomuș, Paul Everac, Leonid Dimov, Paul An- ghel, Gheorghe Pituț, Szasz Janos.Președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Macovei, primul secretar al C.C. al U.T.C., Ion Iliescu, ministru pentru problemele tineretului, președintele

Uniunii Artiștilor Plastici, Brăduț Covaliu, general-locotenent Ion Coman, adjunct al ministrului forțelor armate, secretarul Consiliului politic superior al armatei, și Dumitru Gheorghiu, vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, au adus saluturi adunării generale.Vorbitorii au felicitat călduros pe scriitori pentru munca lor plină de rod, pentru importanta contribuție pe care o aduc la înălțarea marelui edificiu al culturii noastre socialiste și le-au urat împliniri tot mai durabile în nobila lor activitate de creație.Seara, adunarea generală a trecut la alegerea prin vot secret a noului Comitet de conducere al Uniunii Scriitorilor și Comisiei de revizie.Lucrările Adunării generale a scriitorilor continuă. (Agerpres)
Uzinele „Vulcan' din Capitala. în noua hală de țevărie pentru 

cazane cu aburi de înaltâ presiune(Foto : Gh. Vințilă)

ÎN ADUNĂRILE DE ALEGERI

(Continuare în pag. a VII-a)

ÎN PAGINA A III-A
ÎNTĂRIREA CONTINUĂ fi COEZIUNII NAȚIUNII SO
CIALISTE - PUTERNICĂ FORȚĂ MOTRICE fi PROGRESU

LUI PATRIEI NOASTRE
— Colective ale oamenilor muncii își desemnează re

prezentanții în Consiliul Național al Frontului Unității 
Socialiste.

— Constituirea Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiara din România.

— Constituirea Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană din România.

Azi apare

SUPLIMENTUL „SCINTEIA"
DIN

O PRINTRE CEI 100 000 :
reconstituie filmul marelui plebiscit 
ționale de la 1 decembrie 1918. Epopeea drumului 
spre Alba Iulia. „Nu mai este împărat, sîntem singuri 
stăpîni". Marea Horă a Unirii de pe Cîmpul lui 
Horea. ț»

• ROMANIA ÎN ERA CIVILIZAȚIEI IN
DUSTRIALE. „Momente-cheie în dialectica valo
rificării resurselor". Imagini convergente spre același 
punct — viitorul.

C U
Trei generații 
al voinței na-

• VÎRSTA: avantaj sau obstacol ? Există 
„un optim" al fiecărei vîrste ? Dar secretul ținereții 
eterne ? La aceste întrebări și la altele răspunde 
ancheta „SCARA VIEȚII".

• PREGĂTITI-VĂ PENTRU TURISMUL 
SUBMARIN I
naut JEAN YVES COUSTEAU.

vă sfătuiește comandantul acva-

• CUM VA ARĂTA OMUL VIITORULUI ? 
Imagine de anticipație asupra strănepoților. „Homo 
sapientissimus" din anul 5000. Există o limită reală 
a longevității ? Vîrsta medie : 150 de ani !

DIN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

Climat propice
BB

criticii
și autocriticii

reportaj de 
Ion IUGA

Oameni ai pădurilor, pinaril poartă un nume cular împrumutat de __ prima lor unealtă, simplă și totuși mereu actuală. Țapina, folosită la corhă- nit, în luptă cu sălbăticia codrilor, din vremuri îndepărtate, alături de secure, a rămas pînă astăzi cel mai apropiat personaj din biografia celui care-și definește numele profesiei prin intermediul ei. Ca să pătrunzi în cercul lor de datini, să intuiești acel ritual solemn prin care ei schimbă geometria munților, rotind pădurile verticale pînă le așează în stive gălbui la margini de prăpăstii ori la nod de ape, trebuie să urci adeseori pe drumuri de piatră, înguste, sinuoase, accidentate.Aceste drumuri se bat numai cu pasul și poate numai așa pot fi înțelese în suprema lor viață cristalizată. Poate această credință sau aduceri-aminte m-au ' îndemnat pe cărările Munților Vrancei, cu o bîtă de alun în mină, s-o iau pe firul apelor ; pe Valea Oituzului spre masivul Măgura, oprindu-mă la Soveja și Vrîncioaia. Am îhtîlnit țapinari luîndu-si gustarea pe legendara lespede la care Ștefan cel Mare a stat la sfat cu cel șapte feciori al Vrîncioa- iei, rostind și ei — pentru a cîta oară ? — în vorbe molcome rosturile simbolicului sfat. Am bătut dru- murtle și dinsnre partea vestică a munților, de la Covasna și Voinești în sus, pe Valea Zîneloi-; am urcat pante ascuțite alături de oamenii munților la Brețcu, Comandău și Dar- nău, am colindat Valea Sebeșului si masivii Maramureșului : toate fiind locuri în care ei, țapinarii, se înfrățesc cu piatra și lemnul și răsar din ele schimbîndu-le geometria. Prin costumele de protecție, prin cascheta cu cozorocul aproape metalic seamănă minerilor. Este însă o asemănare exterioară, de decor. Pătrunzi și înțelegi mai adînc rosturile vieții lor, dormi alături de ei în cabane, iei cina caldă pregătită de căimănițe la aceeași masă cu ei și dialogurile se înfiripă, gesturile de bărbăție și legendă își fac loc și încet, încet, domină ; ochii rătăcesc spre povestitor, îl învăluie. I-am ur-

ța- se- la

PRINS:
• EXPLOZIA INFORMAȚIILOR. Cît poate 

înmagazina creierul uman ? Recordurile memoriei.

© ULTIMUL PACIENT : MEDICINA. 
Există o criză a medicinei contemporane ? De la 
„Placebo" la recomandările „psihodramei".

• LUMINA ÎNCHISĂ ÎN SLOVA VECHE. 
MONUMENTELE SCRISULUI ÎN COLECȚII 
ROMANEȘTI. „Codex Aureus" la Londra, Roma 
și Alba Iulia. Vestigii ale anticului Babilon în Valea 
Mureșului ? Cea mai veche reprezentare tipărită a 
unui oraș românesc.

• MEXICO'68 ; Timpul și Spațiul — învinșii 
marii încleștări olimpice.

© SATIRĂ, ANECDOTE, CARICATURI, 
TESTE, CUVINTE ÎNCRUCIȘATE ETC.
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Gimnastica cotidiană
a inteligenței

Inteligenta. Subiect uneori evitat, alteori tratat pînă la banalizare. Noțiune, deocamdată, nedefinită exhaustiv (știința n-a reușit încă să ofere o definiție căreia să nu i se aducă obiecții, dintre toate rezistînd, pare-se, cel mai mult aceea care o socotește drept o capacitate mentală de a rezolva probleme noi, puse de condițiile de viață, de activitatea umană, în cele mai diverse împrejurări) „Inteligența este instrumentul suprem de adaptare, acela care permite depășirea instinctului, înțelegerea raporturilor existente între datele unei situații și găsirea mijloacelor de rezolvare a ei" — se menționează, în esență, in cunoscutul „Dictionnaire de la psychologic" editat de Larousse. Ereditară? Da, spun savan- ții. Venim din părinți cu zestrea de celule nervoase (circa 12 000 000 000, ceva mai mult sau mai puțin), dife- rențiindu-ne între noi pe o cale naturală, supusă — pare-se tot deocamdată — unui joc al hazardului. Doi frați pot să nu semene absolut de Ioc între ei, pot să nu semene nici măcar cu părinții lor, natura aruneînd uneori punți înapoi peste multe generații (numai gemenii, arată cercetarea concretă, au aproape întotdeauna același bagaj neuronal).Punctul în care se întâlnesc însă definițiile specialiști

lor este unul foarte important și anume acela în care se apreciază că — dacă nu putem face încă nimic pentru îmbunătățirea structurii nervoase cu care ne naștem, tot așa de adevărat este că posibilitatea de a spori capacitățile propriei inteligențe, posibilități aflate la îndemîna societății și a fiecărui individ în parte, sînt în mod real foarte mari.„Gîndirea, ne spune prof. univ. Al. Roșea, directorul Institutului 'de psihologie al Academiei, într-o discuție pe această temă, nu șe dezvoltă de la sine, așa cum se dezvoltă părul sau unghiile, sau așa cum crești în înălțime. Omul are o mare parte de contribuție și de răspundere în dezvoltarea propriei gîndiri. Desigur că sînt și anumite premise naturale ale dezvoltării gîndirii și aptitudinilor omului. Dar raportul dintre aceste predispoziții și influentele mediului este de aproximativ. 4 la 1 in favoarea influențelor de mediu".Patru la unu ? Să stăm să reflectăm cu atenție la acest amănunt. Asta înseamnă că noi depindem de noi, prin ceea ce sîntem sau putem fi, în planul devenirilor spirituale. Dar o știm? Iar atunci cînd ne aflăm față în fată cu propriul nostru portret tnodelabîl — medităm suficient Ia perfecționarea propriei gîndiri ?

convorbire cu tovarășul Gheovghe VUȘDEA
secretar al Comitetului județean de partid Hunedoara

(Continuare în pag. a V-a)

Am ales o cale oarecum ocolită pentru a ajunge la un răspuns măcar procentual la întrebările de mai sus. Am pus unui număr de persoane de vîrste și pregătiri diferite întrebarea : „Vă preocupați atent de ceea ce înseamnă. în fapt, propria dv. inteligentă ? Și dacă da, în ce fel î“Iată constatările :1. Mulți au simțit nevoia ca, vorbind despre grija pentru ei, să înceapă a răspunde cu preocupările pentru mobilarea și ascuțirea

mințiî, dar era evident că. dintre aceștia, numai o parte au zis „da" avînd în vedere o concepție reală, anterioară și metodic desfășurată, o necesitate de a te preocupa de tine înce- pind cu inteligența ta.2. Unii dintre cei care au spus „da" au făcut-o — după părerea noastră — pe baza unui raționament imediat, survenit în clipa a- ceea. apreciind că. la un răspuns mai mult sau mai puțin oficial, ar trebui, totuși, să înceapă cu ceea ce.

știe toată lumea, este esențial pentru om — capul. Au răspuns afirmativ a- dăugînd argumente ca : „mai merg la un film, mai citesc o carte.... știți, ca să nu uit că am terminat și eu o școală". Sau : „uneori mai joc șah cu vecinul. îmi mai încerc și eu mintea..." Un fel de amatorism..3. Pentru un număr surprinzător de mare de persoane. îndeosebi din rândul celor care au trecut de „vîrsta studiilor", preocupările pentru propria fiin

ță nu arată a conține a- proape nici un fel de intenționalitate în. ceea ce privește dezvoltarea inteligentei. Răspunzînd la întrebarea amintită, ei au argumentat cu unele amănunte de ordin gospodăresc, atribute Indiscutabile ale unei civilizații cotidiene, absolut necesare, lăudabile. Nimic însă despre (sau pentru) ei ca ființe gînditoare ! Pentru cei mai multi din această categorie, activitățile culturale la care participă (de obicei doar ca

spectatori de filme, concerte de muzică ușoară, meciuri de fotbal sau programe la televizor) au ca scop numai dorința de recreare, de destindere după muncă. Dacă ei își dezvoltă totuși inteligenta, asta se realizează mai ales printr-un fel de presiune socială : viața modernă, trăită în mari colectivități,, munca în condițiile unei ere strict tehnice nu mai permit existenta unor minți lîncede, obligă la învățătură. Ceea ce. totuși, nu anulează a- devărul despre neglijența pentru sine a unor indiviziDe ce, oare, sîntem in- grați tocmai cu ceea ce a- vem mai bun în noi ?N-am întreprins o anchetă anume, dar. sînt sigur, dacă s-ar cerceta cauzele neglijării minții, cînd este vorba de preocuparea pentru sine, apoi răspunsul majoritar ar fi lipsa deprinderii de a face ceva pentru aceasta. în familie, în școală, prea adesea inteligenta este confundată cu memoria, eforturile care se depun pentru pregătirea copilului, a tînărului. tin- zînd cu deosebire doar
Eugen FLORESCU

— Cum se reflectă în adunările de 
alegeri ale organizațiilor de partid 
din județul. Hunedoara grija pentru 
crearea unui climat propice criticii 
și autocriticii, ca o. cerință esen
țială a democrației interne de 
partid ?. — Dezvăluirea neajunsurilor, a cauzelor care le-au generat constituie o metodă curentă a activității organizațiilor de partid din județul nostru. De aceea, în mod firesc, critica; și autocritica se manifestă pregnant, și în adunările de alegeri ale organizațiilor de bază, confirmînd că,, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceau'șescu în expunerea la recenta plenară a C.C. al P.C.R., „relevarea laturilor negative ale activității ne ajută să evidențiem și mai bine succesele obținute, să dezvoltăm și mai mult aceste succese, să mergem și mai rapid înainte pe calea progresului".Putem afirma cu certitudine că, în imensa lor majoritate, adunările care au avut loc pînă în prezent s-au desfășurat într-o atmosferă intransigentă fa|ă de neajunsuri, atît dările dc seamă cît și cuvîntul participanților Ia dezbateri fiind pătrunse de spirit critic și autocritic, constituind o manifestare elocventă a democrației interne de partid. Intr-o serie de organizații de bază de la Combinatul siderurgic și de la întreprinderea de construcții siderurgice Hunedoara, întreprinderea minieră-Barza, Termocentrala Paroșeni, Uzina de material fulăht Simeiia, Fabrica chimică Orăștie, ca să citez doar cîteva. au luat parte la discuții un. număr mare de participanți, care au analizat cu exigență /activitatea birourilor, a celorlalți comuniști, propria lor contribuție la înfăptuirea sarcinilor izvorâte din hotărârile de partid, relevînd- lipsurile existente și formulînd propuneri pentru înlăturarea lor.Este de remarcat. că în cele mai multe organizații, spre deosebire de alți ani, s-a renunțat la procedeul „diplomatic" de a face în dările de seamă și în discuțiile purtate pe marginea lor doar „aluzii" la lipsurile birourilor, a conducerilor t.ehnico-ad- ministrative în ansamblu, fără a concretiza în ce constau lipsurile respective, responsabilitatea ce revine unor cadre cu funcții de răspundere. De data aceasta s-a făcut o evaluare mai obiectivă a succeselor, o critică mai aprofundată a greșelilor și nea

junsurilor, arătîndu-se nominal cine este vinovat de ele.Totuși nu putem trece cu vederea că. în unele organizații de bază din municipiile Hunedoara și Deva, din orașul Lupeni etc. spiritul critic și autocritic s-a făcut slab simțit, cauza coristînd, între altele, în aceea Că dările de seamă n-au cuprins o analiză concretă a activității , desfășurate, mai ales a aspectelor negative ale acesteia. Este o urmare a neînțelegerii de către birourile organizațiilor de bază respective a faptului că prezentarea în roz a realității, atitudinea de paradă față de realizări dăunează activității de partid, nu dă posibilitatea stabilirii celor mai eficiente măsuri pentru înlăturarea rapidă a neajunsurilor.Tendința de a înfățișa lucrurile de pe poziții necritice constituie totodată o expresie a formalismului și birocratismului, de aceea pe măsură ce o depistăm ea este combătută cu toată, hotărârea. Considerăm că a- dunările de dare de seamă și alegeri nu reprezintă un scop în sine, ci trebuie să prilejuiască o analiză exigentă, în spirit critic și autocritic, a activității depuse, aceasta fiind o condiție hotărîtoare pentru perfecționarea activității și determinarea participării și mai active a comuniștilor la înfăptuirea politicii partidului.
— Spiritul de autoexigență, recunoașterea deschisă a lipsurilor și 

greșelilor reprezintă fără îndoială o 
expresie a seriozității, a simțului de 
răspundere, a cinstei comuniste...— ...și a democrației, Interne . de partid.

— Pentru că ați făcut această pre
cizare, . v-am ruga să he vorbiți des
pre factorii care condiționează manifestarea liberă, nestingherită a 
criticii.. în adunările de alegeri.— Existența unui climat propice exprimării sincere, curajoase a opiniilor critice depinde de mai'mulți factori. Unul dintre ei îl constituie, așa cum am mai arătat, darea de seamă, modul în care abordează problemele. Exagerarea rezultatelor dobîndite, lăudăroșenia, tendința de a prezenta lucrurile ca și cum toate problemele ar fi rezolvate, iar lucrurile merg(Continuare în pag. a Il-a)

UUftlTA 
I PENTRU 
|PROGRES“-
jconfruntare
[cu adevărul«Din cînd în cînd, cite un funcționar nord-american din echipa■ însărcinată cu aplicarea programului „Alianța pentru progres” face escale într-o țară sau alta a IAmericii Latine. Cu anticipație,uneori de săptămîni, presa de o anumită orientare îi anunță sosi- I rea și face insistent zarvă în jurulevenimentului, prezentîndu-I ca fiind ceva deosebit de important. « In tine, oaspetele sosește, e pri-

(Continuare în pag, a Il-a)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIAm fost foarte mișcat de felicitările și urările pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia sărbătorii noastre naționale, pentru care vă exprim sincerele mele mulțumiri.La rîndul meu, vă transmit cele mai calde urări de fericire personală, pentru prosperitatea României și a poporului român, pentru o continuă întărire a legăturilor de prietenie între țările noastre.

NORODOM SIANUK 
Șeful statului Cambodgia

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

CORESPONDENȚA DIN RIO 
DE JANEIRO DE LA VASILE 

OROS

mit cu onoruri, împarte amabilități gazdelor. Apoi urmează ceremonia în cadrul căreia semnează cite un document privind acordarea unei parcele din fondurile destinate țării respective de către „Alianță". Prilej de publicitate zgomotoasă, de discursuri pe tema cooperării interamericane, de exaltare a „mărinimiei S.U.A.". Totul se încheie cu invariabilul banchet, plătit de gazde, firește.Un recent raport elaborat de O.S.A. sintetizează în graiul cifrelor consistența tuturor acestor ceremonii, informînd că în anul 1968 țările Americii Latine au primit din fondurile Alianței, prin intermediul agenției care o administrează, un total de 469 milioane de dolari. Impărțiți la 19 beneficiari, ar veni cîte 24 milioane dolari pentru fiecare. La atjta se reduce, în fapt, programul lansat de S.U.A. cu mare pompă în august 1961 la Punta del Este, cînd se promiteau țărilor latino-americane 20 miliarde
(Continuare în pag. a VIII-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — slmbâtâ 16 noiembrie 1963
fggBBSBSOBtaBSBSa ?w »»»iV«JjXT>t»țțirwww\ > ji.<n»y4w *•«•

I FAPTUL!
I 
1 
i 
i 
i 
i 
I 
i 
i 
I 
i 
i 
i 
i 
I

Ifără număr de
După 
7459)I 

I
i 
1 
i 
i
!
i 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
i
I 
!
I 
I
I 
!
I 
I
I 
II
II l
I 
I 
I 
i 
i 
i 
i 
i

DIVERS
Stîlpii lui
Pepelea

ln cadrul acțiunii de sistema
tizare a comunei Vlădeni (Iași), 
s-au lărgit drumurile, s-au con
struit șanțuri și podețe noi. Pînă 
aici toate bune. Dar pe drumul 
principal pregătit pentru asfal
tare în anul viitor au rămas (pe 
distanța de la gară la centrul satu
lui Vlădeni) vreo 20 de stîlpi de 
telegraf chiar pe partea carosa
bilă. Direcția județeană P.T.T. a 
uitat să-și trimită echipele spe
cializate — deși s-au expediat 
numeroase adrese prin care se 
arată că stîlpii rămași în drum 
încurcă circulația. Înseamnă că 
fa iarnă vom avea, la Vlădeni, o 
tiouă pîrtie de slalom.

Controlați-vă
prin 
buzunare

Cu un an în urmă, la Craiova 
s-a găsit abandonată o remorcă 

înmatriculare. 
După seria de fabricație (nr. 

constructoare, 
I.M.U. Medgidia, a stabilit că 
remorca a fost repartizată Între
prinderii de lucrări și irigații 
București. Deși anunțată repetat, 
respectiva... nu răspunde. N-o fi 
a ei. A cui să fie ? Poate a dv. 
Controlați-vă prin buzunare. Cine 
știe, poate atunci cînd ați scos 
batista... O remorcă se pierde 
repede. Pe viitor fiți cu băgare 
de seamă l

unitatea

Pe gratis
La policlinica P.T.T.R.-Bucu-

Irești, certificatele medicale se 
„prelungeau" intr-un fel original. 
I se oferea doctorului Stelian 
I Goldstein cite o sută de lei și 
dumnealui își punea parafa, pre- 

’ lungind certificatul de boală. 
I Simplu și rentabil. Prins în fla

grant delict, serviabilul medic va 
primi un „certificat" -eu parafa 

| tribunalului. Bineînțeles, conce- 
w ziitif său va fi ceva‘mai lung -p'en- 

tru că, la drept vorbind, și ma- 
| ladia de care suferă e destul de 

gravă.

Atentie la în
grășăminte !

La cooperativa agricolă din 
Dăbîca, județul Cluj, o sută de 
animale s-au intoxicat cu tăieței 
de sfeclă, livrați de fabrica de 
zahăr din Tîrgu Mureș. Două
zeci de vaci au fost sacrificate. 
Analizele au constatat o „intoxi
cație cu îngrășăminte azotoase". 
Cauza ? Vagoanele folosite pen
tru transport n-au fost curățate 
de îngrășăminte chimice sau pe 
rampa de destinație tăieții au 
fost depozitați pe locul unde îna
inte fuseseră îngrășăminte azo- 
toase. Vinovății ar trebui luați în 
coame.

Tăbăcă
rească

Directorul Uzinei de piese auto 
din Colibași ne-a relatat telefo
nic un fapt de necrezut. Cu 4—5 
zile in urmă s-a pomenit în 
curtea fabricii cu o mare canti
tate de tanin încărcată în 
vagoane. Ambalat în saci, pro
dusul (folosit pentru tăbăcitul 
pieilor, în tăbăcării) poartă mar
ca unor firme braziliene. Să fie 
încărcătura vreunei farfurii zbu
rătoare P Lăsînd gluma la o par
te, insistăm ca cei care au co
mandat acest produs să se pre
zinte de urgență la unitatea anun
țată întrucît tanintd este amenin
țat cu deprecierea. Și n-am vrea 
să fie tăbăcită altă piele.

generală nr. 1 din comuna telega 
(Prahova) ne roagă să transmi
tem aceste versuri către I.R1. 
Chimicale Aghireș din Vlădeasa- 
Uuedin : „Nene de la Huedin, / 
ce-are creta albă ? / Dacă scrim 
cu ea e chin / Zgtrîie pe tablă. / 
De ce nene, nu de mult, / Creta 
era faină P / Acum parcă-i un 
făcut: / Are altă faimă...“

N-am avut în vedere calitatea 
versurilor, ci... calitatea cretei 
școlare.

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
Șcînteii"

MOBILIERUL

Ne aflăm la magazinul „Căminul" din Capitală : „O garnitură „Solea" aveți ?“. „încercați mîine sau mai bine... poimîine". „Dar o garnitură „M-65" 7 „Azi nu, dar peste cîteva zile..."Peregrinăm mai departe. Ajungem la magazinul de mobilă din str. Doamnei. Aceleași întrebări, dar răspunsul diferă : „Mobilă „Solea" 7 Poate la „Confortul" din Șoseaua Ștefan cel Mare*. La „Confortul" am fost sfătuiți să încercăm la unitatea „Apartamentul". Aici este singurul loc unde se știe ce se livrează în alte unități din Capitalăîn scurta noastră incursiune întreprinsă în aceste magazine ne-am convins că ele sînt pline cu mobilă, dar sortimentul oferit spre vînzare lasă mult de dorit. Adeseori, mobila din magazin nu corespunde funcțional tuturor tipurilor de apartamente. Pentru locuințele cu confort diferențiat nici nu s-au elaborat măcar prototipurile de mobilă. Pe de altă parte, sortimentul expus în magazine nu este suficient de diversificat ca să corespundă diferitelor categorii de venituri ale cetățenilor. Toate magazinele sînt deficitare la capitolul noutăți. Numeroase garnituri și piese de mobilier („Ilva", „Victoria", „M- 65", „Mugur 3") au respectabila vîr- stă de zece ani și chiar mai mult.De ce această platitudine 7 Nu s-ar putea oare îmbogăți sortimentul magazinelor noastre de mobilă 7 Am pus aceste întrebări cîtorva responsabili ai unor unități. Ni s-a răspuns lapidar : „Asta ni se livrează". întrebați la rîndul lor, producătorii au afirmat: „Asta cere comerțul"... Și unii și alții dau impasibili din umeri: „In definitiv, mobila se cumpără..."Este adevărat — magazinele nu duc lipsă de clienti. Unii au răbdare să „pice" mobila care le place ; alții umblă să găsească ceea ce le place. Pînă la urmă, mulți dintre clienti cumpără ceea ce văd în magazin.N-ar putea oare comerțul să scutească pe cumpărători de această odisee 7 Printre altele ar fi necesar ca vînzătorii din magazin să dea cumpărătorului informații clare — cînd și unde (eventual la ce altă unitate comercială) găsește tipul de mobilă pe care-1 dorește. La fiecare magazin ar trebui să existe un catalog nou și complet care să prezinte cumpărătorilor cele mai noi tipuri de mobilă și posibilitățile lor de amplasare în locuință. De ce nu sînt pliante și fotografii cu sortimentele care nu se află în unitatea respectivă, dăr pot fi găsite la depozite 7 De ani de zile se tot vorbește despre o ex- poziție-magazin unde solicitatorii pot trece în revistă tipurile de mobilă nou apărute, pot comanda ceea ce doresc, ca ulterior să primească mobila acasă, trimisă de la fabrică sau depozit 7 Numai economiile rezultate prin înlăturarea manevrelor de încărcare și descărcare a mobilei, la diferite magazine și depozite, s-ar ridica la milioane de lei anual.Cererile populației pentru mobilă sînt în continuă creștere. Peste două sute de mii de cămine noi se înjghebează în fiecare an. Numai în mediul rural se construiesc anual aproximativ șaptezeci de mii de case. Se construiește masiv în toate orașele tării. Familiile tinerilor căsătoriți și locatarii noilor cartiere care iau ființă

în orașele țării noastre sporesc necontenit clientela magazinelor.Se știe că principalii furnizori de mobilă sînt întreprinderile Ministerului Industriei Forestiere și ale industriei locale. Din informațiile primite la Ministerul Comerțului Interior, organizațiile comerciale au contractat cu întreprinderile menționate întreaga cantitate de mobilă destinată pieței pentru anul viitor.— Deși volumul livrărilor prevăzut pentru 1969 a crescut cu peste o treime față de anul acesta — ne spune tov. Ion Nedelcu din Ministerul Comerțului Interior — numărul sortimentelor noi oferite este mal mic. Dintr-un total de 112 sortimente livrate în acest an, 22 sînt tipuri sau modele noi, în timp ce pentru 1969, din 108 sortimente numai 16 sînt noi. Fabricile M.E.F. care livrează în anul de față peste 66 000 garnituri de camere de dormit în 18 sortimente vor livra anul viitor 81 600 garnituri în numai 13 sortimente. Garniturile de sufragerii și camere de zi cresc ca număr într-o proporție și mai mare, dar numărul sortimentelor scade la jumătate. Cele două institute specializate ale ministerului producător — INCEF și I.S.P.E. — nu ne-au oferit pentru anul viitor nici un singur sortiment de mobilier nou.Cu alte cuvinte. în loc de diversificare, în producția de mobilă, se înregistrează o reducere sistematică a sortimentelor de marfă. De ce ? întrebarea se impune cu atît mai mult, cu cît se știe că în fiecare an intră în funcțiune noi fabrici de mobilă — ceea ce creează condiții pentru lărgirea sortimentelor de marfă.întrebat asupra cauzelor acestui fenomen, tovarășul Ion Anghel, director în Ministerul Economiei Forestiere, ne dă următoarea explicație : „Industria trebuie să lucreze în serii mari, ca să realizeze cei mal buni indici economici. Idealul ar fi ca fiecare fabrică să lucreze un singur$1 este țele Anghel ne relatează că „s-au luat măsuri ca sortimentele care nu vor fi produse de fabricile M.E.F. realizate de industria locală, îi revine sarcina să asigure o tate mai mare de marfă". Nu accepta Și iată de lucrurile merg bine : întreprinderile industriei locale vor produce 96 tipuri de camere combinate, 16 tipuri de dormitoare, 19 sufragerii și camere de zi, 46 bucătării... Să tot alegi. Cum să ajungi însă la ele 7 După cum se știe, în fiecare județ se produc, pentru nevoile locale, cîteva tipuri de mobilă care completează sortimentul republican. Numai cîteva județe excedentare din nordul șl nord-vestul țării trimit surplusul în județele vecine. Așadar, dacă vrei să beneficiezi de „marea varietate* oferită de industria locală n-ajunge să colinzi magazinele de specialitate din Capitală, ci trebuie să cutreieri magazinele din întreaga țară.O lipsă care grevează indirect desfacerea mobilei este și modul în care ea este repartizată și transportată de la furnizor la magazin. în fiecare

STOFE
DE LA
SIBIU

(Urmare din pag. I)

mică pio-
es, zeci și zeci de mii de garnituri sînt transportate din orașele situate în nordul țării spre cele situate în sud. Se înțelege că la prețul acestei mobile se adaugă și costul transportului și cel al ambalajului. Aceste cheltuieli depășesc cu mult media cheltuielilor de circulație pe ansamblul comerțului. Nu s-ar putea pune capăt acestei ănomalii 7în rîndurile de mai sus ferit doar la cîteva din existente în producția și mobilei. Această stare de obligă M.E.F.

ne-am re- anomaliile desfacerea lucruri competente din Ministerul Comerțului să acorde o atenție muli mai mare cerințelor cumpărătorilor, gusturilor variate și nevoilor lor specifice. De aceea, socotim că se im- pune mare atenție a amplasării viitoarelor întreprinderi de mobilă, dotării ce pentru

forurile și din
examinarea cu cea maia lor cu linii tehnologi- o producție mai e- lastică și diversificată. Totodată, se impune introducerea unor mijloace moderne auto pentru transportul mobilei. S-ar crea astfel posibilitatea de a se renunța la ambalaj și s-ar moderniza desfacerea prin crearea unor unități mari comerciale și depozite cu livrare directă la domiciliu. De perfecționarea sistemului de producere și desfacere a mobilei depind într-o mare măsură confortul locuințelor, ambianța lor plăcută.

Un sortiment diversificat de stofe fine, de calitate, într-o bogată gamă de culori, rezistente, cu un coeficient scăzut de șifonabilitate și de contracție livrează întreprinderea „Libertatea" din Sibiu. Stofele realizate aici sînt solicitate în tară ca și peste hotare.Fabrica, cu. o veche și prețioasă experiență acumulată de mai multe generații de iscusiți țesători sibieni, a făcut în ultima vreme progrese în dezvoltarea șl sistematizarea sa. Utilajelor de ductivitate le-au luat locul războaie automate de țesut lînă. Cu ele se realizează o producție dublă față de războaiele de țesut mecanice.Creația și cercetarea sînt e- lemente indispensabile pentru diversificarea sortimentelor și îmbunătățirea calității produselor. Pentru a realiza stofe de un înalt nivel calitativ, estetic și competitiv, creatorii, aflați în plin proces de maturizare profesională, se străduiesc să-și racordeze și mai mult munca lor la cerințele și exigențele mereu sporite ale beneficiarilor. Catalogul de mostre al fabricii înmănunchează stofe fine în coloritul clasic și modern, numai din lînă, sau țesături supraelastice în amestec cu alte fibre, destinate confecțiilor pentru bărbați, femei și adolescenți.

□ O O O
(Urmare din pag. I)
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„ca pe roate", nu sînt de natură să creeze o atmosferă prielnică criticii și autocriticii. în această privință au o mare însemnătate însuși modul de pregătire a adunării, stilul și metodele folosite în întreaga sa activitate de către biroul organizației de bază, măsura în care membrii acestuia țin seama în permanență, nu numai cu prilejuri deosebite, de observațiile celorlalți comuniști, sînt receptivi la critici și propuneri.In același timp, un climat adecvat exprimării nestingherite a părerilor critice depinde în foarte mare măsură de prezidiul ales să conducă »• dunarea, de principialitatea și atitudinea plină de tact de care dă vadă în timpul dezbaterilor. O mosferă sănătoasă, astfel de factori, pildă, în adunarea ganizației de bazăal laminorului de 650 mm de la C.S.H. Aici comuniștii au criticat ascuțit, nominal pe unii tovarăși din comitetul de partid, din conducerea combinatului pentru insuficienta preocupare de care au dat dovadă privind aprovizionarea ritmică cu blumuri și piese de schimb, ca și asigurarea condițiilor de protecție a muncii. O atmosferă combativă a caracterizat și adunarea organizației de bază de la preparația cărbunelui — Lupeni, unde comuniștii au subliniat răspunderea ce revine unor tovarăși din conducerea Combinatului carbonifer Valea Jiului și Direcției regionale C.F.R. Deva pentru deficiențele în asigurarea vagoanelor.— O asemenea poziție combativă 
reflectă principialitate, spirit parti
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condiționată a existat, de alegeri a din schimbul C

ce.

sortiment, cel mult două..." noi care credeam că idealul să satisfaci cit mai bine cerin- pieței... Printre altele, tov. Ion

Al. PLAIEȘU

W | g

hotel în construcfie din Turnu Severin (Foto : Gh. Vlnțilă)

isă fie căreia varie- putem ușor această afirmație. Privite scriptic,

nic, dorință de a contribui la înlătu
rarea neajunsurilor...— Și, aș adăuga, o anumită doză de curaj, mai ales cînd este vorba de a critica unele cadre cu funcții de răspundere. Adevărul și obiectivitatea sînt cerințe obligatorii ale criticii, iar recunoașterea cinstită a lipsurilor proprii, eforturile perseverente pentru înlăturarea acestora — ale autocriticii. Cazurile de calomnie, denaturare a adevărului sînt extrem de rare. în schimb nu putem spune același lucru despre o altă fațetă a problemei — respectiv lipsa de receptivitate față de critică, încercările de înăbușire a acesteia, de persecutare a acelora care manifestă intransigență principială față de stările de lucruri negative. Din păcate, unii membri de partid, promovați în posturi de conducere, nu înțeleg că a te răfui cu cel care critică, a împiedica prin orice formă pe cineva să-și exprime punctul do vedere, să arate în mod principial în cadrul adunării de partid lipsurile altor comuniști, indiferent de funcție, contravine atît normelor statutare ale vieții de partid, cît și eticii comuniste. Comitetul județean de partid ia măsuri de rigoare împotriva celor care se răzbună pe cei care l-au criticat.întîlnim însă cazuri — unele adunări de alegeri ne-au dovedit-o din nou — de un gen deosebit : critica nu este înăbușită cu brutalitate, prin metodele „clasice", ci prin altele mai „subtile". Adesea o simplă întrebare adresată de la prezidiu sau din rîndurile participanților („Dumneata n-ai lipsuri ?“) sau o observație „nevinovată" („Problema nu se află la ordinea de zi") adresată celui care semnalează neajunsurile din munca unui cadru de conducere sînt de natură să marea liberă ne-a dat de faptul că în _____ _____ __geri a uneia din organizațiile de bază de la Exploatarea minieră Teliuc participanții la discuții n-au criticat lipsurile din activitatea secretarului, în schimb, la votul secret, el a întrunit doar 31 de voturi „pentru" față de 29 „contra".

— Din modul tn care s-au desfă
șurat alegerile pînă acum ca con
cluzii desprinde comitetul județean 
de partid privind imprimarea unui 
spirit combativ activității tuturor or
ganizațiilor de partid ?— în primul rînd o precizare. Concluziile pe care le tragem se integrează în contextul preocupăriloir generale ca pretutindeni alegerile să determine un nivel mai înalt al întregii activități a organizațiilor de partid, perfecționarea stilului și metodelor lor de muncă. Concret, în problema despre care discutăm avem în vedere ca membrii comitetului județean, al comitetelor municipale, orășenești șl comunale de partid, ceilalți activiști,’' 'care «au‘ sarcina să a- jute în această perioadă un număr de orgahizații de bază; să-și facă din plin simțită prezența, să orienteze birourile lor spre consultarea comuniștilor în legătură cu problemele ce trebuie să constituie obiectul dezbaterilor în adunări, spre imprimarea unui spirit analitic, combativ dărilor de seamă, să ia poziție împotriva oricărei încercări de a împiedica într-un fel sau altul exprimarea opiniilor critice. Este necesar ca atît în adunările organizațiilor de bază, cit și în conferințele pentru dări de seamă și alegeri care vor începe în curînd, să se pună un aocent deosebit pe înrădăcinarea 'în toate organele și organizațiile de partid — fără excepție — a spiritului critic și autocritic, a atitudinii intransigente față tot ce se opune

expri- Nouăîmpiedicea opiniilor.gîndit, de pildă, adunarea de ale-

de lipsuri, față de progresului.
Simîon ORBAN

spre sporirea bagajului de cunoștințe. Pe o anumită treaptă a vieții, nevoia de a asimila cunoștințe este imperioasă, fiind egală cu redescoperirea lumii, firească pentru fiecare individ. Părinții se declară însă prea adesea satisfăcut! cu simpla „ținere de minte" a copilului, fără a face eforturi să-i dezvolte și gîndirea, să-i cultive inteligența. Iar la școală, în multe cazuri, se scapă din vedere faptul că este necesară parcurgerea tuturor treptelor, pînă la cea logică. Este cunoscut de toată lumea că, îndeobște, elevii, prezentîndu-se la un examen se vor teme că au uitat un amănunt sau altul și nu de verificarea inteligenței sau capacității lor de gîndire.Ne-am adresat unor personalități care au reflectat pe marginea acestui subiect, cu rugămintea de a ne oferi argumente, la înțelegerea și îndemîna fiecăruia, pentru a forța lipsa unei metodologii de uz larg. Iată cîteva dintre o- pinii:Prof, univ AL. ROȘCA : „Dacă punem în palma deschisă a unei persoane un obiect — o cheie, un briceag, o monedă etc. — în timp ce privește în altă parte și fără să închidă pumnul, nu ne va putea spune ce i-am pus în mină. Dacă însă îi permitem să pipăie obiectul, tot fără să se uite, el va putea, cu precizie și ușurință, să-l numească.Cu gîndirea, lucrurile se petrec oarecum asemănător : nici ea nu este posibilă decît în procesul activității adecvate. O problemă de gîndire apare ori de cîte ori în calea activității practice se ivește un obstacol. Dacă astfel de obstacole nu există, dacă scopul poate fi atins pe baza deprinderilor formate anterior sau a unor rezolvări existente, de-a gata în experiența cîștigată, atunci gîndirea nu va fi confrun

tată eu o problemă nouă, nu va fi, practic, pusă la încercare".(Pentru omul atent față de sine soluția ar fi, deci, o căutare a obstacolului, a neprevăzutului, tendința spre contrariul liniștii o- blomoviste. Idee mare, dacă apreciem că, dinamizîn- du-se în scopuri personale superioare, omul se angajează, implicit, în rezolvarea unor necunoscute care pot interesa într-o largă măsură societatea. Dar, dacă așa stau lucrurile, nu este oare cazul să ne gîn- dim cu compătimire la a- ceia care, caută locuri unde munca lor să fie, de fapt, o posibilitate de ațipire în liniște 7 „Treci salariu, vino chenzină...", își mărturisea un bărbat tînăr „deviza** lui. în perspectiva a- nilor, îl văd cum rămîne din ce în ce în urmă...).Prof. univ. N. BAGDA- SAR :„Inteligența nu se poate dezvolta decît dîndu-i-se mereu spre soluționare noi și noi probleme, ea nu-și poate menține vivacitatea și spontaneitatea decît în- trebuințînd-o continuu. Dar dacă un spirit excepțional dotat trebuie să muncească intens pentru a putea crea, cu atît mai mult un om cu inteligentă normală trebuie să și-o exercite și s-o cultive pentru a o face aptă să rezolve problemele cu care este confruntat în viață."(Se cuvine a face din nou o paranteză aici atrăgînd atenția asupra profunzimii observației de mai sus. Oare nu întîlnim adesea oameni care sînt convinși că e normal ca academicienii să-și bată capul mult, „fiindcă sînt deștepți". în timp ce noi, ceilalți, „oameni o- bișnuiți", apărem în concepția lor ca scutiți de „corvoada" folosirii intelectului 7 Iată o scuză — neinteligentă ! — care ne poate face senini, dar nu și mai deștepți,..).C. GH. DIMITRIU, medic, profesor universitar :„Inteligența, în afară da

condițiile generale pe care ie creează societatea, se dezvoltă prin hotărîrea, voința, forța interioară a individului. Or. trebuie să spun că procesul acesta de ascuțire individuală a inteligentei nu este un proces ușor ; este un proces dificil, care cere muncă, eforturi extraordinare."(Iată dar contrazisă acea situație de fapt, potrivit căreia încă din leagăn ești învățat că pentru a păstra curățenie în locuință e ne-

indicații mult prea sumare pentru a fi utile individului la scara propriei personalități : „gîndirea trebuie să fie exercitată" ; „gîndirea este dependentă de dezvoltarea întregii noastre personalități". A- tît 7).Am avut cu academicianul ȘTEFAN MILCU o lungă convorbire despre ceea ce omul însuși poate face pentru dezvoltarea propriei inteligențe.„Eu cred în mod catego-

enorm. Vreți să vă spun un secret 7 Am avut profesori foarte buni, cărora le sînt recunoscător toată viața mea. De la ei am deprins plăcerea pentru filozofie. Mi s-au pus în mină cărți de filozofie cu a- jutorul cărora mi-am format deprinderea de a gîn- di. La filozofie aș adăuga exercițiul matematic și experimentul — oricare ar fi el.Rep : Ce sens dați experimentului, pe care îl ci-

cercetare este îndeplinirea obligațiilor cu interes, cu pasiune. O atitudine mentală activă, chiar în aceste condițiuni, ne pune în situația de a domina ritmul egal al mașinii, ne permite să stabilim noi legături și să descoperim noi înfățișări ale fenomenelor.Rep.: Nu este de loc lipsită de sens, deci, nici pentru om, pentru perfecționarea propriei inteligențe, chemarea de a produce din ce în ce mai bine,

Gimnastica cotidiană

cesar să depui o muncă zilnică, în timp ce pentru a șterge praful de pe propriile circumvoluțiuni nu-ți atrage de obicei nimeni atenția că trebuie să muncești, și încă mult mai serios. Observînd lucrurile în plan social vom adăuga că, de foarte multe ori. pe cei mai mulți, tocmai afirmații lansate din cînd în cînd— foarte adevărate ! —despre procesul „dificil", care „cere muncă și efort extraordinar". îi inhibă a- tunci cînd este vorba de inteligență. Din păcate — cum mai spuneam — nu întotdeauna atenționările de acest fel sînt urmate și de îndrumarea practică, — concretă. ' A se vedea, de pildă, manualul de „Psihologie generală" pentru clasa a XII-a. ed. 1968, care, tratînd pe larg capitolul procesele gîndirii. uită să se refere și la inteligență— pe care nici n-o menționează ca noțiune — dînd

ric în valoarea procesului educativ și mi se pare foarte îndreptățită preocuparea părinților, a educatorilor de ■ a afla cum se poate dezvolta capacitatea neuro-psihică a copiilor sau elevilor lor, ca și preocuparea tuturor oamenilor pentru cultivarea unei capacități atît de prețioase cum este inteligența lor. Eu însumi am fost preocupat în decursul dezvoltării mele personale de a- ceste aspecte ale vieții intelectuale.Rep. : Cum ați ajuns să beneficiați de știința de a vă forma, de care vorbiți 7 Cei mai mulți, tocmai la această știință nu ajung, a- tunci cînd trebuie...Acad. Șt. Milcu : Am a- vut avantajul de a fi venit foarte de timpuriu în contact cu o serie întreagă de valori și puncte de vedere și de gîndire suoerioare — de ordin filozofic și uman mai ales, care m-au ajutat

tați între principalele forme de ascuțire a inteligenței 7Acad. Ștefan Milcu : Experimentul este o activitate umană organizată cu un anumit scop, cu un a- numit obiectiv.Cînd o activitate se repetă zi de zi, se automatizează, devine mecanică, nu mai solicită cerebral și omul nu mai participă cu ființa lui, integrală, la ea. Este o problemă care se pune cu acuitate în întreaga lume ; tocmai de aceea este și necesar să-i atragem omului care reflectează la sine a- tenția asupra ei. Ca’ punct de plecare: la automatizarea industrială nu se poate renunța, dimpotrivă, se fac eforturi de extindere a aplicării ei. Automatizarea este astăzi principalul mijloc de progres social. R.ămîne să ne întoarcem, deci, tot la om, să-i dăm lui însuși soluțiile. Una, sigură, rezultată din

ca să nu mai vorbim de chemarea de a perfecționa și organiza neîncetat, la locul de muncă, procesul de producție !Acad. Șt. Milcu: Cred și eu, împreună cu majoritatea oamenilor de știință, că sursa inovațiilor în procesul industrial, în procesul de muncă este o posibilitate extraordinară de a evita urmările psihologice ale automatizării. I- novatorul este tocmai tipul de om care, participînd activ la procesul tehnic, reușește să obțină această victorie, dorită și nece sară lui.La fel de important, ne spunea academicianul Ștefan Milcu, dar nu numai pentru cei ce îndeplinesc o muncă automatizată, ci pentru amplificarea vieții spirituale a tuturor oamenilor, este gîndirea care se desfășoară în perioada de răgaz. în timpul liber, — timp care trebuie să fie

șl unul de reflecție. în timpul, liber, gîndirea se eliberează de stereotipia gesturilor profesionale, este incitată de factori neprevăzut! și poate stabili noi relații în masa mereu creseîndă a datelor înregistrate anterior. „Timpul liber — notează și autorii Dicționarului de psihologie editat de Larousse — permite stabilirea echilibrului (dintre muncă și satisfacția rezultatului obținut — n.n.) dîndu-i omului prilejul să Realizeze acea parte a eu-lui pe care activitatea profesională i-o lasă nesatisfăcută". Pentru o vreme mai îndelungată sau mai apropiată, menționează același dicționar, problema organizării și folosirii timpului liber va deveni esențială. Dar o spusese Marx însuși atunci cînd scria că „timpul liber nu înseamnă sfîrșitul muncii, ci, dimpotrivă, munca înseamnă sfîrșitul timpului liber".Psihologii au stabilit că, de obicei, utilizarea acelei părți din timpul liber care nu este consacrată problemelor administrativ-fami- liale sau de altă natură, exterioare individului, se face în trei direcții : a) pentru destindere, b) pentru odihnă, c) pentru instruire. „Este de la sine înțeles, spunea acad. Ștefan Milcu, că simpla existență a timpului liber nu contribuie oricum, și în orice condiții, la dezvoltarea inteligentei. Este nevoie să știm să folosim timpul în acest scop. Pentru că — o știm bine — există și un mod de a-ți „omorî" (fără nici o figură de stil) timpul, și prin asta pe tine însuți, mai ales cînd risipa adoptă formula larg cuprinzătoare a timpului acordat distracției. Acea distracție pe care, „ca risipă de timp, ca folosire a timpului care nu mai este folosire" și pe care Gianni Tati numind-o „dezarmare, demontare, neutralizare a timpului", spunea că „nu este altceva de

cît o idee de stagnare a spiritului, deci de moarte".Ideal pentru om, pentru evoluția sa spirituală: timpul liber să devină timp de reflecție. Acesta este, spusese Marx. timpul „consacrat artei, științei și, mai ales, filozofiei". Res- pectîndu-ne condiția de oameni, ar trebui, deci, să ne facem aproape zilnic inventarul orelor înscrise la capitolul „timp liber" : cît acordăm artei, științei, filozofiei 7 Scăpînd din mină orele nu scăpăm printre degete însăsi calitatea noastră numărul 1 7în lume se vorbește azi foarte mult despre pasiunile extraprofesionale, care dau posibilitate individului să-și desfășoare „acasă la el", acel vast plan experimental pe care profesiunea nu i-1 poate, să zicem, da. S-a inventat și un termen : „hobby". în englezește „hobby** înseamnă căluț și „hobby" ca pasiune dominantă (așa traduc prin extindere dicționarele) este în fond un căluț pe care îl călărește rațiunea galo- pînd în libertate. El întrunește laolaltă clipele de destindere, de odihnă și, în același timp, de instruire. Formulă supremă (dintre cele inventate pînă a- cum) de cultivare a minții într-o activitate care să nu obosească, „hobby“-ul cunoaște și forme mai vechi — agricultura, grădinăria etc, —, dar și forme moderne — radioamatorismul, de pildă. Esențial rămîne însă faptul că, de la profesiunea însăși, care oferă sau trebuie silită să ofere prilejuri de activizare a gîndirii, pînă la pasiunea extraprofesională, inteligența are cîmp larg d® dezvoltare și afirmare.Primul apel pe care omul ar trebui să și-1 faoă la a- dresa propriei inteligențe este acela de a-și lua în serios rolul de ființă dotată cu capacitate de gîndire, de a-și cunoaște a- ccastă capacitate, de a dori și de a acționa pentru continua ei dezvoltare.
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ÎNTĂRIREA CONTINUĂ A COEZIUNII
NAȚIUNII SOCIALISTE—PUTERNICĂ FORJĂ MOTRICE

A PROGRESULUI PATRIEI NOASTRE
Constituirea Consiliului 

oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din Romania 

CONSILIUL A HOTĂRÎT ADERAREA LA FRONTUL 
UNITĂȚII SOCIALISTEȘedința de constituire a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România s-a desfășurat vineri în Capitală.Au luat parte tovarășii Paul Niculescu-Mizil și Virgil Trofin, membri ai Comitetului Executiv, ai Prezidiului permanent, secretari ai C.C. al P.C.R., Janos Fazekas, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de miniștri, Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, acad. Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, membri ai Comisiei de organizare, reprezentanți ai oamenilor muncii de naționalitate maghiară din țara noastră desemnați de consiliile județene.Adunarea a fost deschisă de prof, univ. Ludovik Takacs, membru al Consiliului de Stat.Acad. Ștefan PeterfJ a făcut o expunere din partea Comisiei de organizare cu privire la lucrările Plenarei C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie și la constituirea consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară. Măsurile adoptate de recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a spus vorbitorul, evidențiază din nou preocuparea conducerii partidului pentru găsirea celor mai potrivite soluții, în deplină concordantă cu realitățile, tării noastre, în rezolvarea complexelor sarcini ale actualei etape de desăvîrșire a construcției socialiste. Frontul Unității Socialiste va reflecta stadiul de maturizare a relațiilor de strînsă unitate dintre toate categoriile sociale, gradul înalt de coeziune a societății noastre socialiste. Ca organism politic permanent, cu caracter larg reprezentativ, din care urmează Să facă parte' Partidul. Comunist Român, principalele organizații de masă obștești'și profesionale, precum și consiliile oamenilor muncii ale naționalităților conlocuitoare, acesta va exprima pe plan politico- organizatoric alianța clasei muncitoare cu țărănimea, frăția dintre oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, unitatea politico-morală a tuturor forțelor sociale din tara noastră.Oamenii muncii de la orașe, din sate — români, maghiari, germani și de alte naționalități — a subliniat vorbitorul — dau o înaltă prețuire politicii consecvente marxist-leni- niste, promovate de partidul și statul nostru în problema națională, a- plicării neabătute în practică a egalității depline în drepturi dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. Drepturile egale ale tuturor cetățenilor de orice naționalitate își găsesc concretizarea, în primul rînd, în posibilitatea de a beneficia în e- gală măsură de dezvoltarea social-e- conomică a tării, de condițiile egale de afirmare în viața economică, politică și social-culturală.Au mai luat'cuvîntul Demeter Ioan, prorectorul Universității „Babeș- Bolyai" din Cluj, Janos Pal, directorul Muzeului din Miercurea Ciuc, actorul Kovacs Gyorgy, scriitoarea Bonczos Nagy Ilona, Halasz Zoltan, muncitor la Fabrica „Unio“ Satu Mare, Janos Peter, președintele C.A.P. Cristur, conf. univ. Vajda Sandor, Sisak Ern3, cercetător la filiala din Timișoara a Academiei,

Constituirea Consiliului 
oamenilor muncii 

de naționalitate germană din Romania 
CONSILIUL A HOTĂRÎT ADERAREA LA FRONTUL 

UNITĂȚII SOCIALISTEVineri la amiază a avut loc în Capitală adunarea de constituire a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din România. Au participat muncitori, țărani cooperatori și intelectuali — reprezentanți ai celor nouă consilii județene ale oamenilor muncii de naționalitate germană.La adunare au luat parte tovarășii Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoica, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., și Vasile Patillneț, secretar al C.C. al P.C.R.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Anton Breitenhofer, membru al Consiliului de Stat, redactor-șef al ziarului „Neuer Weg".Din partea comisiei organizatorice 
a luat cuvîntul Eduard Eisenbiirger, redactor șef al revistei „Karpaten- Rundschau" din Brașov care a prezentat o amplă informare. în cadrul căreia a relevat însemnătatea hoță- rîrilor adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. El a subliniat că, în timpul dezbaterilor organizate pe marginea acestor documente, oa- 

prof. univ. dr. docent Maros Tibor, prorectorul I.M.F. Tg. Mureș, Sze- kely Zoltan, directorul Muzeului din Sf. Gheorghe, Iren Kozma, profesoară la liceul „Bolyai Farkas" din Tg. Mureș, Fazekaș Imre, șef de brigadă la Fabrica „Clujana" din Cluj, Balogh Edgar, redactor șef adjunct al revistei „Korunk", Cseke Gâbor, redactor-șef al ziarului „Ifjumun- kas“, scriitorul Sfito Andras, Izmail Laszlo, directorul liceului „Bethlen Gabor" din Aiud, Albert Antal, redactor-șef al ziarului „Harghita" din Miercurea Ciuc, și Szteklacs Laszlo, redactor-șef al ziarului „Hirlap" din Satu Mare.Vorbitorii și-au exprimat satisfacția față de măsurile cu profunde semnificații istorice inițiate de conducerea Partidului Comunist Român. Ei au arătat că acestea au darul să completeze în chip fericit coordonatele stabilite pentru dezvoltarea multilaterală a țării de Congresul al IX-lea, Conferința Națională și plenarele Comitetului Central al Partidului. S-a subliniat, de asemenea, că măsurile recentei plenare constituie acte pătrunse de spiritul marxism-leninismului creator, reliefînd puternic unitatea de monolit a întregului popor român.Adunarea a ales apoi Biroul Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România, care are ca președinte pe acad. Peterfi Istvan, ca vicepreședinți pe prof. univ. Takacs Ludovik, Kiraly Carol, Meliusz Iozsef și prof. univ. dr. docent Maros Tibor, iar ca secretar pe Kopandi Alexandru.Ca membri ai Biroului au fost a- leși : Anderco Iosif, prof. univ. Ba- nyai Laszlo, prof. univ. Demeter Ioan, Dukasz Anna, pictorul Kovacs Zoltan, Egri Alexandru, Fabian Magdalena, Kovacs-B. Mihai, Marton Iu- lianâ, Nagy' Sandor, Siito Andras, Valter Iosif, Szifegyi Dezideriu;Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România a adoptat apoi o hotărîre de aderare la Frontul Unității Socialiste din Republica Socialistă România. Au fost, de asemenea, desemnați reprezentanții săi în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.Cei prezenți la adunare au adresat următoarea scrisoare Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu :
Comitetului Central

al Partidului Comunist Român, 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al CC al P.C.R.Participant!! la adunarea de constituire a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România își exprimă și cu acest prilej deplina lor adeziune față de politica internă și externă a Partidului Comunist Român, politică realistă, profund științifică, inspirată din cerințele dezvoltării societății noastre socialiste, din interesele vitale ale întregului popor.Partidul Comunist Român, prin consecvența cu care militează pentru adîncirca democratismului socialist, 

menii muncii de naționalitate germană din țara noastră, alături de întregul popor român, și-au manifestat deplina adeziune față de noile măsuri adoptate de partid pentru întărirea unității moral-politice a națiunii noastre, pentru continua lărgire a democrației socialiste, în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, prezentată plenarei C.C. al P.C.R. — a spus vorbitorul —. se face o amplă și profundă analiză a proceselor și transformărilor fundamentale, care au avut loc în structura socială, în cei aproape 25 de ani care au trecut de la eliberarea tării, reliefîndu-se în același timp măsurile ce se impun, formele și metodele de activitate ce trebuie folosite pentru a asigura continua cimentare a unității națiunii noastre socialiste, întărirea, frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, concentrarea întregii energii a poporului sub conducerea partidului, în opera de desăvîrșire a construcției socialiste. Constituirea Frontului Unității Socialiste și a consiliilor oamenilor muncii din rîndul naționalităților conlocuitoare, reflectînd gradul înalt de coeziune a societății noastre 

a creat acel cadru politic, viabil, care permite valorificarea potențialului economic și uman, afirmarea liberă a tuturor valorilor spirituale, în slujba ridicării patriei comune. România socialistă, pe culmi tot mai înalte ale progresului și civilizației.Noile măsuri privind constituirea Frontului Unității Socialiste și a Consiliilor oamenilor muncii ai naționalităților conlocuitoare, adoptate de recenta plenară a Comitetului Central, reflectă într-un mod elocvent preocuparea constantă a conducerii partidului nostru pentru perfecționarea continuă a vieții sociale, pentru întărirea unității moral-politice a poporului, în scopul asigurării unei participări și mai active a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate la înfăptuirea obiectivelor politicii partidului, la întreaga operă de propășire a patriei.Formarea Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România constituie o nouă mărturie a politicii naționale marxist-leniniste a Partidului Comunist Român.întreaga istorie a poporului nostru demonstrează convingător că unitatea și frăția oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități își au rădăcini adinei în lupta de veacuri dusă împreună pentru eliberarea socială.Unirea Transilvaniei cu România, al cărei măreț semicentenar îl vom sărbători în curînd, este rezultatul luptei seculare de eliberare națională a poporului român, a încununării procesului de creare a statului nostru național unitar. Drepturile și libertățile pentru care au luptat masele populare și-au găsit realizarea deplină în anii socialismului. România socialistă, patria noastră comună, este astăzi o țară suverană, înfloritoare, în plin progres multilateral. Oamenii muncii români și de alte naționalități au dat viață politicii partidului de edificare socialistă, au depus eforturi comune pentru industrializarea țării, cooperativizarea și dezvoltarea agriculturii, pentru progresul științei și culturii, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Exprimînd încă o dată recunoștința și profundul atașament față de politica înțeleaptă, consecventă, a Partidului Comunist Român, în numele oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, împreună cu întregul popor, și de_ aici înainte vom urma neabătut cuvîntul partidului, vom depune toate eforturile, întreaga noastră energie și capacitate de muncă pentru a aduce o contribuție activă la mobilizarea oamenilor muncii de naționalitate maghiară în vederea înfăptuirii programului de desăvîrșire a construcției socialiste, a realizării țelurilor șl năzuințelor comune de prosperitate și înflorire a patriei noastre socialiste.
CONSILIUL OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE MA
GHIARA DIN REPUBLICA SO

CIALISTA ROMÂNIA 

socialiste, răspunde pe deplin acestor necesități.Realizările fundamentale care determină profilul de azi al României socialiste, a spus vorbitorul, sînt rodul eforturilor comune ale poporului român și naționalităților conlocuitoare. constituie expresia concretă a patriotismului, a unității și identității depline de teluri și aspirații ale tuturor cetățenilor patriei noastre.Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană din România, pe care-1 constituim astăzi, precum și Consiliile județene — a spus vorbitorul — vor participa nemijlocit la întreaga viață politică a țării, sprijinind organele centrale și locale de partid, de stat și obștești în examinarea problemelor specifice populației germane. în scopul stabilirii soluțiilor care să concorde cu interesele generale ale societății noastre socialiste.Au mai luat. Cuvîntul Herbert Hoffmann, activist al Comitetului județean de partid Sibiu, Ștcfania Funk, activistă a Consiliului sindical județean Timiș, Franz Marx, profesor. Georg Scherg, scriitor, îohann Maldet, secretar al Consiliului popular municipal Reșița, Edgart Naja- 

sek, inginer din Tg. Mureș. Rudolf Rosier, inginer silvic din județul Bistrița-Năsăud, Nikolaus Pilly, șeful secției de furnale de la Călan, Helmut Hans Schneider, profesor din Sebeș, Nikolaus Berwanger, ziarist, și scriitorul Arnold Hauser, care și-au exprimat deplina satisfacție față de măsurile adoptate de partid pentru perfecționarea neîntreruptă a vieții noastre sociale și s-au angajat să sprijine cu eforturi sporite activitatea consiliului.Apreciind că astăzi oamenii muncii de naționalitate germană și celelalte naționalități conlocuitoare se bucură efectiv de aceleași drepturi și libertăți democratice ca și poporul român, vorbitorii au subliniat că a- ceasta constituie o mare realizare a politicii marxist-leniniste a partidului nostru, a cărei mare semnificație se concretizează zi de zi în succesele pe care întregul popor le obține în procesul edificării socialismului.A fost apoi constituit Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România, organism din componența căruia fac parte 96 de membri — muncitori, țărani cooperatori, cadre didactice, scriitori, ziariști, medici, activiști pe tărîm politic și obștesc, funcționari, pensionari. A fost, de asemenea, ales biroul Consiliului, din care fac parte : Eduard Eisenbiirger, președinte, Anton Breitenhofer, Peter Lamoth, Winter Richard, Paul Schuster, vicepreședinți, Adalbert Millitz, secretar, și Friedrich Wachter, Geltz Filip. Iohanna Henning, Nikolaus Pilly, Karl Pfleger — membri.Adunarea a aprobat apoi în unanimitate aderarea Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, desemnînd totodată reprezentanții săi în acest organism social, menit să asigure participarea nemijlocită și pe o treaptă tot mai înaltă a poporului român și a naționalităților conlocuitoare la întreaga viață politică a țării.La sfîrșit a fost adoptat textul scrisorii adresate de participanții la adunare C.C. ai P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu :
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al C.C. al P.C.R.Adunarea de constituire a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România, formată din reprezentanții desemnați de oamenii muncii germani din întreaga țară cu ocazia constituirii consiliilor județene; își exprimă cu acest prilej adeziunea deplină față de politica înțeleaptă, științifică, a Partidului Comunist Român, de edificarea socialismului în patria noastră, față de hotărîrile de o excepțională însemnătate ale Plenarei C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie 1968 cu privire la continua perfecționare a vieții noastre sociale, pentru continua întărire a unității
Colective ale oamenilor muncii își desemnează 

reprezentanții in Consiliul Național 
al Frontului Unității SocialisteMuncitorii, maiștrii, tehnicienii și inginerii UZINEI „GRIVIȚA ROȘIE", întruniți vineri într-o entuziastă adunare, și-au desemnat reprezentantul în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.Luînd cuvîntul cu acest prilej, Constantin Cotovelea, secretarul Comitetului de partid, a relevat că Frontul Unității Socialiste, organism politic permanent, cu un profund caracter reprezentativ, reflectă gradul înalt de coeziune a societății noastre socialiste. Realizarea Frontului Unității Socialiste — a subliniat vorbitorul — este forma cea mai potrivită, capabilă să asigure intensificarea participării întregului nostru popor la activitatea economică, socială, politică și culturală, la conducerea treburilor țării, la asigurarea mersului înainte pe calea socialismului și comunismului.La rîndul lor, muncitorul cazangiu Florea Oprescu, tehnicianul Gheorghe Dobrescu, maistrul Dumitru Burlacu și inginerul Petre Achim și-au exprimat deplina aprobare față de măsurile preconizate de recenta Plenară a C.C. al P.C.R. în domeniul perfecționării organizării politice a societății noastre în etapa actuală.

★întruniți într-o adunare, arhitecți, ingineri, constructori, economiști și alți salariați ai INSTITUTULUI „PROIECT" BUCUREȘTI și-au desemnat reprezentantul în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste. Relevînd semnificația creării Frontului Unității Socialiste, ca organism politic cu caracter larg reprezentativ, pentru dezvoltarea democrației- socialiste, ing. Pintilie Marius, secretarul organizației de bază a institutului, a arătat că acest important eveniment se înscrie în cadrul preocupărilor majore menite să contribuie la înfăptuirea sarcinilor trasate de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. Vorbitorul a subliniat hotărîrea întregului colectiv al institutului de a-și spori efortul pentru realizarea obiectivelor încredințate, adeziunea deplină față de politica internă și externă a partidului nostru, față de măsurile luate pentru desăvârșirea construcției socialiste în România.
★La adunarea cadrelor didactice șl a studenților UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, consacrată desemnării reprezentantului lor în Consiliul Na- . țional al Frontului Unității Socialiste, a prezentat o amplă expunere conf. dr. Lefter Vîlculescu, locțiitorul secretarului Comitetului de partid al Universității bucureștene. 

moral-politice a poporului muncitor, a frăției dintre oamenii muncii români și cei din rîndul naționalităților conlocuitoare.Crearea Frontului Unității Socialiste consfințește de fapt și de drept un întreg proces istoric în care, pe baza victoriei depline a noilor relații sociale, a triumfului ideilor marxist-leniniste și a înrădăcinării profunde a principiilor socialismului în viața societății noastre, s-a făurit unitatea întregului popor în jurul partidului. Frontul Unității Socialiste, din care vor face parte integrantă și consiliile oamenilor muncii ai naționalităților conlocuitoare, va constitui un cadru optim de afirmare a tuturor cetățenilor țării, indiferent de limba pc care o vorbesc, pentru promovarea intereselor lor comune, pentru mobilizarea lor in vederea realizării programului de înflorire multilaterală a României socialiste.Frăția și unitatea oamenilor muncii români, germani, maghiari și de alte naționalități, care în zilele noastre se afirmă în toată plenitudinea lor, au adinei rădăcini în istorie.Pe teritoriul patriei noastre, împreună cu poporul român conviețu- ieso de multe secole și oameni ai muncii de naționalitate germană, sași și șvabi. Trudind și luptînd alături, avind aceleași năzuințe firești de a-și făuri în pace și libertate un trai mai bun, viața însăși i-a învățat să-și unească forțele împotriva dușmanilor comuni, dînd dovadă de fapte patriotice pentru apărarea pămîn- tului strămoșesc și creînd pe aceste frumoase și scumpe meleaguri, împreună, minunate valori materiale și culturale.Aceste pagini istorice și-au găsit concretizarea în poziția fermă adoptată de reprezentanții naționalității germane în adunări populare din Transilvania și Banat, în adeziunea lor fără echivoc față de actul desăvârșirii formării statului român modern — eveniment scump nouă tuturor, al cărui semicentenar îl sărbătorim în aceste zile.Partidul Comunist Român a preluat încă de la înființarea sa aceste tradiții de muncă și luptă comună, le-a continuat și le-a ridicat pe baza învățăturii marxist-leniniste pe o
Ședința Consiliului județean Caras-Severin
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al oamenilor munciiManifestîndu-și deplina aprobare față de noile măsuri adoptate de partid în. vederea lărgirii și. dezvoltării continue a .democrației noastre socia- liste, expresie a drepturilor și libertăților de care se bucură toți cetățenii patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, Consiliul județean Caraș-Severin al oamenilor muncii de naționalitate sîrbă a hotărît, în cadrul unei ședințe care a avut loc vineri la Reșița, aderarea la Frontul Unității Socialiste. Constituirea Frontului Unității Socialiste — a spus în cuvîntul său Mihai Peia, preșe-

Subliniind că, prin înființarea acestui organism reprezentativ, intelectualității i se creează posibilități mai largi de a lua parte și mai activă la viața politică și socială a țării,' vorbitorul a spus că în întreaga activitate pusă în slujba construcției socialiste intelectualii își găsesc nu numai condiții optime de activitate, ci și țeluri de înaltă valoare morală.Au vorbit apoi acad. Nicolae Teo- dorescu, din partea Facultății de matematică-mecanică și studenții Ileana Evstati, de la Facultatea de limbi germanice, și Alexandru Zgor- țea. de la Institutul pedagogic, care și-au exprimat recunoștință partidului pentru cinstirea acordată celei mai mari universități a țării, de a avea un reprezentant în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.
★în cadrul unei entuziaste adunări, care a avut loc vineri, după terminarea schimbului de lucru, muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii de la EXPLOATAREA MINIERA LUPEN1 și-au desemnat reprezentantul în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.La adunare a luat cuvîntul loan Raczek, secretar al Comitetului de partid al minei, care a subliniat că constituirea Frontului Unității Socialiste reprezintă un factor important de întărire continuă a u- nității poporului, de mobilizare a maselor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, la realizarea programului de desăvîrșire a construcției socialiste.In cadrul adunării au mal luat cuvîntul Ion Popescu, inginer-șef al exploatării, Vasile Rușitoru, șef de brigadă, Mircea Suba, tehnician, și alții, care au exprimat adeziunea totală a colectivului minei Lupeni față de măsurile adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R., hotărîrea de a-și a- duce o contribuție și mai substanțială la sporirea producției, la înfăptuirea și depășirea tuturor sarcinilor de plan. Vorbitorii și-au exprimat, totodată, convingerea că Frontul U- nității Socialiste va asigura participarea într-o măsură tot mai largă a maselor de oameni ai muncii Ia conducerea vieții politice și sociale, la rezolvarea principalelor probleme impuse de dezvoltarea societății noastre socialiste.
kLuînd cuvîntul la adunarea sala- riaților de la FABRICA DE ÎNCĂLȚĂMINTE „SOLIDARITATEA" DIN ORADEA, în care a fost desemnat reprezentantul lor în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, tovarășul Alexandru Fodor, 

treaptă superioară, fapt reflectat cu atîta claritate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară. Firul conducător în rezolvarea problemei naționale a fost și este principiul egalității depline în drepturi în toate domeniile vieții — economic, politic, juridic, social-cultural, drepturi consfințite și în legea de bază a țării — Constituția Republicii Socialiste România.Noi, oameni ai muncii de naționalitate germană, sîntem mîndri că avem în fruntea poporului nostru, ca forță conducătoare, un asemenea partid cum este Partidul Comunist Român, care dovedește multă grijă și înțelegere față de problemele noastre specifice, militează pentru continua adîncire a frăției și prieteniei dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.Declarăm în deplină răspundere politică și cetățenească că nu ne-ani bucurat niciodată de condiții atît de minunate de afirmare, de asemenea perspective luminoase ale zilei de mîine, ca în prezent. De aceea ne identificăm întru totul cu politica Partidului Comunist Român consi- derînd-o drept propria noastră politică.Sîntem conștienți de faptul că destinul nostru, al oamenilor muncii de naționalitate germană, este strîns legat de cel al poporului român, de acest pămînt strămoșesc, că viitorul nostru este acela al României socialiste — patria noastră comună.Asigurăm Comitetul Central, pe Dumneavoastră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, că avînd aceleași idealuri și năzuințe cu poporul român, strîns uniți în jurul partidului, participînd în mod activ în cadrul Frontului Unității Socialiste la viața politică și obștească a țării, oamenii muncii de naționalitate germană vor dărui întreaga lor capacitate și energie creatoare pentru înălțarea României socialiste spre noi culmi ale progresului și fericirii.
CONSILIUL OAMENILOR 

MUNCII DE NAȚIONALITA
TE GERMANA DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMÂ

NIA

de naționalitate sîrbă
1dintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate sîrbă — reprezintă .afirmarea spiritului democrației noastre ■ socialiste, în deplină concordanță cu interesele majore ale tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate. Ade- rînd la acest for reprezentativ, sîntem convinși că vom contribui efectiv la întărirea unității moral-politice a poporului nostru, a legăturilor frățești dintre toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, la dezvoltarea națiunii noastre socialiste.

secretar al Comitetului județean de partid, a relevat însemnătatea măsurilor adoptate de plenara C.C. al P.C.R. pentru întărirea unității moral-politice a poporului nostru, pentru lărgirea continuă a democratismului societății noastre, pe baza căreia să poată fi puse în valoare, în modul cel mai deplin, experiența și înțelepciunea poporului.Muncitoarele Florica Antal, Marla Bîzacu, Maria Kotyman, brigadierul Mate Andrei, tehnicianul Alexandru Fodor și alți participanți care au luat cuvîntul și-au exprimat la rîndul lor atașamentul deplin față de recentele hotărîri ale plenarei Comitetului Central și adeziunea totală la Frontul Unității Socialiste. în numele lor și al întregului colectiv al fabricii, care reunește în muncă români, maghiari și oameni de alte naționalități, vorbitorii s-au angajat să-și consacre și în continuare toate eforturile pentru realizarea în mod exemplar a sarcinilor de plan, sporindu-șl astfel contribuția la opera de înflorire a patriei noastre socialiste.
★Colectivul celei mai mari întreprinderi de utilaj petrolier din țară— UZINA „1 MAI" DIN PLOIEȘTI— și-a desemnat vineri, în cadrul u- nei adunări, reprezentantul în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.Subliniind semnificația creării a- cestui organism, Mihai Istrate, secretarul Comitetului de partid al uzinei, a arătat că acest important eveniment se înscrie în ansamblul preocupărilor majore menite să asigure transpunerea în fapt a sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a P.C.R. Frontul Unității Socialiste — a spus vorbitorul — constituie un act de o deosebită importanță în procesul de dezvoltare a democrației socialiste, o manifestare a legăturilor nemijlocite dintre partid și popor.La adunare au mai luat cuvîntul muncitori, tehnicieni, ingineri care și-au exprimat hotărîrea de a-și aduce contribuția activă la realizarea măsurilor preconizate în cadrul recentei Plenare a C.C. al P.C.R., de a participa la înfăptuirea sarcinilor Frontului Unității Socialiste.
kLa adunarea salariaților INSTITUTULUI PETROCHIMIC DIN PLOIEȘTI, cercetătorii și ceilalți lucrători și-au desemnat reprezentantul în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.în cuvîntul lor vorbitorii au exprimat deplinul atașament al colectivului acestui important institut 

față de noile forme organizatorice inițiate de partid pentru dezvoltarea democrației socialiste, arătînd că lucrătorii institutului sînt hotărîți să-și sporească aportul lor la vasta operă de edificare a României socialiste.
■kSute de muncitori, ingineri, tehnicieni și maiștri de la ÎNTREPRINDEREA AGRICOLA DE STAT MEDGIDIA și-au desemnat, într-o însuflețită adunare, ținută vineri după-amiază, reprezentantul în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.în cuvîntul său, Traian Jugănaru, secretar al Comitetului de partid al întreprinderii, a spus printre altele : Crearea Frontului Unității Socialiste este rezultatul firesc al profundelor transformări petrecute în structura societății românești, oglindește unitatea de voință, de gîndire și de acțiune a muncitorilor, țărănimii, intelectualității, a întregului nostru popor.Au mai luat cuvîntul ing. Hagl Ero, Cerbănescu Gheorghe, ing, Neagu Margareta, Bucur Ioana, dr. Păvăloiu Marin și ing. Bălan Alexandru, care și-au exprimat adeziunea deplină față de hotărîrile recentei plenare a C.C. al P.C.R.
★Cadrele didactice, personalul tehnic administrativ și studenții UNIVERSITĂȚII „AL. I. CUZA" DIN IAȘI s-au întrunit vineri la amiază într-o entuziastă adunare pentru a desemna reprezentantul lor în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.Vorbind despre măsurile organizatorice adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din octombrie 1968 pentru întărirea continuă a coeziunii națiunii noastre socialiste, conf. univ. dr. Mihal Todosia, șeful catedrei de economie politică, a subliniat că aceste măsuri se înscriu ca un moment important în procesul neîntrerupt și multilateral de dezvoltare a democrației socialiste aflată în plină desfășurare în țara noastră.Frontul Unității Socialiste, a spus vorbitorul, va crea condiții pentru o participare mai largă a oamenilor de știință, a cadrelor didactice din învățămîntul de toate gradele, la ampla viață politică și socială a tării.în cuvîntul lor, ceilalți vorbitori au relevat că Partidul Comunist Român pune un accent deosebit pe dezvoltarea democrației socialiste, a- cordînd o importanță crescîndă rolului ce revine organizațiilor de tineret în cadrul procesului instructiv- educativ, pentru a forma viitori constructori ai socialismului la înălțimea imperativelor epocii noastre.Cadrele didactice, cercetătorii și studenții UNIVERSITĂȚII „BABEȘ- BOLYAI" DIN CLUJ și-au desemnat vineri, într-o adunare entuziastă, reprezentantul lor în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste. Cu acest prilej a luat cuvîntul Roman Morar, secretar al Comitetului județean P.C.R.-CIuj, arătînd că Frontul Unității Socialiste, expresie a adîncirii și dezvoltării democrației socialiste, este chemat să intensifice participarea întregului popor la activitatea economică, social- politică și cultural-științifică, să întărească și mai mult unitatea și frăția oamenilor muncii români, maghiari și de alte naționalități în o- pera de edificare a socialismului în patria noastră.Conf. univ. dr. Grigore Drondoe, secretarul comitetului de partid al centrului universitar, a spus între altele : „Sensul major al democrației socialiste se exprimă în spiritul de responsabilitate socială de care trebuie să fie animat fiecare cetățean în îndeplinirea imperativelor supreme ale societății și ale națiunii. „Ex- primîndu-și adeziunea deplină față de hotărîrile recentei plenare a C.C. al P.C.R., conf. univ. Kalos Nicolae, prodecan al Facultății de istorie- filozofie, a spus : „Crearea Frontului Unității Socialiste corespunde necesității dezvoltării vieții sociale, lărgirii și adîncirii democrației socialiste. Am convingerea că acest cadru va permite, pe de o parte, urmărirea cu și mai multă grijă și sensibilitate a problemelor specifice diferitelor categorii de oameni ai muncii, iar pe de altă parte va realiza o sinteză a tuturor eforturilor și inițiativelor depuse în vederea desăvîrșirii construcției socialiste".La adunare au luat,' de asemenea, cuvîntul prof. dr. docent Candin Li- teanu, conf. dr. Dumitru Pop, lector univ. Vasile Crișan, conf. univ. Bodor Andrei și studentul Ionel Reghinl.
•kCONSTRUCTORII DE LOCOMOTIVE DIESEL-ELECTRICE DIN CRAIOVA și-au desemnat în cadrul unei adunări reprezentantul lor în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.Frontul Unității Socialiste, organism politic permanent, ce înmănunchează toate forțele poporului, a spus ing. Nicolae Pădureanu, locțiitor al secretarului Comitetului de partid din întreprindere, va concentra întreaga energie a națiunii socialiste sub conducerea partidului pentru progresul și înflorirea continuă a României socialiste. Ne exprimăm deplina adeziune față de măsurile adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. și ne angajăm să sporim eforturile în vederea traducerii în fapt a sarcinilor ce ne stau în față — a încheiat vorbitorul.Au mai luat cuvîntul strungarul Florea Golescu, deputat în Marea Adunare Națională, inginerul proiectant Sergiu Stamate, sudorul Ștefan Moraru, economista Virginia Gemes- cu și alții. Vorbitorii s-au angajat să contribuie cu toate forțele lor la înfăptuirea politicii partidului nostru,' politică pusă în slujba înfloririi patriei noastre socialiste.în cadrul tuturor adunărilor pentru desemnarea reprezentanților oamenilor muncii în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste au fost adoptate telegrame adresate Comitetului Central ai Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care participanții și-au exprimat deplina aprobare față de politica' consecventă promovată de partid pentru întărirea unității întregului nostru popor, pentru înflorirea României socialiste.
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epocii moderne
de prof. dr. Al ROȘCA,
membru corespondent al Academiei

Se observă, în ultima vreme, un interes sporit pentru problemele psihologiei. ceea ce determină o amploare tot mai mare a cercetărilor în acest, domeniu. Solicitările sînt izvorite din condițiile vieții o- mului modern și psihologia poate oferi răspuns lu multe întrebări majore ale epocii noastre. Noile ei posibilități rezultă din valorificarea progreselor' realizate în discipline cu care colaborează strîns, ca electro- ' fiziologia, teoria informației, cibernetica.Dezvoltarea mecanizării și automatizării a creat la un moment dat impresia că omul va fi tot mai mult înlocuit de mașină, că va deveni o anexă a ei. Astăzi s-a reliefat cu putere realitatea că omul este și rămîne subiectul muncii și că ignorarea lui ar însemna stag- ■ narea revoluției tehnico-științifice, a oricărui progres. Ca urmare, se impune studiul psihologic al omului, al capacităților sale creatoare, din unghiuri de vedere cu totul noi. Programarea, conducerea și controlul proceselor iectarea noilor tea probleme psihologia.Creșterea explozivă a cunoștințelor tehnico-științifice ridică. în fața psihologiei și a ramurilor ei sarcina urgentă de a elabora, în strictă îmbinare cu pedagogia, noi premise și metode de asimilare a cunoștințelor pe caro le pretinde epoca actuală, cunoștințele traditional e fiind evident insuficiente. înnoirea rapidă și continuă a deprinderilor și cunoștințelor cere psihologiei și științelor conexe să găsească noi căi da pregătire a omului pentru o muncă eficientă, în condiții modificabile. Asistăm, de pildă, la înlocuirea locomotivei cu aburi prin locomotiva electrică. în fața mecanicului de locomotivă se pune problema nu numai a recalificării, ci și a â- daptării psihice Ia condițiile schimbate; el trebuie pregătit pentru trecerea de la un tip de locomotivă la altul, mai modern, caracterizat prin cu totul alte solicitări. Si în alte sectoare are loc o continuă schimbare a utilajelor, cu trecerea, de pildă, de la mașina individuală de lucru (de exemplu, strungul), la banda rulantă sau la forme și mai avansate, cum este supravegherea unor mașini automate. sau a unui tablou de comandă. Aceste transformări profesionale rapide pun probleme noi atît în legătură cu pregătirea profesională și reînnoirea ei periodică, cît și cu formarea acelor capacități și aptitudini care să-i permită omului menținerea în actualitate, învingerea rutinei prin dezvoltarea, dirii sale toare.Un alt societății moderne, este apariția u- nor vaste și complicate rețele de comunicare, ceea ce a creat, într-un timp, iluzia că vom avea tot mai puține probleme de psihologie socială. Totuși, interrelațiile umane, inclusiv în creația științifică, nu numai că nu se reduc, ci devin mai complexe, tocmai datorită telefonului, radioului, televiziunii, telecomunicațiilor spațiale, în energetică, de pildă, dispecerii rămîn într-adevăr singuri în camera de comandă, dar ei coordonează de acolo activitatea multor altor persoane..Cosmonautul și consilierul său de pe pămînt, deși aflați la distanță de sute și chiar mii de kilometri unui de altul, sînt în contact permanent, elaborează decizii comune, care pot trece prin faze de divergență sau chiar de conflict, cu consecințe a căror semnificație poate fi ușor imaginată. în timpul recentului zbor al navei „Apollo-7“, a avut loc un dialog foarte agitat între ast.ronauți și membrii centrului principal de control, fiecare susținîndu-și părerile care, firește, aveau implicații destul de grave. Menționăm acest caz extrem pentru a arăta că munca are și va avea șl în viitor un caracter social și pentru a sublinia întreaga actualitate a psihologiei sociale. Desigur, la multe probleme, ^psihologia nu răspunde încă sau dă doar -un răspuns incomplet, dar societatea are nevoie dc răspunsurile ci și le va solicita totRecenta psihologie

de producție, pro- mașini sînt. tot atica re interesează și

în primul rînd, independente șifenomen nou. a ginerea-specific

mai insistent.Conferință națională a prilejuit de ______ . dezbaterea fructuoasă a unor probleme actuale, cu caracter teoretic sau aplicativ, ridicînd totodată probleme noi, care vor sta în atenția cercetătorilor noștri. Interesant este faptul că la conferință, pe lîngă psihologi — cercetători sau practicieni, din țară si străinătate — au participat și numeroși beneficiari direcți ai cercetării, cadre didactice, medici și ingineri din producție, ceea ce dovedește interesul larg pe care îl suscită în prezent problemele psihologiei.Lucrările conferinței au demons- îmbinapreocuparea

ProgramuJ

17.30 23.:;o

cercetarea fundamentală cu cea aplicativă, de a desprinde concluzii teoretice din cercetările cu caracter aplicativ și de a deschide perspective de aplicare, mai apropiate sau mai îndepărtate, cercetărilor cu racter fundamental, pozionul „Probleme cetării în domeniul ției și vigilenței", părerile psihofiziologi și din domeniul psihologiei generale, cu specialiști din domeniul psihologiei inginerești, pe teme cum sînt: ' condițiile activității optime a dispecerului sau a operatorului în fața tabloului de comanda ; atenția și oboseala ; metodele cele mai eficace de supraveghere a tabloului de comandă, de prevenire a efectelor de monotonie în muncă ; percepția semnalelor verbale și neverbale ș.a.La un alt simpozion, consacrat „operațiilor intelectuala și strategiilor învățării", ca și în ședințe de comunicări pe secții, s-au dezbătut probleme ale dezvoltării gîndirii în sțrînsă legătură cu problemele învățării, cu orientarea spre căutarea și elaborarea de noi premise psihologice, pentru însușirea cunoștințelor în procesul de învățămînt, ca și spre accelerarea procesului de conceptualizare și de dezvoltare a gîn- dirii, formarea gîndirii științifice la elevi, învățarea limbilor străine etc.în fine, la simpozionul pie tema .1 „Rolul psihologiei sociale în optimizarea activității industriale", ca și în unele comunicări de psihologie socială, au fost abordate studiul și interrelațiile umane și ale colectivelor de muncă, în strînsă legătură cu producția industrială și cu organizarea științifică a muncii. S-a dezvoltat psihologia socială a grupei de muncă (formarea deciziei în grupa de muncă, a opiniei publice etc.), s-au abordat unele probleme de psihologie economică (de pildă, reacția cumpărătorului față de mijloacele publicitare).S-a remarcat, de asemenea, preocuparea de a se găsi tehnici noi de diagnoză (de exemplu, diagnoza talentului scenic, a aptitudinilor pentru matematică, pentru cercetarea științifică, a unor trăsături de personalitate etc.) și metode noi de transmitere a cunoștințelor în școală (instruirea programată, utilizarea modelelor etc.). S-a întreprins analiza motivelor alegerii profesiunii la preadolescenți. a relației dintre motivație și performanță în rezolvarea problemelor de către elevi ș.a. Studii sistematice au fost dedicate unor probleme complexe ale psihologiei cum sînt aplicațiile teoriei informației sau particularitățile psihologice ale conducătorilor industriali. Interesul s-a îndreptat și spre domeniul psihologiei medicale și clinice, al psihopatologiei și igienei mintale, al psihopedagogiei speciale. Tn același timp, s-a reliefat abordarea, încă insuficientă, a unor probleme importante cum sînt : psihoterapia, afectivitatea normală și patologică etc.O sarcină importantă pentru psiho
logii din țara noastră este de a 
contribui mult mai eficient la orga
nizarea științifică a muncii, pro- ■ 
ducției și conducerii întreprinderi
lor. Desigur, succesul activității noastre depinde, în primul rînd, de amploarea și nivelul cercetărilor care, la rîndul lor, sînt în funcție de numărul și nivelul de pregătire ale cercetătorilor, de nivelul de utilare a laboratoarelor, de climatul științific din unitățile de cercetare, tn ultimii ani, în vederea promovării acestor cercetări, au fost create noi condiții și premise pentru dezvoltarea cercetării fundamentale și aplicative în țara noastră. S-a organizat. Asociația psihologilor din Republica Socialistă România, care a devenit membră a Asociației internaționale de psihologie științifică ; s-a înființat o nouă secție de pregătire a psihologilor pe lingă Universitatea din Cluj : s-a elaborat un nou plan de învățămînt pentru pregătirea diferențiată a psihologi- i lor (psihologie școlară, industrială și I clinică); a fost.lărgit și planul de I școlarizare, pentru a se putea pre- ] găti numărul mai mare de psihologi i pe care-1 cer industria, transportu- j rile, rețeaua sanitară, cabinetele de ' orientare școlară si profesională ; s-a schimbul de informație psihologii din alte țări, în limbi străine publicate în periodicele românești, prin colaborări la publicațiile străine, prin prezenta psihologilor români la' manifestări internaționale și în organele de conducere ale unor asociații internaționale psihologice. Se deschid astfel noi. perspective pentru ca nsihologia, situată la intersecția științelor sociale și a științelor naturii, să poată colabora cu aceste științe, îndeosebi cu fiziologia și sociologia, aprofun- dînd în vederea unor aplicații practice directe studierea și explicarea mai deplină a fenomenelor psihice.

ca-Astfel, la sim- actuale ale cer- atenției, percep- și-au confruntat cercetători

preorientare intensificat științifică cu prin studiile

24.40 — Tele-enciclopedia. In cuprins:
Portretul psihologic ; Recon
stituire : Poona ; Astronaut.

21.40 — Povestirile unui om intere
sant — reportaj filmat.

— Film serial „Răzbunătorii" 
— Tele-varietăți.
— Program de circ.
— Invitata noastră : Cîntăreața 

de muzică ușoară Rika Zarai.
— Telejurnalul de seară.
— închiderea emisiunii

<<

<<

— I,lunea copiilor, o , fantezie 
muzical-distractlvă cu Brîn- 
dușa Zaița-Stlvestru, lurie Da
rie șl Mihaela Istrate. Versuri 
Mircea Block.

— Stadion 
tlvă.

— Mult e 
Tradiție

— Pentru 
„Prinț și cerșetor" (II). Ba
let după romanul lui Mark 
Twain. Muzica — Laurenfiu 
Profet».

19.3» — Telejurnalul de seara.
19,55 — Buletinul meteorologie. — Pu

blicitate.
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18.00

18,36

19.00

actualitate spor-

dulce și frumoasă, 
și inovație în limbă, 

tineretul școlar.

24,4» — Telex T V.
24.05 — Divertisment muzical cu or

chestra Ion Cristinoiu.
M.SS — Telecineniateca umorului * 

Langdon și CharlesCu Harry 
Chaplin. 

21.24 — Recitalul 
Baritonul 
pianistul 
(Belgia), 

22.4S — Roman
Saga" (X).

22,55 — închiderea emisiunii.

de simbătă seara. 
Dan Iordăchescu și 

Claude Coppens

foileton ..Forsyte

>>>>>>
>>

'>

» Fete în uniformă : CAPITOL —
9.15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,
LUCEAFĂRUL. — 9 ; 11.15 ; 13;30 :
16.15 ; 13,30 ; 20,45.
« judoka, agent secret : REPUBLICA
- 8,30 . 10.30 : 12.30 ; 14,45 ; 17 : 19.15 ;
21.30.
» Eu te-ain Iubit : VICTORIA - 
9.15; 11,15; 13,45; 16,16; 18,45; 21,15, 
« Hombre : FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 8,45 ; 
11; 13,30; 16 ; .18.30 ; 20,45, MODERN
- 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Prințesa : CENTRAL - 8.30 : 11 :
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Un dolar găurit: LUMINA — 8.45—
16.30 în continuare, 18,45 ; 20,45.
« Agonie și extaz : SALA CINEMA
TECA (bilete la casă) : 9,30 : 12,15 ; 
15 ; 17,45 : 20,30.
• Totul pentru ris : DOINA
10.30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 13,15 ; 20,30.
• Zece ani <ic eră cosmica — Legea 
— Naufragiul — Mișcarea aparentă 
a planetelor — Visul lui Goguță — 
Centenar minier — 9—21 în conti
nuare.
a Operațiunea San Gennaro : UNION
- 15,30 ; 20.30 ; la 18 — desene ani
male,. COTROCENI — 15,30 ; 18.
a Cînd vine pisica : COTROCENI —
20.30.
a Vera Cruz : FEROVIAR — 9,4S ; 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, EXCELSIOR — 
8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 : 17,45 ; 20.
» Tarzan, omul-maimuță, și Fiul iul 
Tarzan : GRIVIȚA — 9 ; 12,30 ; 16 ;
19.30. AURORA — 9 ; 12,45 : 16,15 ; 
19,45.
» Week-end cu Anna : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 20. 
a Vicontele plătește polița : BUZESTf
- 15,30 ; 18, VIITORUL — 15,30 ; 13. a Lady Macbeth din Siberia: BU- 
ZEȘT1 — 20,30.
a Un bărbat ș) o femele : VIITORUL
- 20,30.

<< a Planeta maimuțelor : DACIA — 
Ii 8,45—15,30 în continuare ; 18 ; 20,45.

1 » Samuraiul : BUCEGI — 9 : 11,15 : 
> 13,30 : 16 : 18,15 ; 20,30.

( a Poemul celor două Inimi : UNIREA 
? — 15,30 ; 18 : 20,30.
< • Testamentul unui pașă : LIRA — 
< 15,30 î 18.

/> « 
$ • 
<< 15

V<<

<<

9 ;

• Căderea imperiului roman : GLO
RIA — 9 ; 12 ; 16,30 ; 20.
• Climate : MOȘILOR - 15 ; 18 ; 20,45.
• Cenușă și diamant : POPULAR
15.30 ; 18 ; 20.30.
• Duelul lung: MUNCA — 15,30:
• Zosia : MUNCA — 20,30.
» Heroina : TOMIS - 9,30—15,30 
continuare ; 18 ; 20,15, FLAMURA
9 : 11.15 : 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Trei copil ..minune" : FLACARA
15.30 ; 18.
a Cronica unul bufon : FLACARA 
20.30.
• Lustragiu) : ARTA — 9—15.15 
continuare ; 18 : 20,15 : RAHOVA
15.30 ; 18 ; 20,30.
a Neînțelesul : VITAN — 15.30 : 18 ; 
20.30.
• Suflete tari : (ambele serii) : PRO
GRESUL - 15 16.
• La ora 5 după-amiază : PROGRE
SUL — 18.30 ; 20,30.
e Domnișoarele din Rochefort : COS
MOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
» Șapte oameni de aur : PACEA — 
15,30 ; 18 ; 20.30.
• IVinnetou (seria a HI-a) : CRÎN- 
GAȘI - 14.30 ; 10.30 : 1Ș.30 : 20.30.

teatre

în

>)

a Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (la Studioul de concerte al » 
Radioteleviziunii) ; Concert simfonic. >> 
Dirijor : Louis Froment (Luxem- >) 
burg). Solistă ; Suna Kan (Turcia). U 
a Opera Română : Oedip — 19,30.
« Teatrul.de Operetă (Sala Palatului): 
My fair lady — 19,30.
« Teatrul Național „1. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Regina de Navara
— 19,30 ; (sala Studio) : Orașul nostru
— 19,30.
a Teatrul 
19,30.
a Teatrul 
(sala din   _.
Livada cu vișini 
str. Alexandru Sahia) : keăii
a Teatrul „C. I. Nottara" 1 
gheru) : Echilibru fragil 
(sala Studio) : Scaunele — 20.
» Teatrul Mic : Ofițerul recrutor 
(premieră) — 20.
a Teatrul „Barbu Delavrancea" : Ion
— 20.
a Teatrul evreiesc de stat : Intîlnire 
pe culmi — 20.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale* : 
Hedda Gabler — 20.
« Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) ; Șoricelul și păpușa — 
17 ; (sala din str. Academiei) : Pun
guța cu doi bani — 17.
» Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) ; 
Mexico-Melody — 19,30.
a Circul de Stat: Circul „Aeros" 
(R. D. Germană) — premieră — 19.3».

intelectuale
complementare
în liceu

13

Aventura : LIRA — 20.
Roata vieții : DRUMUL SĂRII — 
; 17.30 : 20.
Viva Maria : FERENTARI - 15.30 : 
; 20.30.
Surprizele dragostei : GIULESTI —

15.30.
» Inimă nebuna... nebunit de legat : 
GIULESTI — 18 : 20,30.
• Heidi : FLOREASCA — 9 ; 11,15 : 
13.45.
• Cînd tu nu ești : FLOREASCA — 
16 : 18.16 , 20,30.
• Mărturisirile unui domn cu cameră 
mobilată : VOLGA - 10—16 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30 ; MIORIȚA — 9 ; 
11.16 : 13.30 : 15.45 : 18.15 ; 20,45.

„Lucia Sturdza Bulandra" 
bd. Schitu Măgureanu) :

' i — 20 ; (sala din 
■ ■ • ■ — jo.

(sala Ma-
- 19.30 :

de Comedie i Nicuic

Tumultuoasa si complexa dezvoltare a întregii activități sociale contemporane creează în mod obiectiv o efervescență intelectuală nemaiîn- tîlnită de-a lungul istoriei. Cel mai neobosit „curios" al societății este desigur tineretul, îndemnat spre cunoaștere prin permanentele „de ce”, „cum... ?“ Pe nimeni nu mai surprinde astăzi acest fenomen. întreaga societate, în primul rînd societatea noastră socialistă ia acum măsuri de a răspunde cit mai ampla și complet acestor întrebări simple, care cer însă răspunsuri extrem de complicate. Descoperirile științifice contemporane, revoluția' știlnțifică- tehnică imperioasă, prezența multilaterală a tehnicii în viața zilnică — radioul, televizorul, sateliții, călătoriile cele riei

pas. dar unu] mare și important. A mînui aparatele de filmat și de pro- cerință curentă a fotogra- chimie gust și spirit instruc- cadrul

nute lucrările, metodele de prezen- • tare, numărul mare de referate întocmite, interesul prezentat de auditoriu, participarea unor invitați — elevi din alte școli, faptul că nu au putut fi epuizate în timpul de 4 ore afectate toate discuțiile, dovedesc cu prisosință tendința elevilor de a se angaja cu multă plăcere și pasiune în activități cu un profund conținut științific-informațional. Chiar dacă la vîrsta lor nu pot aduce neapărat noutăți în asemenea lucrări, ținînd seama de nivelul de cunoștințe și experiența limitată, luarea de contact cu atmosfera de muncă științifică, însușirea metodologiei de cercetare și sintetizare a unui bogat material bibliografic, prefigurează în elevii de azi pe viitorii cercetători, dezvoltă gustul pentru învățătură, pasiunea pentru studiu și lectură și le satisface, în bună măsură, curiozitatea științifică de care aminteam mai înainte. Desigur este doar una din formele de pătrundere ;în domeniul atrăgător si plin de taine al științei. Căile de a răspunde întrebărilor ridicate de frămînțările specifice vîrstei pe care școala le poate promova activ, sînt extrem de variate. Unele sînt de mult cunoscute și experimentate în școli, altele ar putea fi adăugate în cadrul măsurilor de modernizare a învățămîntului.Una din îndatoririle de frunte ale școlii contemporane este aceea de a dezvolta capacitatea de sinteză și de generalizare a tineretului, astfel în- cît aspectul formativ să cîștige cel puțin un loc egal cu ccl informațional în procesul instruct!v-eduea- tiv. Acestui deziderat poate să-i răspundă în prezent școala, prin lecțiile de zi cu zi, dar și prin activitățile în afară de clasă. Din acest punct de vedere consider că. în cadrul școlii, un loc din ce în ce mai reprezentativ ar trebui să ocupe conferințele. Ținute de personalități de prestigiu din diferite domenii, de profesori deosebit de competenți ai școlii, cu o tematică menită să răspundă unei informări de larg tur de orizont în problematica propusă, fiecare expunere ar contribui direct la punerea în temă și lărgirea orizontului de cunoștințe ale auditoriului, i-ar deschide gustul spre a- dîncirea problemei tratate prin informarea individuală ulterioară. Ai fi salutară inițiativa de a se include în preocupările periodice ale catedrelor din învățămîntul un asemenea sprijin de pentru munca instructivă Numai astfel s-ar puteadeziderat, deseori reafirmat de către elevi, anume inițierea unor cicluri de expuneri — eșalonate in 3—4 ani de studii — privind istoria științelor și artelor, istoria culturii materiale și spirituale umane în general.O cercetare atentă, înțelegătoare a preocupărilor și problemelor care captează pe elevii noștri, pe copiii noștri, cele mai multe inspirate din realitățile epocii pe care o trăim, ne demonstrează că multe dintre acestea, la prima vedere ;,ușoare", „superficiale", dacă sînt chibzuit și cu tact îndrumate de școală, de profesori, de familie se pot solda cu important „cîștig" în nivelul de noștințe, în orizontul spiritual al neriior. Aș da, în acest sens, singur exemplu. Mulți elevidupă cum se știe, la curent cu nume de artiști, cu biografiile acestora ; de aici și pînă Ia cunoașterea a ceea ce cuprinde in sfera sa noțiunea de artă cinematografică mai este

iecție este o vieții moderne ; studiul fie cere cunoștințe deși fizică, inventivitate,simț artistic, răbdare, chiar de cercetate, laturi ale țiel și educației realizate în cercurilor foto sau cinecluburilor, cu puțină cheltuială materială, dar cu multă dăruire, fantezie și inventivitate de către profesori în majoritatea școlilor. Evident, și aici prezența specialiștilor ar da un plus de atractivitate acțiunilor inițiate ; după cum, redescoperirea unor legi cunoscute, verificarea aplicabilității lor în practică, sînt deziderate în bună măsură realizabile în cadrul unor cercuri — la nivelul posibilităților liceului — de construcții de aparate, de chimie analitică, cerce- tări biologice. De ce nu s-ar relua, la uh nivel mai larg, cercuri de conducere auto (la sate conducerea tractorului — și mecanică) realizate și sub îndrumarea organelor de miliție (cu elevii claselor a Xl-a și a Xll-a) ? Cît de multe lucruri folositoare ar învăța tinerii, ce răspuns plenar ar căpăta ei la „pasiunea" pentru motoare, pentru mărcile automobilelor, care acum figurează in bagajul de „cunoștințe" al fiecărui școlar care se respectă și nu vrea să rămîriă mai prejos decît colegii săi.Ținînd seama de amplitudinea și, complexitatea acestei activități corn- , plementare — extrașcolare — a Pro- \ cesului instructiv, mi-aș permite sâ atrag atenția asupra faptului că ea are un cadru mult prea larg pentru a putea fi cuprinsă și rezolvată corespunzător cerințelor actuale nun...' Ia nivelul școlilor. In sfera acestor*, preocupări socotesc că trebuie atrase ■și alte instituții, pentru a asigura o bază de masă a acțiunii dc informare și îmbogățire a pregătirii științifice a tineretului, o bază materială corespunzătoare, si a asigura cuprinderea a mii de copii, cu cele mai variate preocupări, pe care școala singură nu le poate satisface integral, pentru că 5—15 elevi, cit cuprinde un cerc funcționînd în școală, nu rezolvă problema pusă în discuție. Dacă laboratoarele uzinale, ale unor institute de cercetări departamentale sau ale Academiei, ale instituțiilor de învățămînt superior ar permite și ar îndruma cîteva a- semenea cercuri de elevi pasionați; ar aduce o mare contribuție la o- rientarea științifică profesională a elevilor, la atragerea lor spre diferite meserii, poate chiar spre unitățile respective ca viitori specialiști. Elevii si-ar da mai bine seama — practic — dc implicațiile viitoarei specialități și s-ar prezenta mai bine pregătiți la concursul de admitere în învățămîntul superior, printre altele și cu deprinderi practice mai temeinic formate. Astfel s-jar răspunde mai diversificat la preocupările elevilor pentru anumite laturi ale științei, căci după părerea mea, putinele clase cu profil special (puține și ca număr și ca profil) nu rezolvă stimulentul spre adîncirea diferitelor ramuri ale științei, pentru ■simplul motiv că au puțini elevi beneficiari, iar problema informării multilaterale este o problemă ce interesează întregul tineret, fiind — în același timp — un deziderat, al modernizării învățămîntului.De aici, deduc necesitatea înființării unui organ metodologic coordonator al activității de informare științifică și al cercurilor de elevi, care să elaboreze îndrumări, planuri tematice, programe, să faciliteze relațiile școlii cu alte instituții ce ar tutela cercuri practice, să preia coordonarea dotării bazei materiale întrucît, din păcate, cu toate insistentele, formele birocratice-flnan- ciare nu au fost înlăturate în sectorul finanțării școlii, ceea ce gîțuie inițiativa locală. Acest for metodologic ar putea asigura dotarea unor cercuri la cererea școlilor, asigurind Înzestrarea competentă, ar putea populariza și generaliza realizarea din unele scoli.

interplanetare, pătrunderea în mai tainice adîncuri ale mate- — creează o curiozitate științi- pe deplin justificată în rîndu- eievilor.Directivele conducerii partidului și Legea învățămîntului, care deschid încșpînd cu acest an școlar o nouă etapă în dezvoltarea învățămîntului românesc, răspund prin întregul lor conținut tocmai acestui deziderat de modernizare a învățămîntului, de a aduce conținutul său la nivelul dezvoltării științifice contemporane, sa- tisfăcînd, pe această cale și setea de cunoaștere a tineretului.Dorința de cunoaștere a elevilor este practic nelimitată și aproape nelimitate sint și căile de a o satisface. Desigur, principala cale rărnîne întregul proces instructiv-educativ desfășurat în școală, in cadrul căruia lecția ocupă poziția centrală. Lecțiile de înaltă ținută și cu puternic conținut educativ, conform prevederilor programelor școlare și în spiritul orientării generale a manualelor, răspund științifice a totodată un dire logică, intată despre viață, o viziune de an samblu asupra dezvoltării naturii și societății. Pentru aceasta este însă necesar ca, în primul rînd, profesorul să fie deosebit de receptiv și interesat de marile probleme științifice, tehnice, sociale ale epocii pe care o trăim, să se informeze multilateral asupra acestora, să poată răspunde — în deplină cunoștință de cauză — întrebărilor izvorîte din curiozitatea științifică a elevilor săi. în plus, se" cuvine să ținem seama de făptui că din ce în ce mai putini elevi se mulțumesc cu ceea ce lecțiile le oferă ca elemente informaționale, că tinerii doresc mai mult, fiecare după înclinațiile sale, după imboldul personalității în formare, al dezvoltării unor aptitudini și preocupări de predilecție. Școala poate și trebuie să stimuleze și aceste laturi ale personalității elevilor, poate și trebuie să răspundă curiozității științifice clocotitoare a tineretului, Pe ce căi, oare ?La sfîrșitul anului trecut s-a organizat la liceul nostru, sub formă de experiment, o sesiune de referai e științifice ale elevilor, ca un corolar al activității lor din cercurile pe materii. încercarea s-a făcut la cî- teva discipline (matematică, limba română, limbi străine, istoria literaturii universale, istorie, fizică, chimie șl biologie), și a creat în rîndul elevilor o preocupare emulativă, plină de roade. Bibliografia dată din timp colectivelor care au. elaborat referatele, întocmirea cu sprijinul profesorilor a planului de lucrări, îndrumarea pe parcurs, întocmirea de către elevi a unor grafice, planșe, scheme, alegerea ilustrațiilor care urmau să fie proiectate și explicate, au creat o atmosferă de studiu, de preocupări, de ținută științifică. Seriozitatea care au fost susți-

superior neprețuit din licee, realiza un

uncu-ti-unsînt,

în principal curiozității elevilor, formîndu-le sistem propriu de gîn- concepția cea mai îna-COLUMNA
O producție a studioului cinematografic ,,București

Ssptămîna viitoare pe ecrane

Scenariul : Titus Popovici ; Regia : Mircea Drăgan ; Muzica : Theodor Grigoriu ; Decoruri : Liviu Popa ; Costume : Ileana Oroveanu ; Sunetul: A. Salamanian ; Montajul: Dra- goș Vitcovski ; Imaginea : Nicu Stan.

Cu : Richard Johnson, Anto- nella Lualdi, Ilarion Ciobanu, Amedeo Nazzari, Ștefan Cio- botărașu, Amza Pellea, Gheor- ghe Dinică, Florin Piersic, E- mil Botta, Franco Interlenghi, Sidonia Manolache.

Ampla dezbatere prile- juită de recenta plenară a C.C. al P.C.R. privind perfecționarea asistenței sanitare în România dă o înaltă apreciere poziției sociale a medicului în țara noastră, apreciere care implică noi obligații și îndatoriri pentru întregul corp medical. Deosebit de important mi se pare faptul că, o dată cu precizarea sarcinilor actuale și de perspectivă ale asistenței sanitare, s-a acordat o atenție deosebită perfecționării pregătirii medicilor, creării u- nui .cadru corespunzător tinerii lor la curent cu noile cuceriri ale științei și tehnicii medicale. Aș vrea să mă refer, în cele ce urmează, la modul în care consider că ar fi bine să se realizeze perfecționarea pregătirii corpului medical.Sînt cunoscute două mari principii formulate lapidar în „omul sfințește locul" și „locul sfințește omul". Prima formulă știm ce însemnează. E poate util să arătăm ce însemnează a doua. Locul sfințește omul : mai întîi, o structură perfectă a instituțiilor. Aceasta, pentru că organizarea lor rațională face posibilă munca rodnică chiar a unui personal mai puțin bine pregătit, după cum lipsa unei organizări face ca activitatea unui om, oricît ai fi de înzestrat, să fie a- proape total ineficientă. Reamintesc aceste adevă- ru.*i teino cunoscute deoa-

rece mi se pare că multi medici au renunțat să mai facă cercetări teoretice în disciplina lor, ră- mînînd în zona practică a medicinii, vecină adesea cu empirismul, pentru că nu au avut întotdeauna la dispoziție „locul' care să „sfințească” omul. Pentru

țării trebui®colțuri alesâ cunoască permanent noile cuceriri ale științei și tehnicii medicale în general, punînd accentul pe disciplina în care s-au specializat. Dar, după părerea mea, o asemenea obligație profesională nu a fost împlinită decît în

pînă acum întîmplătoare, datorită unor vicii de organizare și, se știe, lipsurile în organizare generează vicii de funcționare. Directorii organizațiilor sanitare județene știu foarte bine că perfecționarea constituie un pro- instructiv-educativ
puncte de vedere
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înlăturarea acestei stări anormale, statul socialist a creat prin formula învățămîntului postuniversitar un instrument de desăvîrșire a conștiinței teoretice a medicului. In abordarea acestei măsuri s-a pornit de la considerentul că rutina constituie o piedică în calea progresului, că medicii din cel® mai îndepărtate

Prof. dr. docent
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membru corespondent 
al Academiei

tr-o proporție extrem de redusă. De cele mai multe ori participarea la cursurile de perfecționare profesională a fost

permanent, chemat să țină la zi conștiința teoretică și activitatea practică a oricărui medic. Trimiterea la cursuri trebui» încurajată și nu frinată pentru că este arhicunoscut că elementele teoretice, tehnice șl practice sînt determinate de progresul neîntrerupt al studiilor medicale. Și pentru ca să nu se mai producă

tulburări în funcționarea procesului de învățămînt post-universitar ar trebui ca perfecționarea profesională a medicilor să fie fixată într-un regulament de perfecționare care să cuprindă termenele la care trebuie să fie chemați periodic totl medicii, bineînțeles fiecare în disciplina în care lucrează. Personal, propun chemarea lor din 5 în 5 ani și pentru o durată care poate varia între 3—6 luni.Cît privește fixarea centrelor de perfecționare, acestea, în principiu, ar trebui să fie centre universitare și, în secundar, mari spitale model în care lucrează specialiști recunoscuți ca foarte bine pregătiți profesional.Cred că nu mai este nevoie să subliniem rolul social al medicului în societatea modernă și mai ales în România, socialistă, stăpînită de ideea progresului continuu, de ideea creșterii permanente a bazei materiale și spirituale a națiunii române. Medicii români au o bună reputație profesională și sîntem datori să perpetuăm acest renume. Or, aceasta nu este posibil fără să asigurăm ancorarea în actualitate a pregătirii lor, fără să asigurăm un caracter permanent acestei înalte îndatoriri. I
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fost inaugurat ateneul stu- 
Institutului agronomic 

„Nicolae Băle eseu" din București. 
Viitorii agronomi se vor întîlni aici 
eu personalități ale vieții cultural- 
științifice, activiști de partid și de 
stat, cu care vor discuta probleme 
actuale ale vieții contemporane. 
Ateneul studențesc — care va 
funcționa sub directa îndrumare a 
rectorului și corpului profesoral — 
va organiza, de asemenea, expozi
ții, vor fi prezentate lucrări reali
zate de studenți în cadrul cercu
rilor științifice etc. La deschiderea 
ateneului, acad. Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, a făcut o 
expunere asupra aspectelor actuale 
ale învățămîntului superior din 
țara noastră.
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îi^' M n constelația orașelor Dpbro- *- M gei — Tulcea ar fi o stea de mărimea întîia, strălucind la extremitatea nordică a podișului dobrogean, pe marginea dintre veșnica geneză a imensităților Deltei și încremenirea dramatică a podișului stîncos.într-o viziune arhitecturală — Constanța și Tulcea, situate pe o axă aproape perfectă de la sud la nord, alcătuiesc amindouă coloanele de susținere, cei doi stîlpi de boltă ai acestui imens edificiu uman numit Dobrogea.Descoperită de toată țara — și de turiștii lumii, ca un punct de atracție și ca o bază de lansare în universul mirific a! Deltei și prin peisajul unic al podișului deschis ca o mare scenă deasupra Deltei — Tulcea nu mai are nevoie de descrierea frumuseților ei naturale. Desfășurarea impetuoasă a Dunării, curgerea uriașă pe sub privirile orașului îndeamnă la mersul înainte, la veșnica transformare și înnoire; zarea nesfîrșită a Deltei, furișîndu-se pînă sub streșinele orașului, stimulează trăirea în nemărginire, gindirea fără hotare, visul înaripat.Puține orașe au aripi atît de întinse peste peisagii și lumi atît de mari și diverse. Puține locuri de pe pămînt mai sînt atît de pline ele noroc. Puține orașe s-au păscut intr-o zonă atît de bogată și de generoasă. Puține locuri de pe pămînt au mai văzut atîta frumusețe și măreție. Puține zări sînt în lume ca acestea care Se arată de pe cele șapte coline ale Tulcei.Tulcea este o necesitate geografică — deopotrivă dacă vii dinspre Galați sau dinspre Sf. Gheorghe, Sulina sau Jurilofca sau Constanța. Prezența Tulcei în acest punct este — încă o dată — aiit de necesară, atît de obligatorie incit dacă Tulcea nu ar exista, ea ar trebui zidită acum, din piatra cea mai tare. Nu pentru că ne-am obișnuit cu ea aici, ci pentru că toată viața de aici cere să fie prezidată— și ajutată — de un for uman, de o cetate a civilizației. Așa se și explică pe acest loc cetatea strămoșească getică, apoi romană — 
Aegyssus. Tulcea are rădăcini de piatră în antichitatea alor noștri. E o zestre antică. Docul este ales tot de strămoși și acei care au bătut primii stîlpi și au pus primele pietre au fost bărbați care au văzut Roma — pentru că și Tulcea, ca și Roma, este așezată pe șapte coline privind către nemărginirea Deltei.Cu toate acestea, Tulcea a rămas de sute de ani orășelul...Ar fi greu fără „orășel" în a- eeastă parte; cine ar duce pîine Dtfltei întregi? Cine ar aproviziona Delta pentru cele cinci luni de iarnă; cine ar apăra oamenii Deltei de zăporuri, de marile inundații? Cine i-ar primi pe turiști, să-i odihnească, sa le umple sacii cu provizii, să le pregătească incursiunile în Delțtă?Șr psihologia oamenilor, starea lor de spirit, pe o mare rază din jur, pînă la mare — pînă la Chilia — Pardina — Sulina — Sf. Gheorghe — ar fi cu totul altfel, dacă nu ar fi aici acest oraș, dacă oamenii nu ar avea aici această tovărășie. Liniștea, echilibrul sufletesc al oamenilor din adîncimile Deltei s-ar zdruncina, dacă ei nu și-ar ști aici orașul lor. „Orășelul"— marele paznic al Deltei și al dealurilor din jur; marele lor tovarăș la greu ca și la bine. 11 simți de departe, îl știi acolo, străjuind marginea podișului, din depărtările Deltei nu se vede — dar sufletul îl știe, are un punct de sprijin puternic în umanitatea lui. Acolo sînt mirajele civilizației și ocrotirea caldă a civilizației și bucuriile si atracțiile; acolo sînt magazinele, cinematografele, bulevardele, blocurile cu balcoanele încărcate cu flori și > acel golf adăpostit al Dunării plin cu! vaporașe de tot felul; acolo sînt fabricile, spitalele, restaurantele, trenurile, : avioanele, drumurile mari care ta leagă cu toată țara. îl vezi de departe, fie că vii dinspre Galați, fie că vii dinspre Sulina; fie că t.e lipropii noaptea sau în zorii zilei din labirinturile Deltei.Cu toate acestea, Tulcea. a rămas „orășelul". Un copil bătrîn — copil milenar, rămas necrescut. Locul Tulcei aici, pe șapte coline deasupra fluviului, este locul generos al u- nei cetăți de proporțiile Romei — și „orășelul" ar fi trebuit să crească și să se înalțe, dar Roma Iui a rămas închisă, zăvorită îh stinca dealurilor. Orășelul I — nici fluviul, nici nemărginirea Deltei, nici uriașa respirație a mării, nici bogățiile uriașe ale acestor locuri generoase nu i-au dat „orășelului" nimic din măreția lor— ca și cum nu s-ar fi hrănit și nu ar fi supt la sinul acestor locuri pline de măreție. Oraș de la capătul provinciei; o burghezie lipsită ea însăși de măreție a anulat, a zădărnicit și măreția pe care orașul ar fi asimilat-o din locurile în care a răsărit. De sute și sute de ani acest loc splendid — șapte dulci coline deasupra nemărginirii — așteaptă să se nască din stinca lui orașul uriaș, strălucitor, cetatea pe măsura mărețiilor desfășurate în jur.De sute de ani, „orășelul" vîn- tură și adună harnic în năvoadele lui mult vestitele bogății de pește din Deltă și de la mare; de sute de ani, „orășelul" se încălzește fascinat de uriașele incendii vegetale ale Deltei; de sute de ani, „orășelul" numără cu priviri lacome, vrăjite vapoarele mari trecînd pe Dunăre, cu pîntecele pline de bogății. De sute de ani, „orășelul" sfărîmă piatră, cară bușteni uriași, cară pește și miere ; crește cirezi și turme, seamănă grîu și porumb, a- dună pivnițe cu vin, încarcă îri caravane toate bogățiile.Oricît s-ar părea de ciudat — cesta a fost mereu și rămîne un oraș cu inimă de uriaș, ridicînd cu umerii lui greutăți uriașe, finind piept singurătății, luptîndu-se cu întroienirile, încercînd să lumineze în noaptea Deltei și pe dealurile din jur. Cu brațe de uriaș aruncă năvoadele — cu brațe de uriaș sapă Ia piatră, smulge roadele pămîntului. Și, asemeni vapoarelor trecînd falnice pe Dunăre, asemeni valurilor curgînd pe fluviu — puține din bogățiile vînturate de uriașul, de năzdrăvanul ..orășel" au rămas în casa lui, în bătătura lui.Nu a fost ușoară — nici strălucită soarta acestui oraș. Au tras toți de el, au cărat toți din el; si timp și bogății și o soartă mai bună și un dram de măreție — și el însuși cum ar fi putut să fie — totul i-a trecut pe dinainte, s-a dus mai departe, ca intr-un vis trist și nesfîrșit. Deși se născuse sortit să fie cetate — a trăit îndelung ca un oraș improvizat.Poarta Deltei — așa 1 s-a spus, așa i se mai spune și astăzi Tulcei.Tulcea nu este insă o poartă. In epoca noastră, Tulcea începe să se arate alt

fel. cu alt rol și se impune odată cu ieșirea din anonimat a întregii zone. Construcția socialistă a răscolit atîtea probleme majore în această zonă — îneît pentru cuprinderea și rezolvarea lor — trebuie să repet — chiar dacă nti ar exista Tulcea. ar trebui clădit un oraș modern, calificat și competent în rezolvarea tuturor acestor probleme. într-o con

extremitatea nordică a platformei dobrogene și asupra Deltei. Tulcea dezbate soarta sa — chibzuiește și dorește sincer schimbarea destinului ei care a ținut-o în umbră. Oricît ar părea de liniștită în această toamnă liniștită — Tulcea trăiește un moment de încordare, de voință, de dezbatere cu ea însăși ! Tulcea trebuie să-și schimbe destinul și aă

mai mulți ani în urmă, echipele de artiști amatori din Tulcea — oameni pasionați, entuziaști — închiriau cite o sală sărăcăcioasă în care să-și poată da spectacolele. Și acum, intr-un palat dedicat culturii, artei — șușa- nele, trînte, meciuri de box...Cu doi-trei ani în urmă, o promoție de actori tineri de la București — printre care și tulceni — au venit

sau profesionale. Are o școală de tractoriști și încă o școală profesională. Aici sînt necesare școli medii și profesionale pentru cadre în sectorul sănătății, industriei alimentare, în piscicultura, în comerț, în administrație, în industria ușoară...Puține locuri atît -de generos dăruite de natură și-au trimis prin alte părți atîția copil buni pentru că

aCTBiiMMilueiWBnBwmiMiiiiiii imn iummuismimmcepție nouă, Tulcea este un punct de sprijin în geografia acestei zone, un promontoriu uman — o cetate a civilizației avînd menirea să echilibreze și să umanizeze în jurul ei întreaga zonă, pînă la mare. Tulcea este o bază de lansare în universul pe. care vrea să-l transforme.Văd orașul ca pe un bărbat uriaș, strălucitor, scăldat în electricitate, cu brațe de oțel, umeri uriași, cu gindirea lui fulgerînd și vuind ca o centrală electrică, cu inima lui bă- tînd răsunătoare, ca o forjă uriașă, cu nervii lui de oțel, cu arterele lui de oțel, cuprinzînd depărtările peste care se înalță, transmițînd întregului ținut cîmpuriie lui magnetice, înalta tensiune spirituală, curenții de înaltă frecvență, pulsul și gindirea și uriașele lui încordări și inspirația lui — trezind, aprinzînd ca într-o reacție în lanț tensiune sufletească, gîndire creatoare, imaginație, putere de creație.Mai presus de orice — un oraș trăiește și își afirmă existența și forța prin eforturile umane, prin tensiunea creatoare, prin febra spirituală, prin cantitatea de gîndire, de inițiativă și îndrăzneală creatoare a colectivității. Tulcea a început a- cest efort greu și frumos de a deveni ea însăși — și se arată pasionată și capabilă și demnă de acest efort. Tulcea a devenit un cîmp vast de probleme, de sarcini, de experiență, de gîndire și de acțiune, de confruntări. Oameni pasionați, atrași de așa ceva își pot găsi aici locul lor de muncă, de realizare.Mai este încă mult din Tulcea Veche. Dar partea cea mai urîtă, cea mai grea, cea mai inertă din acea Tulce veche a dispărut, excavată, smulsă cu nămol cu tot. — pe locul ei asanat cu beton s-au înălțat edificii moderne, fragmente de magistrale împodobite cu flori, faleza largă... Dar mai este încă multă Tulce veche — și în unele zone ale orașului, și în mentalitatea unor funcționari și în stilul de muncă al unor sectoare, în încetineala, în inerția care își arată ici-colo spinarea ei de șobolan...Orășelul de ieri trece printr-o a- dîncă metamorfoză. Situația de „orășel" nu-i mai corespunde, nu-1 a- jută, nu-și mai are rostul, nici timpul. Inventarul lui modern nu este prea încărcat. Cele cîteva edificii Impunătoare : casa de cultură a sindicatelor, hotelul turistic, palatul telecomunicațiilor, cvartalurile de blocuri ne ajută să ne facem o idee despre cetatea modernă și fermecătoare care va fi Tulcea în viitorul a- propiat. Tulcea continuă să îngrămădească butuci uriași și să-i transforme în seînduri pentru mobilă — dar nu fabrică mobilă. Tulcea cară piatră, baritină de la Somova, cară peste și prăjește pește'într-o fabrică în așteptarea utilajelor moderne ; Tulcea fabrică gheață, cară gheață în Deltă, repară și construiește ambarcațiuni pescărești, adună și fierbe legumele și fructele din regiune si pregătește conserve.Situată la extremitatea Dobrogei — Tulcea a cunoscut și dezavantajele depărtării de centru, ale însingurării și ale rămînerii în urmă. Trezirea Tulcei la viață este de dată recentă — și tocmai această trezire, această intrare a orașului pe orbita socialistă ridică și problema schimbării destinului lui.țrx estinul Tulcei! De mii de ori tre
ji» cînd prin acest oraș — am spus cu nădejde că Tulcea merită un destin mult mai bun. Tulcea nu este conectată încă — sau nu este conectată corect — la energiile mari dc care dispune și la sarcinile mari pe care le poate îndeplini și la rolul pe care socialismul i-1 conferă aici, la

recupereze din urmă un timp prețios — pierdut. Nu-i este ușor.In mijlocul orașului Tulcea, socialismul a înălțat un templu — sau un palat al culturii: casa de cultură a sindicatelor. Un palat pe care și l-ar visa orice mare oraș — și care a costat paisprezece milioane. Ar trebui văzută această casă de cultură — a- cest palat autentic — pentru a înțelege setea de cultură a Tulcei ; respectul și dragostea orașului pentru cultură. Cu toate acestea, în atîția ani de cînd a fost dăruit culturii, acest palat nu a reușit să strings în jurul lui vocațiile, talentele, preocupările artistice, culturale ale orașului — să pună bazele unei vieți artistice. Ceea ce avea menirea să devină un templu al artelor în Tulcea a fost transformat într-o sală de închiriat unor turnee ocazionale, meciurilor de trîntă sau de box. Și Tulcea are multe talente, mulți artiști, Tulcea are și un bun cenaclu literar și artiști plastici și se află într-o zonă folclorică generoasă. Și este cunoscută setea de cultură a populației tulcene, nevoia de viață artistică. Cu

la Tulcea și s-au oferit să pună bazele unui teatru dramatic, să dea viață aceștei. .scene care așteaptă de mult. De - ce nu au fost primiți cu- dragoste acești artiști entuziaști !?- Și cînd se va mai repeta această minune tinerească pe care Tulcea să n-o mai refuze ? Tulcea a avut și are vocații intelectuale și vocații artistice — și este straniu cum a- ceste vocații nu înfloresc astăzi și nu prind rădăcini în viața orașului.Intr-adevăr, dacă s-ar strînge laolaltă toate seriile de absolvenți crescuți de cele două venerabile licee din Tulcea și care apoi și-au, luat zborul în țară — măcar din ultimii 30—40 de ani — Tulcea ar dispune de un număr impresionant de cadre cu pregătire superioară și medie, cadre calificate și care ar fi capabile să construiască din Tulcea unul din cele mai moderne și mai înfloritoare orașe. Aceeași soartă pe care au avut-o bunurile materiale, bogățiile Tulcei — aceeași soartă au avut-o — și continuă să o aibă generațiile de tineri născuți, crescuți aici, pînă la vremea zborului. Tulcea nu prea are școli tehnice

nu a avut ce să facă cu ei. Tulcea a trăit un rol trist : rezervă de materii prime și rezervă umană pentru alte orașe. Astăzi însă are nevoie de oameni — și nu știe de pe unde să-i strige. E o dificultate —- dar este un semn bun: mai mult decît alte orașe, Tulcea are astăzi nevoie de multe cadre — și de foarte bune cadre.(Scriind aceste rînduri — mă gîn- desc că măcar unii dintre tulcenii bine pregătiți, constructori competent ai socialismului și reaiizînd lucruri frumoase prin țară se vor hotărî să se întoarcă la Tulcea, să-i dăruiască orașului care i-a crescut puterea lor de muncă, pasiunea lor, capacitatea lor creatoare. Să găsească ei soluțiile cele mai fericite pentru înflorirea Tulcei; să se inspire și să gîndească; să calculeze și să îndrăznească ; să inoveze și să creeze și pentru Tulcea).Nu pot fi tăgăduite vocațiile Tulcei pentru știință, pentru tehnică, pentru calificările cele mai diverse și mai pretențioase. Exodul tineretului spre alte orașe, spre zone industriale dovedește cu prisosință aspi

rațiile Tulcei spre industrie, spre tehnică, spre civilizația socialistă, spre desăvîrșire umană. Acest exod care se prelungește în vremea noastră este o problemă socială ce privește dezvoltarea industrială, posibilitatea de calificare a orașului Tulcea. Calificarea orașului în întreprinderile lui, în fabricile lui, în laboratoarele și atelierele lui.Nivelul de modernizare a unul oraș este hotărît în mare parte de gradul în care, prin oamenii lui, orașul își însușește tehnica înaltă, știința, cultura — și se califică. Nu numai condițiile pe care civilizația i le oferă înseamnă orașul modern — ci condițiile de civilizație, aportul de civilizație pe care el însuși îl poate crea. Tulcea a ajuns într-un stadiu de creștere, de maturitate, cînd devine conștientă de sine și de forțele ei. Pentru viața care începe să pulseze acum în Tulcea — bătrînul trup al orașului este prea neîncăpător și fragil : nimic nu-1 mai încape, nimic nu-i mai ajunge ;• orășelul nu mai încape în el însuși — și nu mai încape nici în vechiul, îngustul lui destin. Tulcea trăiește acest efort important, cînd prin fiecare om al ei, prin oamenii care o conduc, caută să se cunoască bine ; caută să se adune, de pe sub pămînt și de prin toate izvoarele ei și din sufletul tuturor oamenilor ei — pentru a face acest salt în noul ei destin consfințit de civilizația socialistă.Pentru a cunoaște bine resursele materiale și puterile creatoare ale orașului — baza lui economică — organele de conducere ale județului și municipiului Tulcea au invitat în repetate rînduri, alături de cadrele locale, specialiști din diferite domenii să ajute la prospectarea diferitelor resurse economice ale orașului ; să-și aducă contribuția la rezolvarea problemelor pe care le ridică dezvoltarea și sistematizarea orașului. Din primăvară, încoace, în Tulcea au fost mereu asemenea consfătuiri, consultări, dezbateri cu geologi, cadre tehnice superioare, specialiști în problemele Deltei, în arhitectură, în industrie, în agricultură — și treptat-treptat s-a conturat și s-a completat noua hartă economică și noul plan al orașului.Parcă aud glasul tovarășului Nicolae Ceaușescu, în primăvară, la întîlnirea cu activul de partid și de stat din Tulcea : „Aveți specialiști aci, cereți și sprijinul specialiștiior din București în întocmirea acestui program. Consultați-vă cu oamenii, și acolo unde aveți nevoie de sprijin din. partea Comitetului Central al partidului cereți-1 și vom căuta să vă ajutăm pentru a rezolva în cele mai bune condiții aceste sarcini". Aceste îndemnuri ale secretarului general al partidului nostru au fost înscrise cu litere mari în sufletul celor ce răspund de destinele Tulcei — și au fost transformate în program și metodă de lucru. Planul de sistematizare a orașului a fost făcut în cîteva variante și supus dezbaterilor competente ; harta, inventarul resurselor naturale, al bogățiilor subterane cu care Tulcea cere să intre în competiția industrială sînt stabilite cu exactitate, aproape de detalii. Amplasamentul unor o- biective industriale este stabilit, studiat, de asemenea, de specialiști în sistematizare ; zona industrială Est, zona industrială Vest, zona industrială Nord ; gara nouă, gara fluvială, autogara; șoseaua — cea mai frumoasă arteră prin nordul Dobrogei și cea mai vie, Tulcea-Măcin, trebuie asfaltată ; noua canalizare a orașului — urgentată ; cartiere de locuit, policlinici, maga- Zing universale, palatul administrativ; cinematografe, hoteluri...Planurile sînt făcute în cîteva variante ; zonele respective, judicios stabilite își așteaptă fabricile, întreprinderile — Tulcea își așteaptă cetatea. Totul — supus dezbaterii.Tulcea este aceasta care a construit tot ce s-a construit pînă acum în Tulcea ; Tulcea este aceasta care a realizat o agricultură modernă, la nivelul Constanței, și aceasta care a plantat impunătoare podgorii și înconjură orașul cu nesfîrșite terase, a- coperind cu grădini toate rîpi- le. Tulcea este aceasta care explorează bogățiile subterane, exploatează zăcămintele de la Somova ; construiește portul industrial de la Mah- mudia și va scoate de acolo, pentru Combinatul de la Galați, două milioane de tone de calcar siderurgic, anual ; oamenii Tulcei sînt această lume de pescari și echipajele lor marinărești, care adună din apele Deltei

zeci de milioane de kilograme de pește anual.Oamenii Tulcei — sînt acel număr mare de muncitori, tehnicieni, ingineri, mecanici care au muncit la a- menajarea și exploatarea stufului: acești oameni au executat un volum uriaș de muncă brută, au înfruntat greutăți de necrezut, au înotat prin pustietatea stufăriilor, prin mlaștini, prin viscole, săvîrșind fapte de vitejie și sacrificiu, dezvăluind talente, pricepere, demonstrînd tenacitate, dîrzenie, pasiune, puteri uriașe.Dirijarea competentă, eficientă a energiilor umane — se anunță astăzi asigurată. Tulcea este centru coordonator al zonei industriale și al problemelor Deltei. Prin acest rol care i se dă — Tulcei îi revin sarcini foarte mari. Ca să și le îndeplinească— va trebui să-și concentreze forțele competente. în jurul Tulcei se desfășoară 72 la sută din activitatea minieră a Dobrogei: Altîn—Tepe, Somova. Lalia, Mahmudia, Macin ; marmura, caolinul, nisipurile bogate de pe malul mării. Explorările, prospectările continuă ; cu toate acestea— centrul coordonator în probleme de minerit (Trustul minier Dobrq- gea) se află instalat la Constanța — și depune eforturi să rămînă la Constanța, cînd locul lui este între minerii lui, la Tulcea. Există o centrală a industriei peștelui; Tulcea fiind centrul industriei peștelui — s-a discutat mult ca această centrală a peștelui să fie la Tulcea. Apoi s-a zis că ar fi mai bine la Constanța— și pînă la urmă s-ar putea instala... la București.Tulcea, coordonatoare în problemele industriei din zonă, coordonatoarea în problemele Deltei... Orășelul — Tulcea nu are însă cum să fie coordonatoarea acestor mari probleme, decît cu titlul — de vreme ce toți specialiștii, tot corpul tehnic, cadrele de conducere ale acestor sectoare stau în Constanța, sau în București și nu se hotărăsc să se stabilească la fața locului. în felul acesta— Tulcea va fi coordonatoarea în problemele stufului, în problemele pisciculturii, în problemele mineritului, în problemele îmbunătățirii funciare și ale irigațiilor. Cum poate Tulcea să fie coordonator al problemelor Deltei — încă atît de ascuțite !— cînd toate forurile științifice ale Deltei sînt încă în București și nu Ia Tulcea, decît doar cînd li se rezervă locuri la hotelul turistic ?Tulcea trebuie să-și adune toate capetele și toate aceste foruri coordonatoare la ea acasă, într-un for ai ei, cuprinzîndu-le pe toate. Pentru ca Tulcea să-și poată îndeplini în mod real și eficient sarcina grea de oraș-centru coordonator al zonei de nord a Dobrogei și a problemelor Deltei — are nevoie de un stat major științific și tehnic în mijlocul ei — respectiv de cadre cu calificare, specialiști, cadre competente. Rezolvarea tuturor problemelor de aici prin delegații și navetism și consfătuiri sezoniere — nu poate da rezultate. Tulcea are nevoie de toate a- ceste cadre coordonatoare, competente și centrale, și centre și direcții și trusturi aici, Ia fața locului. Tulcea are, prin urmare, nevoie să strîngă, în forul ei, pe toți acești oameni. Ca să primească însă acești oameni, Tulcea trebuie să le ofere condiții de viață și condiții de muncă. Dar, Tulcea nu poate deschide porțile tuturor oamenilor calificați pe care îi așteaptă — sau dacă Ie deschide oamenii nu prea intră, sau intră pe o poartă și ies pe alta. Centru de județ și municipiu — centru coordonator — Tulcea s-a aglomerat mult, după reorganizare ; înviorarea unor activități în construcții și în indus- • “ trie a adus, de. asemenea, oameni. O serie de cadre venite aici tocmai" pentru a pune un umăr de nădejde la dezvoltarea orașului și a județu- \ lui locuiesc în condiții de provizorat, mulți avîndu-și familiile prin alte o- rașe. Problema rezolvării condițiilor de locuit este de perspectivă, iar oamenii care vin aici — mulți dintre el fac cale întoarsă. Crearea condițiilor de viată ar contribui substanțial la rezolvarea problemei cadrelor....Iată doar cîteva dintre aspirațiile și problemele născute din noua condiție — municipală — care ridică pe o altă treaptă de civilizație „vechiul orășel". Tulcea ar putea să-și ducă cu demnitate și competentă sarcinile pe care i Ie pune socialismul. Și va putea să fie într-adevăr și centru coordonator al funcțiunilor industriale din Dobrogea de nord și ai problemelor Deltei... Un puternic și înfloritor oraș, la înălțimea perspectivelor pe care i le-a deschis timpul nostru, timpul marilor prefaceri socialiste.
(Urmare din pag. I)

îmbrăcați în și sumane ureînd încet.
mărit citind ori scriind celor dragi, i-am văzut în- fruntînd zăpezi și viscole aspre, joace lină, nunchii lăsînd cuiburi în făina înghețată, ori sprinteni, cățărîndu-se spre vîrfuri.La poalele munților Vrancei, ale Sebeșului ori Maramureșului văile răspund cu ecouri de orgă. Răspund țapinarii din Valea Zînelor, din Valea Albă ori din Dealul Negru, din coastele năului Mare ori gurii, cului și rei ori dublează ta care cunsă verzi si a o desconspiră doar ritmul ferăstraielor mecanice, loviturile seci, cu’ tohuri surde, ale topoarelor. Intervine cea a istoriei și datinilor. Și cele două voci colective : cea de azi, tonică, doborînd sute de mii de trunchiuri, inver- sînd poziția pădurilor din verticală la cea orizontală. rînduită în cadre geometrice, se interferează cu cea de ieri — lumea simbolurilor — atît de mult îneît devine un cîntec u- nic,Si

code ge-

Dar- Mă- Run-Mare Alte văi, aOituzului, a Ma- a Sălăuței, le i vocea ; lingă via- pulsează aici, asin coronamentele cărei prezență

continuu.nici n-ar putea fi altfel. Să ne gîndim doar la cei peste 3 200 de țapinari din raza I. F. Tg. Secuiesc grunați în -peste 80 de guri de exploatare, ori la numărul aproape identic din cadrul celor două întreprinderi forestiere de pe apa Vișeului — Vișeu și Borșa. oameni care pregătesc drumul pădurii și-l locurile trializării Sighetul Dornei, București
urmăresc pînă la destinate indusei ’ Blaj. Dej. Marmatiei. Vatra Rîmnicu-Vîlcea. Suceava si cite

alte puncte luminoase scrise în ultimii ani harta tării brăzdată ape.Pantele rupte și vor să se clipă în dența lor de copaci, cadrul acesta, de două ori agitat, l-am cunoscut pe tînărul Ion Neamțu, „om cu ochi ager, cu brațe de piatră și minte bună", cum mi-1 caracterizase un confrate de-al lui. pe Sima Moise și Ion verii loan și Crețu, toți din cu nume de o noritate — Zagon cu vestiți meșteri în tăierea pădurilor, sat de forestieri și ciobani, oameni însoțiți întotdeauna de replici categorice în ciuda tonului moale, apropiat mai degrabă tăcerii decît dialogului.I-am cunoscut alături de molizii seculari mușcînd cil ferăstrăul în măduva lor, cioplindu-i de crengi, fă- sonîndu-i ori rostogolin- du-i cu țapinele spre văile devenite drumuri rutiere. Este un real furnicar. un dialog aprins intre om și munte si omul supune încet, de la un pas la altul, muntele. Ii urmăresc cu patima unui pictor, încerc să-i surprind în toată plasticitatea lor. în toate amănuntele, de la cele vestimentare la gesturi și cuvint, le subliniez numele cu o linie sau două în filele notesului, înregistrez frînturi de cîntece mai vîrstnice decît cei ce le mîngîie dorul acompa- niați de ritmul concret al ferăstraielor.Și oamenii pe care nu-i părăsesc niciodată cîntecele, țapinarii din Zagon și Comandau, din Voinești or! întorsura Buzăului, au raportat sec în acest an că au dat peste plan producție în valoare de multe milioane de lei.

în- pe deDarnăului, agresive, prăbușească, din clipă, cu abun- în
ab- parcă

Anton, pe Gheorghe același sat stranie so- sat

Și același gest l-au făcut cei de pe Rica ori Valea Albă, din Dealul Brațului ori Izvorul Izei. Peste tot, în județele încorsetate de aurul verde pe care le-am colindat — în Maramureș ori Covasna, Harghita ori Bistrița-Năsăud, Suceava ori Vrancea — țapinarii îsi înfrumusețează datinile cu fapte ce aparțin biografiei contemporane, schimbă si

brîu înțeleg în aceste semne hărnicia lor și bogăția munților. Inimile de mult și-au ales perechea, cînte- cele de mult le poartă dorurile. în aceste zile însă se leagă destinele, se întemeiază pentru vecie. Feciorii vin seara spre casele fetelor - să fure busuiocul așezat la fereastră, părinții îl apără pînă cînd o ciudată pasăre o face

frunze de stejar, un platou solar cu nume de legendă — Valea Zînelor — străjuit de un perete i- mens de brazi, perete ondulat în chip de doină, cu accente agresive de piatră oprindu-și diagonalele deopotrivă în văzduh și-n văile adinei ; un om trecut de mult de jumătatea vîrstei, cu fața cutată a- dînc. cu zbîrcituri în ju-

niseră aici cîteva formații de artiști amatori, care au adus cu ele o zestre rară, cîntecele pămîntului, românești și maghiare, prinos celor ce anual pregătesc drumul a peste patru sute mii metri cubi de rușinoase spre porțile de industrializare a lemnului. Era un real spectacol folcloric pe scenă și dincolo de pătratul ei, o expoziție vie a portului din Barcani ori Cătălina, din Tg. Secuiesc ori Sînzieni. în dans, veșmintele deveneau flăcări circulare, un vîrtej ritmic care dezvăluia ascunsele potențe ale pămîntului, virtuozitate și frumusețe deopotrivă.Și, ca un nouă fată a o prezentau întrecere — demonstrație, întrecerile dacilor care și-au spus cuvîntul forța șl priceperea, fantezia și rapiditatea. Era o reactualizare a muncii de zi cu zi, viața legată de cele patru operații dominante în exploatarea codrilor : răstrăul borîrea, după datină, securea, ferăstrăul cu cel mecanic. Din nou îi reîntîlnesc pe oamenii Za- gonului, de data aceasta învingîndu-și concurenții. Aceiași oameni și aceleași veșminte, cu o tăcere accentuat înscrisă pe fețe, cu o discretă mișcare a ochilor doar, măsurînd circumferința trunchiurilor. Era un moment de așteptare asemeni celor în care ei se pregătesc pentru jocul dur pe noi și necunoscuta . table de șah ale pădurii. Le urmăream gînd cu o pe unelte care anunța tele din mîinile lor au început să cînte precum instrumentele unei arte da milenii.

răspuns, o spectacolului țapinarii; o bărbătească precum în în

răsărit electric ascunse
sat al datinilor aleasă antolo- lor se păstrea-

de ca și

fe- do- cu cu și
ani pe aceleași ■ acest răstimp doar joagărulcu mecanic, pat.ul cu cearșaful alb

mîinile aler- rară siguranță și la semnalul dialogul, unel-

secționare de mină
doborîrea cu mecanic,

toamnă, poa- niciodată, tine- muzică, tradițieminte

îmbogățesc geografia munților.
Dincolo de asociații, un popas într-un sat cum este Zagonul, in care destinele noi ale oamenilor se circumscriu în cel al satului devine semnificativ, capabil să ilustreze concret observațiile de pînă acum, însăși această vatră a țapinarilor din munții Vran- cei (și nu e singura) este o intimă și spectaculoasă orînduire de case din lemn aglomerate sub streașină pădurii. Pridvoare cu coloane încrustate, porti dăltuite cu motive florale par ansambluri sculptate dintr-un întreg. Zagonenii sînt, poate tocmai de a- ceea, cei mai legați de datini ; ciobanii și muncitorii forestieri coboară din munți la lungă horă de trei .zile pentru alegerea miresei. Aduc cu ei păpuși sculptate în lemn si în caș si fotele cu busuioc la

pe fată să înțeleagă câ-i prezent omul inimii ei. Â- tunci își cheamă părinții la treburile casei dînd răgaz flăcăului să-i fure busuiocul.A doua zi, flăcăul poartă buchetul de busuioc la brîu și fata revine la horă cu o garoafă albă. în cea de-a treia zi, garoafa este așezată în pana dopului și busuiocul revine în stă- pînirea fetei-mireasă. Așa se desfășoară logodna si cînd se dă primul cep la ■ butoiul vinului nou are loc nunta.Zagon — demne de gie... Ecoul ză și astăzi, dar colibele au devenit muzee în amintire, în locul vetrelor cu fum înecăcios au cabane luminate pînă în cele mai cotloane de munte.îmi revine în chipul lui moș Lupșa, ue care l-am întîlnit într-o ooiană de conturul unei

rul ochilor scandalos de luminoși.Oamenii vin între oameni, mi-a zis, săgetîn- du-mă cu privirea limpede, aproape părintească.Erau prezenți în ziua a- ceea în mijlocul codrului peste două mii de oameni, forestieri și invitați la sărbătorirea lor.Oamenii vin între oameni, reluă bătrînul țapinar de Ia Cireșu, Ștefan Lupșa, omul despre care se știe că a depășit treizeci de văi, în schimbînd ferăstrăul de cetină și sumanul cu salopeta ori șuba protectoare.Moș Lupșa era în inima tinereții. Valea Zînelor, poiană așezată la aproape treizeci de kilometri de Covasna, respira în ziua a- eeea te rețe si puls contemporan. Ve-
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DE CIVIL IZ A TU
Orice călătorie implică o geometrie secretă, semnificativă, și poate cea mai delicată plăcere a călătorului stă în descoperirea acesteia, prin amintire și reflecție, la întoarcerea acasă. Răsfoind notele din timpul unei călătorii în Tunisia, observ că itinerarul parcurs se poate ordona more geometrico în jurul a trei drumuri și a trei popasuri. Am străbătut, într-adevăr, refăcîn- du-le oarecum cu gîndul, drumurile celor trei strălucite civilizații — punică, romană și arabă — care au înflorit pe aceste meleaguri și am poposit pe locurile unde, cu întreită osî-rdie — agricolă, industrială și culturală — se plămădește chipul nou al țării. Am cunoscut, la Car- tagina, Thysdrus și Keruan, mărturiile splendorilor trecutului — splendori care au inclus, desigur, confruntarea și lupta, fără a exclude însă influenta reciprocă și întregirea reușitelor. Ni s-au înfățișat, pe valea Medjerdel, la Menzel Bourghiba și la Tunis, dovezile voinței creatoare a prezentului — o voință puternică fără violentă și convinsă fără fanatism. Trăsături deosebit de importante pentru o țară care, situată la mijloc de drum între strîmtoarea Gibraltarului și delta Nilului, se deschide limpezimilor mediteraneene și spiritului practic european prin cei 1 400 km de litoral, în timp ce pe uscat, peste stepe și nisipuri, primește impulsurile ardentei vitalități africane. La întîlnire de continente și la încrucișare de civilizații. Tunisia, rămînînd credincioasă fondului său etnic și culturii sale arabe, vădește totodată în grad înalt vocația sintezei.Primul drum tunisian duce, inevitabil, pe urmele Cartaginei. De pe terasa hotelului Abunavas din La Marsa — localitate balneară la 20 de km nord de Tunis — privim nisipul auriu al plajei și albastrul mîngîietor, abia vălurit, al Medite- ranei. Pe locul acesta a întemeiat legendara Didona faimoasa cetate care avea să devină rivala de moarte a Romei; pe acest țărm — și apoi, de pe el, în brațele frumoasei regine — l-a aruncat furtuna pe viteazul Enea. Copleșit de amintirea versurilor lui Vergiliu, caut din ochi „stîncile năprasnice, doi colți ce amenință cerul". Nici urmă de așa ceva. Licență poetică. Și totuși, 'adevăr moral. Peisajul e lin, amabil, ospitalier și eneizilor le-a apărut pe drept cuvînt, după înseninare, ca optata harena, ea „țărmul dorit". Dar să părăsim legenda pentru istorie. Cîțiva pași mai departe, dincolo de hotel, și pătrundem în Megara, cartierul. Cartaginei evocat de Flaubert în Salammbo. Dincolo de faleza străjuită de egreta grațioasă a palmierilor, se ridicau zidurile groase și palatele capitalei care, în epoca ei de glorie, avea 700 000 de locuitori și, stăpînă pe Africa, Spania și Galia, își trimitea mercenarii și elefanții pînă sub porțile Urbei. Aici Scipio Aemilianus a pus capăt, prin sabie si foc, puterii acestpi, cetăți de negustori și marinari, întemeiate pe sclipirea rece a aurului și pe sînge- roasele sacrificii cerute de Baal și Anit. Si totuși, Cartagina nu a fost distrusă. Au rămas tehnicile ei agricole — tratatul lui Magon a fost tradus în latină — au fost transmise mai departe abilitățile ei comerciale. După două secole,- sub August, romanii au reclădit orașul în felul lor : monumental, cu forum, temple și terme din care stăruie încă impresionante resturi de coloane și apeducte. Astăzi, Cartagina este o elegantă localitate de litoral, iar sumbra zeiță Anit... ei bine, sub formă de statuetă de aur și' de mare premiu, prezida Festivalul internațional de cinematografie care tocmai avea loc în cetatea Didonei cînd mă aflam în Tunisia.Al doilea drum pe care l-am străbătut în această tară a fost alcătuit din amintirea Romei, din vestigiile puterii și civilizației sale. Le găsești pretutindeni, în felurite forme : drumuri durate pentru milenii, statui de marmură cu o frumusețe senină, ușor îndepărtată, puțin inumană, colonade, inscripții lapidare, mozaicuri. Mai ales mozaicuri, reunite în număr incredibil în sălile muzeului

Paul Alexandru GEORGESCUBardo. Ele au un limbaj precis șl preferințe constante : casa stăpîriului pe care o reprezintă realist, în detalii pregnante, scenele de vînătoare și îndeosebi luptele din arene. Gladiatori și fiare, victorii și înfrîngeri. Și mai mult decît de mozaicuri, pasiunea romanilor pentru circenses ne este revelată de dimensiunile amfiteatre- lor construite spre a o satisface. Iată, de pildă, amfiteatrul de la El Djem, anticul Thysdrus, pe drumul dintre Sousse și Sfax. O masă uriașă de piatră gălbuie se ridică circular în mijlocul unei stepe solitare, deșertice — ochi imens al unei lumi dispărute, în acest emul al Coliseului — are 148 m lungine, 36 m înălțime șl 35 000 de locuri — a fost proclamat împărat Gordianus, pentru ca, mai tîrziu, în secolul VII, Kohena, eroina independenței berbere, să transforme amfiteatrul în fortăreață, încercînd să oprească înaintarea impetuoasă a

Aceeași simplitate sigură de sine, proprie epocilor de înflorire culturală, dar de data aceasta, așa cum se cuvine unei fortărețe, o simplitate combativă o aflu la ribat-ul din Monastir. Cetățuia e alcătuită din- tr-un inextricabil amestec de turnuri, metereze, scări și terase care au totuși ritm arhitectonic și cărora, noaptea, lumina reflectoarelor le conferă o sporită demnitate istorică. Demnitate care, ne explică prietenii tunisieni, se întinde asupra întregii regiuni, adevărat centru de iradiere al luptei glorioase pentru independență și progres social. Periplul nostru în istoria tunisiană se încheie în mod firesc la Ksar Helal, localitatea de unde, o dată cu întemeierea partidului Neo-Destur în 1934, a pornit mișcarea de eliberare a poporului tunisian, lupta sa împotriva asupririi și exploatării colonialiste. După eroice sacrificii, ea avea să ducă la

orașului și portului TunisVedere generală asupraarabilor. Zadarnic — victoria acestora era înscrisă în istorie : ei aveau să dea țării limba., religia și organizația lor stafălă; î ‘ • 'iAl treilea drum ne poartă deci spre orașele și monumentele care ilustrează cele șase secole de înflorire a culturii arabe : moscheea din Keruan și ribat-ul (cetatea) din Monastir. în moscheea din capitala aghlabidă — cea mai veche și mai prestigioasă din întregul Maghreb — aflăm ca orice alți vizitatori motive ' bine cunoscute de admirație : vastitatea construcției putînd cuprinde 12 000 de persoane, masivitatea minaretului pătrat care-și înalță mîndria. stăpînitoare peste cuburile albe ale caselor orașului, bogăția neasemuită a sculpturilor în lemn ce împodobesc porțile și minbar-ul destinat predi- cării. Ceea ce ne-a mișcat însă adînc a fost simplitatea armonioasă, de neuitat, care se desprinde din ansamblul clădirii, perspectiva muzicală a coloanelor și arcadelor, melodia bolții crenelate, în marea reușită arhitectonică a moscheii din Keruan este ceva de cînt, de simfonie. Si acest fel de frumusețe a fost ..obținut într-un mod semnificativ pentru capacitatea de asimilare creatoare a meșterilor tunisieni. care au folosit cu fericit efect elemente din construcțiile antice. Pe vigoarea coloanelor romane și bizantine se ridică astfel grația elegantă a cupolei arabe.

proclamarea independentei naționale, în 1956, și imediat apoi la vasta acțiune de construire a Tunisiei modeme. Lucrul era neînchipuit de greu.’Cele trei secole, de suzeranitate, otomană și cei 80 de ani de dominație' colonialistă lăsaseră drept moștenire o situație grea. Pămînturile cele mai fertile — 600 000 ha ! — aciaparate.de colonii străini, absența oricărei industrii în afară de extragerea fosfa- ților, sărăcia, analfabetismul și bolile generalizate. A treia parte a populației vegeta în gurbi-uri (un fel de bordeie de lut), durata medie a vieții nu atingea 40 de ani. Remediul nu putea veni decît din încordarea puterilor întregii națiuni, din elaborarea unui program cuprinzător de dezvoltare economică, socială și culturală, din organizarea planificată a muncii. Este ceea ce a făcut poporul tunisian după cucerirea independentei, opera de înnoire și modernizare, a trecut cu rapiditate și succes la faza de proiectare la aceea realizare efectivă, pe teren.Zi de soare — deși sîntem la sfîrși- tul lui octombrie — pe valea Med- jerdei. E una din actualele „zone de valorificare agricolă". Obiect de grijă specială și de mîndrie legitimă. Odinioară era un loc de agricultură extensivă, în cadrul căreia se înfruntau rapacitatea latifundiarului

în el de de

colonialist și mizeria felahului autohton. Astăzi prinde corp și viață noua agricultură intensivă, diversificată. O fac posibilă marile lucrări executate de stat — baraje, combaterea eroziunii — sau de cooperativele a- gricole de cătorii de rentabile. Rezultate mai alesHabibia și la ferma model din Bes- besia unde o mulțime nesfîrșită de păsări se bucură, în spații cu grijă amenajate, de lumină electrică, hrană vitaminizată și supraveghere continuă.Popasurile următoare ne-au făcut să cunoaștem altă direcție fundamentală a eforturilor tunisiene : industrializarea. Și aici s-a pornit de la nivelul cel mai de jos. în perioada colonială se exploatau fosfați și se făcea artizanat pitoresc, dar mizer. în anii independentei s-a realizat convertirea anumitor instalații și s-a trecut la construirea unor importante obiective industriale : centrale electrice, uzine siderurgice și chimice, rafinării de petrol, fabrici de textile și de produse alimentare, ceea ce face ca în prezent ponderea industriei în venitul național să se apropie de 30 la sută. Am observat în concret efectele acestui proces vizitînd localitatea Menzel Boughiba, centru industrial de 35 000 locuitori creat în ultimii ani. în 1963 nu existau aici decît cîteva ateliere de reparații pentru baza navală de la Bizerta. Astăzi funcționează un complex metalurgic care integrează o oțelărie modernă, o turnătorie de piese mecanice, o fabrică de pneuri și alta de montat tractoare, o țesă- torie și un șantier de reparații navale. Fabrica de țesături de bumbac din Ksar Helal a reușit nu numai să satisfacă nevoile consumului intern în acest domeniu în trecut greu tributar importului, producă mărfuri pentru iO inteligentă și foarte restructurare are loc și de artizanat de la Den Tunis, și de la Keruan.Potrivit planului de perspectivă, măsurile acestea de construire a unei economii dinamice, de fructificare a posibilităților naționale, vor continua și se vor extinde și în alte sectoare. Astfel, creșterea productivității muncii și a venitului național, descoperirea de noi bogății naturale (petrolul), sporirea veniturilor din turismul în plină dezvoltare și fixarea unui procent important pentru investiții vor permite, după calculele economiștilor tunisieni, să se ajungă și în acest domeniu, în 1973, la „autodezvoltare", adică la finanțare prin resurse proprii.Imaginea Tunisiei de azi nu poate fi completă fără a se sublinia cu | toată tăria dragostea pentru școală și învățătură care domnește în întreaga tară, pasiunea națională pen-, țru știință și cultură. Am văzut.; în școlile, de pe lîngă fabrici și centre r de artizanat tineri ucenici plecați sîrguincios asupra caietelor cu probleme, cu desene tehnice, cu exerciții literare. La celălalt capăt al seriei se situează Universitatea din Tunis și Centrul de cercetări nucleare, a cărui activitate este remarcabilă prin nivelul ei științific, prin legătura directă cu realitățile și nevoile patriei.încercînd a descoperi, în viziune retrospectivă, bunul cel mai de preț întîlnit de-a lungul drumurilor și în timpul popasurilor apare deslușit: poporul tunisian. Depozitari ai unei străvechi culturi, inteligenți și harnici, deschiși valorilor umane ale dialogului și prieteniei, oamenii Tunisiei cu care ne-am întîlnit au manifestat. în orice loc și în orice împrejurare, cele mai calde sentimente de stimă și prețuire pentru poporul român, pentru construcția socialistă care se înfăptuiește cu fermitate și înțelepciune în tara noastră. „România și Tunisia sînt departe — ne-a snus conducătorul cooperativei din El Habibia — dar se vede că în ele înfloresc aceleași flori : dragostea de pace și năzuința de înțelegere între . ponoare. Dorința mea cea mai aprinsă este să vin în tara d-voastră pentru a cunoaște pe oamenii care le cultivă".

producție — irigații, cres- animale, culturi speciale, Noi tehnici și noi roade, remarcabile sînt obținute la cooperativa de la EI

dar și să străinătate, productivă în centrele Den, lingă

Există un Itinerar turistic tipic care, în prospectele ,Jbusz“-uiui (o- ficiul maghiar de turism), poartă denumirea ispititoare : ,,Budapest by night". Itinerarul comportă, câ în orice metropolă ce se respectă, o peregrinare de circa două ore prin cabarete, baruri, varieteuri, acestora adăugîndu-li-se, ca un supliment pitoresc, restaurante luxoase, cu faimoase orchestre de țigani intonînd npstalgice melodii de pustă. E o trecere rapidă, menită să ofere turistului obișnuit, mai ales celui occidental, un succint tur de orizont al veselelor și elegantelor locande de distracții budapestane. Dar oare numai la acestea se rezumă Budapesta nocturnă ?Cele zece zile petrecute recent în țara vecină și prietenă — dintre care o bună parte în capitală — mi-au îngăduit, dacă nu o investigare profundă a vieții autentice a Budapestei .contemporane (pentru aceasta n-ar fi fost suficiente, desigur, săptămîni și luni de-a rîndul), cei puțin sesizarea elementelor e- sențiale ale unui climat de spiritualitate care nu se încadrează în nici un caz în perimetrul fatal limitat al itinerarului amintit. Și deoarece, prin fireasca orînduială a lucrurilor, manifestările de ordin artistic se concentrează mai ales spre orele de seară, după încheie- - rea zilei de muncă, noțiunea de „Budapestă nocturnă" capătă o extensie de valori și semnificații care depășește cu mult acel superficial și turistic „Budapest by night".N-aș vrea să-ml întreprind incursiunea reportericească prin . .ritual al nopții budapestane înainte de a încerca ' să cristalizez cîteva trăsături care mi s-au părut definitorii pentru clocotitoarea viață artistică ce începe o dată cu căderea serii. Semnificativ mi s-a părut, în acest sens, faptul că, în perioada Olimpiadei, deși televiziunea ungară transmitea în fiecare seară cîteva emisiuni consacrate -acestui acapa- rant eveniment sportiv și deși este binecunoscută pasiunea populației budapestane pentru toate sporturile, sălile de spectacole au fost necontenit arhipline și n-am întîlnit director de teatru care să se fi plîns cumva de „concurentă neloială". O explicație a fenomenului ar trebui căutată, poate, în corelarea acelor elemente despre care vorbeam mai sus, în raportul nemijlocit dintre ceea ce i se oferă publicului și felul cum răspunde el acestei oferte.Firește, e dificil — dacă nu imposibil — să comprimi într-un „digest" reportericesc bogăția de impresii pe care ți-o dăruie contactul, măcar și fugar, cu un peisaj spiritual caracterizat prin bogăție și complexitate. Dacă aș încerca să discern senzațiile artistice care mi s-au pecetluit cel mai durabil în memorie, le-aș lega de două spectacole situate la cele două extreme ale scenice : unul de revuistic.încă din prima _ ______Budapesta am remarcat că străzile erau invadate de numeroase afișe care anunțau, la Opera Maghiară, un spectacol „Hamlet", act de evidentă’ cutezanță artistică.Fără a pierde nimic din sufletul grandios al ciocnirilor și contradicțiilor tragice care alcătuiesc substanța nepieritoare a ului Shakespearean, opera compozitor Szokolay nu se țumește să fie o simplă ilustrare muzicală a conflictelor tragediei, ci țintește mult mai sus, me- tamorfozîndu-se într-o profundă și subtilă meditație — din unghiul de vedere al unui om care trăiește plenar problematica umană a timpului nostru — asupra concepției despre om și despre destinul său în univers care străbate întreaga viziune filozofică a marelui Will.L-am cunoscut, după spectacol, pe compozitor. Mi s-a părut semnificativ răspunsul pe care mi l-a dat la o întrebare privind modul cum colaborează cu libretiștii :— Conlucrez în strînsă armonie — și aceasta dintr-un motiv mai simplu decît v-ați imagina : sînt... propriul meu libretist. Drama muzicală a secolului XX presupune o asemenea întrepătrundere organică a elementelor componente, un aseme-

nea nivel de sinteză lăuntrică, Intimă, îneît, după părerea mea, nu poate fi decît rodul unei viziuni și unei responsabilități unice, indivizibile....Și acum, un salt de la un pol la altul al vieții artistice budapestane — din marea sală cu reflexe de aur și purpură a Operei într-un teatru modest, de circa o sută de locuri, care poartă, de altfel, numele „Kis szinpad" („Scena mică"). Afluența de public e și aici frapantă.De data aceasta nu era vorba de un eveniment artistic neobișnuit, cum a fost premiera „Hamlet“-ului muzical, ci de unul din acele excelente spectacole de estradă, care pot fi văzute în fiecare seară, la a- legere, pe cîteva scene budapestane.
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...Lăsăm în urmă portul și stînca Gibraltarului, lăsăm albastra Mediterană și țărmul Africei și țărmul Europei — și intrăm în a- pele plumburii ale Atlanticului. O hulă puternică ne ia în brațe de tangaj și ne leagănă. Prova se-afundă între două valuri și cînd se saltă pe val, ancora se izbește de bordaj bubuind asurzitor. Dăm ocol Peninsulei Iberice și ne întrebăm înfrigurați cum ne va primi Biscaia, leagănul furtunilor și naufragiilor, cimitirul corăbiilor și vapoarelor...Stau lungit în patul din „cabina pentru oaspeți" de pe motonava „Oradea" și tangajul vasului face cu mine dresură acrobatică : mă saltă cînd cu tălpile in tăblia patului, cînd cu creștetul sprijinit în^pernă. Am impresia că mă aflu într-un scrînciob plutitor. Parcă nu mai aud bubuitul ancorei. Nici zornetul de turcoaze deșirate al talazurilor sfîșiate de provă. Aud în schimb limpede un țîrîit de greier. Visez sau aiurez? Un greier țîrîind noaptea, în largul Atlanticului ? Dacă aud greieri țîrîind înseamnă că motorul navei a amuțit ! Sar ; din pat și urc scările pe puntea de comandă. E o noapte cu cerul plin de constelațiile știute. Pe catarg văd două lumini roșii. ca doi ochi ucigași, semnalul internațional al navigatorilor care anunță sinistru : „Avarie Ia motor, nu mai pot guverna cîrma, ocoliți-mă !“ Sîntem la 70 mile marine vest de Gibraltar. In cabina de ra- diotelegrafie manipulatorul țăcăne și literele alfabetului Morse zboară din

Atlantic la radiotelegrafiș- tii din București.E miezul nopții aici pe Atlantic, iar în România ora 2 noaptea. Cineva prinde mesajele din eter, le raportează fulger, și altcineva trezit de zbîrnîitul telefonului, judecă-fulger și dă zboară hotărîri-fulger care prin eter, pînă la

Iată-ne din nou în portul Gibraltar. Jovialul a- gent rări bord soțit chipă de muncitori de la șantierele navale. Se stabilesc ce piese vor fi duse la control și ce piese vor fi aduse cu avionul de Ia su-

ai societății de asigu- Lloyd vine la ca la un banchet înde un inginer și o e-
lici ai stației de televiziune și ai funicularului. în țeasta balenei, antena unui radar imens își plimbă o- chiul magic peste necuprinsul Atlanticului. Noaptea, balena „Gibi" — numele de răsfăț, folosit de localnici — e luminată feeric de șiragul felinarelor portocalii, de geamurile

Japonia; băuturi și țigări din S.U.A., covoare din I- ran și jucării din Hong- Kong. în centrul orașului, palmierii și chiparoșii umbresc cimitirul eroilor de la Trafalgar. Cazinoul domină verdeața parcului plin de bananieri, cactuși uriași, leandri și flori viu colorate. Străzile înguste și

modalităților artei operă și celălaltseară a sosirii la

„Hamlet"- tînărului mul

fiind botezate aici cu titulatura generică (și tradițională) de „cabaret". Pe scena de dimensiuni liliputane lipsesc aproape cu desăvîrșire decorurile, iar muzica — un pian și o baterie — e prezentă mai mult ca o sugestie, ca un comentariu ironic. Nici balete de mare montare, nici lux și fast exorbitant. Și, totuși, ce-i atrage pe spectatori, ca un irezistibil magnet, spre acest gen spectacular, lipsit aproape cu totul de semnele exterioare ale... spectaculosului ?Cu ajutorul unei interprete pline de bunăvoință am Izbutit să discern multe dintre ascuțișurile satirice ale spectacolului : o satiră, adesea vehementă, fără menajamente, la adresa unor tare etice, din contextul realității budapestane. Dar, dincolo de acuitatea satirică, dincolo de vibrația mereu prezentă a celei mai fierbinți actualități, exista în acest spectacol și altceva care explica, poate, în mai mare măsură rezonanta de care se bucura în rîndurile spectatorilor : un mod familiar, intim, de dialog continuu cu publicul, o notă de gust și rafinament intelectual care, excluzînd vulgaritatea, nu cădea nici în păcatul cerebralității excesive.Există la Budapesta de „cabaret literar", un teatru consacrat încestui gen : „Irodalmi („Scena literară"), cunoscuții actori Horwath Tivadar Zoltan. Se prezenta’ tacol intitulat (într-o traducere a- proximativă) „Ah, ce bine e la iarbă verde !“, un mozaic original de texte■ ale clasicilor literaturii maghiare — Heltai, Molnar, Karinthy — însoțite de proză și versuri ale unor scriitoril contemporani, de astădată cu unele! intermedii muzical-coregrafice, totulcentrat în jurul zilelor de week-end, i a felului cum unii folosesc (sau iro-i sesc !) clipele de odihnă. Că acesti gen de spectacole se bucură de succes stătea mărturie însuși faptul că biletele erau epuizate cu o săptămînă■ înainte.■ Un fenomen la fel de interesant al i vieții artistice budapestane îl constituie originalul „Espresso szinpâd", un fel de cafe-teatru, care prezintă — în cadrul autentic al unei cafenele unde se poate bea cafea și sta la taifas cu prieteni — un spectacol inedit de... poezie, intitulat „Favoriții favoriților noștri", care durează circa o oră — o oră și jumătate. în ce constă acest spectacol ? în fiecare

seară alt grup de actori foarte populari (care nu joacă în ziua aceea la teatrul unde sînt în mod obișnuit angajați) vin aici, la „Espresso szinpâd", și recită de pe un platou minuscul, uneori chiar din mijlocul publicului, versuri ale poeților lor favoriți.între acești „poli", firește venționali, se desfășoară viața tică a capitalei ungare. Să drept „eșantion" o seară care dintr-o săptămînă oarecare : la Filarmonică, un fonic care atrage time a melomanilor datorită atît programului interpretat. cît și numelui prestigios al celui aflat la pupitrul dirijoral: Maxim Șostako- vici, fiul cunoscutului compozitor sovietic ; la Teatrul Național, recenta premieră a a- cestei stagiuni, tragedia „Moise" a clasicului maghiar Madach Imre, cu faimosul tragedian Sinkovitz Imre în rolul principal ; Ia teatrul „Katona Ioz- sef" o piesă cunoscută și publicului nostru, „Melodia varșoviană" a lui Zorin, cu nu mai puțin celebra actriță de comedie a filmului maghiar Tdrocsik Mari într-unul dintre cele două roluri ale spectacolului ; la teatrul „Iozsef Attila", o piesă a unui autor maghiar contemporan, Mester- hâzi Lăjos, „Virsta bărbăției", puternică confruntare dramatică între două concepții și două moduri de a trăi viața, punînd în discuție, cu un patetism reținut, rostul existenței și împlinirii umane ; la tradiționalul teatru „Madach" (una dintre vechi V1 ___ 1instituții teatrale din capitala ungară) : „Cui i-e ' ' “ 'ginia Woolf" a lui Edward Albee,' avînd, în unul dintre roluri, o altă stea a cinematografiei maghiare, Tolnay Klâri (cine din generația mai vîrstnică nu-și amintește de tînăra țigancă din filmele cu Javor Păi, astăzi devenită una dintre cele mai subtile și mai viguroase tragediene ale teatrului budapestan !) ; la „Pești Szinhaz", o comedie maghiară contemporană „Butoaiele", ciocnire de caractere plină de fantezie și neprevăzut pe canavaua unor fapte de viață aparent obișnuite etc....La acestea se adaugă mjulte altele, alcătuind toate un portret spiritual al unei metropole care trăiește din plin atmosfera de creație și meditație a culturii contemporane.
Victor B1RLADE/Ș1NU

concert marea
con- artis- luăm oare-sim- mul-

și mai solidefrică de Vir-

șl spectacole Ba chiar și întregime a- szinpăd"animat de’ ’ și regizori șl Latinovitz acolo un spec-

maure Tarik-ibn-Zeyd care prin anul 711 a cucerit în numai cîteva luni aproape întreaga Spanie. Maurii. în onoarea lui Ta- rik au numit Roca — „Gibcl-Tarik", adică „Muntele lui Tarik". Romanii numeau stînca „coloanele lui cealaltă fiind muntele Aby-una din Hercule",

AVARIE LA VEST

N PRETUTINDENI
S-A REALIZAT TELEVI
ZORUL PLATîncercările inginerilor japonezi de a realiza televizoare „plate" care să poată fi agățate pe pereți au. dat rezultate concrete. In Laboratorul central de cercetări al firmei „Tosiba" a fost realizat prototipul unui televizor cu kinescopul plan de 6 țoii. Ecranul kinescopului are forma cilindrică, iar tunul electronic _ este situat în partea dreaptă și nu în spate ca la televizoarele obișnuite. Datorită sistemului special de deviere, fluxul de electroni deviază sprțe stingă și ajunge pe ecran. Lățimea televizorului portabil este de numai 8 cm, iar alimentarea lui se face de la rețeaua de curent alternativ. Imaginile sînt pe deplin clare, iar calitatea lor nu este cu nimic mai prejos de- cît cea a imaginilor obținute la tuburile obișnuite. Producția în serie a noului tip de televizor nu a început încă.
„HOLD-UP"-URI IN SERIEPentru a treia oară în ultimele 15 zile, în capitala Marii Britanii bande înarmate au atacat un furgonet blindat aparținînd firmei „Security Express", firmă specializată în transporturile de fonduri bancare. Această nouă acțiune gangsterească. care a a- vut loc joi într-o suburbie a Londrei, s-a soldat cu furtul a 30 000 de lire sterline.
CUMVORITI CEL MAI 
MARE AEROPORT DIN 
LUME

O nouă aerogara, cea mai mare din lume, proiectată special pentru avioanele-gigant ,.Boeing-747“ și „Concorde", va fi construită de societatea „Pan American" ne aeroportul internațional „Kennedy" din New York. Ea. va costa aproximativ 50_ milioane dolari și va fi ter- m’nat-" în 1971, a anunțat Najeeb ITalabv, directorul companiei „Pan American". Aerogara va avea patru etaje și va fi prevăzută. eu șosele interioare care ”or permite automobilelor să-și depună pasager’’ 90 de metri le punctul de îmbarcare în a- v'on. Acoperișul clădirii va permite parcarea a 500 de automobile. Fiecare din cei 360 de pasageri transportați de un avion vor putea părăsi aeroportul în cîteva minute, bagajele fiind triate prin calculatoare electronice, care Ie vor remite proprietarilor Pe benzi rulante.
MISS MONDE 1963Penelope Plumer, o austra- liancă în vîrstă de 18 ani, a fost desemnată joi seara „Miss tnonde 1968". Alegerea făcută de juriul concursului desfășurat la Londra este apreciată de agenția France Presse ca o revenire la criterii mai clasice de apreciere a frumuseții, după ce timp de doi ani accentul se pusese mai mult de înfățișarea exotică. Intr-adevăr, noua aleasă corespunde idealurilor anticilor despre frumusețea feminină: un păr lung, blond, o talie delicată, o ținută maiestoasă. Așa a- rată cea de-a 18-a Miss monde, bibliotecara din Sydney.

de praf. Le poți fotografia și de la un pas. Nu riști decît să-ți smulgă aparatul și să ți-1 plimbe prin coroana vreunui ficus. Maimuțele acestea, adică strămoșii lor, au fost martori de-a lungul vremurilor la multe bătălii navale și măceluri pe uscat, si corăbii arzînd și scufundîndu-se la picioarele Rocii, în lungii ani de asediu cînd gibial- tarienii cădeau răpuși de foame, bombe, vărsat negru, friguri galbene și scor- but. „Gibel-Tarik" a fost vreme de zece veacuri un măr- al discordiei. Maurii pun mina pe „Gibel" și-1 stăpînesc între 711— 1309—1462, Spaniolii sînt stăpînii stîncii între 1462— 1704. Din 1704 pînă în prezent „Roca" („The Rock") este colonie britanică. De 264 ani, peste un sfert de mileniu ! Acum Spania ar dori să-și redobîndească drepturile asupra stîncii lui Tarik și Rooke. Gibraltarienii sînt ca între Scila și Caribda, între Londra și Madrid. Gibraltarul se autoguvernează prin cele trei consilii prezidate de un guvernator, dar „apărarea Rocii" și „dirijarea relațiilor sale.cu străinătatea" revin guvernului londonez, în campania pentru eliberarea tuturor coloniilor din lume, O.N.U. a trebuit să adauge două clauze speciale privind îndeplinirea autoguvernării Gibraltarului : să devină o asociație liberă sau să se integreze Ia un alt stat. Și gibraltarienii așteaptă. Iar noi, avionul de la Londra care ne va aduce piesele de schimb pentru a ne putea continua călătoria spre Biscaia și Marea Nordului.

E GIBRALTAR
radiotelegrafistului motonava avariată.antena de peNava rulează între valuri ca un albatros cu aripile frînte. Și un greier pitit între seînduri țîrîie și tî- rîie crezîndu-se în stivele de cherestea din Galați. Bancuri de pești fosfores- cenți aprind apa din jurul navei. Alerg peste hava- leaua de seînduri ude — lâ motor, la „inima navei". Șeful mecanic Grigore Roșea, ofițerii — mecanici Dumitru Ciocan și Alexandru Buțu și toți mecanicii, motoriștii și stau grămadă tonului 3. Au lașa și acum, tălpi pînă-n creștet de ulei ars — scot pistonul uriaș manevrînd „palancul-pisi- că“. Concluzia : avarie re- mediabilă. Blocăm pistonul 3 și facem calea întoarsă.

electricienii în jurul pis- și scos chiu- mînjiți din

cursala casei constructoare „Sultzer". Pe cît de mult ne grăbim noi, pe atît gi- braltarienii întîrzie, se lasă pe tînjeală. Mecanicii noștri lucrează cu îndîrjire' pistonul ce!Gibraltarul cîștigă timp
zi și noapte și pregătesc nou, pe cînd tergiversează, .și lire sterline. Două săptămîni vom stă legați de un „mol" (un dig-insulă) așteptîhd avionul de la Londra, cu piesele de schimb absolut necesare. Pînă atunci să facerp o inc'ursiune-fulger. la istoria tragică a Gibraltarului. Mai întîi o descriere. Dacă stai cu spatele spre micul port spaniol Algeciras și privești Stînca îți apare ca o gigantică balenă de piatră". eșuată pe țărmul Spaniei și străpunsă de zeci de harpoane : stîlpii meta-

de George DAN

blocurilor și vilelor, de semnalele roșii ale pistei. Ruinele „Castelului Maur" sînt discret luminate cu reflectoare albe și violete.Ziua, vezi zidurile for- tăretelor medievale, deschiderile săpate în stîncă de unde pîndesc guri de tunuri, galeriile subterane însumînd vreo 60 km. Apoi străbați de-a lungul portului contorsionata stradă principală, „Main Street", fără trotuare, cu magazinele și mărfurile în- stradă, cu negustori indieni, spanioli și marocani care te trag .de mînecă să cumperi carpete din Italia, statui din India, tranzistoare din

terasate sînt ' pline de soldați britanici, muncitori genovezi. maltezi, portughezi, spanioli și vilegia- turiști desculți și pletoși ca zlătarii, care vin din Anglia. Inscripțiile țipătoare te urmăresc la tot pasul : „Păstrați Roca lui Rooke !“ (Amiralul englez care a smuls Gibraltarul din mîi- nile spaniolilor în Apoi „Apărați Roca tanică „Roca e a tră" etc. Steagurilenice sînt zugrăvite pe mașini, pe străzi, pe acoperișuri și pe spițele de la roțile trăsurilor cu cai și zurgălăi. Este rezultatul concret al unei campanii deliberate de respingere a cererii, autorităților guvernamentale spaniole de a li se restitui .,Stînca".Numele Gibraltarului vine de la numele căpeteniei

1704). bri- noas- brita-

la, astăzi numit „Dealul Maimuțelor". Prin extindere, marinarii i-au spus stîncii — „Muntele Maimuțelor". pentru că Gibraltarul e singurul loc din Europa unde trăiesc în libertate maimuțele Macaca Sylvana, mari și cu pârul roșcat. Gibraltarienii se îngrijesc de hrana lor ; altcum maimuțele năvălesc pe geamuri în case și-și procură singure de-ale gurii. Am întîlnit o turmă de „roșcovane" lîngă ruinele Castelului Maur. Se căță- rau pe gardurilezid, prin ficușiiînalți decît nucii, zbăntuiau mașinilor, sune a fier vechi. Cele mici își făceau de lucru cu o- glinzile și parbrizele încer- cîndu-le cu dinții și pi- păindu-le cu labele pline

de mai sau se pe caroseriile făcîndu-Ie să

*
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PLECAREA TOVARĂȘULUI 
LEONTE RĂUTU

LA CONGRESUL P. C. DIN BELGIA
Vineri a plecat, la Bruxelles tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pentru a participa la cel de-al XIX-lea Congres al Partidului Comunist din Belgia.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, erau prezenți tovarășii Va-

0 delegație guvernamentală 
română a plecat spre Cairo

Vineri a plecat spre Cairo o delegație guvernamentală condusă de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, care, la invitația guvernului R.A.U., va participa la lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei guvernamentale mixte ro- mâno-egiptene și va semna proto-
PE MALUL LACULUI BICAZ

O nouă și modernă 
gară fluvială

Pesto puțină vreme, cabanele necorespunzătoare ce adăposteau provizoriu diferitele servicii ale portului de pe malul lacului Bicaz vor fi demolate, lăsînd loc modernei și impunătoarei clădiri a noii gări fluviale. în întregime metalică, construcția instalată pe cinci uriașe flotoare a fost concepută în așa fel încît să asigure cele mai bune condiții de lucru personalului portuar, iar pasagerilor maximum de coiifort.Două elegante săli de așteptare, cu ptireții îmbrăcați în panouri de melamină și avînd lumină de neon indirectă, ocupă, împreună cu un bufet-bar, parterul clădirii. La etaj se află birourile căpităniei portu-

SPORT
ASEARĂ ÎN „CUPA BUCUREȘTiULUI" LA HANDBAL

Echipa României a învins 
formația Ungariei cu 17-11în sala, sporturilor de la Floreasca a continuat ieri competiția de handbal masculin pentru „Cupa Bucu- reștiului". în cel de-al 100-lea meci internațional, echipa României a obținut o aplaudată victorie cu scorul de 17—11 (8—4), în fața reprezentat!-

Atac al handbaliștilor noștri în meciul de aseară, cu echipa Ungariei 
Foto : M. Cioc

F0TML

Lotul Elveției pentruAntrenorul naționalei elvețiene de fotbal, Erwin Ballabio, a comunicat la F.I.F.A. lotul celor 22 de fotbaliști selecționați în vederea meciului pe care echipa Elveției îl va susține la 23 noiembrie la București cu reprezentativa României, în cadrul preliminariilor campionatului mondial.Iată lotul celor 22 de jucători: portari : JEAN-PAUL BIAGGI (St Gallen), KARL GROB (F.C. Ziirich), MARIO PROSPERI (Lugano) ; apărători : RENZO BIONDA (Bellinzona), ROLAND CITHERLET (Grasshoppers), OTTO MESSERLI (Young Boys), BRUNO MICHAUD (F.C. Basel), GEORGES PERROUD (Sion), PETER RAMSEIER (F.C. Basel), PIRMLN STIERLI (F.C. Ziirich), ELY TACCKELLA (Lausanne). RICHARD DURR (Lausanne), UELI GUGGIS- BERG (Young Boys), KOBI KUHN (F.C. Zurich), KARL ODERMATT (F.C. Basel). FLAVIO SIGNORELLI (Lugano) ; atacanți • VINCENZO BRENNA (Lugano). DANIEL JF.A.N- DUPEUX (Chaux de Fonds), FRITZ KUNZLI (F.C. Zurich), RENE—PIERRE QUENTIN (F.C. Zurich). GEORGES VUILLEUMIER (Lausanne), CHRISTIAN WINIGER (F.C. Ziirich). 

sile Vîlcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Ion Teo- reanu, șefi de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid.(Agerpres)

colul și listele de mărfuri privind schimbul comercial dintre cele două țări pe anul 1969.Delegația română va pleca apoi la Aman, la invitația guvernului Iordaniei, în legătură cu semnarea unor acorduri economice dintre România și Iordania. (Agerpres) 

lut și personalului tehnic, cabina dispecerilor, o sală de recepție și o terasă exterioară de unde călătorii vor putea admira maiestuosul baraj și salba hidrocentralelor de pe Bistrița.în imediata apropiere a gării fluviale, aflată în faza ultimelor finisări, s-au deschis două noi șantiere, al unui motel cu o capacitate de 80 de locuri și al unei cabane cu 100 de locuri. De asemenea, se amenajează două spații pentru parcarea autovehiculelor și o șosea de acces. Toate aceste obiective turistice sînt prevăzute a fi terminate în cel de-al doilea semestru al anului viitor. (Agerpres)

vei Ungariei. Iugoslavia a învins cu 22—16 (14—13) echipa de tineret a României, iar R. S. S. Gruzină a întrecut cu 22—21 (12—11) echipa Spaniei.Astăzi de Ia ora 17 are loc meciul restanță România — R.S.S. Gruzină.

meciul cu RomâniaNu a fost selecționat cunoscutul internațional Rolf Blattler, care nu se află în prezent într-o formă corespunzătoare.în funcție de comportarea pe care acești 22 de jucători o vor avea la jocurile etapei de duminică a campionatului elvețian, dintre ei se va alcătui un nou lot de 16 jucători. A- ceștla se vor reuni luni la Ziirich într-un cantonament comun, urmînd ca vineri dimineață să se îndrepte pe calea aerului spre București.Reorganizarea competițiilor europene de fotbal?
Secretarul Uniunii europene de 

fotbal, Hans Bangerter, aflat la o 
conferință in Anglia, a declarat că 
in prezent se studiază un proiect 
de reorganizare a competițiilor eu
ropene de fotbal, in scopul decon- 
gestionării programului internațio-

VIZITA UNEI DELEGAȚII A 
INSTITUTULUI UNIFICAT DE 

CERCETĂRI NUCTEARE-DUBNAO delegație a Institutului unificat de cercetări nucleare-Dubna condusă de acad. N. N. Bogoliubov. directorul institutului, a vizitat în cursul zilelor de 12—14 noiembrie a.c. Institutul de fizică atomică București și s-a întîlnit cu reprezentanți ai Comitetului de energie nucleară și Consiliului național de cercetări științifice cu care a avut un schimb de păreri asupra problemelor de interes comun privind dezvoltarea colaborării în cercetarea științifică.

„500 DE ANI 
DE ȘTIINȚĂ DANEZĂ”în cadrul schimburilor culturale dintre România și Danemarca, vineri a fost inaugurată, în incintă Ateneului Român, expoziția „500 de ani de știință daneză1*, organizată sub egida Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Sînt prezentate primele tipărituri din Copenhaga, fotografii și copii după documente privind activitatea vechilor universități daneze, diferite opere ce ilustrează contribuția savanților danezi la dezvoltarea științei mondiale etc. La vernisaj au luat parte Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Octav Li- vezeanu, vicepreședinte al Institutului român , pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai Unor instituții științifice și culturale bucu- reștene, un numeros public. Au fost de față Richard Wagner Hansen, însărcinatul cu afaceri ad-in- terim al Danemarcei la București, membri ai ambasadei și alți membri ai corpului diplomatic acreditați în România. La deschiderea expoziției au rostit scurte cuvîntări Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și R. Wagner Hanșen.Cu același prilej. însărcinatul cu afaceri ad-interim al Danemarcei a oferit după amiază o recepție.(Agerpres)

IERI, LA HOCHEI
Ieri la patinoarul artificial din Ca

pitală au continuat meciurile din cadrul 
campionatului republican de hochei 
pe gheață. Echipa Agronomia Cluj a 
învins cu severul scor de 7—0 (2—0, 
3—0, 2—0) echipa Institutului de pe
trol și gaze. In focul următor s-au întîlnit formațiile Dinamo București și 
Avintul Miercurea Ciuc, victoria reve
nind cu scorul de 11—4 (4—3, 2—1, 
5—0) primei formații.ÎN CÎTEVA RÎNDURIASEARĂ, IN LOCALITATEA CEHOSLOVACĂ UHERSKE HRA- DIȘTE a avut loc întîlnirea internațională de handbal dintre echipele feminine ale României și Cehoslovaciei. Handbalistele noastre au obținut victoria cu scorul de 10—9.ÎN 'ORAȘUL GORI a început un turneu de șah la care, alături de cunoscuți mari maeștri și maeștri sovietici, participă și campioana mondială Nona Gaprindașvill. în prima rundă, Nona Gaprindașvill l-a învins pe G. Muknasvili, în timp ce fostul campion mondial Mihail Tal a fost învins de tînărul maestru Aleksandr Bokuceava.ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A ORGANIZATORILOR DE CURSE CICLISTE, întrunită la Paris, a stabilit în principiu programul competițiilor pe anul 1969 ce va fi supus spre aprobare în cadrul reuniunii de calendar a U.C.I., care va.avea loc la Geneva între 27—29 noiembrie, între altele s-a hotărît ca Turul Italiei să se desfășoare între 16 mai și 8 iunie, iar startul în Turul Franței să se dea Ia 25 iunie. Participanții la ședința de la Paris au readus în discuție propunerea ca în viitor campionatele mondiale de ciclism — pistă și șosea — să se desfășoare separat.ÎN CADRUL TURNEULUI ÎNTREPRINS ÎN NORVEGIA, echipa de hochei pe gheață a Canadei a susținut două întîlniri cu selecționata țării gazdă. în primul joc, disputat la Bergen, nocheiștii canadieni au terminat învingători cu scorul de 7—2 (3—1, 3—0, 1—1). A doua întîl- nire s-a desfășurat la Stavanger,' victoria revenind tot oaspeților cu scorul de 8—1 (3—1, 1—0, 4—0).

nai. Bangerter a arătat că numai 
în sezonul trecut s-au disputat 
peste 600 de meciuri (în medie 11 
meciuri pe săptămină in decurs de 
9 luni) in diferitele cupe și turnee 
continentale.

Manifestări consacrate 
semicentenarului 

unirii Transilvaniei cu România
Vineri, a avut loc la Brașov un simpozion consacrat semicentenarului unirii Transilvaniei cu România, organizat de filiala din Brașov a Uniunii ziariștilor. Cu acest prilej, au fost prezentate comunicările : Unele principii ale declarației de la Alba Iulia; Unirea o- glindită în presa din Brașov ; Semnificația istorică a unirii și contribuția locuitorilor orașului Brașov la desăvîrșirea unității statale.în încheierea simpozionului, tineri scriitori din Brașov au citit

Știri culturale

Orchestra simfonică a Filarmonicii 
de stat din Bacău a prezentat, vineri, 
un concert extraordinar cu concursul 
violonistului Andreas Rohn și al violon
celistului Wolfgang Mehlhom din R.F. 
a Germaniei. Ei au interpretat concer
tul pentru violină și cello de Brahms, 
sub bagheta dirijorului Ion Drăcea. 
Concertul a mai cuprins patru schițe 
rustice de Mihail Andricu și simfonia 
I de Beethoven.

vremea
Ieri In (ară : Vremea a fost umedă și închisă, continuînd să se răcească. Au căzut precipitații sub formă de lapovită și ninsoare în Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea de nord a Munteniei și sub formă de lapoviță, ploaie și burniță în Banat, sudul Munteniei și Dobrogea. Vîntul a suflat potrivit, cu Intensificări în zona de munte, Bărăgan și în Dobrogea, predominînd din sectorul estic. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 5 grade la Joseni și plus 7 grade la Sfîntu Gheorghe- Deltă. în București : Vremea a fost umedă și închisă. Au căzut precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări din sectorul estic. Temperatura maximă a fost de 1 grad.Timpul probabil pentru zilele de 

17, 18 și 19 noiembrie. în țară : Vremea se menține rece șl umedă. Cerul va fl mai mult acoperit, exceptînd
DE LA „CHIMIC A“ 
DIN CLUJîntreprinderea orășenească „Chimica' din Cluj este cunoscută pentru calitatea produselor sale. O qamă variată de articole cu diverse întrebuințări iese pe poarta întreprinderii clujene. în completarea ansamblului mobilierului oricărei încăperi se pot încadra comodele televizor „Sighet', bibliotecile „Făgăraș* și fotoliile „Sibiu'.Fabrica „Chimica' mai produce și livrează și curele de ceas, stilourile „Feleacul*. „Dacia*, „Carpați* și tocurile școlare din masă plastică. De asemenea, ea furnizează sacoșe pentru piață, pentru spori și excursii, precum și capete de autosifoane din relon șf oxid verde de crom pentru prepararea vopselelor la zugrăvit.

(Urmare din pag. I)230 000 lei beneficii și vor realiza 540 000 lei. Vor da, de asemenea, beneficii șl întreprinderile agricole de stat Mînăstirea, Oltenița, Periș, Mihăilești, Crevedia, Drăgănești- Vlașca și altele.Cum se face totuși că, în condiții economice asemănătoare, unele întreprinderi reușesc să dea economiei naționale beneficii, iar altele pierderi de milioane ? Să ne ocupăm mai mult de sectorul zootehnic, care a fost influențat mai puțin de efectele secetei. Iată cum stau lucrurile din acest punct de vedere la I.A.S. Buftea. La această întreprindere sectorul zootehnic trebuie să aibă la sfîrșitul acestui an 900 de vaci și 450 scroafe. încă de la' începutul anului ferma de porci și sectoarele de creștere a vacilor de la două ferme mixte au fost prevăzute să aducă... pierderi. Șl vor aduce pagube de peste un milion. 'Aceasta numai din zootehnie, pentru că așa cum ne-a relatat economistul șef al întreprinderii, Sebastian Iriminoiu, față de planul de beneficii, simbolic de altfel, de 221 000 lei, unitatea respectivă își va încheia activitatea cu pierderi de 2 800 000. Care sînt cauzele ? în anul trecut întreprinderea nu a asigurat necesarul de furaje pentru 500 de vaci și 300 de capete tineret bovin, astfel că toată iarna aceste animale au fost hrănite doar ca să nu moară de foame. Faptul în sine a influențat în mod direct nerealizarea planului de lapte și depășirea celui de cheltuieli. încă din anul trecut întreprinderea a funcționat cînd fără director, cînd fără tehnolog-șef. Dar nici trustul nici departamentul n-au luat măsurile necesare pentru ca lipsa a- cestor cadre să nu perturbeze activitatea întreprinderii. La ferma de porci, planul de cheltuieli indică suma de 4 678 000 lei pentru obținerea unor venituri de... 2 546 000. Dacă la această ultimă sumă adăugăm pierderile planificate de 479 000 și valoarea 

din lucrările lor dedicate aniversării semicentenarului unirii Transilvaniei cu România.în cadrul manifestărilor prilejuite de semicentenarul unirii Transilvaniei cu România, la Reghin s-a deschis vineri o expoziție dedicată acestui eveniment. Expoziția cuprinde un mare număr de documente originale, fotocopii, fotografii și alte materiale oglindind o serie de acțiuni desfășurate în această parte a țării în favoarea unirii Transilvaniei ou România.

In amfiteatrul Universității din Ti
mișoara a avut loc vineri un simpozion 
dedicat lui Emil Racoviță, cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de la nașterea 
renumitului om de știință român. In 
cadrul simpozionului, organizat de Co
mitetul municipal de cultură și artă, 
in colaborare cu Facultatea de științe 
naturale, s-au făcut expuneri despre 
viața și activitatea științifică și des
pre opera lui Emil Racoviță, fondatorul 
speologiei modeme.

nord-estul țării, unde va deveni variabil. Vor cădea precipitații sub formă de ninsoare la început, apoi cu tendința de a se transforma în lapovită și ploaie. Vîntul va sufla potrivit, cu intensificări pînâ la tare în prima parte a intervalului, predominînd din sectorul estic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 9 grade și plus 1 grad, izolat mai coborîte, iar maximele între minus 5 și plus 5 grade. în București : Vreme rece și umedă, cu cerul mai mult acoperit. Vor cădea precipitații temporare, mai ales sub formă de ninsoare. Vînt potrivit din sectorul estic. Temperatura staționară.
LOTOTragerea din 15 noiembrie 1968

81 24 37 31 17 66 47 62 5 39 60 67Fond de premii: 817 860 lei.
Autoturisme in 
număr nelimitatPeste 750 de autoturisme de diferite mărci și capacități au intrat anul acesta în posesia celor care au fost fericit inspirați Ia completarea buletinelor pentru sistemele de joc Loto Pronosport.Tragerea excepțională Loto de marți, 19 noiembrie, oferă un nou prilej de a obține autoturisme. La această tragere Administrația de Stat Loto Pronosport atribuie, în număr nelimitat, autoturisme Volga, Renault 10 și Major și Mosk- vici 408 cu 4 faruri și radio. De asemenea, se vor acorda diferite premii în numerar. Premiile se vor da în urma efectuării a 10 extrageri în- sumînd în total 120 de numere.Cu bilete seria „F”, de 20 lei, se poate participa la toate extragerile, șansele fiind, deci, sporite.

producției neterminate de 467 000, rezultă că „dispar** 1 186 000 lei. Dar unde ? „Nici eu nu știu, precizează șeful fermei, medicul veterinar Vic
tor Bogoș. După calculele mele, vom lichida pierderile planificate și vom depăși, în unele cazuri cu mult, toți indicai orii de plan. Totuși, o anumită situație pentru mine rămîne inexplicabilă. De ce nu se respectă profilul fermei și nu se planifică producția în funcție de posibilitățile 

în plan - beneficii, 
in realitate - pierderi

existente ? Deși s-a stabilit că ferma produce material de selecție, totuși nu se respectă acest lucru. Am fost obligat să predau grăsuni în loc de purcei pentru prăsilă, cheltuind o mulțime de bani în plus'*.La carențele trustului se adaugă tendința unor conducători de întreprinderi și șefi de ferme de a merge pe linia stabilirii unor planuri de cheltuieli cu mult mai mari decît veniturile ce urmează a fi obținute. La un plan de venituri de 6 498 000 lei la ferma mixtă nr. 1 din cadrul I.A.S. Piatra s-au stabilit cheltuieli de 7 241 000 lei, adică s-a pornit din capul locului cu gîndul să se piardă 743 000. După cum a constatat și comisia economică a Comitetului județean de partid Teleorman, aceste pierderi planificate se datoresc opticii de minimă rezistență

viața internațională

Delegația 
m vizita 
uzine din

VARȘOVIA 15. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite . Vineri dimineața, delegația P.C.R., condusă de tovarășul Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., care participă la lucrările celui de-al V-lea Congres al P.M.U.P., a făcut o vizită la Uzina „Roza Luxemburg'* din Varșovia. Delegația P.C.R. a fost însoțită de Șt. Wylupek, ministru adjunct al industriei constructoare de mașini, Șt. Pychala, secretar al Comitetului orășenesc de partid Varșovia, și de directorul uzinei. După vizitarea secțiilor uzinei a avut loc o întîlnire cu activul de
Lucrările Congresului 

P.M.U.P.
VARȘOVIA 15 (Agerpres). -Vineri, în cea de-a 5-a zi a lucrărilor Congresului al V-lea al P.M.U.P. au continuat dezbaterile pe marginea raportului Comitetului Central Au luat cuvîntul Jozef Cyrankiewicz, membru al Biroului
P. C. Frances despre sâtaațsa 

politică din țarăPARIS 15. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal. transmite : într-o declarație în care a- nalizează situația politică din țară, Biroul Politic al Partidului Comunist Francez constată că, după marile mișcări ale muncitorilor și intelectualilor din lunile mai—iunie a.c., trebuie întărită lupta pentru a- părarea cuceririlor democratice și pentru extinderea lor. P.C.F. acordă sprijinul său total revendicărilor muncitorilor și intelectualilor, țăranilor muncitori, proprietarilorPuternice demonstrații studențești în SudanKHARTUM 15 (Agerpres). — La instituțiile de învățămînt superior din capitala Sudanului au loc mari demonstrații ale studenților, anunță agențiile de presă. Universitatea din Khartum a test închisă, la institutele politehnic și pedagogic cursurile au fost suspendate, iar studenții institutului agronomic au declarat grevă. La demonstrații participă și o parte din elevii școlilor medii din Khartum. Participanții la demonstrații și greve cer autorităților să interzică organizația politică și religioasă Frații musulmani**, a cărei activitate a stîrnit protestele studenților și ale opiniei publice democratice din Sudan.Studenții și elevii participanți la aceste acțiuni au cerut, de asemenea, efectuarea unei reforme a sistemului de învățămînt.
care guvernează încă activitatea economică a mai multor unități din agricultura de stat. într-un studiu întreprins la această unitate se arată că cele mai multe pierderi provin de la planificarea superficială, din lipsa de corelare dintre prețul de cost și cel de vînzare. Numai datorită neglijării acestui aspect la sectorul taurin ferma are planificat să piardă 302 000 lei. La această cauză se adaugă nerealiza- 

rea sporului în greutate al animalelor și a producției de lapte determinate de furajarea unilaterală și de cazarea necorespunzătoare. Neajunsurile semnalate vor conduce în final la majorarea pierderilor din acest an cu încă 917 000 lei.Un mod de planificare defectuoasă îl oferă ferma Olt din cadrul I.A.S. Lița, unde pierderile planificate de 436 000 lei au fost stabilite numai datorită necunoașterii adevăratului potențial al fermei. Nici sistemul de evidență pe grupe de animale, la îngrășătorie, nu exprimă a- devărata situație din fermă. Deși se cunoștea calitatea animalelor aduse în îngrășătorie, totuși s-a stabilit încă de la începutul anului ca numai 70 la sută din acestea să fie livrate la calitatea I. Asemenea exemple arată că sistemul de planificare cu pierderi din unele ferme și în

P. C. R.
la două
Varșovia

9conducere al uzinei. în cadrul căreia oaspeții au fost informați despre preocupările actuale și realizările colectivului de muncă al uzinei.în aceeași zi, membrii delegației P.C.R. au fost oaspeții constructorilor d“ autoturisme de la Uzina „F.S.O." din Varșovia. Au fost vizitate halele secției de montare a noilor automobile poloneze care se produc după o licență a firmei „FIAT“ în cadrul unei întîlniri cu activul de conducere al întreprinderii, directorul uzinei a înfățișat oaspeților succesele și preocupările colectivului uzinei „F.S.O.**.

Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, A. Piontkowski, președintele Consiliului Principal a U- niunii studenților polonezi ți alți delegați.

mici și mijlocii de pămfnturf șl sprijină, de asemenea, acțiunile studenților, elevilor și cadrelor didactice pentru o reformă democratică a învățămîntului.Documentul Biroului Politic al P.C.F. arată în încheiere că una din sarcinile esențiale rămîne lupta în favoarea păcii, iar organizațiile de partid sînt chemate să desfășoare o largă activitate în sprijinul luptei pentru independență a poporului vietnamez.
JAPONIA

Regrupări înaintea 
convenției Partidului •>

liberal democratTOKIO 15 (Agerpres). — După cum transmite agenția Jiji Press, doi dintre candidații la președinția Partidului de guvernămînt liberaldemocrat, Takeo Miki și Shigesa- buro Maeo, și-au unit forțele pentru a împiedica realegerea pentru a treia oară în această funcție a primului miniștru, Eisaku Sato. Acordul prevede ca, în cazul în care nici unul din candidați nu obține majoritatea necesară (de 229 voturi) la primul tur de scrutin, voturile să fie acordate celui mai bine plasat dintre cei doi oameni politici.Alegerile vor avea loc cu prilejul convenției Partidului liberal-democrat, care urmează să înceapă la 27 noiembrie.
treprinderi este practicat de conducătorii acestora pentru a se pune la adăpost de griji și pentru a beneficia de premiere fără merite.în legătură cu activitatea din acest an a întreprinderilor de stat din Trustul I.A.S. București, am cerut și păr rerea ing. I. Burcea, directorul a- cestui for tutelar : „în afară de principala cauză, seceta, care a influențat obținerea unor producții sub plan, cu cheltuieli mari, .în special la porumb, pierderile care se vor înregistra provin din alte cauze. Unele cadre de conducere de la I.A.S. Zimnicele, Lița, Schela, Prundu, Fundeni nu au dat dovadă de pricepere tehnică și de spirit organizatoric și gospodăresc. O altă cauză o constituie, în multe unități, proasta amplasare a culturilor. La I.A.S. Giurgiu și Dudu, de exemplu, amplasarea culturilor de cartofi în locuri unde nu s-a putut a- sigura apa a avut urmări grave. Același lucru s-a întîmplat cu mazărea pentru conserve. Nu a existat preocupare pentru specializarea fermelor, în special în județul Teleorman. Multe ferme sînt mixte, dețin prea multe categorii de animale. Referitor la sectorul zootehnic, e demn de remarcat faptul că, cu toate condițiile de secetă, a fost asigurată întreaga bază furajeră necesară pentru 1968—69".După cum se vede, în cadrul trustului zonal București s-a pornit greoi în acțiunea de rentabilizare a întreprinderilor agricole de stat. în cele mai multe cazuri, planurile sînt astfel alcătuite încît rezultatele să permită doar încadrarea în niște canoane stabilite și ele la limita de jos a eficienței economice. Este necesar ca atît trustul cît și Departamentul I.A.S. să analizeze întreprinderile agricole care dau pierderi, să asigure ca planurile de producție pe anul viitor să fie stabilite în funcție de potențialul fiecărei unități în parte, să ducă, în mod real și nu numai pe hîrtie, la rentabilizarea tuturor întreprinderilor și fermelor a- gricole.



în cercurile
financiare

TENSIUNE
IN LIBAN

PARIS 15. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal/ transmite : In cadrul unei conferințe de presă,. Than Le, purtătorul de cuvînt al delegației R. D. Vietnam la convorbirile americano-vietna- rrieze de la Paris, a reafirmat poziția R. D. Vietnam și a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud cu privire la ținerea unei conferințe în,patru, conform înțelegerii intervenite între S.U.A. și R.D.V. El a declarat că „S.U.A. 
trebuie considerate răspunzătoare 
pentru absența reprezentanților ad
ministrației de la Saigon. R. D. 
Vietnam și Frontul Național de E- 
liberare au propus începerea, fără 
întîrziere, a conferinței, la început în trei — R.D.V., F.N.E. și S.U.A. 
— în vederea căutării unei soluții 
pașnice a problemei vietnameze, 
urmînd ca, atunci cînd reprezen
tanții administrației de la Saigon 
vor sosi, să participe și ei Ia con
ferință. Este însă inutil ca aceștia 
să fie așteptați". Din nefericire, a adăugat Than Le, partea americană refuză mereu această propunere logică, cu privire la începerea lucrărilor conferinței.Purtătorul de cuvînt al delegației R. D. Vietnam a condamnat intensificarea agresiunii americane în Vietnamul de sud și violarea repetată a spațiului aerian al R. D. Vietnam de avioane de recunoaștere cu și fără pilot, precum și intensificarea bombardamentelor a- mericane asupra zonei demilitarizate și asupra întregului teritoriu af Vietnamului de sud.

în ultimele zile în Franța au avut loc o serie de manifestări de solida
ritate ale opiniei publice cu Frontul Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud. Comitetul național pentru sprijinirea și victoria poporului vietnamez 
a adresat un apel opiniei publice din Franța în care se pronunță pentru 
„începerea de tratative în trei (F.N.E., R.D.V. și S.U.A.), dacă administrația 
de la Saigon refuză să-și trimită reprezentanții la Paris". în fotografie : o 
demonstrație la Paris în sprijinul F.N.E.

Independența și suveranitatea
— condiții ale progresului 

economic și social 
DEZBATERILE DIN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE SO

CIALE, CULTURALE ȘI UMANITARE AL O.N.U.

occidentaleîn ultimele zile, bursele vest- europene au cunoscut momente de tensiune. Bursa din Paris a fost cuprinsă din nou de febra aurului. Joi după-amiază a fost vîndut aur în valoare de 30 milioane franci. Cercurile financiare pariziene a- preciază că aceste vînzări masive de metal prețios se datoresc, mai ales, majorării taxei de scont.La bursa de devize din Frankfurt, dolarul — moneda-cheie a sistemului monetar interoccidental 
— a înregistrat cel mai scăzut nivel de schimb după criza aurului din luna martie a anului a- cesta. Pe de altă parte, cursul mărcii yest-germane a depășit plafonul fixat în cadrul Fondului Monetar Internațional. Vineri seara s-a anunțat o ședință extraordinară. învăluită de secrete, a membrilor din conducerea Băncii federale vest-germane. De asemenea, la Paris s-a anunțat că la 16 noiembrie se reunesc la Basel guvernatorii principalelor bănci centrale occidentale. Scopul a- cestei reuniuni, scria agenția France Presse, este găsirea unor remedii de apărare a actualului sistem monetar interoccidental.

• MANIFESTAȚIILE 
AU FOST INTER
ZISE. • PREMIERUL 
YAFI A LANSAT UN 
APEL LA CALMBEIRUT 15 (Agerpres). — Prin- tr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri, manifestațiile au fost interzise pe întreg teritoriul Libanului, transmite agenția France Presse, citînd surse oficiale din Beirut Vineri dimineața, la Beirut a avut loc o reuniune guvernamentală, condusă de președintele statului, Charles Helou, în cadrul căreia a fost examinată situația creată în țară în urma manifestațiilor care au avut loc în ultimele zile în capitală și la Tripoli și în urma ciocnirilor înregistrate între grupuri de tineri a- parținînd unor tendințe politice diferite.Un purtător de cuvînt al guvernului a anunțat că forțele de securitate au primit sarcina să împrăștie orice manifestație, indiferent de genul ei. Totodată, adaugă agenția citată, primul ministru al Libanului, Abdallah Yafi, a lansat un apel la calm și la unitate națională.

încercări de a netezi 
DRUMUL ANGLIEI SPRE 
PIAȚA COMUNĂBRUXELLES 15 (Agerpres). — Ideea unei cooperări mai strînse între C.E.E. și Anglia a fost relansată la Bruxelles cu prilejul unei întîlniri între miniștrii de externe ai țărilor membre ale Pieței comune (în absența reprezentantului Franței) și ministrul de externe britanic, Michael Stewart. Reuniunea a avut loc la ambasada Angliei din Bruxelles, din inițiativa lui Michael Stewart. După cum se știe, ■ problema discutată în cursul acestei întruniri constituie un subiect de controversă în cadrul C.E.E., deoarece Franța manifestă serioase rezerve față . de

aderarea Angliei la Piața comună. Miniștrii de externe ai celor cinci țări ale C.E.E. și Angliei și-au exprimat dorința de a ridica din nou problema cooperării lor în cursul viitoarei sesiuni a Uniunii. Europei occidentale (U.E.O.). prevăzută pentru februarie 1969, la Luxemburg. Giuseppe Medici, ministrul de externe italian și președintele în exercițiu al consiliilor ministeriale ale Pieței comune si U.E.O., a fost însărcinat să coordoneze demersurile în acest sens ale colegilor săi și să ia contact cu ministrul de externe francez, Michel Debre,
OPERAȚIUNEA

LEONARDO"
A

DECLARAIIIIE PREȘEDINTELUI JOHNSONI »WASHINGTON 15 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la o conferință de presă, președintele S.U.A., Ljmdon Johnson, a afirmat, referindu-se la convorbirile de la Paris, că Statele Unite fac tot ce le stă în putință pentru determinarea administrației de la Saigon să participe Ia convorbiri. Agenția France Presse menționează însă că Johnson nu a dat un răspuns clar la întrebarea unui ziarist dacă împărtășește punctul de vedere al ministrului, apărării al S.U.A., Clark Clifford, poțrivit căruia Statele Unite ar putea continua convorbirile de la Paris fără participarea reprezentanților Sai- gonului, dacă acesta va refuza în continuare să-și trimită reprezen- tahți la Paris.

NEW YORK 15. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite i După încheierea dezbaterilor pe marginea primei părți a proiectului de „Declarație cu privire la progresul social și dezvoltare", participanții la lucrările Comitetului au început examinarea problemei „situației sociale în lume".Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor comitetului, reprezentanta României, Maria Groza, s-a referit la diferite aspecte ale situației sociale din mai multe regiuni ale lumii care indică menținerea ținui ritm lent al procesului dezvoltării sociale în țările aflate în curs de dezvoltare și a- dîncirea continuă a prăpastiei dintre aceste țări și cele avansate din punct de vedere economic. Delegată română a subliniat că „una din condițiile fundamentale ale dezvoltării sociale o constituie crearea unei baze economice sănătoase". „Delegația română — a subliniat Maria Groza — vede soluționarea acestei probleme prin încurajarea și ■ stimularea participării maselbr ia procesul de. elaborare și stabilire a programelor de dezvoltare socială".în încheierea intervenției sale, reprezentanta României a atras a- tenția asupra interdependenței din-

tre promovarea dezvoltării atît sociale, cît și economice și asigurarea unui climat internațional de pace și securitate, de colaborare multilaterală. „Independența națională bazată pe dreptul popoarelor la autodeterminare, neamestecul în treburile interne ale statelor, respectul suveranității și integrității lor teritoriale, suveranitatea permanentă a fiecărei națiuni asupra resurselor și bogățiilor lor naturale, dreptul și responsabilitatea fiecărui stat de a determina în mod liber obiectivele proprii ale dezvoltării sociale și economice sînt condiții primordiale ale progresului și dezvoltării sociale" — a declarat reprezentanta României.
ON NOU PIRAT
AL UNDELOR

/ (Urmare din pag. I)

da dolari în decurs de zece ani ca ajutor pentru învingerea subdezvoltării. Lăsînd la o parte faptul că și această sumă era mult insuficientă față de necesități, se constată azi, după șapte ani de aplicare, că nici măcar un sfert din ceea ce s-a promis nu se înfăptuiește. Secretarul adjunct al Departamentului de stat nord-ameri- can, Covey T. Oliver, admitea nu de mult că fondurile „Alianței", a- cordate de cînd a început să funcționeze, reprezintă numai 12 la sută din sumele învestite și că latino- americanii au realizat restul de 88 la sută din propriile resurse. O serie de specialiști consideră însă că cifra indicată de Covey Oliver, ar fi nereală și că de fapt contribuția S.U.A. s-ar situa între 7 și 8 la sută Dar volumul fondurilor a- cordate în 1968 (raportul cworinde si fondurile ce urmează să fie eliberate pînă la sfîrșitul anului) a- pare elocvent nu numai prin dimensiunile propriu-zise, ci si prin structură. Astfel, din 469 milioane de dolari, 389 reprezintă credite — cu dobînzi destul de piperate — plus o mică parte de „donații", și numai 80 de milioane se referă la asistența tehnică.încă și mai reduse sînt perspectivele pentru anul 1969. După repetatele amputări operate de Congresul nord-american în programul asistentei pentru străinătate, Alianța intră în faza ef de agonie. Raportul publicat de O.S.A. Informează că totalul fondurilor prevăzute pentru anul viitor va fi de 300 milioane de dolari, defalcarea pe capitole menținîndu-se procentual la același nivel. Pe marainea acestei cifre, revista chiliană „Eycilla" publică în ultimul său număr un . comentariu în care notează : „Costul a trei zile de război în Vietnam, atîta vor cheltui Statele Unite pentru ajutorul economic pe 1969 către partenerii lor latino-americani, angajați solemn în pactul Alianței pentru proares". Așadar, insiani- fianta sumă de 24 milioane dolari ce revin actualmente în medie pentru o tară va scădea la 16 milioane. Evident, există țări cu o cotă sensibil mai mare, dar pe seama scăderii corespunzătoare a „rației" altora. Suspendarea a>u- torului pentru țări ca Haiti si Panama nu cîntăreste iîn. balanță, fiindcă e vorba de parteneri cărora li se afectau sume cu totul

derizoriî (primeau în compensație măi mult sub forma de ajutor militar). Inițial, după ce Camera Reprezentanților hotărîse o scădere cu 56 la sută a ajutorului propus de președintele Johnson, fondurile Alianței pe amil viitor se cifrau la numai. 270 milioane — 70 milioane la rubrica asistență tehnică și 200 sub forma de credite — și numai în urma-protestelor vehemente ale unor lideri latino-americani din O.S.A., între care secretarul general, Galo Piaza, și economistul Carlos Sanz de Santamaria, președintele comitetului Alianței pentru progres, s-a revenit asupra deciziei.Cifrele menționate mai sus dispensează orice comentariu. Ele dezbracă cu totul mitul „Alianței" de podoabele publicitare și o înfățișează la propriile ei dimensiuni. Cercurilor politice și economice din America Latină, care cîndva au depozitat speranțe în acest program, le oferă iarăși prilej de reflecții amare. Prima din ele ar fi constatarea că nu există țara pe continent care să nu piardă anual decîteva ori mai mult de pe urma „comerțului neechivalent' cu S.U.A. în comparație cu ceea ce obține din tolba debilă a Alianței. Pe măsură ce fondurile scad, termenii schimburilor se înrăutățesc. La urma urmelor, este iluzoriu ca America Latină să conteze în eforturile sale de avans economico- industrial pe eficiența unei formule în cadrul căreia una din părți monopolizează beneficiile, iar cealaltă prejudiciile.„Protagoniștii șl responsabilii Alianței pentru progres, scrie ziarul peruvian „El Comercio", ne a- jută să înțelegem tot mai limpede că soluțiile pentru dezvoltarea Americii Latine trebuie căutate într-o direcție contrară față de cea propagată» de ei. Numai utilizarea rațională și mobilizarea propriilor noastre resurse, în cadrul unor schimburi internaționale largi, neînchistate în limitele de pînă acum, nestînjenite de perfide tabu-uri politico-ideolo- gice, ne pot oferi baza necesară pentru desfășurarea unei cruciade cu perspective sigure de izbîndă contra flagelului subdezvoltării. Am avut timp și dovezi suficiente să ne dăm seama că «ajutorul dezinteresat» e pură retorică pusă în mișcare de interesele «generoșilor», etern contrare celor ale noastre".
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>>

Instalat pe fosțul torpilor al >> 
marinei americane „Galaxy", 
ancorat între coasta de nord a « 
R.F.G. și insula Helgoland, în << 
afara apelor teritoriale vest-ger- >$ 
mane, postul pirat „Radio >> 
Nordsee" anunță pentru 1 de- ?? 
cembrie începerea emisiunilor << sale. Înzestrat cu puternice \\ 
transmițătoare. el va putea fi y) 
captat pe o rază între 500— >> 1 000 km, nu numai în R.F.G., zz ci și în alte țări. Programul său ZZ 
va fi format din muzică „beat" 
și „pop", intercalată de re- \\ 
clamă.

Relatând această știre, presa )) 
occidentală evocă povestea pos
tului pirat „London Radio" care, 
instalat pe același vas în fața 
coastelor britanice, a provocat 
multe necazuri autorităților en
gleze. Trei ani a durat războ
iul împotriva piratului, pînă 
cînd . nava a fost nevoită să 
se retragă. Acum, reutilată la 
un șantier din Hamburg, co
mandată de același căpitan, ea 
se pregătește să-și reia . activi
tatea sub un alt nume.

Se ridică întrebarea: ce a de
terminat firma elvețiană „Glo
ria International" — comandi
tara postului — să se aventu
reze în această afacere? Răs
punsul ni-l dă ziarul „Die Taț", 
care arată că o secundă de re
clamă costă 23 de mărci vest- 
germane și că ofertele au și în
ceput să sosească.

Există toate indiciile că, în
tr-un viitor apropiat, vom asis
ta din nou la un înverșunat 
război împotriva „piraților un
delor" — o varietate modernă 
a eternei concurente capita
liste.

G. O.

FINANCIAL TIMES

Negocierile angîo-rhodesiene din nou in impasSALISBURY 19 (Agerpres). — Deși abia reluate, negocierile an- glo-rhodesiene par să fi ajuns din nou în lisbury france primul și negociatorul Thomson, însoțiți de colaboratorii respectivi, au conferit timp de o
impas, transmite de la Sa- corespondentul agenției Presse. Vineri dimineața, ministru rhodesian, Smith, britanic, George

oră la Salisbury, într-o clădire a armatei. „A fost o întrevedere dură", scrie corespondentul agenției Reuter, menționînd că, după a- n urnite indicii, actualul dialog se va încheia mult mai repede decît se sconta, fără să aducă nimic nou în soluționarea mult dezbătutei probleme a situației din Rhodesia.

EȘUATMim‘și schițe do me
canisme- și mașini de 
zburat,'. peisaje, carica
turi, într-un cuvînt o 
panoramă completă a 

... ... preocupărilor științifice 
.Ambrosia- și artistice ale genialu

lui Da Vinci, valoarea 
sa fiind inestimabilă.

Furtul, după cum 
era de așteptat, a stâr
nit o vie emoție în Ita
lia: Poliția, inclusiv
„Criminalpolul”, a fost, 
pusă în stare de alar
mă. După cercetări mi
nuțioase, făcute atât în 
Italia cît și în alte țări,

Deschiderea
ministerial alBRUXELLES 15 (Agerpres). — în capitala Belgiei au luat sfîrșit vineri a 14-a sesiune anuală a Adunării Generale a Organizației Tratatului Atlanticului de nord (N.A.T.O.), la care au participat parlamentari din cele 15 țări membre, și reuniunea miniștrilor apărării, la care Franța nu a fost reprezentată.La sediul N.A.T.O. din Bruxelles au început vineri lucrările Consiliului ministerial al N.A.T.O. Prima întîlnire a celor 15 miniștri de ex-

Consiliului
N. A. T. O.terne a fost deschisă de Willy Brandt, actualul președinte al sesiunii. Consiliul a ascultat raportul prezentat de secretarul general al N.A.T.O., Manlio Brosio.In cuvîntările rostite, mai mulți miniștri s-au pronunțat pentru întărirea potențialului militar al N.A.T.O., ceea ce a contrastat cu dorința altor vorbitori de a înainta pe calea destinderii internaționale.Lucrările Consiliului continuă sîmbătă. ministerial

(De la coresponden
tul nostru, N. Piticea).
— Cele două file din
vestitul „Codice atlan- 
tico" al lui Leonardo 
Da Vinci, furate de la 
bibliotecă 
na" din Milano, au re
venit aici... prin poștă, 
vineri dimineața. Prin
tre cele 15 000 de 
plicuri diferite sosite 
din Elveția se afla și 
unul adresat directoru
lui bibliotecii, conți- 
nînd prețiosul manu
scris. In acest fel s-ar 
părea că totul este în . ,
ordine și că dosarul îndeosebi în Franța, au 
„Ambrosiana” poate fi fost descoperlți atît 
clasat.

Despre c» este vor
ba ?

Capitolul italian al 
furturilor de opere este 
foarte bogat. De la 
biblioteca „Ambfosia- 
na“, fondată în 1090, 
au dispărut în ultima 
vreme o serie de „pie
se rare", cum ar ti o 
pînză pictată de Brue
ghel, un codice ilustrat
— datând din 1 400 — 
etc., la. care se adau
gă filele din „Codice a- 
tlantico". Acest codice 
cuprinde 1 750 de ma
nuscrise — studii de a- 
custică, aeronautică, 
astronomie, artă mili
tară, geometrie, hi
draulică șl optică, pre-

' făptașii direcți', cît și. o 
parte înseninată a ope
relor furate. Dulapurile 
blindate șl casele de 
fier, sistemele de alar
mă n-au avut nici o 
eficacitate, întrucît ți
nui din făptași, Man- 
carella, lucra oare
cum... oficial. Filnd'sa- 
lariat al bibliotecii, el 
nu a făcut altceva de-

■ cît să sustragă liniștit 
operele amintite, să le 
scoată . chiar pe la in
trarea principală... sa
lutat de portar. Apoi, 
predîndu-le complici
lor, aceștia le vindeau 
în Italia sau în Franța. 
Cele opt. desene ale lui 
Leonardo Da Vinci au 
fost expediate din Lu
gano (Elveția) de ca

florentin 
posesia 

„pentru 
De teama 

de a nu fi implicat în 
această „afacere”, anti
carul s-a deplasat în 
Elveția, de unde a ex
pediat în maniera a- 
mintitâ la început de
senele din „Codice at- 
lantico”. Poliția aflase 
însă mai de mult că de-, 
senele se aflau în pose-' v 
sia lui Giacomelli șt ' 
l-a arestat chiar înainte 
ca acestea să ajungă 
din nou la biblioteca 
„Ambrosiana".

După cum se vedef 
în spatele autorului; 
principal al furtului sev 
află o întreagă rețea de 1 
„gangsteri ai artelor”, ' 
ce. devin tot mai orga
nizați, de experți, cu 
piețe vaste organizate 
în întreaga lume. Nu
mai în 1967 în Italia 
ei au furat 1 283 opere 
de artă din muzee, bi
blioteci, . biser ici și co
lecții particulare, ajun- 
gîndu-se în ultima vre
me la „o lovitură” pe Ki — potrivit unor sta
tistici. De aceea, se a- 
preciază că lupta îm
potriva acestor gang- • 
steri, adoptarea unor 
măsuri de supraveghe-, 
re specială devin o 
problemă ce depășește ■ 
cadrul național. ' '
__________________ _

(A

■ S B ® ®

tre anticarul 
Giacomelli, în 
căruia se aflau 
expertiza'.

r.

agențiile de presă transmit
Președintele R.S.F. Iugo

slavia, I°siP hroz Tito, a primit pe senatorul Mike Mansfield, liderul majorității democrate din Senatul S.U.A., aflat în vizită la Belgrad, cu care a avut o convorbire prietenească, anunță agenția Taniug.
Guvernul italian prezidat de Giovanni Leone ar putea demisiona în cursul săptămînii viitoare, consideră surse politice din Roma, citate de agenția Reuter. Demisia este așteptată la sfîrșitul Consiliului național democrat-creștin. Președintele republicii, Giuseppe Saragat, a început, așa- numitele „preconsultări", în vederea formării unui nou guvern.

Anticipări nsnpra pniiticii

noului președinte

Gunnar Jarring a acceptat să-și continue misiunea. Cercuri informate de la O.N.U., citate de agenția France Presse, au anunțat că Gunnar Jarring, reprezentantul secretarului'genera! al O.N.U. în Orientul Apropiat, va pleca la Geneva înainte de sfîrșitul acestei luni pentru a continua eforturile de mediere între Israel și țările arabe. Jarring a acceptat să-și continue misiunea și după data de 30 noiembrie, cînd mandatul său actual expiră îd mod oficial.
Noi arestări în Pakistan.La Caraci au fost arestate alte 10 personalități politice, relatează corespondenții de presă, citînd surse oficiale din capitala pakistaneză. Este vorba de membri influenți ai organizației de opoziție Partidul Național Awami, printre care și Mahniu- dul Usmani, secretar general al »- cestui partid.
0 nouă explozie nucleara 

subterană 3 f°st efectuată pe poligonul din Nevada (S.U;A.).

„Marele Will" 
și „detectivii literari"

„în timpul campaniei electorale. Richard Ni
xon a declarat că u- 
nul din obiectivele sa
le imediate de politică 
externă este să acorde 
mai multă atenție 
N.A.T.O. și problemei 
intrării Angliei îfi Pia
ța comună, scrie zia
rul londonez „Finan
cial Times". Nu ne vom 
putea da seama de va
labilitatea acestor afir
mații decit după ce 
noul președinte ales își 
va lua postul în primi
re. Aceste afirmații su
gerează totuși că Ni
xon nu are intenția să 
cedeze presiunilor izo
laționiste din partea 
sprijinitorilor săi con
servatori din S.U.A. și 
că, în general, inten
ționează să urmeze po.

Utica europeană a ad
ministrațiilor preceden
te. Dacă se. ține de cu
vînt, Nixon ar putea 
chiar să urmeze o po
litică mai activă în 
Europa decît Johnson.

Nu este ușor de știut 
dacă această perspecti
vă trebuie să constituie 
un motiv- de liniște sau 
îngrijorare. Ultima în
cercare a Angliei de a 
intra în Piața comună 
s-a dovedit absolut fă
ră nici un rezultat și 
nu există nici cel mai 
mic semn că presiuni
le continue din partea 
Angliei și a celor 
cinci au reușit să mo
difice în vreun fel po
ziția neclintită a gene
ralului de Gaulle. Ul
tima încercare a ad-

ministrației americane 
de a sprijini aderarea 
Angliei la Piața comu
nă a avut loc în. timpul 
președintelui John Ken
nedy, contribuind di
rect, deși iară intenții, 
la veto-ul francez din 
1963.

Este posibil ca pre
ședintele Franței să a- 
precieze faptul că la 
Washington se va . a- 
corda mal multă con
siderație părerilor sale 
decît în trecut. ~ 
toate acestea, el nu 
primi cu entuziasm 
cercările americane 
revitalizare a N.A.T.O., 
pe care de Gaulle o 
consideră . drept unul 
din simbolurile domi
nației S.U.A. în Eu
ropa".

O echipă de 12 chirurgi new 
aorkezi de la spitalul Brookdale a reușit să separe două 

' surori siameze de culoare, în 
vîrstă de 16 luni, legate prin 
centura pelviană și abdomen si care, aveau un picior comun. 
Operația, care a dura.t 11 ore, 
a avut loc la 4 noiembrie, cele 
două surori fiind considerate 
acum în afară de pericol. In 
cursul operației, piciorul co
mun, atrofiat si fără femur, a 
fost amputat, apoi corpurile au 
fost separate. Medicii au de
clarat că în prezent cele două 
surori au fiecare cite un picior 
normal, urmînd să primească ul
terior cîte un picior artificial.

Cu 
va 

în
de

Conferința spațială vest- 
europeană cls ,a Bad Godesberg a hotărît crearea unei organizații u- nice care să se ocupe de dezvoltarea în continuare a cercetărilor spațiale în Europa apuseană. In acest sens, cele 12 țări participante la conferință au decis unificarea celor două organizații specializate — E.L.D.O. și E.S.R.O. — într-un organism asemănător Administrației naționale pentru aeronautică și cercetarea spațiului cosmic din S.U.A.

Poliția din Santo Domingo a pătruns'cu forța în sediul Uniunii docherilor dominicani, operînd arestări. Potrivit cercurilor sindicale din Santo Domingo, guvernul a ordonat intervenția poliției pentru a împiedica Uniunea docheriloi dominicani să participe la înființarea Confederației muncitorilor portuari din America Latină, o organizație care-și propune să apere drepturile docherilor de pe întreg continentul latino-american.
Un nou acord bulgaro- 

nOrVOgîan Pe perioada 1969—1973 a fost semnat la Sofia. Acordul prevede dezvoltarea și lărgirea în continuare a legăturilor economice și comerciale între cele două țări, a colaborării tehnico-științifice, precum și a colaborării bulgaro-norvegiene pe piețe din terțe țări.
Richard Nixon, președintei® ales al S.U.A., a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că a desemnat pe Robert Murphy să asigure, în calitate de reprezentant al său personal, legătura cu administrația Johnson în problemele de politică externă. Nixon a desemnat de asemenea pe John D. Ehrlichman în calitate de consilier prezidențial.

Rămășițele pământești ale lui 
William Shakespeare ar putea fi 
tulburate în orice zi de către o 
armată de „detectivi literari" 
care caută adevărul asupra vieții 
și morții scriitorului, precum 
și o comoară ce ar valora 
200. milioane lire sterline. „Co
mitetul . de acțiune Shakes
peare", care încearcă de 6 ani 
să deschidă mormîntul „marelui 
Will", consideră că au fost depă
șite toate obstacolele. Scopul a- 
cestei societăți este de a desco- . peri documente care să ateste 
dacă Shakespeare a scris sau nu 
piesele pe care le cunoaștem. 
Francis Carr, președintele comi
tetului, a declarat joi că intenția . sa și a colaboratorilor săi nu este 
de a-l detrona pe Shakespeare, ci 
de a afla adevărul. Singura opo
ziție în calea înfăptuirii planului 
lor, în afară de aceea a bisericii, 
pare să vină însă din partea 
autorului însuși. Pe mormîntul 
său este gravată următoarea 
inscripție : „Blestemat fie acela 
care va împrăștia aceste pietre 
și blestemat fie cel care îmi va 
mișca osemintele".

Greva generală de 24 de 
ore a oamenilor muncii ita
lieni, care a paralizat numeroase sectoare de activitate, a luat sfîrșit. In cursul grevei au avut loc ciocniri între demonstranți și poliție.

Sesiunea de toamnă a 
G.A.T.T. (Acordul general pentru tarife și comerț), reunită la Geneva, a aprobat principiul tarifelor preferențiale în relațiile comerciale din
tre țările dezvoltate. A fost aprobat, de asemenea, un acord încheiat pe o durată de 5 ani, între India, Iugoslavia și R.A.U., prin care cele trei țări își acordă reciproc reduceri tarifare la un număr de produse.
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