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CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea activului de partid 
din județul Prahova

Stimați tovarăși,

în cursul zilei de astăzi, în 
virtutea legii votate de 
Marea Adunare Națională 
cu privire la noua orga
nizare administrativ-terito- 
rială a țării, în întreaga țară 
are loc constituirea comi
tetelor județene de partid 
și a consiliilor populare 
județene provizorii. Odată 
cu intrarea în funcțiune 
a noilor organe locale 
de partid și de stat se 
înfăptuiește una din hotărîri- 
le de mare însemnătate ale 
Conferinței Naționale a parti
dului cu privire la perfecțio
narea conducerii vieții sociale 
din patria noastră. Se deschi
de o nouă etapă în activitatea 
organelor de partid și de stat 
cu repercusiuni adînci pentru 
întreaga dezvoltare viitoare a 
societății noastre socialiste, 
pentru ridicarea bunăstării în
tregului popor. Nu mă voi mai 
referi la importanța și prin
cipiile de bază ale noii 
organizări administrativ-teri- 
toriale de care am vorbit pe 
larg în expunerea prezentată 
la Marea Adunare Națională. 
Aceste măsuri — parte inte
grantă a programului de per
fecționare a conducerii genera

le a activității economice și 
sociale — creează un cadru 
organizatoric mai- bun pentru 
desfășurarea muncii creatoare 
de edificare a noii orînduiri 
sociale în România. Prin în
lăturarea unor verigi interme
diare, conducerea centrală se 
apropie mai mult de unitățile 
de bază, de oraș și de comu
nă, al căror rol sporește în în
treaga activitate economică, 
socială, de construcție a so
cietății socialiste. Se va asi
gura, totodată, o și mai largă 
participare a maselor populare 
la conducerea treburilor de 
stat și obștești, precum și dez
voltarea și perfecționarea de
mocrației noastre socialiste — 
caracteristica de bază a orîn- 
duirii noastre noi.

Cu prilejul acestui impor
tant eveniment, permiteți-mi 
să vă felicit și să vă trans
mit salutul călduros al Comi
tetului Central, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
dv., comitetului județean de 
partid și consiliului popular 
județean provizoriu, tuturoi 
membrilor de partid și celor
lalți cetățeni ai județului Pra
hova.

în configurația județului 
Prahova se reflectă în 
modul cel mai pregnant

principiile ce caracterizea
ză noua organizare admi- 
nistrativ-teritorială a țării. Ju
dețul dv. constituie o unitate 
administrativă complexă, echi
librată, cu o însemnată for
ță economică, precum și cu 
largi și multiple posibilități de 
dezvoltare. Deși ca suprafață 
județul Prahova se află sub 
media pe țară, dacă ținem 
seama de densitatea demogra
fică de circa 149 de lo
cuitori pe kilometru pă
trat — cea mai mare den
sitate existentă în țara 
noastră — și care face ca 
populația să atingă cifra de 
aproximativ 700 000 de locui
tori, județul dv. se înscrie în 
rîndul județelor mari ale Ro
mâniei. Relieful, condițiile pe
doclimatice creează cadrul 
optim pentru dezvoltarea unei 
activități economice multila
terale. Județul Prahova se nu
mără, de asemenea, printre 
județele fruntașe în ce pri
vește numărul orașelor. Cu 11 
orașe și cu o pondere a popu
lației urbane de circa 56 la 
sută, cu 295 salariați la 
mia de locuitori, Prahova poa
te fi considerat și din acest 
punct de vedere unul din ju
dețele importante ale țării.

Dispuneți în același timp de 
o dezvoltată bază energetică 
și de materii prime complexe 
— zăcăminte de petrol, gaze, 
cărbune, de mari resurse de 
mase lemnoase, de materiale 
de construcție și altele. Cu 
excepția Municipiului Bucu
rești — Capitala țării — ju
dețul Prahova se află în frun
tea județelor noastre în pri
vința volumului producției 
industriale precum și al pro
ducției pe locuitor. Cele 67 de 
întreprinderi republicane,
producția globală de peste 14 
miliarde lei — reprezentând 
circa 7 la sută din producția 
întregii economii naționale — 
perspectivele de dezvoltare în 
continuare a industriei, asigu
ră județului Prahova posibi
lități largi pentru a-și aduce 
o contribuție tot mai impor
tantă la opera de industriali
zare socialistă a țării, la' creș
terea bunăstării întregului
popor. Dispunînd de o su
prafață agricolă de peste
268 000 de hectare, din care
jumătate teren arabil, de mări 
suprafețe de vii, livezi și pă
șuni, județul Prahova se 
bucură totodată de bune con
diții pentru practicarea unei 
agriculturi intensive, îndeo

sebi pentru dezvoltarea viti
culturii, pomiculturii, legumi- 
culturii și creșterii animalelor.

în același timp, în domeniul 
agriculturii, județul moștenește 
de la fosta regiune și unele lip
suri. îmi exprim încrederea că 
noul comitet județean de par
tid și consiliul popular jude
țean se vor preocupa mai mult 
decît fostul comitet regional 
și sfat popular regional de 
dezvoltarea agriculturii, în 
special de viticultură, pomicul
tură și creșterea animalelor. 
Este de datoria dv., ca și pe 
această cale, să vă aduceți con
tribuția la înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul 
al IX-lea privind moderniza
rea și dezvoltarea agriculturii 
din țara noastră. Aveți pentru 
aceasta toate condițiile și desi
gur că în anii următori veți do- 
bîndi și în acest domeniu re
zultate pe măsura celor obți
nute în industrie.

în județul Prahova există o 
puternică bază pentru dezvol
tarea activității de cerceta
re științifică precum și pen
tru înflorirea învățămîntu- 
lui. Așa cum s-a amin
tit aici, începînd din acest
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VIZITA IN ÎNTREPRINDERI 
PLOIEȘTENE

în cursul dimineții de sîmbătă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, a făcut o scurtă vizită 
în orașul Ploiești.

La Rafinăria de la Brazi, — 
primul obiectiv vizitat — tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost 
Salutat la sosire de Constantin 
Scarlat, ministrul industriei chi
mice, Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor pentru industria 
chimică și rafinării, de condu
cători al organelor locale de par

tid și de stat, de specialiști. A 
fost vizitat complexul de cracare 
catalitică. Prin instalațiile sale 
complexe, prin gradul înalt de 
automatizare a întregului proces 
de producție, această unitate — 
intrată în funcțiune în luna sep
tembrie a anului trecut — se 
înscrie printre cele mai modeme 
unități de acest fel de pe conti
nent. Directorul general al rafi
năriei, Bujor Olteanu, informea
ză despre randamentul agregate
lor aflate în plină exploatare,
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit pe tovarășul

B. N. Ponomariov

în zilele de 16 și 17 februa
rie, tovarășul B. N. Ponomariov, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R.

Sîmbătă dimineața, oaspetele 
a fost primit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., împreună 
cu tovarășii Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în timpul șederii în România, 
tovarășul B. N. Ponomariov a

avut convorbiri cu tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil și Mihai Dalea. 

în cursul întâlnirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, s-a făcut un schimb 
de păreri asupra unor probleme 
actuale ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
precum și cu privire la proble
me ale pregătirii întâlnirii con
sultative și consfătuirii interna
ționale a partidelor comuniste și 
muncitorești,

La întâlniri a participat A. V. 
Basov, ambasadorul U.R.S.S. la 
București.

*
Sîmbătă la prînz, tovarășul 

B. N Ponomariov s-a înapoiat la 
Moscova,

Ideea acestui reportaj s-a năs
cut dintr-o știre difuzată recent 
de Agenția Română de Presă 
„Agerpres*. „Lucrările de elec
trificare a transportului fero
viar — se spunea in știre — au 
început acum Intens și pe por
țiunea Chitila—București Nord. 
Această acțiune cuprinde siste
matizarea liniilor, montarea 
stâlpilor metalici și de beton, 
precum șl întinderea și reglarea 
cablurilor aeriene. Toate lucră
rile de pe acest tronson se vor 
face în condițiile unui trafic 
zilnio de 150 trenuri".

O sumară documentare lăr
gește sfera informației. Tran
scriu din discuția purtată cu to
varășul VASILE SIMION, ad
junct al șefului serviciului elec
trificare din minister : Pentru a 
facilita contactul între releul lo
comotivei și rețea au fost (și sînt 
încă) necesare complicate lu
crări prealabile, dificile soluții 
de complexă tehnică modernă. 
Geografia itinerariului a fost a- 
saltată, mai întâi, de cîteva (pa
tru) substații de tracțiune, ade
vărate uzine electrice, prevăzu
te cu posturi de transformare, 
instalații de protecție selectivă, 
diferențială și de distanță, pre
cum și alt echipament. Pe linia 
de contact vor călători con
tinuu 25 000 volți. la frecvență 
industrială. S-au sistematizat, 
adeseori înlocuit, instalațiile de 
centralizare electrodinamică ; o 
simplă apăsare pe buton, și un

parcurs de 20—30 macazuri este 
realizat automat.
„Pardon! Locul tovarășului 

Frumușelu!“
— Poftiți, vă rog. Pe-aiol — 

ml se adresează, pe un ton de 
superamabilitate, tânărul inginer 
ION IONESCU de la serviciul 
elctriflcare, centralizare și tele-

— Am Înțeles, tovarășe ingi
ner.

într-un târziu (attt cit poate 
Însemna târziu în perimetrul 
unei jumătăți de ceas) rup tă
cerea :

— Cine-i tovarășul Frumu
șelu ?

— Ei, o glumă de-a mea.
— Da,o glumă, întărește și in

ginerul.

DE ZIUA CEFERIȘTILOR

E.A.-001 la porfile
Bucureștiului

comandă al Direcției regionale 
C. F. București, însoțindu-mă 
spre un microbuz ce adăsta 
neobservat în piața gării, ames
tecat printre taxiuri. Dau să 
deschid portiera : „Pardon ! E 
locul tovarășului Frumușelu !“ 
mă avertizează, sobru, o voce 
dinăuntru. Ezit. Un scurt 
schimb de priviri între însoți
tor și șofer pune capăt „inci
dentului".

— Direcția Chitila, nea Fă- 
nlcă.

— Dar nu e numai o glumă, 
se răzgîndește nea Fănică.

— Poate nu e...
— Și dacă stau bine și mă 

gîndesc, chiar nu e.
— Și cum vă spuneam (deși 

nu ne spusese încă nimic) pri
mul din dreapta e locul tovară
șului Frumușelu, dincoace, în 
scaunul din spatele meu, stă 
tovarășul director Năstase, aco
lo, în mijloc, tovarășul Mielu de 
Ia minister, lîngă dînsul...

Aflu, astfel, un fapt pe cît

de interesant, pe atît de semni
ficativ : din 1961, de cînd au în
ceput lucrările de electrificare, 
nea Fănică a făcut numai curse 
pe ruta București — Brașov; 
la Predeal, la Bușteni, Sinaia, 
Cîmpina, Breaza — acolo unde 
îndrumarea competentă șl con
trolul „centrului" se simțeau 
necesare. Peste 150.000 km par
curși, timp în care a schimbat 
și o mașină („fără reparații ca
pitale'). Și de-a lungul acestor 
kilometri, mașina, devenită o 
familie pe roți, și-a format tra
dițiile și obiceiurile ei. Pentru 
că, cel mai adesea călătoreau 
cu ea niște oameni anume : ing. 
N. Năstase, director adjunct al 
Direcției regionale C.F. Bucu
rești, ing. N. Frumușelu, ad
junct al șefului serviciului 
E.C.T. din regională, ing. Nițu 
Mielu, șeful serviciului electri
ficare din minister, ing. Ion Io- 
nescu, din serviciul E.C.T. al 
regionalei. Călătoriile comune 
i-au unit într-atît de mult, le-au 
sudat gîndurile și preocupările, 
evidențiindu-Ie pînă și micile 
ticuri personale, încît s-a ajuns 
și la stabilirea preferințelor a- 
supra locurilor din mașină.

După primii opt metri

Omul din fața mea, cu ochii ne
gri și iscoditori, „pană de corb" pe

ION ANDREIȚĂ

(Continuare in pag. a Vl-a)

„După ce stătu cîtva timp la Roma, Traian 
făcu o expediție împotriva dacilor, gîndindu-se 
la ceea ce făcuseră ei, supărat pentru banii pe 
care ei îi luau în fiecare an și văzînd că puterile 
și trufia lor cresc“ (Cassius Dio, LXVIII,6)
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an dispuneți ți de un Institut 
de învățămînt superior, și cu 
cele 27 de licee teoretice și de 
specialitate, cu 20 de școli pro
fesionale, cu 437 de școli de 
cultură generală, județul 
Prahova se situează la loc de 
frunte și în domeniul condi
țiilor necesare instrucției pu
blice a populației.

Există, de asemenea, largi 
posibilități pentru dezvoltarea 
unei intense activități cultura
le, artistice și politice de masă, 
precum și pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid în 
vederea îmbunătățirii continue 
a ocrotirii sănătății populației. 
Ținînd seama de numărul pa
turilor la mia de locuitori, și 
de numărul medicilor vă si
tuați printre județele cu o si
tuație bună în privința rețelei 
sanitare.

Rezultă deci că atît din 
punct de vedere economie 
cît și social, științific și cultu
ral, dispuneți de tot ceea ce 
este necesar pentru a desfășu
ra o activitate rodnică, pen
tru a face ca județul Prahova 
să se înscrie între județele 
fruntașe ale țării și în indus
trie, și în agricultură, și în ac
tivitatea de ridicare a nivelu
lui cultural al cetățenilor, de 
sporire a bunăstării materiale 
și spirituale a celor ce mun
cesc. Depinde de dv., de ac
tivul de partid și de stat, de 
comitetul județean de partid, 
de consiliul popular, de orga
nizațiile de partid, de munca 
pe care o veți desfășura pen
tru a uni eforturile tuturor ce
tățenilor în vederea înfăptuirii 
mărețelor sarcini ale con
strucției socialiste. îmi exprim 
convingerea că veți ști să răs
pundeți cu cinste acestei înal
te misiuni.

Tovarăși,
Sarcini deosebit» revin co

mitetului județean de partid 
el va trebui să lucreze nemij
locit cu organizațiile de partid 
din orașe, din întreprinderi, 
din comune. S-ar părea că a- 
ceasta va solicita un efort sporit 
activiștilor de partid. într-a- 
devăr, dacă ne gîndim că au 
dispărut organizațiile raionale, 
că comitetul județean trebuie 
să lucreze direct cu un număr 
mult mai mare de organizații 
de partid cu care în trecut se 
lucra prin intermediul comi
tetelor raionale și orășenești, 
rezultă că pe umerii tovarăși
lor aleși în comitetul județean, 
în biroul comitetului județean, 
ai activului de partid, vor a- 
păsa răspunderi mai mari de- 
cît asupra fostului comitet re
gional. în același timp însă se 
creează condiții mai bune, aș 
putea spune chiar mai ușoare 
decît în trecut. Să nu uităm 
că o parte însemnată a muncii 
era consacrată înainte instrui
rii birourilor raionale, apara
tului acestora, că instrucțiuni
le ajungeau din această cauză 
destul de anevoios jos. Prin 
dispariția verigii intermediare 
se ușurează din acest punct 
de vedere munca comitetului 
județean și a activului de par
tid și mai ales sporește certi
tudinea că hotărîrile partidu
lui, directivele Comitetului 
Central, ale comitetului jude
țean, vor ajunge în condiții 
mai bune și nealterate, dacă 
se poate spune, la masa mem
brilor de partid ; există deci 
o garanție sporită că politica 
partidului va fi mai bine cu
noscută și mai bine aplicată în 
viață.

De aceea apreciez că mun
ca comitetului județean va fi 
mai rodnică, va da rezultate 
mai bune decît în trecut. De
sigur, aceasta presupune o 
mai bună organizare a activi
tății, ridicarea simțului de răs
pundere al fiecărui activist de 
partid, creșterea răspunderii 
și îmbunătățirea muncii orga
nizațiilor de partid din între
prinderi și comune. Aceasta 
va avea o importanță deose
bită în ridicarea rolului con
ducător al partidului în în
treaga activitate de construc
ție a societății socialiste. Este 
știut că pînă la urmă, 
rolul conducător al partidului 
nu se înfăptuiește doar prin 
hotărîri, oricît de bune ar fi 
ele, ci prin energia și pricepe
rea cu care fiecare organizație 
de partid, fiecare membru de 
partid acționează pentru în
făptuirea în viață a politicii 
partidului. Sîntem încredin
țați că noua organizare admi
nistrativ teritorială și, pe a- 
ceastă bază, noua organizare 
a partidului asigură condiții 
mult mai bune pentru exerci
tarea eficientă a rolului pe 
care poporul l-a încredințat 
partidului nostru comunist de 
a conduce destinele națiunii 
române socialiste.

Este necesar ca noul comitet 
județean de partid să mani
feste o preocupare mai intensă 
pentru cunoașterea cadrelor, a 
activiștilor de partid, pentru 
promovarea în munci de con
ducere în organele de partid 
și de stat a celor mai buni to
varăși avînd temeinice cunoș
tințe profesionale în domeniul 
respectiv, pricepere organiza
torică, pregătire politică, co
respunzătoare, calități care să 
le permită să înfăptuiască 
neabătut, în mod exemplar, 
politica partidului și guvernu
lui nostru. Dispunem de ca
dre minunate în întreaga țară ; 
în județul Prahova există, de 
asemenea, cadre suficiente în 
toate domeniile de activitate, 
bine pregătite, în stare să-și 
îndeplinească sarcinile în cele 
mai bune oondițiuni.

Succesele obținute de aceste 
cadre în muncă pînă în pre
zent sînt o garanție că și în 
viitor se vor achita cu cinste 
de sarcinile ce le vor reveni. 
Sînt convins că comitetul ju

dețean de partid, cu sprijinul 
activului de partid, aplicîhd 
îndrumările și directivele Co
mitetului Central va duce o 
muncă bună și în această di
recție, va obține și în acest do
meniu de activitate rezultatele 
pe care le așteaptă Comitetul 
nostru Central.

Experiența din ultimul timp, 
și, printre altele, chiar felul 
cum s-au dezbătut măsurile 
privind îmbunătățirea organi
zării administrativ-teritoriale, 
relevează participarea tot mai 
largă a comuniștilor la dezba
terea celor mai importante 
probleme ale politicii parti
dului și statului, la găsirea so
luțiilor și adoptarea hotărâri
lor privind activitatea de con
strucție socialistă. Este știut 
că nu a existat hotărîre mai 
importantă adoptată de Co
mitetul Central care să nu fi 
fost pusă în dezbaterea activu
lui de partid, a membrilor de 
partid și care să nu fi fost a- 
dusă în fața tuturor cetățeni
lor patriei noastre. Tocmai 
participarea activă, cu simț de 
răspundere, a activului de par
tid. a membrilor de partid, la 
discutarea și elaborarea măsu
rilor și hotărîrilor mai impor
tante ale partidului ne dă ga
ranția că acestea corespund 
condițiilor concrete din țara 
noastră. Devenind astfel un 
bun al întregului partid, al în
tregului popor, hotărîrile par
tidului și statului sînt înfăp
tuite și traduse în viață cu toa
tă fermitatea și hotărîrea de 
întreaga populație a țării.

In aceasta rezidă de altfel 
esența democrației noastre de 
partid, esența democrației noa
stre socialiste. Noile organe 
locale de partid și de stat vor 
trebui să acorde și în viitor 
toată atenția discutării celor 
mai importante probleme cu 
activul’, cu masa membrilor de 
partid, cu cetățenii. Este de 
datoria lor să-i atragă pe cei 
mai buni specialiști în discuta
rea și elaborarea soluțiilor pri
vind dezvoltarea viitoare a ac
tivității județului, să mobili
zeze cele mai bune cadre din 
toate domeniile la înfăptuirea 
practică a directivelor organe
lor centrale și a propriilor lor 
hotărîri. în aceasta constă ga
ranția că activitatea de partid 
se va perfecționa neîncetat, că 
partidul nostru își va îndeplini 
tot mai bine rolul de conducă
tor al' poporului pe drumul 
construcției socialismului Și 
comunismului.

O importanță deosebită 
pentru îndeplinirea cu succes 
a marilor sarcini trasate de 
Congresul al IX-lea și de Con
ferința Națională pentru per
fecționarea continuă a muncii 
noastre în toate domeniile o 
are promovarea consecventă a 
criticii și autocriticii în acti
vitatea de partid. Nu măi 
creînd toate condițiile pentru 
desfășurarea largă a criticii, 
numai adoptînd o atitudine 
intransigentă față de lipsuri, 
dezvăluind și recunoscînd cu 
sinceritate și curaj neajunsu
rile și cauzele lor, vom putea 
asigura adoptarea celor mai 
bune soluții cerute de viață, 
de realitate, vom putea în
drepta lipsurile, vom asigura 
mersul tot mai ferm înainte 
al operei pe care o înfăptuim. 
Critica și autocritica cons
tituie o lege esențială a dez
voltării noastre sociale și fo
losirea ei în activitatea noas
tră este o dovadă a seriozită
ții, a tăriei și forței partidu
lui nostru.

Una din datoriile principale 
ale organelor și organizațiilor 
de partid și de stat este întă
rirea continuă a disciplinei de 
partid și de stat, vegherea la 
respectarea și aplicarea stric
tă a legilor statului. Cu 
cît dezbatem mai larg pro
blemele conducerii statului, 
cu cît antrenăm mai am
plu masele comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii 
în întreaga activitate socia
lă, cu atît mai mult se 
cere ca fiecare membru 
de partid, fiecare activist 
de partid și de stat, fiecare 
cetățean, la locul lor de mun
că, să acționeze pentru reali
zarea hotărîrilor, pentru tra
ducerea în viață a legilor a- 
doptate. Nimănui nu-i este 
îngăduit să nesocotească sau 
să tărăgăneze aplicarea lor. 
Aceasta este, de asemenea, o 
lege de fier a dezvoltării noas
tre, a democrației socialiste, a 
activității de construcție so
cialistă, o lege care garantea
ză victoria în lupta pentru în
florirea continuă a patriei.

O îndatorire importantă de 
care trebuie să ne ocupăm cu 
atenție este creșterea în conti
nuare a rîndurilor partidului 
cu cei mai buni oameni din 
toate domeniile de activitate, 
muncitori, țărani, intelectuali, 
care prin munca lor dovedesc 
voința și capacitatea de a în
făptui neabătut politica parti
dului. Trebuie să ne preocu
păm totodată de ridicarea ni
velului politic ți ideologic 
al tuturor comuniștilor, de 
întărirea unității partidu
lui. Fiecare organizație și 
organ de partid, toți mem
brii de partid, trebuie să 
acționeze ca un tot unic — 
în aceasta constă forța de ne
învins a partidului nostru, 
tăria de a învinge orice greu
tăți, capacitatea de a asigura 
victoria în lupta pentru înfăp
tuirea marilor aspirații ale 
poporului român.

Fără îndoială că organizația 
de partid din județul Prahova, 
comitetul județean, toate orga
nele și organizațiile de partid 
își vor îndeplini cu cinste sar
cinile care le revin, dovedin- 
du-se ți în viitor un detașa

ment puternic al întregului 
nostru partid.

Tovarăși,
Sarcini noi de cea mai mare 

importanță revin consiliilor 
populare comunale, orășenești, 
consiliului popular județean. 
Printre acestea un loc de sea
mă ocupă problemele privitoare 
la sistematizarea și buna gos
podărire a orașelor. Există re
zultate bune în județul dv., 
în orașele din Prahova în ce 
privește activitatea urbanis
tică, edilitară. Dar nu s-ar 
putea spune că nu mai sînt 
lipsuri în această privință. Va 
trebui ca noul comitet exe
cutiv al consiliului popujar 
județean să acorde mai multă 
atenție problemei gospodăririi 
orașelor și satelor. Sîrit încă 
numeroase cazuri de risipă a 
terenurilor agricole si în o- 
rașe și în sate. Trebuie să fie 
luate măsuri pentru a se in
terzice scoaterea din agricul
tură a oricărei suprafețe de 
teren, fără o temeinică justi
ficare, pentru folosirea rațio
nală a suprafeței existente, a 
întregului fond funciar, re- 
dîndu-se treptat agriculturii 
noi suprafețe prin concentra
rea construcțiilor industriale și 
de locuințe atît la orașe cît 
și la sate. Tovarășii care lu
crează în sectorul de proiec
tare și sistematizare trebuie să 
înțeleagă că nu putem admite 
sub nici un motiv risipa fon
dului funciar, a acestei mari 
bogății naționale. In această 
direcție avem o însemnată 
răspundere și față de prezent 
și față de viitorul națiunii 
noastre. Lăsînd la o parte fan
teziile arhitectonice risipi
toare, să folosim fantezia și 
priceperea în a economisi a- 
vuția poporului, în a ridica 
construcții frumoase și ieftine, 
restrîngînd cît mai mult su
prafața orașelor și satelor.

Posibilități mari oferă ju
dețul Prahova pentru dez
voltarea turismului. Pen
tru valorificarea acestor 
condiții este necesar ca con
siliul popular județean să se 
ocupe serios de îngrijirea dru
murilor, a străzilor din loca
litățile montane, care în- 
tr-adevăr au o importanță 
deosebită și vor cunoaște o 
dezvoltare mare în viitor.

Aveți pentru aceasta toate 
condițiile și trebuie să apelați, 
așa cum se făcea și înainte, la 
populație, pentru a contribui 
la întreținerea drumurilor, la 
buna gospodărire a orașelor, 
îmi exprim convingerea că în 
cel mai scurt timp vor simți și 
locuitorii, și turiștii care vof 
veni în județ că în această 
privință s-a schimbat ceva. Se 
va resimți cred, că în activita
tea consiliului popular jude
țean s-a schimbat nu numai 
numele, ci și felul de a ac
ționa.

Așa cum am arătat la Ma
rea Adunare Națională, or
ganele locale ale puterii de 
stat — atît județene, cît și 
cele orășenești și comuna
le — vor dispune de mai 
multă autonomie, precum 
și de mijloacele necesare 
pentru administrarea mai 
independentă în toate dome
niile de activitate. Aceasta 
impune totodată necesitatea 
de a se schimba stilul, 
mentalitatea, felul de mun
că al organelor locale. Tre
buie lichidate cu hotărîre 
manifestările de birocratism ; 
în activitatea tuturor organelor 
locale ale puterii de stat să 
fie cît mai puține referate și 
cît mai multă muncă concretă 
de rezolvare a problemelor, de 
satisfacere a cerințelor juste 
ale oamenilor muncii. Numai 
astfel ele își vor putea înde
plini datoria, vor căpăta în
crederea și se vor bucura de 
sprijinul unanim al cetățe
nilor.

Tovarășul Balalia, primul 
secretar al comitetului jude
țean de partid și președintele 
Comitetului executiv al Consi- 
siliului popular județean pro
vizoriu, a arătat că îmbinarea 
celor două funcții reprezintă o 
mare răspundere. Noi credem 
că această îmbinare va con
tribui la simplificarea muncii, 
la lichidarea paralelismelor și 
va da rezultate bune. Fără îndo
ială că, cu sprijinul entuziast 
al activului de partid și de 
stat, al comuniștilor, al tuturor 
cetățenilor, tovarășul Balalia 
își va putea îndeplini în bune 
condițiuni aceste atribuții.

în fața comitetului județean 
de partid și a consiliului 
popular județean provizoriu 
stau sarcini imediate de o 
însemnătate deosebită. In zi
lele următoare trebuie luate 
măsuri pentru a se constitui 
în cel mai scurt timp toate 
organele județene, astfel încît 
să se poată desfășura în mod 
normal activitatea în toate do
meniile. Această reorganizare 
să nu ducă în nici un fel la 
neglijarea vreunui sector de 
activitate. Atrag atenția înde
osebi asupra problemelor le
gate de aprovizionarea și de
servirea populației, care tre
buie să fie urmărită zilnic, 
pentru a se desfășura în cele 
mai bune condițiuni. în nici 
un fel această reorganizare 
să nu fie nesimțită în mod ne
gativ de populație. Este de 
dorit, dimpotrivă, ca chiar în 
cursul organizării să obținem 
rezultate mai bune în acest 
domeniu și populația să fie 
mai bine aprovizionată și de
servită.

In cursul reorganizării și 
simplificării aparatului de 
partid și de stat, se creează 
necesitatea ca o parte a 
activiștilor, a funcționarilor, 
să fie îndreptată spre alte 
sectoare de activitate. Avem 
posibilitatea de a asigura con
diții de muncă pentru toți to
varășii. In această ordine de 

idei este demn de amintit că 
anul trecut am avut greutăți 
în ce privește asigurarea unor 
sectoare cu forțe de muncă. 
Nu există nici o greutate 
pentru a asigura locuri 
de muncă tovarășilor care 
nu vor mai fi încadrați în apa
ratul de partid și de stat. Tre
buie acordată însă o atenție 
deosebită repartizării rapide în 
muncă a acestor tovarăși și 
doresc să subliniez că aceasta 
trebuie făcută în primul rind 
în sectoarele producției de bu
nuri materiale — factorul ho- 
tărîtor al progresului societății 
noastre socialiste. După cum 
știți Comitetul Central și gu
vernul au stabilit ca salariații 
ce vor fi plasați în alte locuri 
de muncă să primească timp 
de trei luni salariul avut an
terior, în cazul în care noul 
salariu va fi inferior acestuia. 
De asemenea, dacă va apare 
necesitatea ca unii tovarăși să 
urmeze anumite cursuri de 
perfecționare, s-a stabilit ca 
aceștia să primească, timp de 
6 luni, salariul lor actual, iar 
după absolvire să fie reparti
zați în locuri de muncă cores
punzătoare pregătirii dobân
dite. Aceste măsuri reflectă 
grija, solicitudinea pe care Co
mitetul Central și guvernul o 
acordă tovarășilor care trebuie 
să treacă în alte locuri de 
muncă, pentru a avea asigu
rate condiții de viață și de 
muncă corespunzătoare. Este 
de datoria comitetului jude
țean de partid și a consiliului 
popular județean să acorde 
cea mai mare atenție soluțio
nării judicioase a acestor pro
bleme.

Tovarăși,

în centrul atenției organe
lor noi de partid și de stat tre
buie să stea realizarea în cele 
mai bune condițiuni a preve
derilor de plan de către fie
care întreprindere și unitate 
economică. Activitatea în în
treprinderi trebuie să se des
fășoare în cele mai bune con
dițiuni, fiecare întreprindere 
să-și îndeplinească toate sar
cinile ce-i revin. Trebuie a- 
cordată mai multă atenție ri
dicării calității produselor, cu 
atît mai mult cu cît județul 
Prahova ocupă un loc impor
tant în asigurarea unor pro
duse pentru export. De calita
tea produselor pe care le li
vrați depinde atît activitatea 
altor întreprinderi din țară, 
cît și posibilitatea ca produ
sele noastre să circule în mod 
competitiv pe piața internațio
nală. Trebuie acordată mai 
multă atenție măsurilor indi
cate de Comitetul Central 
pentru lichidarea pierderilor 
planificate Și în județul dv. 
un număr de întreprinderi, în 
loc de a aduce beneficii, pri
mesc anual fonduri de la bu
getul statului, deci trăiesc pe 
seama altor întreprinderi eco
nomice. Este necesar să se ia 
toate măsurile pentru ca în 
cursul acestui an să se pună 
capăt acestei stări de lucruri.

A început acum un an ac
țiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii. Ea a 
dat rezultate bune, dar unele 
întreprinderi au crezut că e 
suficient s-o aibă in vedere 
cîteva luni și apoi s-o dea ui
tării. Comitetul județean de 
partid, organizațiile de partid, 
conducerile întreprinderilor 
trebuie să acorde toată atentia 
continuării acțiunii de organi
zare științifică a producției și 
a muncii. Această acțiune tre
buie înțeleasă nu ca o cam
panie, ci ca o preocupare per
manentă, de lună de lună, de 
zi de zi. Nu se va putea spune 
niciodată că, chiar acolo unde 
s-au introdus măsurile preco
nizate, s-a terminat treaba și 
nu mai e nimic de făcut.

Măsurile de perfecționare 
trebuie continuate, aduse noi 
și noi îmbunătățiri în organi
zarea producției și a muncii. 
Acesta este un proces legic, o 
necesitate obiectivă a activi
tății economice, a operei de 
construcție socialistă. Această 
acțiune trebuie să stea per
manent în centrul organelor 
de partid și de stat, al organi
zațiilor de partid, al conduce
rilor întreprinderilor, al tutu
ror oamenilor munci.

De asemenea, este necesar 
să se acorde o mai mare aten
ție reducerii consumurilor 
specifice, gospodăririi mai 
bune a resurselor materiale. 
Avem încă consumuri exage
rat de mari, cheltuielile ma
teriale de producție sînt prea 
ridicate. Avem rezerve uriașe 
pentru a obține creșterea ve
nitului național, pentru dez
voltarea economiei și ridica
rea bunăstării celor ce mun
cesc. De asemenea, comitetul 
județean de partid va trebui 
să ia toate măsurile ca în a- 
cest an să realizăm nu numai 
volumul total al investițiilor, 
ci să asigurăm darea în fo
losință la timp a tuturor ca
pacităților de producție. Și 
aici, ca și în alte părți, deși 
anul trecut s-a realizat inte
gral volumul investițiilor, un 
număr însemnat de capacități 
nu a intrat în producție. Din 
această cauză economia a fost 
lipsită de produsele planifica
te, la capacitățile noi, înregis- 
trînd pierderi serioase care 
pînă la urmă .se reflectă în 
venitul național, în nivelul de 
viață al oamenilor muncii.

Măsurile adoptate pentru 
perfecționarea conducerii vieții 
sociale creează condiții favo
rabile dezvoltării construcției 
socialiste, înfăptuirii obiective
lor stabilite de Congresul al 
IX-lea. întregul popor înfăp
tuiește neabătut programul 
dezvoltării societății socialiste. 
Realizările din primii doi ani 
în industrie, în agricultură de

monstrează că sarcinile planu
lui cincinal nu numai că se 
realizează, dar se și depășesc, 
că avem toate condițiile pen
tru că pînă în 1970 să înfăp
tuim mai mult decît prevedeau 
directivele Congresului al 
IX-lea. Se vor crea astfel con
diții ca societatea noastră să 
dispună de mai multe bunuri 
materiale și spirituale, ca ni
velul de trai al poporului, gra
dul de civilizație al vieții sale 
să cunoască o dezvoltare tot 
mai intensă. înfloresc, de ase
menea. știința, cultura, învăță- 
mîntul. Sînt cunoscute măsu
rile preconizate de partid în 
direcția aceasta, rezultatele 
obținute pînă acum, perspecti
vele ce se deschid în aceste 
domenii. Se înfăptuiesc preve
derile de ridicare a nivelului 
de viață al oamenilor muncii. 
Prin măsurile luate încă anul 
trecut de mărire a salariilor 
tuturor oamenilor muncii cu 
salarii mici, prin hotărîrile din 
toamnă privitoare la începerea 
ridicării din acest an a salarii
lor tuturor salariaților, se 
creează condiții ca pînă în 1970 
să se înfăptuiască cu succes 
sarcina trasată de Congresul 
al IX-lea de creștere ă salariu
lui rea] cu circa 25 la sută. In 
aceeași categorie se înscriu 
măsurile de mărire a pensiilor, 
elaborarea noii legi a pensii
lor care îmbunătățesc viața 
pensionarilor și se răsfrâng în 
același timp în viața tuturor 
familiilor. Cresc, de asemenea, 
veniturile țărănimii muncitoa
re, se aplică hotărîrea de a se 
acorda oensii țăranilor coope
ratori. Putem spune, tovarăși, 
că în acest fel în toate dome
niile de activitate, inclusiv în 
domeniul creșterii bunăstării 
materiale și culturale a po
porului. se înfăptuiește pro
gramul elaborat de Congresul 
al IX-lea al partidului.

Anul acesta a început, de 
asemenea, în condiții bune. în 
prima lună planul a fost de
pășit Avem toate condițiile ca 
și în acest an să realizăm pre
vederile planului. La toate a- 
ceste succese au adus o con
tribuție de seamă și oamenii 
muncii din județul Prahova.

Stimați tovarăși,

Opera pe care o înfăptuiește 
poporul român de construcție 
socialistă are, fără îndoială, o 
mare importanță centru dez
voltarea națiunii noastre so
cialiste. are o mare însemnă
tate națională. Conducînd a- 
ceastă operă cu succes parti
dul își îndeplinește sarcina sa 
fundamentală în societate, a- 
ceea de organizator și condu
cător în lupta de făurire a 
noii orînduiri, de realizare a 
progresului general al țării, 
de ridicare a bunăstării între
gului popor.

In același timp partidul nos
tru își îndeplinește astfel o 
importantă sarcină internațio
nală. Succesele interne în con
strucția socialistă au o mare 
însemnătate internațională, în
tre sarcinile interne și cele in
ternaționale existînd o unitate 
indisolubilă. Cu cît fiecare 
țară socialistă obține succese 
mai mari în construcția socia
listă. cu cît crește puterea ma
terială și spirituală a fiecărei 
națiuni socialiste, cu atît sdo- 
rește forța și influența in lu
me a întregului sistem mon
dial socialist.

Partidul nostru își aduce 
prin întreaga sa activitate o 
contribuție activă la lupta îm
potriva imperialismului, la 
victoria cauzei socialismului, 
păcii și progresului social în 
întreaga lume.

Desfășurarea vieții interna
ționale confirmă pe deplin 
principiile politicii externe a 
partidului și statului nostru, 
justețea direcțiilor în care ne 
ducem activitatea pe plan 
mondial. Tot mai multe forțe 
se ridică împotriva politicii și 
acțiunilor agresive ale impe
rialismului și în primul rînd 
a politicii și activității agre
sive a imperialismului ame
rican. Tot mai largi forțe și 
tot mai mulți oameni politici 
se pronunță pentru încetarea 
bombardamentelor S.U.A. asu
pra R.D. Vietnam, pentru în
cetarea agresiunii împotriva 
poporului vietnamez. Desfășu
rarea luptelor din Vietnamul 
de sud, succesele obținute de 
forțele patriotice împotriva 
forțelor reacționare saigoneze 
și împotriva intervenționiști- 
lor americani, demonstrează 
forța Frontului Național de 
Eliberare, capacitatea de luptă 
a unui popor care s-a ridicat 
pentru a-și apăra libertatea, 
dreptul de a-și hotărî singur 
soarta, fără nici un amestec 
din afară. Partidul și guvernul 
țării noastre consideră că este 
absolut necesar să se pună ca
păt agresiunii din Vietnam, să 
fie încetate imediat și necon
diționat bombardamentele și 
actele de agresiune împotriva 
R. D. Vietnam, iar poporul 
vietnamez să fie lăsat să-și 
rezolve singur problemele vie
ții sale fără amestec din afară. 
Ne îngrijorează situația din 
Orientul Apropiat, faptul că 
în această regiune continuă 
să se mențină încordarea și 
că asistăm la ivirea în conti
nuare a unei serii de conflic
te locale. Aceasta creează un 
mare pericol pentru pacea în 
această zonă a lumii precum 
și pentru pacea generală. De 
aceea considerăm că este ne
cesar să se depună eforturi 

pentru a se ajunge cît mai 
curînd la retragerea trupelor 
izraeliene din teritoriile ocu
pate, la soluționarea pașnică 
a problemelor litigioase, in
clusiv a refugiaților arabi, la 
asigurarea securității granițe
lor tuturor statelor din aceas
tă zonă, a independenței lor 
naționale. Trebuie înțeles că 
menținerea încordării nu ser
vește decît imperialismului 
internațional și reacțiunii din 
aceste state. Trebuie făcut 
totul pentru a se ajunge la o 
soluționare pașnică a conflic
telor din Orientul Apropiat.

Problema securității în Eu
ropa continuă să stea, de ase
menea. în centrul preocupări
lor partidului și statului rțps- 
tru. Apreciem că s-au obținut 
noi rezultate pozitive în acest 
domeniu, că există condiții 
favorabile pentru a întreprin
de noi acțiuni pe calea îm
bunătățirii relațiilor dintre 
statele europene pentru întă
rirea climatului de securitate 
de pe continent. In acest scop 
este necesar ca toate statele, 
toate guvernele să pornească 
de la realitățile existente în 
momentul de față în Europa 
și nu de la dorințe și utopii. 
Considerăm că trebuie asi
gurată recunoașterea granițe
lor existente, recunoașterea 
celor două state germane, asi
gurarea participării lor, îm
preună cu celelalte națiuni 
europene, la normalizarea și 
îmbunătățirea relațiilor din
tre state, la creare securită
ții europene.

Așa cum este cunoscut, 
partidul șl guvernul nostru 
consideră că existența blocu
rilor militare, a pactului agre
siv N.A.T.O. constituie o pie
dică în calea dezvoltării, în
crederii și colaborării între 
state. După părerea noastră 
trebuie intensificate eforturile 
pentru desființarea pactului a- 
gresiv N.A.T.O. și, o dată cu 
aceasta, a pactului de la Var
șovia. Aceasta ar avea o in
fluență pozitivă asupra clima
tului politic din Europa, asu
pra îmbunătățirii relațiilor 
dintre state, asupra întăririi 
păcii pe continentul nostru și 
în întreaga lume.

Sînt, de asemenea, necesare 
măsuri pentru lichidarea ba
zelor militare și retragerea 
trupelor străine de pe terito
riile altor state ; atîta timp cît 
bazele militare și trupele 
străine vor continua să existe 
pe teritoriul altor state, este 
greu să se poată vorbi de 
înfăptuirea riguroasă a princi
piului respectării independen
ței și suveranității altor state, 
înfăptuirea securității euro
pene presupune dezvoltarea 
între state a unor relații de 
tip nou care să pornească de 
Ia respectul independenței și 
suveranității naționale a fie
căruia, de la neamestec în 
treburile altor state, de la în
credere și colaborare. Trebuie 
înțeles că securitatea Europei 
este strîns legată de respec
tarea securității și indepen
denței fiecărui stat. Apreciem 
că este necesară intensificarea 
activității pe toate planurile 
pentru realizarea de noi pași 
pe calea creării condițiilor ne
cesare înfăptuirii securității 
europene.

Omenirea este pe drept 
cuvînt preocupată de pericolul 
pe care îl reprezintă existența 
armelor nucleare. De aceea, 
este necesar să se depună 
eforturi susținute pentru a se 
ajunge la încetarea cursei 
înarmărilor nucleare, la lichi
darea stocurilor existente ; a- 
ceasta este singura cale reală 
care va putea feri omenirea 
de pericolul unui război ter- 
mo-nuclear. Neproliferarea ar
melor atomice, a cărei însem
nătate este incontestabilă, tre
buie înfăptuită în condițiile 
asigurării tuturor națiunilor 
care renunță la aceste arme, 
că nu vor fl niciodată victi
mele vreunei agresiuni atomi
ce sau a amenințării cu folo
sirea armei nucleare împotriva 
lor. Este un drept legitim 
al fiecărui stat care renunță 
la arma atomică de a avea 
siguranța că nu se va atenta 
la independența și suverani
tatea lui națională. O impor
tanță deosebită capătă în 
viitor folosirea energiei a- 
tomice în scopuri pașni
ce. Se poate spune că de 
aceasta depinde însuși pro
gresul economic viitor al 
fiecărei țări. De aceea, ac
cesul la cercetări în acest do
meniu, la folosirea în scopuri 
pașnice a energiei nucleare 
trebuie asigurat, fără nici o 
îngrădire, tuturor statelor.

O problemă deosebit de im
portantă a epocii noastre este 
sprijinul ce trebuie acordat ri
dicării economice a țărilor slab 
dezvoltate. Acesta este un im
perativ de cea mai mare im
portanță în momentul de față 
în viața omenirii, a cărei solu
ționare va avea o înrîurire 
uriașă asupra dezvoltării socia
le viitoare, asupra climatului 
politic internațional. Este de 
înțeles că menținerea unor 
zone largi ale globului la un 
nivel de subdezvoltare, de 
subnutriție, nu poate fi decît o 
piedică în calea dezvoltării co
laborării între popoare, nu 
poate aduce decît prejudicii 
cauzei păcii, progresului social 
și civilizației generale.

Noi considerăm că țările 

mici și mijlocii au un rol tot 
mai important în viața inter
națională, că este necesar să se 
țină seama de punctul lor de 
vedere în soluționarea proble- 
lor de pe agenda mondială., 
Este necesar ca ele să acțione
ze cu fermitate pentru a-și a- 
duce contribuția activă la cau
za păcii și progresului, nelăsînd 
ca problemele lumii să fie re
zolvate numai de marile puteri.

Tovarăși,

In viața politică contempora
nă se afirmă tot mai mult ro
lul partidelor comuniste și 
muncitorești, al tuturor forțelor 
antiimperialiste și democratice. 
Creșterea continuă a influenței 
lor în lume impune să se gă
sească căile pentru realizarea 
unității de luptă a tuturor a- 
cestor forțe. Aceasta este prin
cipala garanție că ele își vor 
putea îndeplini rolul ce le re
vine în lupta împotriva impe
rialismului și reacțiunii, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor progre
siste ale popoarelor. Apreciem 
că drumul spre consolidarea 
unității acestor forțe este re
stabilirea legăturilor, normali
zarea relațiilor între partidele 
comuniste și muncitorești. 
Trebuie făcut, după părerea 
noastră, totul pentru a se pune 
capăt actualei stări de încor
dare din mișcarea comunistă 
și muncitorească și nu trebuie 
întreprins nimic care ar putea 
adăuga noi elemente de în
cordare, de înrăutățire a rela
țiilor dintre partidele comunis
te și muncitorești. In acest spi
rit considerăm că o consfătui
re internațională poate fi jus
tificată numai în măsura în 
care contribuie la dezvoltarea 
colaborării între toate parti
dele, între toate forțele anti
imperialiste, la întărirea uni
tății lor. Partidul Comunist 
Român a hotărît să participe 
la consfătuirea consultativă de 
la Budapesta cu dorința de a 
contribui, împreună cu alte 
partide, la găsirea celor mai 
bune căi pentru normalizarea 
relațiilor între partide, pentru 
pregătirea în spiritul cel mai 
democratic a unei consfătuiri 
mondiale care să ducă la în
tărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești. Aceasta 
se poate realiza numai pornind 
de la principiile marxist-leni- 
niste ale egalității depline între 
partide, ale respectului inde
pendenței fiecărui partid, ale 
neamestecului în treburile in
terne, ale respectului reciproc,

IZ/z/fa in întreprinderi

ploieștene
(Urmare din vagina I) 

despre calitatea produselor obți
nute. Complexul de cracare ca
talitică de la Brazi prelucrează 
anual aproximativ 1100 000 de 
tone de distilate grele de țiței, 
asigurînd astfel o valorificare 
superioară acestor materii prime. 
Secretarul general al C.C. al 
partidului apreciază ca pozitiv 
raptul că, fntr-un timp scurt, s-a 
reușit ca instalațiile să producă 
la capacitatea proiectată. In pre
zent, valoarea producției globale 
realizată în cadrul complexului 
este egală cu producția totală a 
rafinăriilor din Cîmpina și Plo- 
iești-Nord. Conducerea rafinăriei 
informează că anul acesta, prin 
aplicarea unor noi măsuri de or
ganizare științifică a producției, 
indicele de valorificare a mate
riei prime în cadrul complexului 
de cracare catalitică va crește cu 
peste 10 la sută.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat colectivul 
secției de cracare catalitică pen
tru succesele obținute în stăpîni- 
rea tehnicii modeme și a urat 
tuturor muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor Rafinăriei Brazi 
noi realizări în îndeplinirea sar
cinilor de plan.

în continuare, în timpul unei 
scurte vizite la Combinatul petro
chimic Ploiești, tovarășul Traian 
Vulpe, directorul general al com
plexului, arată că în cadrul aces
tei moderne unități a industriei 
noastre chimice vor intra anul 
acesta în funcțiune o fabrică de 
fenol și acetonă cu o capacitate 
anuală de 15 000 tone acetonă și 
25 000 tone fenol și o fabrică de 
dimetil tereftalat — proiectată să 
producă anual 14 000 tone de 
produse, utilizate îndeosebi la fa
bricarea fibrelor poliesterice. Mi
nistrul industriei chimice adaugă 
că datorită eforturilor comune ale 
constructorilor și beneficiarului, 
construcția noilor obiective este 
în avans cu șase luni față de ter
menele planificate. Ca urmare a 
măsurilor de organizare științi
fică a muncii au fost obținute 
economii de aproximativ 35 mi
lioane lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urează colectivului de conducere 
al complexului noi succese în 
activitatea sa, recomandîndu-i 
totodată să urmărească cu perse
verență îndeplinirea tuturor mă
surilor preconizate în vederea 
dării în funcțiune a noilor obiec
tive industriale într-un termen 
cît mai scurt 

ale dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora linia politică 
corespunzător condițiilor din 
țara unde își desfășoară activi
tatea.

Considerăm că unitatea și 
colaborarea între partidele co
muniste și muncitorești trebu
ie să pornească de la creșterea 
forței fiecărui partid în parte, 
de la întărirea unității rîndu- 
rilor fiecărui partid. Numai 
pe această bază se va putea 
realiza o adevărată unitate 
internaționalistă, se va putea 
asigura creșterea rolului miș
cării comuniste și muncitorești 
în societatea contemporană. 
Respectarea neabătută a aces
tor principii creează condiții 
pentru realizarea la un nivel 
superior a unității de luptă a 
partidelor comuniste și mun
citorești, face ca internaționa
lismul proletar să capete un 
conținut nou, superior.

Partidul Comunist Român 
vă milita și în viitor neabătut 
pentru a-și aduce contribuția 
la îmbunătățirea relațiilor în
tre partide, lâ dezvoltarea co
laborării și întărirea unității 
lor. Vom dezvolta colaborarea 
cu toate partidele, fie că par
ticipă sau nu la reuniunea 
consultativă sau la altă con
sfătuire, considerând că în a- 
cest fel ne vom îndeplini în-; 
datorirea de detașament ac
tiv ân lupta împotriva imperia
lismului, pentru pace și pro
gres social, ne vom achita de 
misiunea internaționalistă ce 
ne revine față de clasa munci
toare de pretutindeni.

în încheiere, doresc să ex
prim deplina satisfacție a Co
mitetului Central pentru felul 
cum comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Prahova, 
lâ fel ca întregul partid și 
popor, înfăptuiesc politica in
ternă și externă a partidului 
și guvernului. îmi exprim con
vingerea că și în viitor vă veți 
aduce activ contribuția la rea
lizarea mărețului program de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei noastre, de înflorire a 
națiunii noastre socialiste. Vă 
urez dv., comitetului de partid 
județean, consiliului popular 
județean, comuniștilor, tuturor 
cetățenilor județului, noi și noi 
succese în muncă, sănătate și 
fericire.

(Cuvtntarea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. a fost 
subliniată în repetate rînduri 
de aplauzele entuziaste, aproba
tive ale participanților la a- 
dunarea activului de partid 
și de stat din județul Prahova).

în continuare, sînt vizitate se
rele întreprinderii agricole de 
stat Ploiești. însoțit de Angelo 
Miculescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agricul
turii, și de conducătorii între
prinderii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu străbate una din serele 
principale ale acestui mare com
plex legumicol care se întinde pe 
mai mult de 50 de hectare. Di
rectorul întreprinderii. Ion Zaha- 
ria, evidențiind eficiența econo
mică a culturilor de legume în 
sere, arată că producția obținută 
anual aici este dublă față de cea 
realizată în serele vechi și de 8-10 
ori mai mare decît în condiții de 
cîmp. Gazdele fac totodată cu
noscute rezultatele obținute pe 
baza aplicării hotărîrilor Congre
sului aj IX-lea al partidului cu 
privire la perfecționarea activită
ții agriculturii de stat. Cu un 
număr redus la jumătate din per
sonalul tehnic-administrativ — 
ara'■a directorul întreprinderii — 
însă cu o calificare superioară, 
în anul 1967 s-a obținut un bene 
ficiU la hectar de 170 000 de 'ci, 
față de 100 000 lei în anul prece
dent. Se relevă, de asemenea, 
beneficiile lot mai mari ce pot 
fi aduse de această mare unitate 
legumicolă, îndeosebi prin expor
tul de legume proaspete în tot 
timpul anului.

*
La amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. a luat parte la adu
narea activului de partid în ca
drul căreia au fost constituite 
Comitetul județean de partid, 
Consiliul popular județean și or
ganele provizorii de conducere 
ale acestora.

Un mare număr de ploieșteni 
aflați în fața cinematografului 
„TLiești", unde a avut loc adu 
narea, au salutat cu vii aplauze 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aclamînd puternic pentru partid, 
pentru Comitetul său Central.

Pretutindeni — în întreprinde
rile vizitate, în cadrul adunării 
artivului de partid, în telegrama 
trimisă Comitetului Central al 
partidului — oamenii muncii din 
județul Prahova au dat o puter
nică expresie atașamentului l-n 
față de partid, hotâririi de a 
munci cu rîvnă și pricepere 
pentru transpunerea în viață a 
politicii partidului, de dezvoltare 
multilaterală a economiei, de în
florire a întregii țări.

(Agerpres)



ADUNĂRILE DE CONSTITUIRE A COMITETELOR 
JUDEȚENE DE PARTID SI CONSILIILOR

Înapoierea în Capitală 
a tovarășului Emil Bodnaraș

POPULARE JUDEȚENE PROVIZORII
Pe baza hotărîrilor adoptate 

de recenta plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român cu privire la aplicarea 
pe linie de partid a măsurilor 
ce decurg din desființarea re
giunilor și raioanelor ca unități 
administrativ-teritoriale, în ziua 
de 16 februarie au avut loc în 
toate regiunile plenare ale comi
tetelor regionale de partid, care 
au hotărît încetarea activității 
organizațiilor regionale de partid 
în vederea constituirii organiza
țiilor de partid județene și a a- 
legerii organelor lor provizorii 
de conducere. De asemenea, în 
aceeași zi, potrivit legii cu pri
vire la organizarea administrativ- 
teritorială votată de Marea A- 
dunare Națională, au avut loc 
sesiuni ale sfaturilor populare re
gionale care au hotărît înceta
rea activității acestor organe de 
stat.

în ziua de 17 februarie, în 
toate cele 39 județe ale țării s-au 
organizat adunări ale activului 
de partid și ale deputaților în 
sfaturile regionale și raionale din 
raza de activitate a județelor res
pective, în cadrul cărora au fost 
constituite comitetele județene 
de partid, consiliile populare ju
dețene și organele provizorii de 
conducere ale acestora.

în fiecare județ, la adunările 
activului de partid și deputaților 
au participat membri ai Prezi
diului Permanent, membri șl 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv, secretari ai C.C. al

P.C.R., membri și membri su
pleanți ai C.C., șefi de secție la 
C.C. al P.C.R. Au luat parte to
varășii : Nicolae Ceaușescu — 
județul Prahova, Ion Gheorghe 
Maurer — județul Cluj, Gheor
ghe Apostol — județul Galați, 
Alexandru Bîrlădeanu — județul 
Iași, Chivu Stoica — județul 
Buzău, Alexandru Drăghici —■ 
județul Hunedoara, Paul Nicu- 
lescu-Mizil — județul Alba, Ilie 
Verdeț — județul Brașov, Maxim 
Berghianu — județul Brăila, Flo
rian Dănălache — județul Me
hedinți, Constantin Drăgan — 
județul Dîmbovița, Janos Fazekas
— județul Harghita, Leonte 
Răutu — județul Bacău, Vasile 
Vîlcu — județul Tulcea, Ștefan 
Voitec — județul Dolj, Iosif 
Banc — județul Sibiu, Petre 
Blajovici — județul Timiș, Du
mitru Coliu — județul Maramu
reș, Mihai Gere — județul Mu
reș, Manea Mănescu — județul 
Argeș, Gheorghe Stoica — jude
țul Ilfov, Virgil Trofin — județul 
Olt, Vasile Patilineț — județul 
Covasna.

Participanții la adunările ac
tivului de partid — membri ai 
organelor locale de partid, ai 
comitetelor orășenești de 
partid, delegați ai organiza
țiilor de partid din între
prinderi industriale, unități a- 
gricole socialiste, instituții știin
țifice și culturale, reprezentanți 
ai organelor locale de stat și ai 
organizațiilor de masă și obștești
— au relevat, în cuvîntul lor,

justețea măsurilor adoptate de 
conducerea partidului și statului, 
de Marea Adunare Națională — 
pe baza hotărîrilor stabilite de 
Conferința Națională a C.C. al 
P.C.R. — cu privire la îmbună
tățirea organizării administrative 
a teritoriului. Ei au exprimat ho- 
tărîrea comuniștilor, a organizații
lor de partid, a activiștilor de 
partid și de stat, a tuturor oame
nilor muncii din județele res
pective de a desfășura o activita
te susținută pentru transpunerea 
cu succes în viață a noilor hotă- 
rîri ale partidului și statului, 
pentru înfăptuirea sarcinilor de 
desăvîrșire a construcției socia
lismului în patria noastră.

în cadrul adunărilor au fost 
alese, prin vot deschis, organele 
provizorii de conducere ale orga
nizațiilor județene de partid. Con
form prevederilor statutare, co
mitetele de conducere ale acestor 
organizații urmează să fie alese 
cu prilejul conferințelor de par
tid care vor avea loc la sfîrșitul 
acestui an.

Ca primi secretari ai comite
telor județene de partid și pre
ședinți ai consiliilor populare ju
dețene provizorii au fost aleși 
tovarășii : George Homoșteanu — 
județul Alba, Teodor Haș — ju
dețul Arad, Petre Duminică — 
județul Argeș, Ion Ichim — ju
dețul Bacău, Victor Bolojan — 
județul Bihor, Adalbert ' Crișan 
— județul Bistrița-Năsăud, 
Gheorghe Ghinea — județul 
Botoșani, Gheorghe Pană — ju
dețul Brașov, Nicolae Mihai —

județul Brăila, Ion Sîrbu — ju
dețul Buzău, Ilie Făsui — jude
țul Caraș-Severin, Aurel Duca
— județul Cluj, Petre Ionescu — 
județul Constanța, Carol Kiraly
— județul Covasna, Nicolae Tă- 
bîrcă — județul Dîmbovița, 
Gheorghe Petrescu — județul 
Dolj, Constantin Dăscălescu — 
județul Galați, Gheorghe Paloș
— județul Gorj, Ladislau Bra- 
niș — județul Harghita, Ioachim 
Moga — județul Hunedoara, Va
sile Marin — județul Ialomița, 
Miu Dobrescu — județul Iași, 
Gheorghe Necula — județul 
Ilfov, Gheorghe Blaj — județul 
Maramureș, Constantin Drăgoes- 
cu — județul Mehedinți, Nicolae 
Vereș — județul Mureș, Ștefan 
Boboș — județul Neamț, 
Constantin Sandu — județul 
Olt, Dumitru Balalia — județul 
Prahova, Iosif Uglar — județul 
Satu Mare, Laurian Tulai — ju
dețul Sălaj, Nicolae Gavrilescu — 
județul Sibiu, Emil Bobu — ju
dețul Suceava, Marin Drăgan — 
județul Teleorman, Mihai Telescu
— județul Timiș, Teodor Co- 
man — județul Tulcea, Ion Sa
vin — județul Vaslui, Petre Dă- 
nică — județul Vîlcea, Simion 
Dobrovici — județul Vrancea.

Tovarășul Dumitru Popa, prim- 
secretar al comitetului de partid 
al municipiului București, a fost 
ales și pr ședințe al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, primar-general al Capitalei.

De asemenea, au fost alcătui
te consiliile populare județene

provizorii și organele de condu
cere ale acestora.

în cadrul lucrărilor au luat 
cuvîntul membri ai conducerii 
de partid și de stat care au par
ticipat la aceste adunări. Aducînd 
participanților la adunările acti
vului de partid, tuturor comu
niștilor și oamenilor muncii din 
județ salutul C.C. al P.C.R. 
și al guvernului, vorbitorii au 
subliniat însemnătatea măsurilor 
privind îmbunătățirea organiză
rii teritorial-administrative pen
tru progresul multilateral al în
tregii țări, pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a procesului 
de desăvîrșire a construcției so
cialiste din patria noastră. Ei au 
arătat că noile măsuri izvorăsc 
din necesitatea punerii de acord 
a organizării administrativ-terito
riale cu schimbările calitative 
intervenite în evoluția și repar
tizarea geografică a forțelor de 
producție, în perfecționarea rela
țiilor de producție, cu modifică
rile petrecute în structura popu
lației, în viața orașelor și comu
nelor de pe întreg cuprinsul țării.

Aceste măsuri asigură aplicarea 
mai eficientă a principiului cen
tralismului democratic, creează 
condiții pentru ridicarea între
gii activități a organelor locale 
de partid și ale puterii admi
nistrației de stat pe o treaptă 
superioară potrivit sarcinilor com
plexe ce revin în etapa actuală 
județelor, municipiilor, orașelot 
și comunelor. Avînd ca principiu 
esențial apropierea conducerii 
centrale de unitățile de bază, li

chidarea verigilor administrative 
intermediare — măsurile privind 
perfecționarea organizării admi
nistrativ-teritoriale vor contribui 
la ridicarea nivelului activității 
organizațiilor de partid și orga
nelor de stat, asigură un cadru 
larg de manifestare a capacități
lor creatoare ale poporului nos
tru, a inițiativei și responsabili
tății organelor locale în valorifi
carea mai bună a potențialului 
material și uman al întregii țări, 
în vederea ridicării nivelului de 
viață și civilizație al oamenilor 
muncii de la orașe și de la sate.

Relevînd sarcinile actuale ce 
stau în fața organelor de partid 
și de stat din cadrul județelor, 
vorbitorii au subliniat necesitatea 
ca atît comitetele județene de 
partid cît și consiliile populare, 
organizațiile de masă să desfășoa
re din primele zile o activitate 
intensă, susținută, asigurînd, prin 
măsuri eficiente, o bună rezol
vare a sarcinilor în toate compar
timentele vieții economice, politi
ce și social-culturale.

în numele conducerii partidu
lui și a statului, vorbitorii au urat 
comitetelor județene și consiliilor 
populare, tuturor oamenilor mun
cii din județele respective succes 
deplin în îndeplinirea sarcinilor 
mari și de răspundere ce le stau 
In față.

în încheierea adunărilor, parti- 
cipanții au adresat telegrame 
Comitetului Central al partidu
lui, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Sîmbătă la amiază s-a înapoiat 
în Capitală tovarășul Emil Bod
naraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., care, îm
preună cu Dumitru Lazăr, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct al șefului secției relații 
externe a C.C. al P.C.R., a făcut 
o vizită de prietenie în Cuba, la 
invitația C.C. al P.C. din Cuba.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Chivu Stoica, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Popa, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Au fost de față membri ai Am
basadei Republicii Cuba la 
București.

La plecarea din Havana, pe 
aeroportul „Jose Marți", tovară
șul Emil Bodnaraș a fost condus 
de Armando Hart, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Cuba, Raul Roa, Manuel 
Diaz, membri ai C.C. al P.C. din 
Cuba, și alte persoane ofi
ciale. Au fost prezenți, de aseme
nea, Vasile Mușat, ambasadorul 
României la Havana și membri 
ai ambasadei.

*
Întorcîndu-se de la Havana, 

tovarășul Emil Bodnaraș a trecut 
prin Moscova. La plecarea spre 
patrie, pe aeroportul Seremetievo, 
tovarășul Emil Bodnaraș a fost 
condus de tovarășul T. Kulatov, 
vicepreședinte al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Au fost de față I. Giubotaru, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României la Moscova, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

9,00 — Ora exactă ; 9,02 —. 
Gimnastica de înviorare; 9,10 
— Pentru copii și tineretul 
școlar „Șase și cu șase dacă a- 
duni, fac 12 luni !“ Scenetă de 
Titel Constantinescu ; 9,40 — 
Film serial : Wilhelm Tell; 
10,05 — Insigna centenarului; 
10,30 ; — Emisiunea pentru 
sate ; 12,15 — Concert simfonic : 
Orchestra simfonică a Radiote- 
levizlunll Interpretează Simfo
nia „Din lumea nouă" de Anto
nin Dvorak, Dirijor : Gonzales 
Mantiei (Cuba) ; 13,45—16,00 — 
Jocurile Olimpice de iarnă, Să

rituri de la trambulina de 90 m; 
17,15 — „Careul magic" — me
ciul de box Jack Dempsey — 
Gene Tunney (înregistrat pe 
film) ; 17,30 — Muzică populară 
românească ; 18,00 — Curierul 
artelor : Emisiune de actualitate 
teatrală, muzicală și plastică ; 
18,30 — Magazin 111 ; 19,30 — 
Telejurnalul de seară ; 19,50 — 
Desene animate ; 20,00 — Tea
tru în studio „Doamna brună 
din sonete" de G. B. Shaw. In
terpretează un colectiv al Tea
trului de stat din Tîrgu-Mureș; 
20,40 — Să dansăm... Film de 
televiziune realizat de Carmen 
Dobrescu : 21,00 — Jocurile O- 
limpice de iarnă. Aspecte de la 
proba de patinaj figuri libere 
bărbați (film) Ceremonia de în
chidere a jocurilor ; 23,00 — Te
lejurnalul de noapte.

X3

De la Grenoble,
FĂNUȘ NEAGU

INTERVIU CU

Ș transmite;

încerc o durere, ca după o 
dragoste pierdută, (snobii — 
și sînt destui — nu mă voi 
înțelege). în Grenoble, la 
Casa presei, 3 000 de ziariști 
își aranjează valizele și îndul
cesc, cît de cît, amărăciunea 
vînzătorilor de suveniruri. 
Noi, ziariștii, am fost cei din
ții, și sîntem acum și cei din 
urmă cumpărători de mid 
fleacuri dragi. Mîine plecăm. 
De mîne, această armată de 
cotropitori, cu spada cioplită 
dintr-o creangă de brad, își 
va muta corturile spre toate 
colțurile de lume. îndrăgos
tiți de Grenoble și de Alpi — 
noi cei îndrăgostiți pînă în 
'drful unghiilor de tinerețe și 
de sport — și pe claviatura 
mașinilor noastre de scris, am

/ /

pînă acum cîștigătorul). lai 
în aceste 10 ore și o întîlnire 
cu Salvatore Adamo, cîntăre- 
țul la modă în toată Europa. 
Adamo este bolnav, trebuie să 
se interneze într-un sanatoriu, 
doctorii i-au recomandat cu 
insistență o cură de odihnă 
de cel puțin trei luni, dar el 
a amînat să le dea ascultare : 
„Vreau să cînt la Grenoble, 
după aceea voi fi omul dum
neavoastră".

Trei mii de gazetari, cu le
gitimațiile atîmate de niște 
cordoane petrecute pe după 
gît, (asta probabil, ca să se
mănăm cu sărbătoriții Olim
piadei), vom sta cuminți și-l 
vom asculta și mîine, îi vom 
așterne numele tn toate zia
rele lumii.

Va fi cu noi și Killy și toți 
războinicii zăpezii. Iar Claude 
Lelouch — magicianul, stăpî- 
nul absolut al orelor noastre 
libere — postat înapoia apa
ratului său, în care odihnește 
poezia, va aduna pe peliculă

DJALMA SANTOS
Corespondență

specială din Brazilia

de la

SEARA

Daeă-1 privești mal atent șl 
dacă nu ai lua în considerare 
anii de cînd a urcat pe piedes
talul celor mai populari fotba
liști din lume, ai fi tentat să 
crezi că este un... puști ce-și 
așteaptă locul în garnitura de 
aur a fotbalului brazilian. Cu 
toții știm insă că Djalma Santos, 
de la Campionatele mondiale 
din 1958, nu a avut contra can
didat pe postul de fundaș dreap
ta în echipa de două ori cam
pioană a lumii, că în ciuda 
vîrstel destul de înaintate a fost 
prezent în formația Braziliei și 
la Campionatele Mondiale din 
Anglia. Mi-1 amintesc din par
tidele disputate la Liverpool, eu 
cită ardoare a luptat să salveze 
de Ia dezastru propria formație.

In discuția noastră aveam să-i 
răscolesc aceste amintiri puțin 
plăcute. Ne cucerește amabili
tatea și modestia lui. încerc să-i 
fao un compliment pe care-l 
primește într-o cascadă de ris, 
lăsînd să i se vadă șiragul de 
perle din gură.

— Cînd împliniți 35 de ani T
— Obrigado (mulțumesc),

fața-me un favor (îmi faceți 
mie o favoare). Dacă mai ră- 
mîneți în Brazilia pînă la 27 
februarie, vă invit la aniver
sarea celor 39 de ani ai mei. 
Este, foarte adevărat că nu-i o 
vîrstă care mă înspăimîntă și

fotbal încă doi

că Ia noi 
care trece 
să fie conside-

în 
de

sper să mai joc 
ani.

Mărturislndu-1 
țară un jucător 
30 de ani începe
rat „bătrîn* pentru fotbal l-am 
rugat să-mi destăinuie secretul 
longevității sale.

— Nu este vorba de nici un 
secret. In primul rînd viața 
cumpătată, fără abuzuri îți dă 
un echilibru. Nu consum nici un 
fel de alcool și fumez cel mult 
5 țigări pe zi (ideal ar fi deloc, 
dar sînt momente cînd țigara 
te calmează). Antrenamentul, 
mai intensiv pe măsura înain
tării, în vîstă, este tot secretul 
dacă pot vorbi de așa ceva. îmi 
împart tot timpul între stadion 
și familie.

— Se spunea pare-se că vîrsta 
jucătorilor ar fi fost una din 
cauzele eșecului Braziliei la ul
tima ediție a C.M.

— Nici un moment. Pregătirea 
proastă a fost principala cauză. 
Toți jucătorii și mai ales con
ducătorii, eram convinși că vom 
cîștiga cu ușurință pentru a tre
ia oară consecutiv și nimeni nu 
a observat, decît după ce ne-am 
întors din Anglia, că felul în 
care s-a pregătit echipa a fost 
defectuos. Dar a fost o aspră 
lecție din care noi am învățat. 
Fotbalul brazilian este într-o 
continuă ascensiune și în pre-

zent. comportarea echipei San
tos la turneul din Chile poate 
spune mult. Avem o mare ple
iadă de tineri jucători care vor 
face, sînt sigur, ca echipa Bra
ziliei să triumfe din nou în 1970 
la Mexico. Să amintesc cîțiva : 
Edu. și Toninho de la Santos, 
Ademir de la Palmeiras, Tostao 
de la Cruzeiros din Belo Hori
zonte, firește Pele care continuă 
să rămînă un mare jucător.

— Fiindcă ați amintit de o 
serie de jucători tineri, ne-ar 
interesa cum reușesc să ajungă 
jucători mari ?

— In nici un caz nu sint cres
cuți cum se obișnuiește în unele 
părți, în laboratoare. Plaja este 
principalul izvor al fotbalului 
brazilian mai ales celebra Copa
cabana. Aici se joacă fotbal de 
dimineață pînă seara și aici sînt 
căutate talentele de cei care au 
astfel de ocupații. Sînt aduși la 
club să încheie un contract, dar 
cum de cele mai multe ori 
minori, contractul trebuie să-l 
încheie părinții ori fratele mai 
mare. Acesta este începutul fie
cărui jucător brazilian. Odată 
ajuns la un club, trebuie să 
muncească înzecit pentru a apu
ca un loc în echipă. Cînd un 
fotbalist a făcut contract de pro
fesionist, pentru el mingea nu 
mai are nici un fel de secret. 
Știe să dribleze, să tragă cu am-

PETRE CRISTEA

sînt

DESPĂRȚIRII

EUROPENI LA HANDBALCUPA CAMPIONILOR

cîntat timp de două săptă- 
mni o largă simfonie a biruin
ței și a vieții. îmi sînt dragi 
pînă la durere acești copii de 
toate vîrstele, cu degetele în
vinețite de plombagină și, în 
preajma despărțirii, încerc 
sentimentul pe care l-am tră
it la terminarea școlii. La re
vedere Grenoble, la revedere, 
în Japonia, peste 4 ani. Dar 
mai sînt înainte 10 ore pînă 
vom Intona cu toții cîntecul 
despărțirii. 10 ore de cutre
mur pe parcursul cărora so
vieticii canadienii, cehii și 
suedezii — toreadorii turneu
lui de hochei — vor face to
tul ca să intre în amintirea 
noastră ca învingători. 10 ore 
care pentru Killy sînt „cele 
mai grele din viața mea". 
(Transmit devreme, mîine este 
duminică, ziarul se închide 
mai devreme ca de obicei și 
nici o probă nu și-a desemnat

această seară de adio în care 
toți lăsăm cîte o lacrimă. As
tăzi, toți cei din jurul meu 
sînt buni și ajunși la hotarul 
prieteniei adevărate. (Cineva, 
făcînd o glumă, a spus zîm- 
bind, că astăzi, toți gazetarii 
sportivi își aduc aminte că
fiecare om are o mamă pe 
care o iubește).

Seară mîngîiată de razele 
aurului, ceva din inima mea 
se rupe și rămîne în tine. în 
umbra vîrfului Mont-Blanc, 
amestecat cu umbrele eroilor 
căzuți pentru tinerețe și drep
tate, trăim înfiorați spiritul 
de pace tulburătoare al Olim
piadei.

Disearfi, la lumina flacărei 
aduse din Grecia, simbolizînd 
continuitatea ideii de înfră
țire, vom ciocni o cupă cu 
șampanie.

Monti din nou învingător
La 40 de ani, italianul 

Eugenio Monti, de 9 ori 
campion mondial, a deve
nit, însfîrșit și campion o- 
limpic. Dublu chiar... Rea
lizînd 1’07”55/100 în cea 
de a doua manșă pe pîrtia 
de la Alpe d’Huez. echipa
jul său a obținut medalia 
de aur și la proba de 
4 persoane.

întrecut cu numai 
sutimi de secundă de 
triacul Thaller care a

bilit un nou record al pîr- 
tiei, echipajul român con-

bob

zece 
aus- 
sta-

E BUN Șl
La capătul unei curse 

extraordinare. studentul 
suedez Jonny Hoeglin, în 
vîrstă de 25 de ani a intrat 
în posesia titlului olimpic 
la patinaj viteză proba 
10.000 metri. Multiplul

dus de Panțuru a ocupat 
un merituos loc IV.

LOCUL DOI!
campion norvegian Fred 
Anton Maier, socotit cîști- 
gător sigur pînă în ultima 
parte a întrecerii a trebuit 
să se mulțumească cu locul 
al doilea.

bele picioare, să mîngîie „miti
tica" (așa este denumită min
gea în jargonul fotbalistic), pe 
toate fețele. Antrenorul nu are 
ce șlefui, el ocupîndu-se doar 
de probleme tactice, de exer
sarea unor scheme, de alcătui
rea unei echipe cît mai echi
librate din marele număr de 
jucători pe care-i are la dispo
ziție.

— Tn cariera dv. de fotbalist 
în cîte cluburi ați jucat ?

— Am început la Portuguese, 
unde am jucat timp de 11 ani, 
după care m-am transferat la 
Palmeiras. Acesta este cel de 
al nouălea an în care îmbrac 
tricoul clubului. Vreau să fac 
și aici 11 ani, și apoi voi aban
dona, cu tristețea cu care toți 
se despart de acest joc ferme
cător.

Cu o săptămină In urmă l-am 
văzut pe Djalma Santos Jucînd 
împotriva echipei noastre. Kallo 
nu a reușit nici măcar odată 
să-I depășească pe „bătrânul 
vulpoi". De cîteva ori însă a- 
cesta s-a lăsat special depășit 
și tocmai cînd jucătorul cons- 
tănțean credea că a scăpat, 
„diavolul negru", cu o mișcare 
proprie numai lui, a strecurat 
piciorul și l-a „suflat-o“ din 
față. Are un plasament excep
țional și un simț al jocului, 
extraordinar la 
făcut din nou 
mente și l-am 
cîteva cuvinte 
noștri.

— Jucătorul cu nr. 7 (Pîrcă- 
lab), are o mare valoare. Poate 
juca In orice echipă de prima 
mînă în campionatul nostru. 
Dacă jucam pe partea lui, a- 
veam, în mod sigur, probleme. 
Are tehnică și o viteză de rache
tă, asemănător întrucîtva cu 
Garrlncha al nostru. Mi-a mal 
plăcut nr. 10 (Dumitrlu III, și nr.

intercepții. I-am 
cîteva compli- 

rugat să spună 
despre jucătorii

3 (Barbu). îmi pare rău dar tre
buie să vă spun că am văzut la 
multi o tehnică individuală nu 
tocmai lăudabilă. Mai trebuie 
să muncească pentru că sînt 
tineri și au tot timpul. Dar pen
tru asta ar trebui chiar să doar
mă și noaptea cu mingea lingă 
ei. Am auzit că și în România 
este un interes la fel de mare 
pentru fotbal ca și la noi, așa că 
există un climat bun pentru 
progresul fotbalului. Trebuie 
numai ca jucătorii să fie foarte 
cinstiți cu el înșiși, să nu se 
mulțumească niciodată cu ceea 
ce au realizat.

— Care sînt jucătorii 
care-i adorați ?

— în primul rind Pole, acest 
geniu al fotbalului. Mereu este 
altul, de fiecare dată inventea
ză ceva spre marea decepție a 
apărătorilor. Acum, de pildă, 
toti cei care iubesc fotbalul în 
tara noastră sînt tare supărați 
că în turneul din Chile, în par
tida cu Vasas, Pele a fost serios 
accidentat la piciorul drept. 
Este jucătorul care a suferit cel 
mai mult de pe urma fotbalului 
dur. în campionatele noastre nu 
există așa ceva. Jucătorii se res
pectă reciproc pentru că mese
ria aceasta nu o poți face în... 
baston. După Pele, am o mare 
dragoste pentru Eusebio. îl vom 
vedea împreună peste două zile 
Ceea ce s-a și tntimplat (Benfi- 
ca a sosit la Sao Paulo și a jucat

cu formația eu același nume. A 
învins Sao Paulo cu 3—2, dar 
Eusebio a înscris un gol de o 
rară frumusețe, dintr-un unghi 
și dintr-o poziție care a sur
prins nu numai portarul, ci pe 
toți specialiștii.

Timp de 6 ore, pînă Ia 2 noap
tea am ascultat la televiziune o 
discuție a 4 ziariști, doi antre
nori și trei jucători renumiți, 
printre care și Gilmar, despre 
jocul Benfica—Sao Paulo, dar 
mai ales despre golul lui Euse
bio.

In finalul convorbirii Djalma 
Santos a ținut să adreseze prin 
intermediul „Scînteli tineretu
lui" cîteva cuvinte de salut 
fotbaliștilor din țara noastră. 
(„Un salut călduros tinerilor 
fotbaliști români prin ziarul 
„Scînteia tineretului" — vezi au
tograful în pagina I). L-am 
încredințat că vor fi îneîntați 
să-l vadă în România.

— Voi veni sigur cu echipa 
Braziliei în acest an pentru că 
am fost invitat de președintele 
federației de fotbal din Sao 
Paulo.

In timp ce ne pregăteam să 
ne luăm 
lingă no! 
un sărut 
tăcioasă :
salut, bunicule...

rămas bun, trece pe 
Ademir, care-i trimite 
și o vorbă puțin rău-
„Ate logo Vovo“. Te

Aseară la KOln, în cadrul 
Cupei campionilor europeni 
la handbal (masculin), s-au 
întîlnit, in meci retur, echi
pele Steaua București fi 
V.F.L. Gummersbach, cam
pioana R. F. a Germaniei.

Meciul s-a încheiat cu sco
rul de 14—13 (5—6) în fa
voarea sportivilor români.

Învingătoare și în prima 
partidă (15—9„ echipa Stea
ua se califică in semifi
nalele competiției.

Killy a cîștigat la

masa verde
Realizînd In cele două 

manșe ale probei de slalom 
timpul de 99 secunde și 73 
de sutimi, excelentul schi
or francez Killy a cucerit 
a 3-a medalie de aur, egalînd 
astfel performanța realiza-

V

tă de austriacul Tony Sai
ler la Cortina d’Ampezzo 
în 1956. Spre deosebire de 
primele două, cel de al tre
ilea titlu olimpic i-a fost 
adus lui Killy, nu de mași
na electronică care înregis
trase, pentru norvegianul 
Mjoens și austriacul 
Schranz, timpi superiori, 
ci de rapoartele arbitrilor 
de parcurs care au descali
ficat pe cei doi schiori 
pentru ratarea unor porți.

Schiorul român 
Cristea s-a clasat pe locul 
25...

Mă grăbesc să vă spun că nu 
am de gind să scriu o cronică 
cinematografică. Pur și simplu 
pentru că astăzi am o întîlnire 
cu un mare campion olimpic. Se 
numește... Johny Weissmiiler. 
Coincidență ? Nu. A, dar iată-l 
că a și sosit.

■— Punctual ca la orice con
curs I

— Mulțumesc. Dar e așa de 
mult de atunci. Poate că e unul 
dintre puținele lucruri care îmi 
amintesc de sport. Cînd începi 
să numeri anii...

— Sînt chiar așa de mulți ?
— Din păcate. M-am născut 

in 1904. Nu la mult timp după 
ce părinții mei, originari din

Timișoara, s-au stabilit tn Penn
sylvania.

— Circulă o legendă pe sea
ma dumneavoastră și anume că 
ați fi început să înotați doar la 
insistențele medicului, care vi 
considera subdezvoltat.

— Da, contactul cu apa l-am 
făcut, cum se spune, împins din 
spate. Dar am avut atîtea satis
facții apoi.

— Am promis cititorilor că 
vor afla cu acest prilej amănunte 
din activitatea de performanță 
în sport, pe care ați desfășurat-o. 
Vă rog deci...

— Pe vremea . aceea, adică

prin anii 1922—1923, concursurile 
de înot aveau o mare trecere la 
public. Fusesem selecționat în 
echipa S.V.A. pentru Olimpiada 
de la Paris și țineam cu tot di
nadinsul să reușesc ce-mi do
ream de multă vreme. Adică să 
cobor timpul în cursele de 100 
m sub un minut. Îmi amintesc 
că pe atunci erau unii medici 
sportivi care fixau aici bariera 
posibilităților omenești . Mă 
ambiționam să nu ti cred și do
ream să-l înving pe celebrul 
meu compatriot Kahanamoku 
In 1924 Olimpiada a avut loc la

horit

Dan

Eroul probei nu e
ciștigătorul

zăpezii", pro- 
fond a fost 

schiorul nor- 
de 

a 
me-

„Maratonul 
ba de 50 km 
cîștigată de 
vegian Ole Ellefsaeter 
profesie pădurar care 
cucerit astfel a doua
dalie de aur. Erou] probei

a fost însă agricultorul el
vețian. în vîrstă de 31 de 
ani, Josef Haas, care în 
ciuda faptului că nimeni 
nu-i acorda nicio șansă a 
obținut medalia de argint

Tar
zan
Confesiunile
marilor cam

pioni olimpici

Dumnealui
e... Paris. In frumoasa piscină Tou- 

relies am avut neegalata satis
facție de a termina pentru pri
ma oară în lume cursa de 100 m 
liber în 59 secunde I Nu vă pot 
reda scena cînd, după termina
rea probei, un prieten cronome- 
tror s-a aruncat îmbrăcat în ba
zin de bucurie I (l-am plătit eu 
ceasul. Tot de bucurie...). Am 
devenit campion olimpic și la

am 
în 

ex-

400 m cu 5:0,4,2, după care 
cunoscut bucuria victoriei 
ștafeta de 4X200 m. A fost 
traordinar I

— Ați uitat să precizați 
la această Olimpiadă ați făcut 
parte și din echipa de polo a 
țării dv. Atunci, cînd la 20 de 
ani erați denumit „Fiul lui Nep- 
tun" — mai sperați să cîștigați 
multe concursuri de înot ?

că

■— Nu numai atît. Aveam în
credere în mine. Peste 4 ani, la 
Jocurile Olimpice de la Amster
dam aveam să mai cîștig încă o 
medalie de aur.

— Cu ce rezultate ați părăsit 
înotul, la 26 de ani ?

Dacă vă spun că am do- 
23 de recorduri mondiale

cred că e de ajuns...„ *
II privesc pe omul acesta etn- 

jos, în ciuda vîrstei și mă întreb 
ce datorează el sportului. Cred 
că întreaga viață.

In serialul Tarzan, Weissmiil- 
Ier a filmat zeci de mii de metri 
de peliculă în junglă... fără să fi 
fost acolo. Totul s-a realizat prin 
iscusința scenografilor și a mon
tajului cu imagini surprinse de 
operator în... Africa. Senzația 
era însă perfectă. Așa a fost în 
„Tarzan — omul maimuță", 
„Tarzan găsește un fiu" și în ce
lelalte. Timpul a trecut însă și 
producătorii. au început să-l 
uite. Cu cîțiva ani în urmă, ci
neva s-a gîndit totuși la un se
rial pentru televiziune. Și Tar
zan a reapărut, dar fără farme
cul de acum cîteva decenii. 11 
revedem uneori și noi pe micul 
ecran. Dacă Suava Jane, parte
nera de 
nici un 
să-i fie 
drăvane
sau „Skippy' 
memoria benzii de celuloid. A- 
cum vedetă e „Tamba". Și pe 
urmă ?

pe vremuri, nu mai are 
rol, maimuțele continuă 
prietene la fel de năz- 
și ascultătoare. „Muk" 

au rămas doar în

ARISTIDE BUHOIU



MATEMATICA

Dacă ne întoarcem cu 20 
ani în trecut și încercăm șă 
vedem cu ochii de atunci în
fățișarea de azi a României 
socialiste, va trebui să mărtu
risim că oricît de entuziastă ar 
fi fost viziunea noastră de 
atunci tot n-ar fi putut cu
prinde saltul și dezvoltarea 
multilaterală a țării și poporu
lui nostru.

De aceea, prin extrapolare, 
ținînd seama de progresul 
continuu al economiei noastre, 
se poate afirma că indus
trializarea rapidă va atinge 
un înalt grad de automatizare, 
folosirea pe o scară largă a 
calculatoarelor electronice tn 
diriiarea și optimizarea proce
selor tehnologice fiind unul

til fiind înlocuit de un pro
gram bine alcătuit de o echipă 
de constructori de soft-ware și 
introdus într-un sistem de cal
cul. Mai mult decît atît prin 
multiprogramare vor fi înlo- 
cuiți deodată mai mulți ast
fel de specialiști înguști din 
diverse domenii.

în al doilea rînd, el va 
trebui să domine problemele 
atît ale specialității sale cit 
și ale unor domenii conexe. 
De exemplu, un metalurgist 
va trebui să știe bine și chimie 
fizică și matematică adecvată 
din care nu vor putea lipsi 
programarea pe calculatoare 
și cercetarea operațională.

Acestea sînt în mic motivele 
pentru care învățămîntul nos
tru trebuie adoptat la cerin
țele actuale ale dezvoltării 
științifice și tehnice. Pregătirea 
matematică este necesară nu 
numai metalurgului, ci tuturor 
viitorilor specialiști. Același 
lucru se poate spune și des
pre pregătirea în domeniul 
fizicii care trebuie să se ri
dice la aceleași cerințe. As
tăzi, matematizarea este nece
sară și disciplinelor economi
ce ; mai precis, ele trebuie 
prezentate sub formă mate
matizată în absolut toate fa
cultățile. Trebuie să se treacă 
de la stadiul descriptiv la un 
stadiu de exprimare cantita-

pentru tineretul nostru este 
necesar ca încă din liceu să-și 
îndrepte ochii spre tablou] 
patriei și să-l îmbogățească 
prin aspirațiile lor, pregătin- 
du-se să-1 realizeze cu brațele 
și mai ales cu mințile lor.

Fiindcă în 1985 vor lucra

mai mult mințile decît bra
țele și șe va pune mai mult 
suflet decît efort fizic pentru 
înfăptuirile pe care le plăs- 
muim acum în imaginație și 
mîine în planurile de dez
voltare a economiei, științei 
și culturii românești.

în același mod se pun 
problemele și pentru la
tura economică a pregătirii 
specialiștilor agronomi. Ei 
trebuie să fie astfel pregă
tiți încît să facă față exi
gențelor și din acest punct

MATEMATICA -MATERIA 
PRIMĂ ÎN CONSTRUCȚIA 
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de vedere, deoarece pro
ducția agricolă trebuie să 
se desfășoare în condițiile 
unei eficiențe mereu spo
rite.

în fine, în activitatea sa, 
specialistul agronom tre
buie să știe să valorifice 
avantajele ce decurg din 
lărgirea cadrului colaboră
rii internaționale. Pentru 
aceasta el trebuie să fie 
format șă folosească cu 
succes experiența altora, 
prin preluarea ei critică și 
prin aplicarea noului cu 
discernămînt. în egală mă
sură, el trebuie să pună la 
dispoziția partenerilor din 
schimbul de idei, date si
gure. bine verificate, și 
care să ateste o îndelunga
tă și rodnică activitate. în 
fond. în atari împrejurări, 
trebuie să se țină neapărat 
seama 
numai 
lui, ci 
vității 
parte.

că nu se pune în joc 
prestigiul individu- 

și prestigiul colecti- 
din care el face

pariție a unor caractere și de 
accentuare și extensiune a al
tora. Din amestecul de popu
lație va crește omogenitatea 
biologică a poporului român 
care locuiește teritoriul națio
nal, vor domina contingentele 
de populație cu talie medie 
sau înaltă cu modificări în 
distribuția complexului pig- 
mentar (culoarea feței, păru
lui, a ochilor) cu o mai bună 
dezvoltare neuro-mușchiulară 
prin creșterea nivelului vieții. 
Este previzibilă, în același 
timp, creșterea numărului de 
fragili mentali cu tulburări 
nevrotice prin suprasolicitarea 
tehnicii moderne, cu manifes
tări de dezadaptabilitate și 
cu elemente accentuate meta
bolice determinate de ședen- 
taritate.

Va continua să crească, 
asemenea, durata mediei 
viață care va fi, sau se
apropia de 80 de ani (chiar 
te epoca noastră a ajuns la 
aproape 70 ani). în conse
cință va crește procentul de 
populație de peste 60 de ani. 
Este evident că în asemenea

de 
de 
va

Acad. NICOLAE TEODORESCU

din factorii caracteristici ai 
stadiului de dezvoltare.

Cred, de asemenea, că vom 
construi calculatoare la ni
velul tehnicii generației ace
lei epoci și că, în special, în 
domeniul soft-Ware-ului, adi
că al programelor și al limba
jelor de programare vom avea 
un cuvânt de spus pe baza 
valorii deosebite a școalei 
noastre matematice.

în ceea ce privește științele 
matematice, ele vor i'.ica un 
rol de prim plan tn toate sec
toarele științei și practicii. 
Ele vor optimiza cele mai va
riate procese ale economiei 
planificate, vor domina infor
matica atît ca teorie cît și te 
practica utilizării tehnicii de 
calcul, vor asigura gestiunea 
automată, documentarea au
tomată. lingvistica și traduce
rea automată. Mai mult decît 
atît însăși construcția calcula
toarelor va deveni în esență 
de resortul matematicii care 
va avea sarcina realizării 
structurilor logice din ce în 
ce mai complexe. Si fiindcă 
am înaintat ne calea pronos
ticurilor, considerăm că și au
tomatica va deveni într-o mă
gură cu atît mai largă cu cît 
ya atinge 'in nivel mai înalt 
de perfecțiune — o aplicație 
a matematicii.

Din estimările preceden
te și din constatările actuale 
rezultă, cu mult mai mare cer
titudine decît cea a previziu
nilor privitoare la aspectele 
complexe ale țării noastre, 
profilul necesar al tînărului 
specialist al anului 1985.

în primul rînd, tînărul spe
cialist trebuie să aibă o infor
mare complexă asupra tuturor 
problemelor vieții social-eco- 
nomice și cultural-științifice, 
ceea ce îl obligă la o cultură 
solidă și multilaterală. Spe
cialistul îngust va deveni inu-

tivă cu ajutorul aparatului 
matematic. Sub această for
mă înțelegerea lor de către 
ștudenți este mult înlesnită.

Tot pe linia modernizării 
învățămîntului este necesar să 
se meargă mai ales în direc
ția disciplinelor de frontieră, 
cum ar fi : biofizica, biomate- 
matica, lingvistica matemati
că, radio-fizică etc. în mare 
parte astăzi ele nu sînt stu
diate și nici specialiști nu 
avem. De pildă, dacă am vrea 
să construim un centru de 
cercetări biofizice nu putem 
tocmai din lipsa de cadre. 
Este deci necesar ca mai în- 
tîi să formăm cadrele de spe
cialiști modemizînd învăță
mîntul nostru superior.

Am lăsat intenționat mai la 
urmă o calitate indispensabi
lă oricărui specialist, aceea 
de a fi un cetățean sincer 
pregătit, și devotat patriei și 
poporului. Această cerință nu 
are un caracter emfatic, ci 
rezultă ca o consecință obli
gatorie din cele ce precedă. 
Orice individ singular, cu por
niri egoiste, își găsește greu și 
numai accidental un Ioc în
tr-o societate socialistă orga
nizată la un înalt nivel știin
țific și tehnic tocmai fiindcă 
o astfel de societate folosește 
matematicile în dezvoltarea 
ei pe o scară foarte largă. în- 
tr-adevăr, se știe că nu se 
poate trișa cu raționamentele 
și rezultatele matematice. Se 
poate greși, dar greșelile apar 
în clipa în care se manifestă 
prin consecințe absurde, con
tradictorii sau monstruoase.

Cum anul 1985 nu este to
tuși destul de îndepărtat de
cît pentru unii dintre cei 
vîrstnici și în nici un caz 
pentru cei tineri, consider că

Agricultura României din 
anul 1985 va fi caracterizată 
prin :

— o puternică dezvoltare 
intensivă și multilaterală ;

— o puternică bază teh- 
nico-materială ;

— aplicarea unor metode 
științifice și tehnice foarte 
avansate ;

— o bună organizare a 
producției agricole și atin
gerea unor parametri supe
riori sub raportul eficienței 
economice.

Acestea fiind perspecti
vele, se pune întrebarea 
cum trebuie organizată, 
încă de pe acum, pregă
tirea specialiștilor cu cali
ficare superioară, chemați 
să facă față cerințelor pro
ducției agricole la nivelul 
înalt pe care acesta îl va 
atinge în anul 1985.

Avem în vedere în spe-

tomată. în 1985 practic toa
te dozările vor fi executate 
de acest tip de dispozitive e- 
lectronice. Aceste aparate vor 
fi atît de perfecte încît la 
sfîrșitul analizei vor da 
zultatul într-o diagramă, 
poi un alt dispozitiv le

Pentru ea să poți face ca 
o anumită plantă să aibă 
un anumit caracter scos în 
evidență, trebuie să fii bine 
înarmat cu cunoștințe sub 
raportul geneticii, fiziolo
giei, biochimiei, fitopatolo- 
giei, agrotehnicii etc. Pro
cesele de selecție și amelio
rare sînt îndelungate, ane
voioase, pline de neprevă
zut și de aceea specialistul 
trebuie să fie neapărat ca
pabil să sesizeze noul. De 
asemenea, trebuie dată toa
tă atenția pregătirii lor 
matematice, avînd în ve
dere dezvoltarea discipli
nelor care o folosesc și ți
nînd seama de extinderea 
întrebuințării mașinilor e- 
lectronice în agricultură.

în egală măsură specia
listul trebuie să știe să îm
bine armonios teoria cu 
practica, cu atît mai mult 
cu cît în agricultură diver
sitatea condițiilor locale 
face ca alegerea soluției 
concrete să fie dificilă și să 
nu se poată încadra în sche
me rigide. Aceasta înseam
nă ca în luarea deciziilor, 
agronomul să dea dovadă 
de multă perspicacitate, 
competență și inițiativă.

în al doilea rînd, specia
listul din agricultură al a- 
nului 1985 trebuie să fie 
astfel pregătit, încît el să 
poată să caute și să și gă
sească informația științifi
că și tehnică de care are 
nevoie, cu atît mai mult cu

DESIGUR, PLANTELE NU VOR 
VORBI, DAR VOR ÎNVĂȚA SĂ 

ASCULTE OAMENII

Acad. EUGEN RĂDULESCU

NOI

re- 
a-

„ va 
citi și le va înregistra în fișa 
corelată a bolnavului care sb 
păstrează în memoria apara
tului. Va fi posibil să avem 
dinamica fenomenlor biologi
ce în timp pentru milioane 
de indivizi.

în asemenea condiții, calcu
latorul va putea răspunde la 
orice întrebare referitoare la 
un fenomen biologic : vinde
care, agravare, complicații, 
moarte. întreaga activitate a 
institutului de endocrinologie, 
de exemplu, va fi ținută în 
evidență și condusă prin cal
culator care va simplifica, ac
celera și perfecta toate ope
rațiile de la înregistrarea con
tabilă, la evidența bolnavilor, 
de la elaborarea modelului 
experimental te laborator la 
alegerea ipotezelor cu cele 
mai multe șanse de succes. 
Nu vom mai nota nici o ex
periență fără a elabora acest 
model care va indica în ori
ce operație soluția optimă. Ac
tualele comitete de direcție 
se vor limita la elaborarea 
programelor pentru ordinator, 
iar direcția institutului șe va 
limita să decidă ce soluții a- 
lege în contextul faptelor ce 
caracterizează neprevăzutul în 
propunere.

Progresiv, pînă în 1985 
și în plină epocă, endocrino
logii ca și a* ți medici și bio
logi, îndeosebi cercetătorii vor 
primi o largă informație ma
tematică. Matematica ca me
todă și mod de gândire va fi

F

ENDOCRINOLOGIE

cial calitatea și cantitatea 
cunoștințelor acestor spe
cialiști, mai mult decît 
profilul lor sau căile orga
nizatorice prin care se rea
lizează pregătirea lor, deși 
trebuie acordată toată aten
ția și acestor laturi ale pro
blemei.

Credem că în stabilirea 
coordonatelor trebuie por
nit de la premisele majore 
pe care practica socială 
contemporană le impune pe 
prim plan : dinamismul ro
bust pe care știința și teh
nica contemporană îl înre
gistrează ; creșterea impe
tuoasă, cantitativ și calita
tiv, a informației în diferi
te domenii de activitate ; 
întrepătrunderea tehnicu
lui, organizatoricului și e- 
conomicului în procesul de 
producție ; lărgirea cadru
lui colaborării internațio
nale.

Pregătirea specialistului 
cu calificare superioară, 
necesar agriculturii, trebuie 
să aibă un larg orizont ști
ințific și tehnic, nu numai 
în ceea ce privește cantita
tea cunoștințelor, ci în 
special în posibilitatea de 
a le asimila creator. Spe
cialistul de mîine trebuie 
în primul rînd să aibă în
țelegerea științifică a feno
menelor, să aibă deprinde
rea de a căuta și posibili
tatea de a găsi înlănțuirea 
lor cauzală. Pentru aceasta 
el nu trebuie să se limiteze 
numai la însușirea cunoș
tințelor de bază dintr-o a- 
numită disciplină, ci tre
buie să se îndrepte și spre 
domeniul graniță al aces
tor discipline, acolo unde, 
îndeobște se produc efec
tele atît de folositoare ale 
întrepătrunderii.

cît prin specificul muncii 
sale, el este pus în situația 
să lucreze în condiții de 
izolare mai mare, decît spe
cialiștii din industrie, unde 
se realizează o densitate 
mai mare de cadre din a- 
celași profil, sau din profil 
apropiat.

Legătura cu cartea și re
vista de specialitate, trebuie 
întregită cu contactul cu in
stitutele de cercetări și în- 
vățămînt cele mai apropia
te, ceea ce favorizează 
schimbul de idei și de ex
periență. Nu trebuie de a- 
semenea, neglijată nici în
sușirea limbilor străine de 
largă circulație, lucru care 
îngăduie receptarea infor
mației tipărite sau difuzată 
prin radio și televiziune, 
provenită direct din străi
nătate.

Succesele în producția a- 
grioolă — ca de altfel și în 
alte sectoare — nu depind 
însă numai de soluțiile 
tehnico-științifice ce se dau 
problemelor, ci se datorea
ză și măsurilor organizato
rice care, de asemenea, tre
buie să se situeze la nive
lul cerințelor contempora
ne. Organizarea procesului 
de producție a devenit ea 
însăși o știință și acest fapt 
nu trebuie neglijat. De alt
fel, și în trecut marii orga
nizatori foloseau criterii o- 
biective, chiar dacă acestea 
nu erau constituite într-o 
știință de sine stătătoare 
Mărturie ne stă activitatea 
unor agronomi de mare 
prestigiu științific și orga
nizatoric, cum a fost aceea 
desfășurată de Ion Ionescu 
de la Brad, de la a cărui 
naștere se vor împlini anul 
acesta un secol și jumătate.

O prospectare în timp 
într-un domeniu sau altul al 
științei și culturii nu este o 
acțiune imposibilă. Prezentul 
și direcțiile de urmat în care 
se încadrează curentele de 
idei și investigarea concretă 
ne permit o previziune ca
re intră pe deplin în defini
ția științei.

Să ne oprim deci o clipă 
asupra fenomenelor ce sînt 
previzibile în biologia popu
lației ce locuiește teritoriul

Din punct de vedere al bio
logiei umane, în primul caz se 
va produce o exogamie cu o 
hibridizare accentuată și o 
concentrare de informație ge
netică, iar în al doilea o accen
tuare a endogamei și o pier
dere de capital genetic. Cer
cetările făcute de antropologi 
confirmă apariția unor astfel 
de fenomene la o scară care 
se va amplifica considerabil 
peste două decenii. în con
secință, în lumina geneticii 
populațiilor, fenomenul ames
tecului (al heterozisului) este 
pozitiv și va duce la o mai 
mare expresivitate a fondului 
genetic național.

Legat în parte de acest fe
nomen, dar cu un determi
nism mai complet vor fi noi
le trăsături fizice și funcțio
nale ale populației noastre în 
perioada 1985. Fenomenele 
începute din deceniul prece
dent și evidente în epoca 
noastră a creșterii în înălți
me, al unei mai armonioase 
dezvoltări corporale, al pu
bertății mai timpurii, cu unu-

CERTITUDINEA IPOTEZELOR
Acad. ȘTEFAN MILCU

țării noastre. Fără îndoială că 
în 1985 va arăta diferit de 
cea actuală. în primul rînd 
vom fi sau vom depăși 25 
milioane. Trecînd și mai vi
guros în rîndul națiunilor eu
ropene cu un capital biologic 
care poate aduce o contribu
ție biologică la progresul u- 
manității și la valorificarea 
potențelor speciei umane.

Pe plan național, numărul 
mai ridicat de populație va 
mări considerabil potențialul 
economiei și culturii. Se va 
manifesta mai puternic și vor 
apare primele consecințe ale 
fenomenului de „brasaj" al 
populației determinat de con
strucția socialismului. Con
centrarea populației în cen
trele și zonele industriale, a- 
fluența în cele mai diferite 
regiuni ale țării va genera 
procesul inevitabil al ames
tecului în zonele urbane.

doi ani și al unei capacități 
intelectuale anticipate vor a- 
vea un grad de generalitate 
dacă procesul nu va fi per
turbat de alți factori nepre
vizibili. Aceste transformări 
în biologia tinerilor vor im
pune scăderea vîrstei de șco
larizare la șase ani, o recon
siderare a procesului și carac
terului învățămîntului și re
zolvarea unor noi probleme 
puse de sexualizarea mai 
timpurie.

Din cele expuse rezultă că 
în perioada 1985 înfățișarea 
populației pînă la 20 de ani 
va fi în bună parte diferită 
de generația precedentă.

Fenomenul se va amplifi
ca și pentru alte caractere 
biologice, conducted probabil 
spre anul 2000 la unele 
schimbări te caracterele fizi
ce și fiziologice ale popu
lației, care vor fi determina
te de atenuarea pînă la dis-

condiții vor apare noi proble
me în limita de vîrstă la pen
sionare care va crește si ea, 
și noi probleme în domeniul 
asistenței sociale și medicale.

De un deosebit interes ne 
apar modificările probabile 
în calitatea proceselor men
tale. Exigențele tehnicii mo
deme vor necesita cadre cu 
aptitudini mentale din ce în 
ce mai ridicate calitativ. Se 
va produce inevitabil o se
lecție a creierelor capabile de 
rezolvări rapide, cu decizii a- 
sigurate, cu o concentrare 
puternică și susținută. Inter
venția mașinilor de calcul va 
accelera și intensifica acest 
proces.

Nu este de așteptat să a- 
pară în sectorul mental mo
dificări comparabile cu cele 
fizice. Pentru aceasta este ne
cesar un timp mai îndelun
gat. E posibil ca folosirea din 
ce în ce mai largă a mașini
lor de calcul și a diverselor 
auxiliare electronice ale mun
cii intelectuale să determine 
apariția de noi aptitudini po
tențiale în creierul nostru și 
să pună în mișcare zone din 
sistemul nervos central mai 
puțin interesate pînă în pre
zent.

Endocrinologia, domeniul 
predilect de activitate perso
nală, este tot atît de intere
sant și pasionant ca și .cel 
precedent. Ceea ce prospec
tez în aceste rînduri sper să 
fie realizate cel puțin în par
te de numeroșii mei elevi. 
In 1985 va fi cu mult mai 
exactă cunoașterea modului 
de acțiune al hormonilor la 
nivelul celular și molecular. 
Vom ști cum se sintetizează 
aceste substanțe în celulă, 
cum funcționează și cum ac
ționează asupra celulelor „de 
serviciu" intervenția lor în 
toate procesele esențiale ale 
vieții : creștere, dezvoltare, 
troficitate, metabolism și îm- 
bătrînire. Vom putea să mo
delăm dezvoltarea omului 
după dorință, vom modela 
înălțimea, masa organică, di
versele funcții și desigur ca
pacitatea lui intelectuală. Se 
vor utiliza hormoni în com
baterea cancerului, a bolilor 
generative și a îmbătrînirii. 
Aceste vaste aplicații vor fi 
posibile datorită examenului 
complex al indivizilor prin 
„dispecerat hormonal* dato
rită introducerii tehnicii au
tomate de dozare a hormoni
lor. Se știe că de curînd a 
pătruns în chimie dozarea au-

lndispensabilă în activitatea 
creatoare, în știință și în în
țelegerea minimă a coordonă
rii și conducerii automate. în 
bună parte procesul acesta 
care a început încă din epo
ca noastră va fi extins cu o 
intensitate mai greu previzi
bilă, la transpunerea în sim- 
boluri matematice a legilor și 
funcțiilor biologice. Ceea ce 
se expune astăzi în zeci de 
pagini și capitole se va redu
ce Ja ° formulă. în consecin
ță însușirea cunoștințelor va 
fi mult ușurată ca și înțelege
rea lor exactă. Va fi mai 
mult loc și timp pentru a 
crește masa de informații în- 
magazinate în creier și în 
manipularea lor. Un proces 
de condensare și restructura
re frazeologică vor suferi și 
publicațiile științifice. O bu
nă parte vpr cuprinde texte 
codate și forme de exprima
re cu termene cheie, ceea ce 
va decide o reașezare a idei
lor și faptelor în fraze sau 
capitole detașabile ca piese 
izolate. Vg fi posibil să ci
tim astfel mai repede, mai e- 
xact și mai mjjff. De altfel, 
lectura se va concentra asu
pra ideilor și relațiilor între 
fenomene, masa datelor ele
mentare fiind lăsată la depo
zitele calculatoarelor. Dar 
pentru a ajunge la acest sta
diu în ceea ce privește acu
mularea superioară a cunoș
tințelor trebuie șă reflectăm 
încă de pe acum la felul cum 
sînt pregătite cadrele de spe
cialiști de mîine, adică toc
mai acele cadre care te 1985 
și mai tîrziu vor fi „forțele 
motrice" care vor asigura pro
gresul continuu al societății 
românești. Ne paște încă pri
mejdia ca în anumite sectoa
re avalanșa cuceririlor științi
fice și tehnice să ne prindă 
descoperiți, să nu avem sumă 
de cadre necesară care să 
mînuiască tehnicile cele mai 
felurite ale acestui secol. Di
recția actuală de intensifica
re și anticipare a învățămîn
tului matematicii, fizicii, chi
miei și altor discipline din 
perimetrul științelor naturii, te 
special cele interdisciplinare, 
cum ar fi biocliimia, biofi
zica, cibernetica etc. mi se 
pare că nu eșțe la nivelul ce
rut. Mai mult chiar, unele 
dintre științele interdisciplina
re sînt considerate „cenușe- 
rese", (conștient sau incon
știent) în loc să capete în 
contextul învățămîntului prio-

(Continuare în pag. a V-a)
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ritatea pe care, în general, o 
are în contextul modern al 
științelor. Evident, că pentru 
a realiza acest deziderat tre
buie ca programul de învă- 
țămînt să fie mereu readap
tat la cerințele științifice în 
continuă amplificare. Fără în
doială, că unele materii ar 
putea fi translate din cursul 
superior în cel mediu, iar 
altele din cursul mediu în cel 
elementar. Și ar fi perfect po
sibil avînd în vedere că la 
copiii epocii noastre apar de 
timpuriu, așa cum am arătat

Pornind de la realitățile 
prezentului, de la prevede
rile planului cincinal, de la 
documentele științifice ela
borate de conducerea parti
dului, care trasează căile de 
dezvoltare economică și so- 
cial-culturală încerc să văd 
cu ochii minții cum va arăta 
România anului 1985, cum 
va arăta peste 17 ani Ca
pitala patriei noastre, cum vot 
arăta celelalte orașe, ce pre
faceri profunde se vor pro
duce în mediul rural al țării 
noastre.

In principal, Bucureștiul 
anului 1985 va avea un alt 
aspect decît cel actual ; noua 
lui față se va realiza prin 
dezvoltarea și organizarea de 
zone funcționale prin recon
struirea și construirea cen
trului și a arterelor de pene
trație, prin regimuri de cons
trucție diferențiate în funcție 
de specificul diferitelor zone 
ale orașului și de cerințele 
populației, prin densități spo
rite, cu varietate și specific 
arhitectural-urbanistic.

Pe baza principiilOT schl-
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ței planului de sistematizare, 
ținîndu-se seama de condițiile 
naturale favorabile, orașul 
va fi dezvoltat și la nord 
de salba lacurilor. El își 
va păstra și dezvolta 
funcțiunea sa politico-ad- 
ministrativă și economică, 
rămînînd principalul cen
tru științific și cultural al 
țării. în acest scop o serie de 
edificii și dotări importante 
vor fi realizate în cadrul pie
țelor și ansamblurilor din 
zona centrală, de-a lungul 
lacurilor și a cornișei Dîmbo
viței, de-a lungul arterelor 
principale și în centrele ma
rilor ansambluri, care vor 
aduce contribuția lor la as
pectul arhitectural urbanis
tic reprezentativ și specific 
Capitalei.

Monumentele istorice, va
lori ale tradiției de artă și 
cultură ale poporului nostru 
și descoperirile arheologice, 
vor fi și ele puse în valoare, 
contribuind cu pondere im
portantă la aspectul specific 
al Capitalei.

Multe din întreprinderile 
care degajă nocivități, se vor 
muta în afara teritoriului lo
cuit, iar cele care trebuie să 
rămînă, vor fi prevăzute cu 
măsuri de eliminare sau re
ducere a nocivităților. în 
această perioadă vor apare noi 
întreprinderi de înaltă tehni
citate, lipsite de nocivități și 
legate de activitatea de cer
cetare tehnico-științifică. O 
mare dezvoltare vor avea în
treprinderile și unitățile pen
tru deservirea populației.

Prin completarea, lărgirea 
și remodelarea sistemului stra
dal existent, prin realizarea la 
intersecțiile importante, de 
pasaje denivelate rutiere și 
pietonale, circulația se va 
îmbunătăți și se va mări oa- 
fiacitatea portantă a străzilor, 

n plus parcajele subterane 
și supraterane ce se vor con
strui vor satisface cerințele 
noi ale traficului motorizat. 
Mai mult chiar, pentru tran
sportul în comun orășenesc 

mai sus, unele aptitudini care 
se cer dezvoltate încă de la 
vîrsța de șase ani.

Tot atît de important con
sider că este și dezvoltarea 
activității practice în proce
sul de învățămînt. Este vor
ba de timpul pe care trebuie 
să-1 petreacă studentul și e- 
levul în laboratoare și ate
liere. Este vorba de cît mai 
multe laboratoare cu apara
tură cît mai modernă și de 
cît mai perfecționate atelie
re. Desigur, că acest lucru 
nu-i posibil fără o serioasă 
bază tehnico-didactică.

și pentru legături rapide și 
comode cu orașele ce se vor 
dezvolta în jurul Capitalei, cît 
și pentru locurile de odihnă 
și agrement, pînă în 1985, se 
va pune problema studierii 
și realizării treptate a unui 
mijloc de transport de mare 
capacitate și viteză (metrou, 
monorai etc.). Aeroportul 
internațional Otopeni, a că
rui construcție a început, va 
fi și el atunci în plină func
țiune, satisfăcînd cerințele 
traficului aerian internațional 
în continuă dezvoltare.

Cît privește spațiile plan
tate, acestea vor fi dezvoltate 
și cuprinse Intr-un sistem uni
tar sprijinit pe pădurile exis
tente din vecinătatea oralu
lui și va avea pătrunderi că
tre interior, de-a lungul 
lacurilor din nord, a Dîmbo
viței și a arterelor de pene
trație.

Și încă ceva : în 1985 rful 
Dîmbovița va fi salubrizat și 
se vor orea oglinzi de apă 
de-a lungul luncii sale. In 
concluzie, trebuie spus că 
în conformitate ou unul din 
principiile de bază ale schi
ței de sistematizare :

„Capitala Republicii So
cialiste România se va dez
volta în cadrul unui sistem 
urban format din orașul 
București ca nucleu central 
din localitățile urbane sau 
susceptibile a deveni urbane 
din teritoriul preorășenesc și 
din comunele din teritoriul 
învecinat". In general, loca- 
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litățile urbane sau suscepti
bile de a deveni urbane vor 
fi situate la distanțe variind 
între 25—60 km.

Aceleași principii ale urba
nismului contemporan ținînd 
seama de oaraoterul specific 
al dezvoltării economice, al 
tradițiilor spirituale și istorice, 
ale reliefului și climei, sînt 
aplicate și în studiile de sis
tematizare ale celorlalte orașe 
ale țării noastre. Astfel, tră
sătura principală, aceea de a 
crea sisteme urbane de loca
lități și nu orașe studiate izo
lat, apare limpede și prin 
noua organizare administra- 
tiv-teritorială care vine în 
sprijinul dezvoltării în prac
tică a sistemelor urbane.

Dezvoltarea economică so
cialistă în țara noastră urmă
rește în alegerea amplasamen
telor pentru industrii, în afara 
satisfacerii parametrilor teh- 
nico-economici specifici, să 
satisfacă și o repartiție armo
nioasă în teritoriu, ridicînd 
nivelul de viață al unor re
giuni mai înapoiate, prin dez
voltarea de noi centre indus
triale. Rezultatele pozitive ale 
acestei politici a partidului și 
statului nostru se văd în în- 
floritoarea și vibranta activi
tate economică și social- 
culturală a unor regiuni al
tădată înapoiate.

Această dezvoltare indus
trială conduce la înflorirea 
orașelor, la creșterea popu
lației urbane. De aceea, 
planurile de sistematizare 
prevăd mărirea substan
țială a densităților, ridi
carea regimului de înălțime 
a clădirilor, restrângerea su
prafeței intravilanului, dotări 
tehnico-edilitare corespunză
toare și relații judicioase între 
zonele de lucru și de locuire 
și între acestea și zonele de 
odihnă și recreație.

Acolo unde densitățile sînt 
mari și dezvoltarea industrială

continuă, se va ieși din intra
vilan în teritoriu, pe anumite 
direcții preferențiale, asigurîn- 
du-se transportul de mare ca
pacitate și viteză corespunză
tor, pentru deplasarea munci
torilor la locurile de muncă. 
Astfel, apare necesară aplica
rea principiului sistemelor 
urbane, a grupărilor de loca
lități.

Paralel cu industrializarea 
și dezvoltarea localităților ur
bane, agrioultura intensivă, 
mecanizată, dezvoltarea iriga
țiilor și a metodelor știin
țifice de mărire a producției 
și a productivității muncii pe 
hectar —conduce la elibe
rarea unei mari părți a forțe
lor de muncă din mediul ru
ral, și folosirea ei în proce
sele industriale.

Clarvăzătoare, analizînd ști
ințific fenomenul, conduce
rea de partid și de. stat a dat 
directive și indicații preți
oase pentru sistematizarea 
satelor.

Prin sistematizarea comu
nelor, prin dotarea lor cu clă
diri de locuit și social-cultu- 
rale corespunzătoare, prin re
alizarea treptată a rețelelor 
tehnice edilitare, diferența 
dintre sat și oraș se va șterge.

Prin asigurarea transportu
lui în comun de mare capaci
tate și viteză (monorai) între 
localitățile ce vor forma o 
grupare urbanistică (un sis
tem urban), se va rezolva și 
problema sporului migrato- 
riu cerut azi de dezvoltarea 
industriilor, cazarea muncito
rilor în orașele respective ne- 
maifiind o problemă în sine, 
ea rezolvîndu-se prin dotarea 
corespunzătoare a sistemului 
urban de localități grupate. 
Un rol de bază îl vor avea 
județele în aplicarea acestui 
principiu urbanistic.

Cu ajutorul arheologilor, 
istoricilor, oamenilor de 
cultură și artă, arhitec- 
ții vor trebui să dea 
amprenta specifică orașelor 
și localităților țării noastre, 
folosind și punînd în valoare 
bogata tradiție arhitecturală 
și artistică a poporului nos
tru, sensibilitatea sa specifică 
pentru ritm și culoare, pen
tru varietate și vioiciune.

Experiența ultimei sute 
de ani a arătat că ri
dicarea industriei proprii 
la rangul de ramură tot 
mai importantă a econo
miei naționale constituie o 
cale sigură de ridicare sub
stanțială și continuă a pro
ductivității muncii și că, 
deci, înflorirea materială și 
spirituală a țărilor e strîns 
legată de introducerea în 
producție a tehnicii noi. A- 
ceasta depinde, la rîndu)
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ei, în măsură tot mai mare 
de înaintarea științei pe 
plan mondial și național. 
Nivelul viitor și structurile 
viitoare ale țărilor depind 
deci esențial de desfășura
rea în continuare a revolu
ției tehnico-științifice con
temporane, iar sarcinile ac
tuale și viitoare ale popoa
relor în privința pregătirii 
noii generații în vederea ri
dicării ei pe o treaptă de 
dezvoltare mai înaltă pot 
fi desprinse tot numai din 
acest context.

România anului 1985, prin 
munca poporului ei talentat, 
prin conducerea înțeleaptă 
și experiența vastă a Partidu
lui său Comunist, va fi un 
exemplu viu al socialismului 
victorios.

„Ce calități trebuie să po
sede specialiștii anului 1985“. 
rezultă din amploarea și mă
reția sarcinilor ce' decurg din 
dezvoltarea României anului 
1985. O specificație însă : spe
cialiștii de atunci sînt actualii 
elevi de liceu și studenți, ac
tualii tineri muncitori din fa
brici și uzine, din stațiunile 
de mașini și tractoare, de pe 
ogoarele patriei noastre.

Prima calitate pe care ei 
trebuie să o posede, este pa
triotismul socialist, dragostea 
de partid și popor, dragostea 
de munca creatoare de valori 
materiale și spirituale — cali
tate care trebuie realizată cu 
perseverentă de toți factorii 
care contribuie la educarea ti
nerei generații.

Seriozitatea în studiu și în 
muncă, simțul de răspundere, 
bucuria dăruirii creatoare 
pentru progresul țării și al 
poporului trebuie să fie tră
sături principale, epmponente 
ale fiecărui tînăr care aspiră 
să stăpînească marile „mi
nuni" ale tehnicii.

O a doua calitate, tot atît 
de importantă, dacă nu cea 
mai importantă, o constituie 
acumularea de cunoștințe dar 
nu „sorbonard" din tezaurul 
științei și tehnicii. Numai ast
fel vom avea cadrele necesare 
care să fie capabile să răs
pundă cerințelor tehnice su
perioare ale anului 1985. 
Pentru aceasta, institutele su
perioare de învățămînt, uni
versitățile, școlile și toate fe
lurile de învățămînt în care 
se pregătesc viitorii specia
liști, au datoria să contribuie 
la perfecționarea continuă a 
programelor de învățămînt și 
la educarea științifică a tine
retului la nivelul celor mai 
cunoscute centre de învăță
mînt din țările avansate.

Educația comunistă și se
riozitatea studiului vor asi
gura succesul cadrelor de ți
neri specialiști ad anului 1985.

Dar problema direcțiilor 
în care se vor dezvolta ști
ința și tehnica nu e proba- 
bilizabilă, adică nu face par
te din problemele cărora li 
se poate aplica teoria știin
țifică a previziunii, dezvol
tată în secolul nostru. De 
aceea trebuie să mă lipsesc 
de sprijinul acestei disci
pline în anticipările mele 
în această privință — și să 
le bazez pe simpla mea in
tuiție și informație actua
lă, care constituie un spri
jin doar parțial pentru ele

Judecind după cercetări
le inițiate sau efectuate 
pînă în prezent, s-ar putea 
spune că în privința procu
rării de substanțe minerale 
utile și de purtători de e- 
nergie, fără de care nu se 
poate spori productivitatea 
muncii, nu se vor realiza în 
viitorii 17 ani progrese cu 
totul revoluționare Folosi
rea de metode geofizice și 
geochimice perfecționate va 
sprijini însă creșterea efi
cienței lucrărilor geologice 
de punere în evidență a
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zăcămintelor respective, 
pînă la o anumită adînci- 
me. De asemenea, exploa
tarea zăcămintelor prin 
metode de mare producti
vitate, mecanizarea com
plexă, automatizarea, tele
comanda și telecontrolul în 
lucrările miniere, precum 
și dezvoltarea exploatării 
în carieră a zăcămintelor 
cu mare coeficient de des- 
copertă vor duce la sporiri 
importante ale exploatărilor 
miniere. îmbunătățirea teh
nologiilor de foraj existente 

și eventuala elaborare de 
tehnologii noi vor mări sub
stanțial factorul final de re
cuperare a hidrocarburilor 
din zăcăminte. Se mai aș
teaptă ca exploatarea re
surselor mărilor și oceane
lor să devină economică în 
viitorii douăzeci sau trei
zeci de ani.

îmbunătățiri ale proce
deelor de sfărîmare. de 
măcinare și concentrare, 
generalizarea unor proce
dee azi încă puțin răspîn- 
dite în valorificarea mine
reurilor și a substanțelor 
minerale nemetalifere, îm
preună cu lărgirea gamei 
de reactivi colectori și a- 
doptarea unor procedee și 
utilaje de flotație perfec
ționate vor asigura o aco
perire mai bună cu materii 
prime a producției noastre 
industriale în continuă 
creștere.

Consumul nostru de ener
gie primară va crește de 
circa patru ori pînă în 1985, 
iar cel de energie electrică 
de circa șapte ori, asigu- 
rînd creșterea aproape în 
aceleași ritmuri a producției 
și așezarea noastră printre 
țările dezvoltate din punct 
de vedere industrial. 
Importul de combustibil 
fluid și producția de ener
gie nucleară prin fisiune 
vor asigura acoperirea ne

voilor noastre de energie, 
dar nu e probabil ca în vii
torii 17 ani să se poată a- 
duce sub control tehnic in
dustrial liberarea energiei 
nucleare prin fuziune, prin 
procedee termonucleare, 
care ar rezolva problema 
surselor de energie pentru 
un timp extrem de lung —, 
deși se fac mari eforturi de 
cercetare în fizica plasmei 
și în alte ramuri ale fizicii 
care interesează în această 
problemă. Conversiunea di
rectă în energie electrică 
va face probabil progrese 
mai mari prin pilele cu 
combustibil decît prin in
stalațiile magnetohidrodi- 
namice, însă fără a se pu
tea prevedea gradul de re
voluționare a industriei de 
producție a acestei energii, 
pe care ar putea să-l pro
ducă în viitoarele două de
cenii, în concurență cu li
berarea prin fisiune a ener
giei de origine nucleară.

Nu se așteaptă transfor
mări radicale ale procedee
lor clasice de prelucrare a 
solidelor, deoarece electro- 
eroziunea, formarea elec
trică și magnetică și prelu
crarea prin ultrasunete 
sînt toate procedee specifi
ce. Influențarea structurii 
metalelor și a aliajelor în 
vederea sporirii rezistenței 
și a refractarității lor, pre
cum și obținerea de mate
riale de construcție sinte
tice ușoare, ar putea să în
registreze însă succese spec
taculoase.

Reușita probabilă a cău
tărilor de materiale supra- 
conductoare la temperaturi 
nu prea joase, care ar su
prima pierderile prin efect 
electrocaloric, ar putea re
voluționa spre sfîrșitul in
tervalului construcția mași
nilor și a aparatelor elec
trice și electronice, precum 
și tehnica electroenergetică 
și automatică.

Amplificatoarele și gene
ratoarele cuantice cunoscu
te sub numele de laseri și 
maseri vor reuși, probabil, 
și în domeniile radiațiilor 
Roentgen și gamma. Ele 
vor fi introduse în viitorii 
zece ani în telecomunicații 
și locație, în medicină și 
economie.

în intervalul la care mă 
refer se vor dezvolta me
tode de prevedere fiabilă a 
stării meteorologice — și se 
speră ca spre sfîrșitul său 
această stare să poată fi și 
influențată local și chiar 
regional.

Apa potabilă a regiunilor 
deficitare va fi obținută 
prin desalinizarea apei de 
mare, care va ajunge eco
nomică în deceniul viitor, 
— fără ca în prezent să in
tereseze în mod deosebit 
țara noastră. Poluarea ape
lor va fi evitată prin epu
rarea chimică, prin decan
tarea și filtrarea apei uzate 
și refolosirea ei în circuit 
închis — iar vicierea at
mosferei va fi evitată prin 
desprăfuire electrică, prin 
ultrasunete și metode chi
mice de desulfurarea gaze
lor.

Se așteaptă ca înlocuirea 
în condiții de relativă secu
ritate a unor organe pi/r, 
transplantare și proteze — 
și chiar implantarea de or
gane din materiale artifi
ciale cu elemente electro
nice — să facă parte din 
cuceririle chirurgiei în vii
torii zece ani. Se speră ca 
prin 1985 să se poată pro
duce sintetic proteine pen
tru alimentație, dar nu se 
speră să se poată produce 
artificial, pînă atunci, via
ță primitivă nici chiar sub 
forma de molecule ce se 
reproduc.

Incapacitatea momenta
nă a omenirii de a produce 
cel puțin o celulă vie se va 
menține, deci, și în viitorii 
douăzeci de ani. timp în 
care tehnica dispune ' însă 
de mijloace spre a suprima 
viața de pe întreaga noas
tră planetă, umplînd astfel 
perioada de formație a ti
nerei generații cu pericole 
de dimensiuni unice în is
torie, dacă nu se va proce
da la atenuarea diferențe
lor dintre nivelurile de 
dezvoltare a popoarelor.

Perspectiva unei expan
siuni rapide a științei și 
tehnicii, a economiei și 
forțelor biologice a poporu
lui nostru se conjugă cu 
grija actuală și viitoare pe 
care trebuie să o aibă ge

nerația noastră mal vîrst- 
nică pentru schimbul ei de 
mîine și cu grijile pe care 
trebuie să le aibă acest 
schimb pentru el însuși, 
spre a putea face față sar
cinilor ce vor apăsa pe u- 
merii săi — și care vor fi 
și mai grele decît cele ce 
au frămîntat generația in
staurării socialismului în 
țara noastră. Mai mult de
cît oricînd se va adeveri 
că principalul mijloc de 
cinstire a bunurilor create 
și transmise de înaintași nu 
rezidă în idealul comod de 
a le păstra, ci în idealul 
mai puțin comod de a le 
depăși.

Nevoia ca tînărul de azi 
și de mîine să fie mereu a- 
daptat mediului în curs de 
schimbare rapidă, în care 
va trăi — și în care cunoș
tințele cîștigate în școală 
vor fi adeseori repede pe
rimate — impune școlii, în 
primul rînd, sarcina de a-i 
dezvolta și a-i menține și 
pentru mai tîrziu aptitudi
nea de a se adapta schim
bărilor, progreselor rapide, 
de a cîștiga noi cunoștințe, 
de a fi receptiv față de nou 
— mai degrabă decît apti? 
tudinea de a acumula cu
noștințe multe, odată pen
tru totdeauna. Dar această 
sarcină nu trebuie să se 
limiteze la dezvoltarea ap
titudinii de a se adapta la 
schimbări, ci să dezvolte în 
cetățean și dorința de a 
participa la ele, de a le o- 
rienta și controla, spre a 
preîntâmpina pericolele pe 
care schimbările — așa 
cum am spus — le-ar pu
tea implica.

Nevoile de reconverșiune 
profesională, pentru a per
mite transferul de specia 
liști și de mînă de lucru 
din sectoarele în declin 
spre sectoarele în ascensi
une ale economiei, care vor 
fi tot mai dese, nu vor fi 
posibile fără o reorientare 
a scopurilor urmărite de 
școală. Perimarea repede a 
cunoștințelor cîștigate în 
școală, precum și nevoia 
împrospătării lor spre a ține 
pasul cu evoluția cadrului 
profesional, vor impune o 
largă dezvoltare a reciclă
rii cunoștințelor, ceea ce va 
transforma vechea formare 
a omului, limitată la pe
rioada de tinerețe din via
ța sa, într-o formare per
manentă — și cînd este a- 
dult. Sarcinile extraprofe- 
sionale, care vor fi tot mai 
dese în societatea noastră 
de mîine, cînd participarea 
directă a cetățenilor la via
ța colectivității va avea o 
amploare și mai mare decît 
astăzi, vor impune cetățea
nului și cunoștințe de eco
nomie, de conducere și a- 
deseori de gestiune și 
chiar de psihologie, pe care 
școala urmată în tinerețe 
nu a avut cînd să i le îm
părtășească — așa încît 
este nevoit să și le câștige 
tot ca adult.

Pentru a dezvolta la tine
rii noștri capacitatea de a 
se adapta la situații mobile 
și de a-și menține această 
capacitate și pentru mai 
tîrziu, va trebui deci ca în
vățământul să insiste în 

principal — cel puțin în a- 
numite perioade ale proce
sului de învățămînt — a- 
supra metodelor și a cali
tăților, asupra culturii ști
ințifice generale. Va tre
bui ca, spre a reuși în a- 
ceastă privință. mobilita
tea materiei predate să fie, 
cel puțin în învățămîntul 
superior, mult mai mare 
decît în trecut — mai puțin 
încorsetată prin măsuri 
centrale nivelatoare. Va 
trebui ca metoda de pre
dare tradițională, ex cathe
dra. să fie completată cu 
metoda muncii în colectiv, 
cu mijloacele -audio-vizu- 
ale, cu învățămîntul pro
gramat, cu mașini de în
vățat, într-o măsură pe 
care specialiștii noștri în 
pedagogie au datoria ur
gentă de a o studia.

Prin sîrguința poporului, 
tinerii noștri au condiții 
materiale de studiu mai

Abia sînt cîțiva ani de cînd 
i-a dezlănțuit cu mult entu
ziasm, cu îndrăznețe speranțe, 
cu o vigoare năvălitoare o 
nouă etapă în evoluția biolo
giei, etapa biologiei molecu
lare. Frămintarea psihologică 
pricinuită de noutatea meto
delor de lucru, de rezultatele 
neașteptate și, mai ales, de 
perspectivele extraordinare 
care se întrevăd, este atît de 
profundă, încît în istoria* bio
logiei nu-i găsim asemănare, 
decît în cele două decenii 
care au urmat după apariția 
cărții lui Darwin : „Originea 
speciei".

Intr-adevăr, prin imaginile 
revelate de microscopul elec
tronic, prin descoperirile bio- 
chimiei și ale biofizicii în 
privința genezei și a devenirii 
macromoleculelor din materia 
vie, au putut fi precizate pro
cese din intimitatea vieții ce
lulare, care se petrec la nivel 
molecular cu o extremă finețe 
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și cu o desăvârșită facultate 
de cercetare, de asamblare. 
Este, deci, cît se poate de fi
rească puterea magică de a- 
tracție a acestei noi direcții a 
biologiei contemporane. Pen
tru spirit se deschid zone noi 
care îndeamnă Ia investigare, 
la cercetarea miraculoasei lumi 
noi de fenomene ale vieții. 
Și orice teren nou, mai puțin 
investigat deschide în fața ti- 
năiului studios nenumărate 
căi de afirmare, de împlinire, 
de neîncercate satisfacții ge
nerate de fiecare pas făcut 
înainte spre cunoaștere. Noul 
curs al biologiei cere însă, pe 
lingă pasiune, o puternică și 
durabilă hotărîre pusă în 
aplicare printr-o trează dis
ciplină sufletească, necesară 
pentru a-și pregăti intelectul 
prin asimilarea metodelor, și 
a principiilor fundamentale 
din unele discipline indispen
sabile pentru aprofundarea 
biologiei moleculare.

In învățămîntul biologic 
a fost introdusă de mai mult 
timp biochimia care, ca și 
biologia moleculară, reclamă 
dobîndirea unor cunoștințe 
temeinice ce trebuie să devi
nă intime pentru cercetător 
Biologia tradițională, clasică, 
nu cerea un prealabil sau 
cel puțin paralel antrenament 
spiritual în domeniul fizicii și 
matematicii, din care cauză a- 
ceste discipline nu-i reclamau 
biologului atenția, nu erau 
indispensabile. Dintr-o iner
ție dăunătoare părerea mai 
persistă, deși fără sprijinul lor 
nu sînt posibili pași înainte. 

bune decît am avut noi. 
Dar înaintarea efectivă, pe 
noul drum, al unei tehnici 
tot mai evoluate și al unei 
științe tot mai înalte, de
pinde exclusiv de cei ce ne 
vor lua locul, mîine. Pentru 
ca perioada de realizări, 
care i-a precedat, să nu fie 
urmată de o perioadă de 
vădită epigonie în raport 
cu sarcinile zilei de mîine, 
trebuie însă ca noul în ști
ință și tehnică să răsune 
mai mult, decît pînă astăzi 
în conștiința tinerei noas
tre generații. Trebuie ca 
ea să-și orînduiască bine e- 
nergiile, să se inițieze din 
timp în tainele creației, 
dacă vrea să prindă în vii
torul imediat una din pe
rioadele cu posibilități de 
ridicare nouă a țării, pen
tru că astfel de perioade 
sînt rare în curgerea vieții 
istorice a unui popor — și 
nu se mai întorc.

Atitudinea este anacronică și 
dăunătoare progresului. Fi
rește, biologul nu trebuie să 
privească fenomenele vieții 
din perspectivă matematică 
sau fizică ci din perspectivă 
biologică. Biocentrismul ac
ceptă ca un postulat firesc 
ideea că fenomenele biologice 
se petrec pe plan fizic și chi
mic ; esențial este însă că 
procesele fizice și chimice 
ale vieții au un curs și o in
terdependență particulare, 
care disting în mod categoria 
viul de neviu.

Disciplina sufletească din 
zestrea cu care pleacă tînărul 
la drum greu, dar nu mai pu
țin palpitant, va trebui să re
zolve și această problemă cen
trală de atitudine. Dar mai 
este un sector de doctrină, în 
care viitorul biolog trebuie să 
dea dovadă de înțelepciune, 
generozitate, patriotism.

Biologia moleculară se gă
sește în faza ei de tinerețe 
exuberantă, impetuoasă, în 
timpul căreia apar, deși n-ar 
trebui să apară ieșiri regreta
bile de intoleranță. Protago
niștii acestor ieșiri încearcă 
să discrediteze unele discipli
ne biologice, care nu par a 
se încadra în palmaresul glo
rios a! primelor succese repur
tate de biologia moleculară.

Se citează printre aceslea 
morfologia, sistematica, dis
ciplinele biologice de teren 
etc. Se uită că unul dintre 
fundamentele cardinale ale 
biologiei moleculare este ul- 
trastructura celulară pusă în 
evidență de microscopul elec

tronic și care nu este altceva 
decît o morfologie împinsă 
pînă la dimensiuni macromo- 
leculare. Se uită că sistemati
ca este temeiul concepției tilo- 
genetice, fără de care pierdem 
perspectiva de adîncirne a 
vieții, ea fiind indispensabilă 
în același timp geneticii prac
tice. Cercetările biologice de 
teren scot la iveală nu numai 
importante procese fundamen
tale, ci și premise decisive 
pentru considerații și exploa
tări economice, pe care biolo
gul trebuie să le respecte și 
nu numai ca om de știință.

Iată, așadar, un alt domeniu 
în care tînărul modern peste 
15—20 de ani va putea exce
la, se va putea situa pe po
ziția unor cuceriri proaspete, 
pe care le va putea dezvol’a. 
Și nu numai atît. Pentru a fi 
intr-adevăr modern va trebui 
să înnoiască și să regenereze, 
disciplinele cu tradiție la noi 
în conformitate cu cele mai 
noi realizări ale științei în 
general, dăruindu-se, în ace
lași timp domeniilor tinere.

O altă trăsătură necesară 
unui tînăr — nu numai bio
log — derivă din evoluția 
complexă și exigentă a socie
tății noastre care selectează 
va'oarea de nonvalnare. Com
plexitatea pregătirii, ad'nci- 
mea ei, gradul de dăruire so- 
cia’ă «o oer Bocănii tînăr.

De fant, să fii modern în
seamnă să ții pasul cu tot ce 
este mai valoros în enoca ta, 
și acelei comori sociale să-i 
adaugi și tu ceva.
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Nimeni n-are obiecțiuni

Tot observînd păcatele ca
pitale în travestiurile lor con
temporane, mă împiedic de 
un viciu, aparent benign, de 
fapt de o nocivitate rar în- 
tîlnită: lăcomia. E limpede

LACOMUL
de Aurel Baranga

că păcatul nu trebuie înțeles 
în accepția sa restrînsă : pof
ta de bucate, intr-una moder
nă, de o inexprimabilă vora
citate : pofta de măriri, de 
galoane, de gheliruri, de ori
ce marchează o treaptă in ie
rarhia socială.

Evident, nu intră in reflec
torul acestor observații ascen
siunile meritate, rod al unei 
munci neobosite, al unor pri
ceperi recunoscute, al unor 
capacități verificate; ne refe
rim la pofta neostoită, nicio
dată potolită, rivna crîncenă a 
unora spre trepte fi situații 
pentru care n-au nici o cali
ficare și nici o indrituire.

Păcatul acesta al lăcomiei 
de necuvenit este atît de 
cumplit, incit întunecă orice 
rațiune fi orice simț al pro
porțiilor, lacomul nesățios 
fiind convins că i se cuvine 
totul fi că orice recunoaștere 
dreaptă, oferită altuia, sub 
orice formă, e o frustrare a 
drepturilor lui trecute cu ve
derea. Orice i-ai da lacomu
lui ăsta, mai vrea, nesătul, 
permanent, de parcă ar avea 
douăsprezece guri căscate. 
Ochii lui sînt treji nu pentru 
ce are, ci pentru ce n-a apu
cat încă, voind intr-una, ce
tind mereu, nemulțumit per-

TUDOR STĂNESCU

Desen: DORIN DIMITRIU
Dacă ne luam după „Săptă

mîna culturală a Capitalei" în 
cele șapte zile am fi putut 
alege una din cele trei pre
miere cinematografice anun
țate : „O lume nebună, ne
bună, nebună", „Cele trei 
nopți ale unei iubiri" și „în- 
norare trecătoare". N-am 
alege pentru că un singur film 
a rulat în premieră, „înnora
te trecătoare". Nu e vina 
susamintitei publicații care, 
pățită, se scuză aprioric: 
„orice modificări survenite 
ulterior sînt făcute pe răspun
derea întreprinderii Cinemato
grafice a orașului București".

Cum în fiecare săptămînă 
avem astfel de surprize, ce 
rost mai are un asemenea ghid 
cinematografic ale cărui, ca
pricii umbresc o publicație 
foarte utilă ? In aceeași or
dine de idei, de ce s-au chel
tuit banii cu reclama filmului 
„Cele trei nopți ale unei iu
biri" (toată săptămîna trecută), 
cînd el nu a intrat nici la 
cinematograful „Central", nici 
la o altă sală, la data anun
țată ? Să fie o scuză progra
marea la același cinematograf 
a unui film japonez care a fă
cut epocă: „Cei șapte samu
rai" în regia lui Akira Kuro
sawa ? Cum, necum bine că 
îl vedem după ce urmărisem 
fi varianta hollywoodiană 
„trasă" în ediția de succes a 
celor „1 Magnifici".

, *
De bun augur pentru con- 

temporanizarea repertoriului 
de la Teatrul de operă fi balet

(sau de la „Opera română", 
titulatura exactă încă nu se 
cunoaște, în presă alternînd 
ambele denumiri) e reprogra- 
marea „la cererea generală" 
a spectacolului experimental 
cu opera „Vocea umană" de 
F. Paulenc fi a baletelor 
„Francesca da Rimini" de P. 
I. Ceaikovski, „Coloana fără 
sfîrșit" și „Poarta sărutului" 
de Tiberiu Olah.

*
In rest, săptămîna nu a avut 

nici o premieră teatrală, doar 
o reluare a Naționalului, după 
360 spectacole cu piesa lui G. 
B. Shaw : „O femeie cu bani".

Era să uit, după multe amî- 
nări din cauza timpului ne
favorabil un spectacol insolit 
(tragi-comedie ? comedie-tra- 
gică ? melodramă ? umor ne
gru ?), vineri după-amiază 
la aeroportul Băneasa : trupa 
de fotbaliști condusă de An
gelo Niculescu, s-a întors după 
un... maaare și senzațional 
turneu prin Africa și Sud- 
America.

După ce au făcut con
curență, în provinciile bra
ziliene, diverselor spectacole 
gen „Leul Numa și femeia cu 
barbă", după ce au organizat 
alegeri in nu știu care urbe și 
au dat „simultane" fotbalis
tice cu puștii de pe Copa
cabana, expediționarii sînt 
plini de impresii pe care, spe
răm, să le destăinuiască fa
miliilor lor.

Și se ridicară în total vreo 300 de oameni, blonzi, înalți, 
cu ochi frumoși, adică exact cum era cel descris de fata care 
vindea cărți poștale la oficiul poștal.

Chefariu își reconsideră spiritul șl intuiția
Eșecul îngrozitor suferit de Chefariu, la garnizoana mili

tară, îi tăie cam trei sferturi din aripi și-4 aruncă într-o 
neagră dezolare. Se gîndi, la un moment dat, să-1 caute pe 
muncitorul acela de pe șantier, care cumpărase 12 cărți poș
tale, dădu un telefon la oficiu să ceară date suplimentare și 
i se spuse un lucru atît de cumplit, îneît în noaptea aceea 
Chefariu vru să bea sodă caustică sau coniac trei stele, ca să 
moară. Un succes la învățătură, repurtat de fiul său, Iliuțâ, 
care reușise să ia nota 6 la matematică, după ce trei ani Ia 
rînd fusese considerat cel mai prost școlar din blocurile cu 
9 etaje, îl readuse la bune sentimente pe bietul om, tată, 
poștaș și detectiv în același timp. La colț, unde Se vindea 
lapte, lui Chefariu îi apăru în față o umbră. Vru s-o oco
lească prin stînga, umbra merse și ea în stînga. La fel — 
și cînd vru s-o ocolească prin dreapta.

M-« dibuit asasinul I Exclamă plămînul sting al lui 
Chefariu către plămînul drept al aceluiași. Și poștașului 1 se 
păru că și umbra trece prin același proces lăuntric. Făcu 
un pas în față, umbra se dădu înapoi.

Un bec puternic, neobișnuit de puternic, pentru mahalale, 
dezlipea de poștaș o umbră îngrozitoare, propria lui umbră, 
și Chefariu călcă hotărît, neoprit de semnele rele ale întâm
plării din clipa aceea.

Intră în casă și-și luă gîndurile, unul cîte unul, la cercetat, 
la aprobat și la respins. Respinse mare parte din gînduri 
șl opri unul pe care intuiția îl consumă cu voluptate ca pe o 
savarină. Ninsoarea începu, abia cînd lui Chefariu concepția 
despre crimă, criminal și drumurile către crimă, i se limpezi, 
1 se limpezi grozav, ca o gheață pe care copiii săi să alerge 
cu patine.

Eleva Episcopescu nu face sport
Limpezimea veni de dimineață. In șifonier, Chefariu avea 

cam cinci sute de mii de timbre. îl apucase, în urmă cu 15 
ani, boala timbrelor și de pe fiecare plic deschis cu mîini în
frigurate de destinatar, Chefariu primise — la solicitarea lui 
— cîte un timbru. Aflat în concediu, Chefariu se gîndi la 
fetița aceea care cumpărase 12 cărți poștale. Puse timbrele 
într-un tășcălău mai vechi și se îndreptă spre școală unde 
elevii trăiau ultimele ore de curs, într-o veselie copleșitoare. 
Tocmai era recreație, cînd Chefariu, ca un Moș Crăciun, îi 
chemă pe copii și le ținu următorul discurs :

— Tovarăși elevi ! Avînd în vedere rezultatele bune ob
ținute de dumneavoastră în cucerirea științei și culturii, eu, 
poștașul Ion S. Chefariu, funcționar al statului român, tată 
de copii și iubitor al adevărului, suflet plin de duioșie și 
inimă de aur, voi împărți din proprie inițiativă celor mai 
buni dintre voi timbre, pentru a le întregi colecțiile pe care 
le au sau urmează să le aibă. Dragii mei ! Să nu vă fie cu 
mirare dacă veți deveni într-o zi filateliști...

Și copiii chicotiră și luară timbre, își umplură pumnii și 
se tăvăliră prin zăpadă, să smulgă unul de la celălalt, vreun 
timbru care părea mai interesant.

— Ah, ignoranța ! murmură materia cenușie a lui Chefariu... 
Cursa rămase deschisă. într-un tîrziu, de Chefariu se

apropie o fată foarte, foarte ciudată.

— Vă rog să-ml dați șl mia 12 cărți poștala. Bineînțeles 
eontra cost.

Chefariu avea cărțile poștale pregătite. I le înmînă și luă, 
ca un funcționar corect, banii cuveniți. Ceea ce-1 surprinse 
pe Chefariu fu împrejurarea, cu totul grăitoare, că fetița 
avea bani pregătiți pentru exact 12 cărți poștale. Sună sfîr- 
șitul recreației și elevii năvăliră în sala de sport, unde începu 
ora de educație fizică. Numai eleva Episcopescu rămase în 
clasă și, aplecată peste pupitru, începu să scrie 12 cărți poș
tale. Toate astea Chefariu le urmări prin gaura cheii, stînd 
în genunchi ca în fața unui altar. Brusc, deschise ușa și, în 
momentul de încordare care urmă, Chefariu zise ;

— Cum te cheamă fetițo 7
— Episcopescu Bella.
Cind Chefariu luă scrisorile, ochii lui uimiți și fericiți, ci

tiră adresa doamnei Popescu, adresa domnului Țigănescu și 
celelalte zece adrese ale nenorocirii. Chefariu o înhătă pe 
nenorocita fată de umărul stîng și în cea mai mare viteză se 
duse cu ea în cancelaria directorului. Dar, pe fața fetei, în 
mod cu totul surprinzător, poștașul nu citi nici o nedumerire. 
După cum se uita și surîdea, eleva Episcopescu Bella părea 
că asta așteptase, să fie dusă de braț la director și cine știe 
ce să i se întîmple.

De ce această elevă nu face sport ?
Asta îl întrebă Chefariu pe director străbătîndu-1 cu ochi 

mari fața ovală de fost student la Facultatea de matematică.
Directorul își aprinse o țigară și chemă în cabinetul său 

pe secretara școlii. Luară catalogul, fișele de înscriere, și 
formulară împreună un răspuns cît de cît onorabil. Eleva era 
bolnavă șl vizitele medicale constataseră o puternică anemie 
a organismului ei, provenită din nu se știe ce tulburare 
internă.

— Eleva posedă și vreo boală nervoasă ?
— Ași I De unde ? Se arată liniștită și nu s-a bătut nicio

dată cu colegele. Toata clasa a VIII-a o respectă ca pe o 
elevă bună.

— Dar boala nervoasă poate însemna și faptul că e pre» 
liniștită.

(VA URMA)
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manent, în așteptare tot tim
pul, protestînd la avansarea 
oricui, veninos, fără pauze, 
hîdră mediocră dar activă și 
fără odihnă. Că viața e o lup
tă în care sînt chemați să 
învingă cei mai buni, nu-l 
interesează. Că societatea e o 
organizare a valorilor certe, 
nu intră în capul lui. Că pot 
exista accidente în care un 
prost sau un incapabil să ni
merească pe un scaun la care 
n-are dreptul, dar că aseme
nea erori sînt totuși mai re
pede sau mai încet remedia
te, că viața nu îngăduie im
postura la nesfîrșit, că există 
o oră a bilanțului care nu 
iartă, și o scadență pentru on
ce anomalie, toate aceste im
placabile realități nu-l ating 
pe lacom, fiindcă el una știe: 
vrea și pofta lui n-are limi
te, sporită parcă în intensita
te pe măsură ce capătă. Dă-i 
luna de pe cer, va voi soare
le, poftind spre stelele cele 
mai îndepărtate, candele opa
line pe care le-ar voi anexate 
proprietății lui particulare, 
lăcomia tui frizînd psihopato
logia. M-am întîmplat cu un 
asemenea ins la înmormînta- 
rea cuiva, și i-am surprins în 
ochi pofte: ar fi voit să fie 
el pe catafalc, între coroane, 
în locul defunctului, omagiat 
de panegirice înduioșate. Cu 
un altul m-am pomenit ală
turi într-o sală de spectacol, 
la o premieră. Fiindcă i se 
dăduse, din greșeală, un loc la 
trei rînduri în spatele celor 
de un grad cu el, s-a zbătut 
două ceasuri pe un scaun de 
fier înroșit in foc, incapabil 
să urmărească o singură clipă 
ce se petrecea pe scenă, vînăt 
de indignare, spumegînd de 
furii dospite. Pe un al treilea 
îl urmăresc de ani de zile 
cum se chinuie. Laudele adu
se lui — și de cele mai mul
te ori exagerate — nu-l mai 
bucură, cît îl otrăvesc laudele 
aduse altora. Lacom de orna- 
fii nu mai aude ce se spune 

ine de el, cît se bucură de 
nefericirile confraților, privi
te ca încă o cărămidă pusă 
la soclul nemuririi sale.

Și aș continua acest portret 
al celui lacom, veșnic însetat 
de laurii eternității, dacă n-aș 
Ui că peste pofta lui mize- 
i bilă funcționează, implaca
bilă, judecata Istoriei, care dă 
fiecăruia după merit, la rînd.

Iar de ființa lui, atît de 
tristă pentru condiția umană, 
mi consolează existența a mi
lioane și milioane de oameni 
modești care își văd liniștiți 
de treaba lor, cu o imensă 
și veșnic proaspătă seriozitate.

BASTILIA
Abatele Fouquet era spio

nul cardinalului Mazarin și 
în această calitate trimisese 
multă lume la Bastilia.

Un om care fusese adus 
într-o zi in această temniță 
văzu acolo un cîine.

— Dar ce a mai făcut și 
animalul ăsta, ca să fie în
chis ? — intrebă el mirat.

Un prizonier glumeț îl răs
punse :

— A mușcat cățelul abate
lui Fouquet.
SFAT LITERAR

Un autor de mina a doua 
trimise lui Racine o trage
die spre a-și da părerea asu
pra ei. Acesta o citi, și apoi 
o puse pe masă.

„Greutatea — zise el — 
nu este de a face o tragedie

MOR A

ca aceasta, ci de a răspunde 
aceluia care a făcut-o“.
PALAVRAGIU
Un palavragiu obosea pe 
Aristot cu povestirile sale 
ciudate și iară rost.

— Ei î — îi spuse vorbăre
țul intr-un tîrziu — nu ești 
uimit de tot ce-ai auzit ?

— Ceea ce mă miră — răs
punse Aristot — e că cineva 
are urechi să te asculte, cînd 
are picioare să scape de 
dumneata.
RĂSPUNS POTRIVIT

Henrich al IV-lea, între- 
bînd pe o tînără de la curtea 
sa (pentru care nutrea multă 
simpatie), pe unde trebuia 
să treacă spre a ajunge in 
camera ei, aceasta îi răspun
se :

— Pe la biserică, Sire.

UMOR

E.A.-001 la porțile
Bucureștiului

(Urmare din pag. III)

cercelul curbat al sprîncenii, își 
adună gîndurile, zîmblnd stîn- 
jenit peste vreme amintirilor, 
încercînd o sumară reconstitui
re a începutului.

— Era prin *61, cind m-am 
prezentat la Brașov. Auzisem 
de linia electrică și mi-am 
c-o să fie poate nevoie și 
un electrician. Nu visam 
atunci să mă îndrăgostesc 
calea ferată. Eram obișnuit 
petrolul Ploieștiului, cu rafină
riile și uzinele sale specifice. 
La Brașov am fost prezent de 
la primul țăruș bătut pe șantier. 
Am stat, mai întîi, locului, am 
chibzuit, și am înțeles cam ce 
pot face eu. Au început, apoi, 
lucrările propriu-zise : planta
rea stîlpilor, armarea lor, întin
derea și reglarea liniei de con
tact. Paralel cu munca, învă
țam.

Șeful de brigadă, Ștefan Ianu, 
care coordonează activitatea a 
20 de ' electromontori, pare a 
nu-și aminti de prea multe lu
cruri. Și nu pentru că n-ar fi 
trecut prin atîtea și atîtea în
tâmplări, nu pentru că n-ar fi 
trăit, alături de tovarășii de 
muncă, multe bucurii, ca și ne
cazuri, n-ar fi cunoscut senti
mentul revelator al satisfacției, 
cînd greu îți găsești metaforă 
care să te exprime, sau n-ar fi 
gustat din paharul amar al In
fringed!, nu, pentru toate aces
tea nu, ci datorită faptului că 
fiecare eveniment nou era tra
tat cu receptivitatea corespun
zătoare, cu acea înțelepciune 
care știe să rețină din lucrurile, 
în derulare, învățămintele ne
cesare, întîmplările luînd calea 
sipetului cu amintiri, a uitării 
apoi, din nevoia de a lăsa loc 
altora, în înlănțuita salbă a 
muncii și vieții. Nici de toți 
oamenii care i-au trecut „prin 
mînă" nu-și mai amintește pre
cis șeful de brigadă. „Mai ales 
că unii, cum dădeau de greu, 
plecau”. Despre Alexandru Ro
șu, însă, coborît din Mărgări- 
teștii Rîmnicu-Săratului, despre 
Florea David, Valter Dobrin, 
Ion Stejăroiu, Gheorghe Popa, 
Mircea Țigău și alții, cu care 
a început lunga călătorie în 
timp, în urmă cu șapte ani, și 
cu care a ajuns acum aici, la 
doi pași de București, despre 
aceștia dar, cu care a împărțit 
pîinea și sarea, gîndul și patul, 
Ștefan Ianu ți-ar putea vorbi 
ore în șir. Sau mai ales despre 
Florea David, venit pe șantier 
la 14 ani, cînd mintea îi fremă
ta încă în jurul teoremei lui 
Pitagora și inima după dorul 
legănat al Argeșului, și care în 
tot acest timp a crescut și a în
vățat odată cu șantierul, cu 
munca. De la observația a- 
supra roșelii obrazului și sfielii 
pasului de început (mai toți au 
venit la C.F.R. din sat) și pînă 
la încrederea de sine și mîndria 
îndreptățită pe care ți-o dă 
carnetul de muncitor calificat 
— iată un drum al tovarășilor 
săi de muncă pe care șeful de 
brigadă l-ar putea reface etapă 
cu etapă-

— Primul popas — continuă 
el confesiunea. Lucrasem nu-

zis 
de 
pe 
de 
cu

mal o oră, șl simțeam cum ne 
slăbesc puterile. Am făcut, a- 
tunci o pauză. Ia vezi, Ioane — 
i-am zis eu lui Stejăroiu — mă
soară tu cît am înaintat azi. 
Ceilalți au rîs ca de-o glumă 
bună. Am rîs și eu, dar c-o 
satisfacție ascunsă-n casa su
fletului. Știam toți că nu făcu
sem mai mult de * * .
mai exact 8 metri, mâsurați cu 
ruleta de Stejăroiu. Dar acei 8 
metri au constituit piatra de 
căpătîi pentru munca noastră. 
In următorul ceas am mai fă
cut 8 metri, și încă opt, și de-a- 
tunci am avut încrederea că to
tul va merge ; încet, dar sigur.

Astăzi am putea spune că 
răbdarea lui Ștefan Ianu nu cu
noaște margini. Oră cu oră. 
metru cu metru, ei au înaintat 
trainic și sigur, defrișînd de
părtările, lăsînd în urmă, elibe
rată, unda miraculoasă a fluxu
lui de electroni care va face 
posibilă urnirea cu 120 km pe 
oră a garniturilor supraîncăr
cate.

Constructorii au ajuns scum 
la porțile Bucureștiului. 166 de 
kilometri parcurși Și fiecare 
metru a însemnat nu numai o 
palmă de pămînt supusă unei 
anume discipline, ci o tot atît 
de semnificativă victorie a omu
lui cu el însuși, în continuă 
autodepășire. Decisivi au fost, 
însă, acei primii 8 metri, cînd 
fiecare și-a cîștigat încrederea 
în sine și în tovarăși.

8—9 pași;

Ferestre în timp

Parcurg din nou carnetul cu 
însemnări și încerc să descifrez 
perspectiva electrificării rețelei 
de căi ferate din țara ncasiră.

— Totul este atent si chibzuit 
calculat, planificat. Ciștigui va 
fi cu siguranță imens, îmi spu
ne tovarășul CONSTANTIN 
IANCU. adjunct al ministrului 
Căilor Ferate din România. 
Viitorul călătoriilor pe calea 
ferată va fi prin intermediul 
electricității.

Și carnetul reține cifre, date, 
perspective. Pînă în 1970 se va 
electrifica linia Craiova—Tr. 
Severin — Orșova — Caranse
beș (lucrările au început deja 
între Craiova și Filiași). între 
1970—-1975 noi rețele se vor 
adăuga primelor. Pînă în anul 
1980 vor fi electrificate princi
palele magistrale ale țării.

Revăd carnetul și imaginația 
încearcă să prefigureze, la di
mensiunile normale, ceea ce 
ușor încape în cîteva file. înto
vărășesc cu gîndul călătoriile 
viitorului, mă bucur de fiecare 
știre ce va consemna în ziare 
aceste victorii, mîngîi cu ochiul 
mintii fiecare nouă magistrală 
electrică dată în folosință. Și 
fiecare îmi pare o nouă fereas
tră deschisă în timpul patriei, 
întinerind-o.

Pe prima o vor inaugura încă 
în acest an, constructori cunos- 
cuti în ampla panoramă a tria
jului bucureștean, alături de 
care am trăit clipe de adînci 
emoții și revelații, și în mijlo
cul cărora voi reveni cu plă
cere.

I. ANDREIȚĂ
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O copie de pe Columna lui Traian din Roma, simbolul mare
lui război epopeic dintre daci și romani, a fost adusă in, locul 
în care cu aproape 2 000 de ani în urmă a fost teatrul uneia din
tre încleștările cele mai dramatice care s-au dat vreodată între 
două popoare. Puține exemple de acest fel sint in istoria lumii. 
Cunoscind interesul pe care tinerii cititori îl vor arăta monumen
tului, răspunzînd numeroaselor lor cereri, acad. prof. Emil 
Condurachi ne povestește, Ia solicitarea redactorului nostru 
Ion Marcovici, cîteva scene de bătălie descifrate din epopeea de 
piatră a Columnei.

* ’ ?
Dintre toate Izvoarele istorice cu privire la acea mare încleș

tare care a pus față în față pe romani și pe daci, Columna ridi
cată după victoria lui Traian, la Roma, constituie povestirea cea 
mai completă și mai plastică totodată ; precum se știe texte
le ei scrise s-au păstrat fie trunchiate, cum este cazul povestirii 
Istoricului Dio Cassius, fie că s-au pierdut cu totul, cum este 

cazul însemnărilor lui Criton, medicul personal al lui Traian, 
la care fac aluzie alte texte istorice. Cu cele ce ni s-au păstrat 
insă putem încerca să identificăm unele scene de pe Columna 
iui Traian și să urmărim măcar în liniile sale mari desfășura
rea celor două războaie (101—102 ; 105—106). Cum spuneam mai 
sus povestirea de pe Columnă este mult mai plastică ; ea este 
șl mult mai dramatică, deoarece, chiar dacă autorul schițelor 
acestor reliefuri istorice, a fost permanent preocupat să pună 
in lumină amploarea acțiunilor militare romane și prezența 
permanentă a împăratului în mijlocul trupelor sale, el nu a ne
glijat niciodată să reprezinte cu egală vigoare efortul uriaș al 
poporului dac, și dîrzenia cu care marele său rege a știut să 
facă față ani de-a rîndul unui adversar ce dispunea de mij
loace infinit mai mari. Autorul acestor schițe a trebuit desigur 
să fi participat la cele două campanii fiindcă altminteri nu 
ne-am putea explica numeroasele amănunte precise, ce merg 
pînă la prezentarea costumelor și armelor tuturor trupelor 
azvîrlite în luptă de către Decebal.

Apar pe Columnă cetățile dacice construite pe coama munților 
inaccesibili; apar, de asemenea, turnurile de pază și casele da
cilor, apar nobilii (pileați) și oamenii liberi (comati) ce repre
zintă mulțimea dîrză a unui popor obișnuit să trăiască liber.

Efortul uriaș făcut de împăratul roman pentru a răsturna sta
tul dac al lui Decebal și a-i infringe capacitatea de re
zistență, dovedită în chip strălucit in perioada anterioară dom
niei lui Traian, nn-și găsește altă explicație de ordin istoric ge
neral decît aceea că Decebal și statul său din ce în ce mai bine 
organizat, din ce în ce mai dinamic, reprezenta o mare primejdie 
politică la frontiera dunăreană a marelui imperiu latin. Nu 
eventualele prăzi de război, de altminteri prea scump plătite 
prin pierderile romanilor ; nu nevoia de noi sclavi de care Ia 
acea vreme imperiul roman nu mai ducea lipsă ; nu setea de 
noi cuceriri, deoarece la începutul secolului al n-Iea al e.n. im
periul roman se întindea de la oceanul Atlantic pînă la catarac

tele Egiptului, din Anglia pînă în Siria ; nimic din toate aees- 
tea, și cu atît mai puțin așa-zisa „rușine" adusă imperiului ro- 
matn de eșecul împăratului juomițian, au îndemnat pe Traian 
să supună imperiul la cel mai mare efort militar și politic că
ruia acesta a trebuit să-i facă față în tot cursul secolului al 
II-lea al e.n. Acest efort era necesar fiindcă statul dac condus 
de Decebal reprezenta un rezervor de energii militare, o capa
citate ofensivă rar întîlnită și totodată o posibilitate de pola
rizare și a altor populații libere din Europa centrală, ce nu aș
teptau decît un organizator pentru a pune în primejdie siguran
ța politică a imperiului roman la Dunărea de mijloc și de 
jos. Iată de ce lupta a fost teribilă, iată de ce reliefurile Co
lumnei lui Traian ne înfățișează momente de-a dreptul dramati
ce din această supremă încleștare, Ia capătul căreia peste mun
ții și peste văile Daciei se va organiza noua provincie a Daciei 
romane. Cîteva dintre aceste reliefuri sînt grăitoare din acest 
punct de vedere.

Acad. EMIL CONDURACHI 

vă propune:

Iată-l pe Traian în momentul săvîrșirti sacrificiului religios, 
prin care invocă bunăvoința zeilor în vederea realizării îndrăzne
țului său plan militar; un taur, o oaie fi un porc (Suovetauti- 
lia) sînt minați spre locul sacrificiului de preoții ce poartă pe 
frunte o cununi. Ofițerii romani stau alături de împărat, în fața 
altarului pe care Traian arde mirodenii. Stegarii asistă, purtînd 
drapelele Jegiunilor romane, la această scenă ce se desfășoară înă
untrul unei cetăți puternic întărite.

Primul război dintre romani fi daci a început. „Apărînd, cum 
spune Dio Cassius, munte după munte", dacii nu-fi precupețesc 
forțele spre a salva pămîntul țării lor. Mulți au căzut în luptă, 
alții, răniți, sînt luați prizonieri fi aduși în tabăra romană cu mîi- 
nile legate. Pe chipul lor se citefte dîrzenia, neînfricarea; cine 
privește cu atenție pe primul dintre dacii prizonieri, care se uită 
mîndru înainte, nu citește nici teamă, nici resemnare. Romanii în
șiși au pierderi foarte grele. Scena reprezintă în partea dreaptă

soldați și ofițeri romani răniți, primind ajutoare. Mal caracteris
tică este însă privirea grupului de soldați romani ce apar în pla
nul al doilea al acestei scene : obosiți, fără nici o urmă din vechea 
lor mîndrie, dîndu-și parcă seama cit de mare trebuie să fie efor
tul și primejdiile acestui război care de-abia începuse. („Traian 
năpustindu-se asupra lor, văzu pe mulți dintre ai săi răniți și u- 
cise pe mulți dintre dușmani și fiindcă nu mai aveau cu ce le le
ga rănile, se zice că el nu cruță nici chiar veșrruntul său și-l tăie 
ca să facă din el fîșii, iar soldaților morți în luptă porunci să li 
te ridice un altar și să li se facă în fiecare an sacrificii funebre", 
Cassius Dio - LXVIII, 8). >

Scena cu care se încheie în primăvara anului 102, primul răz
boi este foarte semnificativă din acest punct de vedere: dacii ata
că fără de răgaz, cu sabia lor încovoiată, cu scuturile frumos îm
podobite, cu chipul aprig ; ei nu se dau înapoi cu toate pierde
rile suferite în fața năvalei adversarilor. Sculptorul a voit de: Sur 
să sublinieze această rezistență, deosebit de dîrză, pentru a pune 
și mai mult în valoare amploarea efortului militar roman. Ind Pa
rent de această firească tendință din partea unui artist ce însoțea 
pe împăratul roman, el plătea o mare datorie de stimă față de 
adversarul dac.

Pacea cu care t-a încheiat primul război nu rezolva problema 
nici pentru romani, nici pentru daci. Romanii cuceriseră o parte 
din Dacia de lingă Dunăre (Banatul și Oltenia). Munții, adevărată 
pavăză a statului dac, rămăseseră liberi; deși înfrînt, Decebal nu 
putea să se resemneze cu ințumătățirea statului său și cu prezența 
în imediata sa vecinătate a imperiului. Iată deci, de ce doi ad
versari nu se puteau încrede unul într-altul, cum spune istoricul.

„Decebal fu gata să se învoiască la toate cele ce i s-ar fi po
runcit, nu că avea de gînd să se țină de ele, ci ca să mai răsufle 
puțin. Decebal se învoi, deși fără voia sa, a da înapoi armele, ma
șinile de război și pe ingineri, a preda pe fugari, a dărîma întări- 
turile, a ieși din ținuturile cucerite, și pe deasupra, a socoti drept 
prieteni și drept dușmani pe prietenii și pe dușmanii romanilor, a 
nu primi la el nici un fugar și nici a se folosi de vreun soldat 
din imperiul roman".

(Cassius Dio, LXVIII, 9)
Fiecare dintre cei doi adversari știau deci că lupta va fi tn cu- 

rînd reluată. Fiecare dintre cei doi adversari se pregătea între anii 
102—105 să facă față acestei grave probleme. Iață-i pe daci, con- 
struindu-și cetăți pe virful munților ; nobili și oameni de rînd se 
grăbesc să întărească pozițiile inexpugnabile ale munților con
struind noi centre de rezistență. Războiul avea să înceapă în 
curînd.

Intr-adevăr, războiul reîncepu tn 105. Tot mai multe oști ro
mane, tot mai multe mașini de război sînt minate de statul major 
imperial spre cetățile dacice din munții Orăștiei. Inaintind la a- 
dăpostul unor imense scuturi, soldații romani se apropie de intra
rea uneia dintre cetăți, trecînd peste trupurile dacilor căzuți ta 
luptă. Alțt daci cuprinși de disperare încearcă si reziste ta fofo 
porții. Vor fi rezistat unii dintre ei mai puțin ? Vor fi încercat 
unii dintre ei să obțină indurarea împăratului ? Așa ar rezulta din 
imaginea alăturată ce-l reprezintă pe împărat privind sever ttn 
grup de daci oe i se închină.

Dar chiar dacă vor fî fost fi asemenea cazuri, rezistența nu a 
încetat. Iată una din scenele cele mai dramatice ale Columnei : 
daci asediați, tn mijlocul cărora probabil că figurează însuși De- 

cebal, ta momentul ta ears primesc, ctts e cupă ou • băutură 
dintr-un sas mare.

Sînt cupele ou otravă f
S-a spus uneori oă această scenă reprezintă momentul ta oare 

dacii preferă si se otrăvească dectt să cadă prizonieri tn mlinile 
romanilor. Interpretare nu lipsită de oarecare romantism, deoare
ce noi știm că dacii au rezistat pînă la urmă, și ei Decebal așa 
cum spune Dio Cassius „își făcu singur seama" ta momentul ta 
care era să fie prins. Mai puțin spectaculoasă, această scenă re
prezintă probabil împărțirea apei de băut, ased taților.

Și totuși pînă la urmă Dacă au fost învinși. Adversarul era prea 
numeros, prea puternic, avea arme mai bune, era la fel de viteaz. 
Pentru a nu cădea tasd ta mina cuceritorului, mulți daci au pre
ferat să părăsească locurile din străbuni, plecînd mai spre nord 
(Maramureș, Bucovina) ta mijlocul Daciei libere, de unde nu o 
dată se vor răzbuna pe romani. Iată-i pornind tn bejenie, bătrtni, 
femei și copii, călăuziți de oșteni, cu turmele spre pămînturile 
libere.

viris fuerat exhausta" ?,, Dacia...
„Decebal își curmă firul vieții tăindu-șl gîtul cu o sabie în

covoiată. El încheia astfel în chip eroic șl tragic totodată epo
peea antiromană căreia îi dedicase toată energia în timpul ani
lor de domnie. Călăreții romani nu-1 cruță, însă, șl-i taie mina 
dreaptă și capul, aducîndu-i-le lui Traian. care-1 trimite la Roma 
unde va fi aruncat pe scările Gemoniace pentru ca toți să știe 
că primejdiosul dușman a fost definitiv înfrînt și alungat, cum 
zice un izvor antic, nu numai din domnie ci și din viață.

Roma biruise, Dacia era învinsă. Dar istoria dacilor nu se 
încheie aici. Dimpotrivă, in viața acestui popor se va deschide 
acum un nou capitol — romanizarea".

Se încheie astfel ultimul episod al acestei dramatice lupte. 
Noii-veniți pe plaiurile mănoase ale Daciei cucerite, vechii lo
cuitori ce au rămas, s-au contopit. Dacii liberi din afara impe
riului, ei inșiși, Își vor însuși foarte multe din elementele civi
lizației romane și vor crea astfel temeiul poporului și limbii 
române.

*
Desigur, flecare din scenele Columnei Iui Traian reprezintă 

unul după altul cîte un moment al încleștării. Noi am ales 
doar cîteva dintre aceste reliefuri. Fiecare dintre cei doi ad
versari a dat dovadă de o energie extraordinară, demnă de tra
dițiile fiecăruia dintre ei. Imperiul roman care ataca era mal 
puternic ; dacii — aici e marele lor merit — nu s-au înclinat în 
fața puterii și au rezistat pînă la urmă. Pînă și adversarul i-a 
recunoscut dîrzenia și capacitatea. A fost primul din marile 
exemple din istoria poporului român în luptă pentru libertate. 
Altele îi vor urma, în timp, nu mai puțin dramatice, nu mai 
puțin admirabile.



Cutreierînd prin Tokio, în- 
tr-una din zile, am ajuns în 
cartierul Yoyogi. Era pe la 
ora prinzului și străzile s-au 
umplut Pe neașteptate de 
grupuri de tineri, care purtau 
în mîlni cărți sau caiete. Am 
oprit un grup, ce se arăta 
mai vesel, să mă interesez 
de o adresă. Așa am aflat 
despre „yobiko"-urile japo
neze și despre soarta acestor 
„student!", care își zio „ro
nini".

In epoca feudală japoneză, 
„roninl” erau samurai fără 
stăpin, adică luptători al 
căror stăpin murise, căzuse 
în dizgrație sau nu reușea 
să mai aibă nici o poziție in 
clanul căpeteniilor care con
duceau pe atunci țara. Sa
bia era adesea singurul lu
cru pe care „roninul" îl mal 
definea și se folosea de ea în 
mod liber, în favoarea ori
cărei persoane care II an
gaja, pentru a-și cîștlga e- 
xistența. Epoca unor astfel 
de „ronini" a trecut insă de 
mult. Cu toate acestea orașe
le Japoniei sint pline acum 
de un alt fel de „ronini". 
Termenul se aplică astăzi a- 
cestor tineri in perioada 
dintre absolvirea liceului și 
intrarea la una din universi
tățile japoneze. Sînt sute de 
mii de asemenea absolvenți 

DIN TOKIO, FLOREA TUIU TRANSMITE:

al liceelor care concurează 
să intre In universitate. Acei 
care nu reușesc treo In rin- 
durile așa numiților „ronini", 
adică „studenți" care nu au 
reușit un an, doi sau trei la 
rind să pătrundă într-una 
din universități. Locul de 
întilnire al noilor ronini este 
„Yobiko", un fel de școală 
de preparare a lor pentru 
viitoarele examene. „Yobi- 
ko“-urlle, în cele mai multe 
cazuri, nu sînt școli de pre
gătire in sensul conventional 
al cuvîntulul, ci un fel de 
institute speoializate in oare 
studenții sînt instruit! pentru 
a trece examenele de ad
mitere In universitatea in 
caro doreso să studieze. „Stu
dentul ronin" se încadrează 
In curentul social modern 
pregătindu-se cu perseveren
ță pentru a intra in univer
sitate. Roninii feudali dis
puneau, după cum spuneam, 
numai de sabie, singura u- 
nealtă care lucra pentru ei. 
In schimb, „roninii" de as
tăzi dispun în unul din „Yo- 
biko“-urlle din Tokio de o 
mașină electronică de calcul 
care se luptă pentru ei.

Este vorba de studenții de 
la „Yobiko“-ul cunoscut sub 
numele de „Seminarul Yo
yogi". Aceasta este una din
tre cele mai mari școli de 
pregătire a candidaților pen
tru examenele de admitere 
la care cel ce participă plă
tesc taxe destul de mari. E- 
xistă acum in Tokio 28 de 
asemenea școli, care sint 
frecventate de 40 000 de „stu
denți". Seminarul Yoyogi, 
înființat în 1953, are 17 000 
de cursanți. Pentru a putea 
frecventa cursurile nu este 
nevoie să dai nici un exa
men, ci pur și simplu să ți 
se admită cererea în ordinea 
introducerii ei șl in limita 
locurilor disponibile. Așa că 
dacă ai ceva bani este foarte 
simplu să devii „ronin", îmi 
spunea unul din tinerii cu 
care am stat de vorbă. Lec
țiile se desfășoară intr-un 
chip cu totul original. Intr-o 
sală foarte aglomerată sint 
adunați citeva sute de stu
denți care ascultă la mega
foane instalate In diferite 

părți ale sălii. Mașina elec
tronică de calcul este folo
sită doar pentru a stabili 
coeficienții între probele de 
examinare pentru intrarea în 
universitate, susținute perio
dic la acest „Yobiko" și re
zultatele reale obținute de 
aceeași persoană la ultimul 
examen de admitere. 40 000 
de „student!" pot consulta 
mașina electronică de calcul 
stabilind cu exactitate rezo
nabilă dacă șansele lor, ți- 
nînd seama de pregătirea 
dată, sînt bune sau nu pentru 
a merge la universitate. Cum 
40 la sută din studenții unor 
astfel de centre vin din pro
vincie, seminarul din Yo
yogi dispune de dormitoare 
unde aceștia pot locui, la 
prețuri relativ convenabile. 
Recent, a fost construită o 
nouă clădire cu 7 etaje, pre
văzută și cu aer condiționat, 
unde 12 000 de „ronini" mo
derni pot participa la cursuri 
in trei serii : dimineața, du
pă amiaza și seara.

De ce studenții japonezi 
studiază atît de perseverent 
în aceste școli, care de fapt 
nu le oferă nici o diplomă 
sau vreun titlu academic, 
luîndu-le unul, doi sau trei 
ani din viată ? Răspunsul 
poate fi găsit în actuala stare 
de lucruri din societatea ja

poneză. Un titlu universitar 
înseamnă pentru persoana 
care-1 deține un tratament 
preferențial in tot restul vie
ții. Pentru tineri devine deci 
imperios necesar să frecven
teze o universitate de prim 
rang, cum sint universitatea 
„Tokio", universitatea „Hi- 
totsubashl", universitatea 
„Kyoto" dacă speră să fie 
angajați Intr-un serviciu gu
vernamental înalt sau într-o 
mare companie. Diploma pe 
care o obține le asigură un 
statut social, salariu mai 
mare și pensie destul de bu
nă. Pe toate treptele socie
tății japoneze prevalează 1- 
deea oă attta timp cit un 
tinăr nu primește o educație 
universitară el nu se poate 
aștepta să cîștige bani mulți 
sau, cum se spune, să se ri
dice In lume. De aceea, pă
rinții fao presiuni asupra co
piilor, cerîndu-le să ajungă 
la standardul necesar pentru 
a trece examenele de admi
tere în universitate. El fac 
adesea sacrificii financiare 
mari pentru a da copiilor o 
educație universitară. In a- 
fara prestigiului lor, univer
sitățile guvernamentale sînt 
preferate întrucît taxele pu
se de acestea reprezintă nu
mai o zecime din cele puse 
de universitățile particulare. 
In primele, taxele anuale 
sînt de 12 000 de yeni, In timp 
ce la cele particulare pot 
trece șl de 300 000 de yeni pe 
an. Pentru toate aceste mo
tive din ce în ce mai multi 
tineri sînt pregătiți să tră
iască în viata nesigură a 
„roninilor" cu speranța că 
acest „Yobiko" le va da ins
trucția necesară pentru a in
tra pe ușile de aur ale uni
versității.

8uccesul comerolal al a- 
eestor școli „Yobiko" este 
mare întrucît după al doilea 
război mondial numărul ti
nerilor care le frecventează 
a crescut foarte mult, in pri
măvara anului trecut existau 
in Japonia 740 000 de absol
venți ai școlilor superioare 
care făcuseră cereri de in
trare în 317 universități gu
vernamentale, publice și par
ticulare pentru a frecventa 

cursurile cu durata de 4—5 
ani. Totalul locurilor oferite 
de aceste universități este a- 
cum de 462 000, ceea ce în
seamnă că restul de 278 000 
de absolvenți rămin în a- 
fară. Mulți dintre aceștia 
devin „ronini" alăturîndu-se 
celor rămași de anul trecut 
și care iși încearcă de mai 
multe ori norocul, în spe
ranța că vor reuși la exa
menul de admitere. Unele 
dintre „Yobiko“-uri, înfiin
țate de mal multă vreme, 
au programe de invățămînt 
care se apropie de cele ale 
universităților particulare. 
De pildă, școala superioară 
de pregătire a viitorilor can
didați de la Surugadai din 
Tokio a furnizat pînă acum 
fiecare al treilea student ca
re a reușit să intre la cea 
mai importantă universitate 
din tară — Universitatea To
kio. Acest „Yobiko" a fost 
înființat in 1930, iar cadrele 
didactice angajate de el sint 
recrutate din universitățile 
și liceele cu faimă șl de a- 
ceea a căpătat o vastă expe
riență in pregătirea studen
ților pentru examenul de ad
mitere. Succesul ei se ex
plică și prin faptul că 
cei care vin să se pregă
tească trebuie totuși să dea, 
spre deosebire de alte „Yo- 

biko"-uri, un examen destul 
de sever pentru a ocupa unul 
din cele 4 000 de locuri. Dar, 
fie că există, fie că nu există 
examene de acest fel, „Yo
biko", locul de întilnire al 
„roninilor" de astăzi, conti
nuă să se înmulțească. De 
aceea, se pune firesc între
barea : ce se va intîmpla în 
viitor cu astfel de forme de 
instruire a tineretului 7 Co
mitetul pentru politica pro
movării universităților apre
cia că pină in 1975 numărul 
„roninilor" va descrește foar
te mult, datorită scăderii ra
tei natalității. In paralel, u- 
niversitățile se vor extinde 
absorbind pentru instruire 
un număr din ce în ce mal 
mare de absolvenți al licee
lor. Dar și atunci vor mai 
exista desigur tineri care nu 
vor reuși la examenele de 
admitere in universități, 
chiar dacă vor încerca de 
două sau trei ori. Fenome
nul „Yobiko", va avea insă, 
cert, tendința de a dispare. 
Un număr din aceste școli 
de preparare au întoomit de 
pe acum proiecte de schim
bare a profilului lor de in- 
vățămint. Surugadai, de e- 
xemplu, intenționează să de
vină universitate particulară 
pentru comerțul exterior, 
specializată in limbi străine 
și discipline referitoare Ia 
comerțul internațional. Se
minarul „Yoyogi" intențio
nează să transforme dormi
toarele roninilor in spital 
neurologic, instituție medi
cală de care se duce lipsă 
acum in Japonia, iar marea 
sală in care se predau lec
țiile ar urma să fie transfor
mată In local pentru cere
moniile de căsătorie. Dar 
pină atunci mai este.

In această lună, In Japo
nia au loc examenele de ad
mitere in universități. Este 
timpul etnd mașinile elec
tronice de calcul lucrează 
fără întrerupere, creind spe
ranțe și deziluzii, este timpul 
cînd un contingent de „ronini" 
Învinge, iar altul se incorpo
rează in armata celor ră
mași să-și încerce din nou 
norocul.

Luptele din Vietnam
• Patrioții continuă să controleze o 
parte a orașului Hue • Ciocniri violente 
în delta Mekong și la nord-est de Saigon

în orașul Huo continuă să aibă loc lupte violente între for
țele patriotice și tiupele americano-saigoneze, care încearcă 
să reocupe orașul aflat parțial sub controlul unităților 
F.N.E. Baterii de artilerie și nave de război americane bom
bardează pozițiile patrioților 
turor asalturilor.

Referitor la acțiunile ofen
sive declanșate de trupele a- 
mericane asupra orașului Hue, 
corespondentul agenției Uni
ted International Press, Alvin 
B. Webb, relatează că în trei 
zile „forțele americane care 
acționează în sectorul nordic 
al orașului au înaintat numai 
40 de metri". Un alt co
respondent al agenției, Ri
chard Oliver, relatează 
din orașul Hue că forțele pa
triotice din Vietnamul de sud 
folosesc în luptele angajate 
pentru apărarea pozițiilor de
ținute tancuri și mașini blin
date cucerite în luptele des
fășurate anterior.

Bombardierele americane 
de tip „B-52" au intervenit de 
mai multe ori în ultimele 18 
ore în sectorul Khe Sanh, 
unde detașamente ale forțelor 
patriotice din Vietnamul de

„Frankfurter Rundschau" despre 
tratamentul aplicat deținuților 

politici din Grecia
Ziarul „Frankfurter Rundschau", citind raportul Organizației 

internaționale „Amnistia", arată că în Grecia deținuți! politici 
sint torturați in mod sălbatic. Mărturii despre aceste atrocități 
au fost aduse de doi membri ai organizației amintite mai sus 
— avocatul englez Marreco și deputatul american Becket care 
au petrecut 4 săptămini in Grecia. Aceștia au avut convorbiri 
cu 16 cetățeni care au fost torturați și au primit sesizări in 
această privință despre alte 32 de cazuri. Torturile sînt practi
cate în special în sediul poliției secrete din Atena șl în spitalul 
militar nr. 401 al lagărului de la Dionisos. Printre mijloacele 
de tortură folosite se citează curentul electric, focul și bătaia 
la tălpi. Cu scopul de a-i intimida pe deținuți, aceștia sint de 
multe ori aduși să asculte strigătele celor torturați.

, care însă rezistă cu succes tu- 

sud continuă să hărțuiască 
pozițiile deținute de pușcașii 
marini americani . în cursul 
raidurilor efectuate au fost su
puse bombardamentelor o- 
biectivele situate la 4—19 km 
în jurul fortărețe! Khe Sanh. 
Potrivit agenției France Pres- 
se, aviația americană a efec
tuat raiduri și în sectorul ta
berei Carroll, importantă ba
ză de artilerie, situată la 27 
km nord-est de Khe Sanh. în 
delta Mekong, ciocnirile din
tre forțele patriotice și tru
pele americano-saigoneze s-au 
soldat cu morți și răniți de 
ambele păi-ți. Agenția France 
Presse, citind surse militare 
americane, relatează că la a- 
proximativ 100 km nord-est 
de Saigon au avut loc vineri 
noi lupte între forțele patrio
tice și unități militare ameri
cane.

Toți cei 82 de membri ai 
echipajului navei „Pueblo", 
în frunte cu căpitanul Bu
cher, au semnat o scrisoare 
adresată guvernului R. P. D. 
Coreene în care recunos- 
cînd „întreaga gravitate a 
acțiunilor de spionaj comi
se", cer guvernului R.P.D. 
Coreene să dea dovadă de 
indulgență față de ei.

Membrii echipajului ara
tă că regretă sincer „acțiu
nile dușmănoase pe care 
le-am comis, pătrunzînd 
fățiș în apele teritoriale 
ale unui stat suveran — 
Republica Democrată Co
reeană", prezintă „cele 
mai sincere scuze" gu
vernului și poporului co
reean, cerlndu-Ie ca, dînd 
dovadă de mărinimie, să-i 
ierte pentru a se putea re
întoarce cît mai grabnic a- 
casă". ,

Frămîntări în armata 
indoneziana

După cum transmite agenția 
France Presse, citind surse din 
Djakarta, un anumit număr de 
unități ale poliției, flotei și ar
matei indoneziene cuprinzînd 
mai multe sute de oameni s-au 
răzvrătit împotriva guvernului 
generalului Suharto. Ei și-au luat 
armele și au părăsit tabăra de 
la Malaga, la est de insula Jawa 
unde erau dizlocați.

Comandamentele militare ale 
regiunii au fost puse în stare 
de alarmă pentru a preîntîmpi- 
na un eventual atac al grupuri
lor de răzvrătiți.

Potrivit agenției menționate, 
mișcarea ar avea Ia origine ne
mulțumirea datorită condițiilor 
proaste de viață și creșterii pre
țurilor la alimente, mai ales 
la orez.

UNUL dintre contracandidații 
lui Makarios la alegerile prezi
dențiale din Cipru — Phillipou 
Sepos — a fost declarat ineligi
ble neîndeplinind condițiile, im
puse de legislația cipriotă. Astfel, 
pe lista candidaților pentru a- 
legerlle de la 25 februarie au

FALKLAND
REDIVIVUS

Numeroși cititori iși mai amintesc desigur, un incident care a 
făcut vilvă cu aproape un an și jumătate în urmă : „ocuparea 
simbolică'' a insulelor Falkland de către un grup de 18 tineri 
argentinieni aparținind organizației „Condor". Urcindu-se in
tr-un avion de pasageri care făcea cursă de Ia Buenos Aires la 
Rio Gallegos, cei 18 tineri au obligat echipajul avionului să 
schimbe ruta și să aterizeze la Port Stanley, centrul adminis
trativ al arhipelagului Falkland. Aici ei au înălțat drapele ar- 
gentiniene și au rebotezat atit insulele, cărora le-au zis Soledad 
y Esperanza, cît și capitala, devenită Porto Rovero, în memoria 
unui erou național argentinian.

Acțiunea lor a avut, în chip declarat, un rol simbolic : ea a 
fost menită să atragă din nou atenția opiniei publice asupra 
revendicărilor argentiniene cu privire la insulele în cauză, ocu
pate de englezi cu mai bine de două secole în urmă. însă chiar 
dacă tinerii ar fi intenționat cu adevărat să preia puterea la 
Port Stanley, era limpede că vor eșua și că vor fi arestați. 
Ceea ce, de altfel, s-a și petrecut.

Guvernul de la Buenos Aires, a făcut atunci o demonstrație 
de stil diplomatic, pe de o parte declarînd că dezaprobă acțiu
nea celor 18 care s-au amestecat unde nu le fierbe oala, iar pe 
de altă parte reafirmînd drepturile Argentinei asupra insulelor 
Falkland. Prima jumătate a piruietei era destinată, fără îndoială 
guvernului britanic, iu intenția de a „aplana conflictul", de a 
nu „învenina" atmosfera etc. Jumătatea cealaltă exprima, se 
pare, în același timp și poziția Argentinei in chestiunea Falkland 
și dorința guvernului de a „liniști spiritele" în interior, prin a- 
sigurarea că pretențiile asupra arhipelagului se vor menține, 
iar eforturile pentru recuperarea lui vor continua.

Au trecut de atunci multe luni de zile și iată că episodul 
„ocupării simbolice" a fost reactualizat. Cu citeva zile în urmă 
judecătorul federal din Ushuaia (Argentina) a emis un mandat 
de arestare împotriva a însuși guvernatorului britanic al insu
lelor Falkland. Motivul 7 Plîngerea unuia dintre cei ÎS tineri 
care, după cele petrecute în octombrie 1966, a tost deținut îm
preună cu tovarășii săi citva timp în insule. Magistratul din 
Ushuaia a explicat că in calitatea sa de „judecător federal 
pentru Țara de Foc și insulele din Atlantic" poate emite man
date de arestare pentru toate aceste teritorii, inclusiv arhipela
gul Falkland care este deținut de englezi în mod ilegal. Așa că, 
în urma plîngerii primite, el a emis mandat de arestare împo
triva unui locuitor din Port Stanley care își zice „guvernator 
britanic" dar care s-a făcut vinovat de „detențiune ilegală".

Ca și „ocuparea" din 1966, mandatul judecătorului federal are, 
firește, tot o semnificație de simbol. Arestarea nu va putea fi 
operată, în schimb noul episod, la fel ca cel precedent, este 
menit să reamintească atît Londrei, cît si oficialităților argenti
niene, că există unele conturi neincheiate. Unii au fost și mai 
categorici, afirmînd că decizia de la Ushuaia constituie in mod 
clar „o reafirmare a dreptului de suveranitate" al Argentinei 
asupra arhipelagului Falkland.

ION D. GOIA

S IC MLI r*
rămas numai actualul președinte 
Makarios șl dr. Takls Evdokas.

LA Facultatea de științe poli
tice din Madrid a avut loo o a- 
dunare de protest împotriva 
prezenței poliției In incinta fa
cultății după manifestațiile stu
dențești din cursul acestei săp
tămini. Adunări similare au a- 
vut loe și la alte facultăți ale 
universității din Madrid. Poliția 
a operat arestări in rtndurile 
studenților.

CU PRILEJUL unei vizite e- 
fectuate vineri de primul mi
nistru britanic, Harold Wilson, 
în orașul Swansea a avut loc o 
demonstrație. Citeva sute de 
persoane, printre care numeroși 
studenți, au manifestat împotri
va războiului din Vietnam și a 
șomajului. Ei au încercat să 
blocheze automobilul primului 
ministru, dar au fost Împrăștiat! 
de poliție.

In aceste zile, a- 
proape întreg terito
riul japonez este a- 
coperit de zăpadă. 
In timpul „taifunului 
de zăpadă", astfel 
denumeso ziarele din 
Tokio acest fenomen 
rar pentru Japonia, 
in capitala niponă 
depunerile de ză
padă an depășit a- 
proape un metru.

In urma ninsorilor 
abundente, transpor

tul urban a fost pa
ralizat iar numeroși 
funcționari au fost 
nevoiți să-și petreacă 
noaptea in instituții. 
Pentru prima dată, 
automobiliștii din 
Tokio au aplicat lan
țuri pe pneuri. A 
fost paralizată circu
lația și pe unele ma
gistrale feroviare. 
Aeroportul interna
țional Haneda a fost 
temporar închis, iar

în noaptea de 17 spre 18 fe5 
bruarle, Marea Britanie va a- 
dopta ora Europei occidentale. 
Toate ceasurile și orologiile din 
Anglia vor fi date cu o oră îna
inte.

FOSTUL șef al C.I.A., Al
len Dulles, a fost citat de 
procurorul Jim Garrison din 
New Orleans, care cu un an 
In urmă a început ancheta 
în legătură cu stabilirea îm
prejurărilor în care a fost 
asasinat președintele John 
Kennedy.

Procurorul din New Or
leans consideră că Dulles 
este în măsură să furnizeze 
Informații utile cu privire la 
activitatea desfășurată de 
Lee Harvey Oswald, asasi
nul prezumtiv al președin-_ 
telul Kennedy, în serviciu 
C.I.A.

_______________——___ « 

avioanele care au 
sosit joi și vineri la 
Tokio au fost îndrep
tate spre alte aero
porturi japoneze. 
Din cauza avalanșe
lor de zăpadă, în re
giunile de munte 
s-au înregistrat nu
meroase victime o- 
menești. Astfel, 18 
persoane și-au pier
dut viața, iar alte 
100 au fost rănite.
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(V)

Arhivele secrete descoperite după al doilea război mondial, 
documentele în curs de apariție — oricît de incomplete ar fi 
ele — aruncă acel fascicol de lumină în bezna evenimentelor 
care au precedat sau au avut loc în timpul războiului. Dar în 
afara lor s-a acumulat un mare bagaj de materiale — 
memoriile unor oameni direct implicați în acele fapte și 
momente, mărturiile — legate intr-un fel sau altul — de 
evenimente petrecute în sfera obscură a „frontului invizibil". 
Astfel capătă treptat contururi certe, reale, lucruri care erau 
doar bănuite, despre care nu se știa mai nimic și care astăzi 
se impun, cu tot dramatismul lor, atenției opiniei publice.

Despre un astfel de moment intenționez să relatez. Totul 
este bazat pe evenimente reale, personaje care au trăit sau 
mai sînt în viață. Este vorba de înfruntarea serviciilor secrete 
germane și engleze în Olanda în timpul celui de-al doilea 
război mondial.

încă din 1940 guvernul en
glez și Intelligence Service-ul 
s-au preocupat de crearea 
unei rețele de agenți în 
spatele liniilor germane. 
Scopul — acțiuni de sabo
taj. La 6 iunie 1940, Chur
chill îi trimite lordului Is
may, șeful său de stat ma
jor, o telegramă confiden
țială : „Ce se intimplă cu 
recrutarea de agenți în Da
nemarca, Norvegia, Belgia, 
Olanda șl pe coasta fran
ceză 7“ Răspunsul n-a urmat. 
Era momentul în care Dun- 
kerque-ul cădea...

O lună mai tlrziu era creat 
serviciul de acțiuni speciale 
— S.O.E. (Special Operation 
Executive) care avea să se 
ocupe exact de aceste pro
bleme. Organism, controver
sat după terminarea războ
iului, el nu era subordonat 
față de Intelligence Service 
sau față de serviciile secrete 
ale armatei, ci depindea di
rect de guvern. Oamenii care 

conduceau : Hugh Dalton, 
ministrul războiului econo
mic se ocupa și de S.O.E., 
bancherul Hambro — un 
prieten al lui Churchill, co
lonelul Jubbins care se ocu
pa de conducerea operațiu
nilor și de antrenamentul a- 
genților etc.

Sediul central era plasat 
pe Baker Street la nr. 82. 
O placă avea înscrisă pe ea 
„Inter Service Research 
Bureau", ceea ce firește nu 
spunea prea multe. In rest 
o mulțime de secții „zonale" 
răspindite in întreaga Lon
dră.

In același timp la Haga
Celelalte personaje se 

aflau de partea cealaltă a 
Mării Nordului, în Olanda 
ocupată de Germania hitle- 
ristă. Ca și in celelalte țări 
ocupate de naziști, aici era 
instalat un gauleiter german. 
Astfel în virful piramidei 

trona Scyss-Inquart, omul de 
care Hitler se mal folosise 
odată — in momentul cotro
pirii Austriei. Dar pe lingă 
el organismul care practic 
avea puterea supremă era 
Gestapoul. Șl in fruntea 
acestei filiale olandeze a lui 
Himmler se afla Albln 
Rauter-Relchskomissar pen
tru problemele SS. De filiala 
lui Rauter depindea și Jo- 
zeph Schneieder.

Un alt personaj — maio
rul Herman Giskes — repre

>7
zentantul Abwehrului in 
Olanda, omul amiralului 
Canaris — conducătorul Ser
viciului de informații al ar
matei. La Haga, sau mai 
precis in împrejurimile sale, 
la Schveringen, contraspio
najul militar (Abwehr III F) 
își stabilise reședința — un 
paralelipiped din pietre 
cenușii construit cu un secol 
in urmă și pierdut într-o 
vegetație bogată. Un pasaj 
subteran ducea de la sediul 
Abwehrului pină-n centrul 
capitalei.

Giskes era unul dintre 
specialiștii în problemele ra
diofonice — ocupindu-se cu 
plăcere de secția de radio — 
Funkabwehr. O primă mi
siune în acest sens o execu
tase Ia Paris. Acolo aplicase 
„teoria" sa. Iată cum pre
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zintă principiile acesteia 
Giskes : „1. Un agent străin 
își trimite informațiile prin 
radio. El este localizat; 2. La 
agentul respectiv se trimite 
un pretins informator care 
furnizează informații false. 
Spionul este astfel „intoxi
cat" ; 3. Agentul străin este 
arestat. I se arată că, fără 
să știe, el lucrează de fapt 
de multe luni pentru Ab
wehr. I se cere să continue ; 
4. Spionul acceptă (sau re
fuză). Dacă acceptă continuă 
să emită sub controlul 
Abwehrului".

în felul acesta Giskes, so

sit In iunie 1940 la Paris, a 
reușit să „returneze" cîtiva 
agenți englezi...

Funkspiels...
Textual înseamnă „jocuri 

radiofonice". Mareșalul von 
Rundstedt, comandantul su
prem german în Franța, ast
fel califica „returnarea" emi
siunilor inamice. Totuși 
acțiunea în sine ocupa un 
loc tot mai important in ac
tivitatea Abwehrului.

Giskes trăiește. EI lo
cuiește în prezent Ia Starn
berg în apropiere de Miin- 
chen. înalt, într-o perfectă 
formă fizică la cei 70 de ani 
pe care-i are, Giskes a 
apucat să-și scrie memoriile. 
Cartea sa publicată cu cîtiva 
ani în urmă aduce o mărtu

rie competentă și mai alee 
de primă sursă asupra În
fruntării dintre serviciile de 
informații germane și en
gleze in Olanda. Giskes a 
acceptat să stea de vorbă cu 
o serie de ziariști. Printre el, 
doi francezi. Primul — Gilles 
Perrault, autorul cărții 
„L’Orchestre Rouge", una 
din cele mai importante or
ganizații de spionaj antina- 
ziste existente în Europa in 
cel de-al doilea război mon
dial. Al doilea — Philippe 
Ganier-Raymond care s-a 
ocupat in mod special de 
afacerea din Olanda.

Iată un răspuns pe care 
l-a dat Giskes acestuia din 
urmă :

— Englezii au fost Induși 
în eroare. Dovada formală 
este că noi am obținut din 
partea lor informații de o 
importanță extremă ca, de 
pildă, datele exacte ale unor 
bombardamente, obiectivele 
acestora. Informațiile au fost 
întotdeauna exacte. Mulțu
mită informațiilor primite 
am reușit să contracarăm un 
mare număr de atacuri 
aeriene...

Martie 1942...
Haga. Intersecția străzilor 

Farenheitsstraat și Cyprus- 
straat. Seara zilei de 6 mar
tie. Orele 19. In același mo
ment două mașini frînează.

Una — un mic automobil de 
fabricație franceză cu număr 
mineralogic olandez. In ea 
— un civil, înalt, bine făcut. 
A doua mașină — un Mer
cedes gri cu însemnele 
Wehrmachtului. In acesta 
din urmă citeva persoane in 
uniforma Gestapoului. Am
bele mașini opresc una in 
spatele celeilalte, dc-a lungul 
străzii Cyprusstraat. în pri
mul automobil se afla maio
rul Giskes — șeful Abwehru
lui în Olanda ; în cel de-al 
doilea Joseph Schreider- 
Kriminalrat. Flecare sosise 
eu echipa sa. Cele două

NORD"
mașini, cu luminile stinse, 
așteptau semnalul convenit.

Peste o jumătate de oră, 
două siluete s-au arătat la 
capul străzii. Numele celor 
doi era Teller și Launvers. 
Amindoi făceau parte din 
rezistență. Ultimul fusese 
nu de mult parașutat de 
S.O.E. și emitea zilnic — din 
apartamentul lui Teller — 
pentru englezi. El anunța 
mișcări de trupe germane, 
sosirea unor noi efective, 
date despre armamentul și 
bazele naziste din Olanda.

Lauwers nu știa insă că 
toate acestea erau date ima
ginare care-i erau furnizate 
de către... contraspionajul 
german. El fusese reperat de 
către aparatele goniometrice 
ale Abwehrului. Apoi îi fu
sese trimis un „om de legă

tură" oare s-a prezentat ea 
făcind parte din rezistentă
— Ridderhoff. El, însă, era 
agent nazist inscris in con
troale cu numărul F—2087.

Toate aceste lucruri, Lau
wers Ie ignora. El ignora și 
faptul că cele două mașini 
cu luminile stinse îl așteptau 
pe el și că din seara aceea 
avea să înceapă un capitol 
dramatic în lupta rezistenței 
olandeze împotriva hitleriș- 
tilor și o nouă rundă în în
trecerea de forțe dintre 
spionajul german șl englez.

Convinși că nu sînt urmă
riți, cel doi au parcurs în 
liniște strada, dar n-au pu
tut să ajungă la capătul ei 
că au și fost înconjurați de 
agenții germani, fiecare 
azvirlit in cite o mașină care 
au demarat deindată. Teller 
intrase în mina Gestapoului, 
ceea ce însemna în mod cert 
lagărul de concentrare și 
moartea. Lauwers intrase pe 
miinile lui Giskes. O per
cheziție sumară în aparta
mentul familiei Teller, pri
lej cu care agenții pun mina 
și pe aparatul de emisie și 
recepție.

Scopul lui Giskes era in 
cazul de față mult mai vast. 
In linii mari, nu era vorba 
pur și simplu de prinderea 
unor agenți englezi, ci de 
cunoașterea rețelei organi
zată de Intelligence Service
— șl mai ales răspunsul la 
Întrebarea de ce Anglia 
acorda o atît de mare im
portanță Olandei in acel 
an 1942.

In celula lui Lauwers
O celulă obișnuită, foarte 

puțin luminată. Un pat șl 
atît. Acesta era locul în care 

fusese adus Lauwers după 
arestarea sa inopinată. Fi
rește, el nu-și putea explica 
nimic, iar principala preocu
pare era de a găsi formula 
cea mai bună pentru ca 
spionajul german să nu știe 
nimic din misiunea sa reală 
în Olanda. Dar deocamdată 
el trebuia să aștepte ca 
nemții să facă primul pas.

Peste un sfert de oră, ușa 
celulei se deschise și intră 
maiorul Giskes.

— Luațl loc, locotenent 
Lauwers. îmi dau seama că 
dv. nu ne veți da codul 
transmisiilor către Anglia. 
Consider lucrul acesta ca 
normal. De aceea vreau să 
vă spun un lucru... In pri
mul rind să știți că nu sin- 
teți primul agent al S.O.E. pe 
care noi l-am capturat.

Aceasta era prima mișcare 
de șah a lui Giskes. EI ii 
arăta prizonierului său că 
știe practic tot ce este mai 
important despre organismul 
și scopul spionajului englez. 
Discuția a fost lungă ; fără 
nici o ezitare Giskes i-a îm
părtășit lui Lauwers tot ce 
știa din activitatea sa de 
contraspionaj împotriva An
gliei.

Lauwers nu putea înțelege 
un singur lucru : cine tră
dase — de unde Abwehrul 
era informat despre lucruri 
care nu puteau ii aflate de- 
cît In Anglia, în cercul res- 
trîns al celor care organizau 
misiunea temerară în Olanda.
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