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ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

PROIECT DE LEGE
cu privire la apărarea, conservarea și folo

sirea terenurilor agricole
Problema gospodăririi pămîntului — principalul mijloc de 

producție agricolă — constituie o preocupare importanta a parti
dului și statului nostru, deoarece de modul cum este el utilizat 
depinde realizarea obiectivelor stabilite în domeniul agriculturii.

în ultimul timp, în privința folosirii pămîntului se semna
lează o serie de fenomene negative, dăunătoare. Lipsa unei re
glementări stricte, pe linie de stat, în ce privește apărarea, con
servarea, ameliorarea și folosirea completă și eficientă a pă
mîntului, indiferent de posesorul acestuia, a permis scoaterea 
din circuitul agricol a unor suprafețe de teren, micșorarea su

prafeței agricole și mai ales a celei arabile, precum și folosirea 
Vegospodărească, cu randament scăzut a pămîntului arabil ca și 
a. celui plantat cu și pomi sau ocupat de pășuni și finețe 
naturale. Toate acestea se reflectă negativ în nivelul producției 
agricole.

0 IIIITARlRJ Dl MARI

Este o chestiune de interes national, o îndatorire patriotică 
luarea unor măsuri care să împiedice micșorarea suprafeței te
renurilor agricole și mai ales a celor arabile și schimbarea des
tinație: acestora, să asigure apărarea, conservarea și folosirea 
lor rațională pentru creșterea producției agricole. In acest scop, 
Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România a întocmit 
un proiect de lege cu privire la apărarea, conservarea și folosi
rea terenurilor agricole.

Examinînd acest proiect. Comitetul Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român, avînd în vedere în
semnătatea deosebită pe care o prezintă această problemă, a 
hotărît ca înainte de a fi legiferat de Marea Adunare Națională, 
să fie publicat în presă și supus, dezbaterii publice.

Publicînd proiectul de lege, ziarul „Scînteia tineretului" 
pune paginile sale la dispoziția maselor largi de țărani coopera
tori, lucrători din S.M.T. și întreprinderi agricole de stat, a spe
cialiștilor agricoli, a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, 
pentru a-și expune observațiile și propunerile pe care le au în 
scopul perfecționării prevederilor proiectului supus dezbaterii. 
In același timp, observații și sugestii pot fi adresate direcțiilor 
agricole județene și Consiliului Superior al Agriculturii.

In pag. a IlI-a Proiectul de lege.

Perfecționarea conducerii 
și planificării economiei na
ționale, obiectiv înscris între 
măsurile adoptate de Confe
rința Națională a Partidului 
din decembrie 1967, vizează 
în mod direct ca pe o compo
nentă esențială — îmbunătă
țirea formelor, metodelor de 
conducere a întreprinderii. 
Stăpînirea ansamblului 
parametri ce intervin în 
rijarea optimă a întregii 
tivități din întreprinderi 
organizații economice 
stat se dovedește în stadiul 
actual de complexitate al 
problemelor ce se cer rezol
vate dificilă în condițiile men
ținerii sistemului de condu
cere unipersonală practicat 
pînă acum. Ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii 
activității — principiu de 
bază în economia noastră — 
presupune participarea activă 
la rezolvarea numeroaselor 
probleme pe care Ie implică 
organizarea și conducerea 
muncii în unitățile economice 
a unui număr mai mare de 
oameni, atragerea în acest 
cerc de rezolvare a cît mai 
multor specialiști. Creșterea, 
diversificarea producției, ex
tinderea gabaritului proble
maticii pe care desfășurarea 
producției o reclamă, solicită 
intens intervenția colectivă în 
elaborarea deciziei.

Răspunzînd acestor cerințe 
decurgînd din interesele dez
voltării economiei, Conferin
ța Națională a Partidului a

PRIMĂVARA

ARTEI STUDENȚEȘTI

șeehnia msiuului
DE SEU ĂL

mucii somusiE romăiiă
In ziua de 3 aprilie 1968 a 

avut loc. la Palatul Republicii, 
ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Consi
liului de Stat.

Au luat parte tovarășii : 
Emil Bodnaraș, Constanța Cră
ciun și Ștefan Peterfi, vice
președinți ai Consiliului de 
Stat, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și 
Anton Breitenhofer, Ion. Cos- 
ma, Constantin Daicoviciu, 
Vasile Daju, Constantin Dra
gan. Suzana Gâ^ea, Nicolae 
Hudițeanu, Athanase Joja, Ion 
Popescu-Puțuri, Cristofor Si- 
mionescu, Gheorghe Stoica. 
Ludovic Takacs și Iacob Teclu, 
membri ai Consiliului de Stat.

La ședință au asistat tova
rășii Cornel Onescu, ministrul 
Afacerilor Interne, Ion. Stănes- 
cu, președintele Consiliului

Securității Statului, Adrian 
Drmitriu. ministrul Justiției, 
Aurel Vijoli, ministrul Finan
țelor, Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculturii și Gheor- 
ghe Vasilichi, președintele 
UCECOM.

Consiliul a examinat și a- 
doptat unele decrete intere- 
sînd diferite domenii ale acti
vității de stat și obștești, și a- 
nume : decretul pentru organi
zarea și funcționarea Ministe
rului Afacerilor Interne ; De
cretul privind înființarea, or
ganizarea și funcționarea Con
siliului Securității Statului ; 
decretul prin care se reorga
nizează Comitetul de Stat pen
tru Valorificarea Produselor 
Agricole ca Departament în

cadrul Consiliului Superior al 
Agriculturii ; decretul cu pri
vire la modificarea decretului 
nr. 184/1954 pentru reglemen
tarea sancționării contraven
țiilor, precum și decretul prin 
care s-au adus modificări de
cretului nr. 179/1962, privind 
impozitul pe veniturile orga
nizațiilor cooperatiste.

De asemenea, Consiliul de 
Stat a ratificat Convenția 
Consulară dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Populară Mongolă, precum 
și Protocolul pentru modifi
carea articolului IV al Con
venției privind expozițiile in
ternaționale, încheiată la Pa
ris, la 22 noiembrie 1928.

Consiliul a rezolvat apoi 
lucrările curente.

Drumul tractoarelor trece și 
pe aici: instantaneu la Uzi
nele „Tractorul" din Brașov: 

cuptorul de uscat.
Foto: C. CONSTANTIN

B r i ga d a 
„S tint eii 
tineretului'—
N.

V.

ARSENIE,
MA TALĂ, 

TA CC IU,
VĂDUVA 

transmite:

SLAT
A N U

Slatina împlinește anul aces
ta șase veacuri de existență a- 
testată documentar. Locuitorii 
săi intîmpină evenimentul cu 
numeroase noi dovezi de dra
goste față de orașul în care s-au 
născut, în care trăiesc și mun
cesc, în care își aduc contribu
ția lor importantă la dezvoltarea 
șl înflorirea patriei.

Se fac pregătiri intense, amă
nunțite pentru sărbătorirea ce 
se cuvine împlinirii unei astfel dc 
virste. Evenimentul se bucură de 
toată grija organelor de partid 
și de stat, a instituțiilor de cui-

tură și artă, a tuturor oamenilor 
muncii.

Vor avea loc festivități de 
mare amploare, în cadrul cărora 
Slatina va retrăi principalele mo
mente ale istoriei sale. Vor fi 
evocați eroi ai neamului, nemuriți 
de popor în legende și balade 
scumpe sufletului nostru, eroi al 
căror destin s-a împletit cu zi
dirile acestei capitale de județ.

La Muzeul de istorie din oraș 
se va deschide, în ziua de 15 
aprilie a.c. „Expoziția tempo
rară cu ocazia aniversării a 600 
de ani de la prima mențiune do
cumentară a orașului Slatina". 
La Casa de cultură se lucrează 
la punerea în scenă a unui mon
taj muzical-literar-coregrafic, la 
care își vor da concursul 
400 de artiști amatori. Paralel au 
loc repetițiile ansamblului folclo
ric.

Bineînțeles, la toate aceste

INA —
L 600

pregătiri, alături de virstnici, ti
nerii din oraș își aduc contri
buția lor importantă.

Aniversarea celor 600 de ani 
ai orașului prilejuiește organiza
țiilor U.T.C. din Slatina pregăti
rea unor acțiuni educative.

Pe data de 14 martie a avut 
loc simpozionul „Trecutul, pre
zentul și viitorul orașului Slatina." 
la care au vorbit, în ordine, Bll- 
toi Marin, directorul Muzeului de 
istorie — despre trecutul istoric

(Continuare tn pag. a lll-ff)

ORIENTA REA 
PROFESIONALAhotărît îrființarea Comitete

lor de direcție în întreprinde
ri și organizații economice de 
stat. Tineretul patriei noastre, 
alături de oamenii muncii din 
întreaga țară a luat cunoștin
ță, prin intermediul ziarelor 
apărute ieri, de Hotărîrea Co
mitetului Executiv al Comite
tului Central al P.C.R. și 
a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 
România cu prix-ire la 
Comitetele de direcție ale în
treprinderilor și organizațiilor 
economice de stat inscriindu- 
se în 
suri 
tanță 
narea organizării și conduce
rii economiei adoptate de Con
ferința Națională a Partidului, 
înființarea Comitetelor de 
direcție, stabilită de Hotărîre 
vizează crearea unui cadru- 
cît mai favorabil promovării 
inițiativei și întăririi răspun
derii tuturor cadrelor de con
ducere pentru îndeplinirea 
sarcinilor curente și de pers
pectivă. Constituirea unor or
gane de conducere colectivă 
în unitățile economice care 
își desfășoară activitatea pe 
principiul gestiunii proprii 
este un fapt cu mari impli
cații pozitive în viața unită
ții respective, de deosebită 
importanță pentru perfecțio
narea de ansamblu a econo
miei noastre. Comitetul de 
direcție, ca împuternicit al

OPINII

i ti- 
ani 
na

complexul de ma
de mare impor- 

pentru perfecție-

(Continuare în pag. a IlI-a)

NDIFERENȚA — delict de complicitate

de 
di- 
ac-

Și 
de

In aceste iile, la Cluj se 
desfășoară festivalul de artă 
„Primăvara studențească**.  
Vă prezentăm în imagini cî- 
teva aspecte de pe scenele a- 
cestui festival. (Citiți textul 
in pagina a V-a).

Fotografiile :
CONSTANTIN

in confruntare 
cu sute de meserii

„Scuzați-mă sînt huligan, n-ați 
vrea să vă stîlcesc puțin mutra, 
sau să-mi împrumutați pentru o 
oră partenera ?“. La care noi am 
răspunde : „îmi pare rău, eu nu 
am nici-o dorință în acest sens ; 
adresați-vă mai bine milițianului 
din colț". Aceste replici absurde 
n-au decît rolul de a reaminti 
întîmplări în fața căroza mulți 
dintre noi am privit ca martori 
sau, poate, ca „beneficiari" ai 
manifestărilor speciei numită hu-

ligani. Sorbim astăzi despre a- 
ceastă specie de indivizi care, 
oricît de ciudată și deloc dorită 
în societatea noastră, există. 
Membrii acestei specii nu sînt 
desigur mulți dar ei se află prin
tre noi și n-au semne caracte
ristice după care să-i deosebim, 
nu se adresează niciodată cu 
formula de mai sus și nu știi în 
ce moment ar comite una din 
cele două fapte sau din alte 
nouăzeci șl nouă de care sînt

capabili. Ziarul nostru a publi
cat mai multe articole pe aceas
tă temă atrăgînd atenția asupra 
pericolului pe care-1 reprezintă 
pasivitatea și lipsa de opinie în 
fața speciei amintite. In articolul 
„Huliganii" publicat în nr. 5 800 
scriam : „Organele care veghea
ză aplicarea legii nu pot fi ori
unde, și orieînd. Oriunde și ori- 
cînd sîntem noi, cetățenii...", 
într-un reportaj intitulat „Cursa 
cu obstacole pe strada mare" se

relata primejdia la care ești su
pus trecînd la anumite ore pe 
strada unui oraș de provincie ; 
în „Egoiștii", apărut în nr. 5 806 
și în cel care poartă titlul: „în rest 
cam asta e...“ apărut în nr. 5 808 
erau stigmatizate fapte bestiale 
ale altora etc. In toate aceste ar
ticole adresele erau organele le-

gii și opinia publică. Cit despre 
huligani, ei nu citesc ziarele, 
sau, dacă o fac vreodată, semna
lele critice nu-i ating; nici o 
vorbă omenească nu le înroșește 
obrajii, nu le tulbură ceea ce vag 
s-ar putea numi judecată. La hu
liganii tineri nu putem vorbi 
prea mult nici de un sistem per-

Orientarea profesională a 
nerilor a devenit de multi 
o preocupare de interes . 
țional. Subiecții care stau în a- 

4tenția unei vaste activități pe
dagogice însumează peste trei 
milioane — populația noastră 
de vîrsta școlii, cifră care di
mensionează exact ceea ce 
trebuie să fie orientarea șco
lară și profesională astăzi. Or, 
dimensiunea aceasta este încă 
departe de a fi atinsă. Observa
ția obligă să readucem la tri
buna discuției orientarea pro
fesională cu toate aspectele ei, 
cu toate implicațiile pe care le

manent educativ-preventiv ; 
mai mulți nu au ocupații preci
se, bat bulevardele trăind pe spi
narea unor părinți care s-au de
gajat de răspunderile lor, se de-

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a lll-a)
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SĂ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

determină. începutul îl facem 
transcriind răspunsurile prof, 
univ. AL. ROȘCA, membru co
respondent al Academiei, la în
trebările : „în ce măsură se rea
lizează la ora actuală orienta
rea școlară și profesională ? De 
ce ajung greu în școală rezul
tatele cercetărilor în acest do
meniu ? Cum s-ar putea realiza 
la modul optim orientarea pro
fesională, incit acțiunea să fie 
în concordanță cu cerințele e- 
tapei actuale ?

Iată opinia prof. AL. ROȘCA.
1) . După o perioadă de stag

nare, atît cercetările cît și 
practica orientării profesionale 
au fost reluate. în timpul cî- 
torva decenii practica selecției 
și orientării profesionale a co
rectat multe erori, atît în ceea 
ce privește concepția despre ap
titudini cît și în ceea ce pri
vește diagnoza lor. Majoritatea 
autorilor nu mai concep astăzi 
aptitudinile în mod fixist, de
terminate ereditar și nemodifi
cabile. Din acest motiv, sarci
nile orientării și selecției profe
sionale sînt formulate astăzi 
mai prudent. Astfel, în legătură 
cu selecția se subliniază că nu 
este vorba de a alege suprava- 
lori ci, înainte de toate, de a 
elimina pe cei inapți. în acest 
fel rămîn posibilități foarte ex
tinse de utilizare a tuturor, 
chiar și a celor mai slab înzes
trați, avînd în vedere marea 
varietate a ocupațiilor și pro
fesiunilor. Totodată, experiența 
a arătat posibilitatea compen
sării largi a unor aptitudini de
ficitare, prin factori emotivi, de 
caracter și morali, factori de 
care atît selecția cît și orien
tarea profesională trebuie să 
țină seamă.

Introducerea recentă a orien
tării școlare și profesimale in
tr-un număr de școli din șașe 
orașe din România este o mă
sură binevenită, care, fără în
doială, va da rezultate pozitive.

2) . Elaborarea metodelor și 
găsirea specialiștilor care vor 
practica orientarea profesională 
în școală (psihologi școlari) ne
cesită un oarecare timp, mai 
ales că vechii și în parte și noii 
absolvenți trebuie să fie fami
liarizați cu aceste metode. Tre
buie evitată pripeala și totodată 
nu trebuie să se aștepte de la

orientarea profesională mai 
mult decît poate da. Rezultatele 
pozitive, fără îndoială, vor veni, 
în primul rînd în școlile în 
care s-a introdus.

3). Activitatea de orientare 
este foarte complexă, pentru că 
sînt mulți factori psihologici și 
sociali implicați. Nu se poate 
face orientarea 
fără cunoașterea _____
specialiști ale societății, nu cele 
de astăzi, ci acelea care vor fi 
actuale cînd vor absolvi cei pe 
care îi orientăm astăzi și cel 
puțin încă 10—15 ani după a- 
ceea. în al doilea rînd, este ne
cesară cunoașterea tînărului, 
pentru a ști ce stă și ce nu stă 
în puterile sale. Și. în sfîrșit. 
crearea condițiilor, în primul 
rînd în școală, de formare a 
unor aptitudini și interese.

Omul nu este predestinat 
pentru o anumită profesiune. 
Orice om normal are , de la 
natură, dispoziții foarte gene
rale, pe baza cărora se pot dez
volta aptitudini foarte diferite, 
în funcție de condițiile vieții și 
activității omului, de interesele 
sale, de influențele social-edu
cative. Totodată procesul dez
voltării economice și sociale dă 
naștere la noi ocupații și pro
fesii și prin aceasta creează po
sibilitatea apariției și formării 
unor noi aptitudini.

Datorită complexului de fac
tori și influențe, care se mani
festă diferit de la un individ 
la altul, apar diferențele indi
viduale, care fac pe unii mai 
apți pentru unele profesiuni, iar 
pe alții pentru altele. Această 
realitate face necesară și utilă 
activitatea consilierului de o- 
rientare profesională.

★
Fără îndoială, nu putem for

mula pretenții fanteziste în
tr-un sector de activitate teo
retică și practică care, în ade
văr, a stagnat o bună vreme. 
Dar nici nu putem accepta că 
numai „atît s-a putut face pînă 
astăzi". Adevărul este că, atît 
activitatea de cercetare funda- 
mentală, cît și activitatea prac
tică care o concretizează can
tonează mult prea mult în sta-

profesională 
nevoilor de

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a II-a)



RUBRICA 
SPERANȚEI

Conitantln Țolu

DESTINUL CÎNTECULU1 DE MASĂ

SĂ ASCULTĂM DE
LEGILE GENULUI...

Poșta literară este ru
brica peste care în general 

treci eu vederea, tind, nu 
te privește direct. Ea în
chide in spațiul ei tipo
grafic, fix și redus, cu vo
cabular criptic, de buletin 
meteorologic sau de pariuri 
la curse de cai, o lume pa
sionată. Stilul laconic, din 
cauza înghesuielii, impune 
repetarea acelorași și ace
lorași formule streotipe i 
„mai trimiteți", (cum ar fi 
eventul), „reveniți" sau 
„dublați miza", (ca mar
tingala îndărătnică după 
fiecare pierdere), „sini fi
nele speranțe", și acel care 
totdeauna îngheață „deo
camdată nu".

E un joc al valorilor și 
nonvalorilor, al iluziilor 
îi deziluziilor. Al câștiguri
lor și pierderilor (de timp 
mai ales). Comparația, ca 
fenomen, ca hazard, poate 
fi făcută in continuare cu 
tot ce este, in speranță, im
previzibil : cu punga de loz 
in plic, unde ciștigător nu-i 
cel ce deschide plicul cap
sat, ci acela care îl oferă, 
sau, mergînd și mai de
parte. chiar și cu celălalt 
buletin de specialitate al 
Cotelor apelor Dunării, pe 
care îl ascultăm distrați, ca 
pe cel mai abstract lucru, 
deși este o problemă vitală 
de navigație. Faptul că la 
Giurgiu fluviul a crescut cu 
un centimetru nu alar
mează pe nimeni, ne lasă 
reci pe noi, profanii, red 
pînă la, doamne ferește, pe
ricolul inundației, care, ie
șind din specialitate, poate 
să ne intereseze în cel mai 
înalt grad.

Realitatea e că o inun
dație există: potopul de 
versuri și de compuneri în 
proză, dar asta — măcar 
icest potop — nu trebuie 
să ne sperie, ci dimpotrivă. 
Poșta literară, păstrînd 
proporțiile, este una dintre 
aceste lumi ascunse cu jocul 
ei de creșteri sau de scă
deri, o diagrartiă a fenome
nului de cultură. Cei ce se 

ocupă cu diagnosticarea lui 
trebuie să aibă o anume 
vocație pedagogică, ~ răb
dare, mult tact, strășnicie 
și blindețe sau generozitate, 
in același timp. Discuți cu
6 voce nevăzută. Te căz

nești, după scris sau cali
grafie, său după tema com
poziției, să afli cu cine ai 
de a face, ce șanse sînt de
desubt. Uneori din plic, 
dintre versuri, cade și o fo

TEATRE

JOI 4 APRILIE
Opera română SEARA 

VIENEZA (oro 18.30); O- 
pereta CONTESA MARITZA 
(ora 19,30); Teatrul Național 
Sala Comedia HEIDELBER- 
GUL DE ALTĂDATĂ (ora 
19,30) ; Sala Studio TOPAZE 
(ora 19,30); Teatrul de Co
medie SFÎNTUL (ora 20); 
Teatrul Mic BALTAGUL (ora 
20) ; Teatrul C.I. Nottara sala 

tografie : „copia originalu
lui care sînt eu" — sînt 
și multe trăznăi... Răs
punsul însă trebuie cîntă- 
rlt cu multă grijă. De cele 
mai multe ori, mediocrita
tea este evidentă. Dar sînt 
și sunete răzlețe sau „so- 
nuri“ (cum scrie voit de
suet de la o vreme, cu deli
cii, critica prețioasă) care 
cer o ureche foarte fină 
spre a fi prinse, înțelese și 
încurajate. Cred că aici e 
vorba în primul rînd de un 
proces salutar, deși nu 
totdeauna artistic, de con
taminare. Se citește din ce 
în ce mai mult, iar lectura 
emoția estetică, declan
șează resorturi intime, re
verii, plăcerea de a te măr
turisi hîrtiei. „Frunzuliță de 
mohor / Frumos e să fii 
scriitor, scria intr-un final 
epigramatic șugubăț un 
poet anonim. Mi-l inchipui, 
la Corespondențele sale, pe 
Miron Radu Paraschi- 
vescu replicînd jos „Ba din 
contră". Fiindcă de aici se 
poate naște confuzia, ten
tația sau judecata pripită 
care induce in eroare, fă- 
cîndu-te să perseverezi pe 
un drum care are vocația 
lui. Poșta redacției cu în
drumările ei, este, în acea
stă tentație a literaturii, 
răspintia, placa turnantă 
unde se decid, se aleg di
recțiile bune de cele rele și 
aici trebuie să pomenim din 
nou numele neobositului po
dar cară a trecut generos 
peste apă atîți poeți timizi 
și uneîndemînateci, autorul 
Tristelor, de curind apărute. 
Pentru aceasta insă este 
nevoie de o anumită co
muniune spirituală, de o 
putere de detecție și dăru
ire. excepțională, incit pro
fesiunea de „poștaș" se în
vecinează cu aceea de das
căl sau de apostol.

Ajung oare, ca să alergi 
din efervescența creației 
necunoscute, mărgăritarul, 
din această presiune tinără 
a culturii noastre — sau ca 
să convingi, răbdător, că 
scrisul nu e o meserie u- 
șoară — ajung formulele de 
recepție curente, clasica ru
brică a speranțelor, supraa
glomerată ? Pină se va 
găsi soluția cea mai bună, 
care rămîne totuși o ches
tiune de spațiu — dacă ci
neva a pierdut o dată, să 
mizeze îndoit, orice mir- 
țoagă aparentă, hrănită cu 
jar poate să producă la po- 
tou surpriza.

Magheru MIRACOLUL (ora 
19,30); Sala Studio FEMEI 
SINGURE (ora 20); Teatrul 
Barbu Delavranoea CINE 
L-A UCIS PE CAROL AL 
Vl-lea ? (ora 19,30) ; Teatrul 
Ciulești în sala Teatrului E- 
vreiesc NEÎNCREDERE IN 
FOIȘOR (ora 19,30); Stu
dioul I.A.T.C. RĂZBOI CU 
TROIA NU SE FACE (ora 
20) ; Teatrul Ion Creangă 
NĂZDRĂVĂNIILE LUI
PĂCALĂ ora 9,30 CEI TREI 
MUȘCHETARI (ora 16); 
Teatrul Țăndărică sala din 
calea Victoriei ILEANA SÎN- 
ZIANA (ora 10) ; sala din 
str. Academiei VRĂJITORUL 
DIN OZ orele 10 și 17.

Idilă în Covasna Foto : AGERPRES

• BELA : rulează la cinema
tograful Patria — orele 12,30; 
16,15; 18,45; 21,15.

• CELE 3 NOPȚI ALE UNEI
IUBIRI : rulează la cinemato
graful Republica — orele : 9; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• PENTRU CÎȚIVA DOLARI 

IN PLUS : rulează la Luceafă
rul — orele : 9,15; 12. 15,15; 18; 
20,45, Festival — orele : 9; 12; 
15; 18 ; 21, Modern — orele : 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.

• TOM ȘI JERRY: ridează 
la Capitol — orele : 9 ; 10,45 ;
12,30 ; 14,15.
• NOAPTEA NUNȚII ÎN 

PLOAIE : rulează la Capitol — 
orele : 16.15 ; 18,30 ; 20,45, A-ta 
orele : 8,45; 15,45; 18,15; 20.3».

• RĂPIREA FECIOARELOR :
rulează la București — orele : 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18.45; 21,
Feroviar — orele: 8,45; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20, Excelsior 
— orele : 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Melodia — orele : 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, Glo
ria — orele : 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• HOCUS POCUS : rulează 

la Victoria — orele : 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.

(Urmare din pag.

diul de „experiment", iar rezul
tatele experimentului, . atîtea 
cite sînt, se aplică lent și pe o 
rază restînsă. Un exem
plu : anul trecut zia
rul a anchetat. extrăgînd 
la întîmplare din colectivitatea 
școlară, 200 de elevi cu pri
vire la alegerea profesiei. în
trebările 2 și 7 din chestiony 
obligau să răspundă la întrebă-, 
rile : Cine a jucat rolul hotări- 
tor în alegerea profesiei ? și 
Cine v-a ajuta în alegerea 
profesiei? La întrebarea a 2-a 
au răspuns cu „Eu însumi", „pro
pria vocație" — 150 și numai 
unul singur a răspuns că „In
fluența organizată a școlii" a 
avut rolul hotărî tor.

în toamna anului trecut în 
Cluj s-au desfășurat lucrările 
celui de-al doilea simpozion în 
problemele orientării profe
sionale, desfășurate sub pa
tronajul Institutului de știin
țe pedagogice. Simpozionul a 
reunit alături de cercetători și 
numeroase cadre didactice din 
multe școli ale țării. Deși sim
pozionul a durat două zile, în 
afara celor care erau înscriși 
în programul simpozionului cu 
lucrări de cercetare, foarte pu
țini au fost acei din sală care 
și-au exprimat opinia, au avut 
ceva de adăugat la experiența 
despre care se discuta. Dezba
terea s-a desfășurat la nivelul 
celor care cercetează și experi
mentează, întrucît nu școala 
este sediul principal al acestei 
importante activități educative.

Cerem oare mai mult decît se 
poate de la orientarea profe
sională ? Toate datele ne îndrep
tățesc să credem că, într-ade- 
văr, se poate mai mult, Cabi
netele de orientare profesională, 
amintite șl de tov. prof. Al. 
Roșea, ae află de acum la doi 
ani de activitate ceea ce nu 
este mult, dar nici puțin. Expe
rimentele lor, — destul de uni
forme la ora actuală, deși își 
desfășoară activitatea în orașe 
diferite — ca și concluziile po
zitive ar fi trebuit de acum să 
lasă dintre pereții cabinetelor 
și să pătrundă cu mai mult 
curaj și în alte școli. Ni 9e va

• SFlNTUL LA PlNDA : ru
lează la Lumina — orele : 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, Giu- 
lești — orele : 10; 15,30; 18;
20.30, Flamura — orele : 9;
11,15; 13,30; 16: 18,15: 20,30.

• CELE TREI NOPȚI ALE 
UNEI IUBIRI : rulează la Cen
tral orele : 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,30.
• AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI 

FERICIȚI : rulează la Union — 
orele 15,30; 18; 20,30, duminică 
matineu ora 10, Drumul Sării 
— orele : 15—17,30; 20. dumini
că matineu ora 11, Crîngași — 
orele : 15,30; 18; 20,30.

• TOM ȘI JERRY : rulează la 
Doina — orele 9; 10,30; 12; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.

• CU TOATĂ VITEZA 
ÎNAINTE : rulează la Grivița 
orele: 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.

• LEUL AFRICAN : rulează 
la Aurora — orele : 9,30; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Dacia — 
orele : 9—17 în continuare ; 19; 
21.

• CĂUTAȚI IDOLUL! ru
lează la Buzești — orele : 
15,30; 18; 20,30, Viitorul — ore
le : 15,30; 18; 20,30.

• EROII DE LA TELE-
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aduce argumentul numărului 
mic de psihologi școlari existent 
în momentul de față care ar 
putea să se dedice acestei acti
vități. Există însă și un con- 
traargument : pînă ce facultă
țile vor reuși să pregătească nu
mărul mare de psihologi — cîți- 
va ani buni de ' aici încolo — 
care să lucreze în domeniul o- 
rientării profesionale, se poate 
face apel la cei mai buni pro
fesori din școli. Aceștia, bucu- 
rîndu-se de o pregătire specială 
într-o perioadă scurtă de timp, 
— în vacanțele școlare, bună
oară, — patronată de catedrele 

ORIENTAREA 
PROFESIONALĂ
universitar» de specialitate ar 

putea avea o jumătate de 
normă, ca șl psihologii actuale
lor cabinete școlare, pe care s-o 
dedice exclusiv activității prac
tice și de cercetare în școală în 
orientarea profesională. Sigur 
că nu putem pune numai astfel 
problema și, mai ales, nu pu
tem spera în minunile de care 
le poate aduce existența în 
școală a unui consilier de orien
tare profesională. Orientarea 
profesională are — așa cum 
susțin specialiștii — un caracter 
formativ, ea întisnzîndu-se pe în
treaga perioadă a școlarității și 
vizînd activitatea la toate disci
plinele școlare. A o încredința 
unui singur om — consilierului 
sau dirigintelui — înseamnă a 
accepta cu bună știință impro
vizația, activitatea de campanie 
desfășurată în ultimul an al 
școlii generale sau liceale, a 
limita orientarea profesională la 
acea latură pur informativă, ne
cesară și ea, dar cu totul insu

MARK : rulează la Bucegi — 
orele : 9,15; 12,15; 17,45; 20,30,
Fioreasca — orele : 10; 12,30;
15; 18; 20,30.

• POST SEZON : rulează la 
Unirea — orele : 15,15; 17,45; 
20,15.

• UN IDIOT LA PARIS : ru
lează la Moșilor — orele: 
15,30; 18; 20,30.

• O LUME NEBUNA, NE
BUNA, NEBUNA : rulează la 
Lira — orele ; 16; 19,30, Mio
rița —• orele : 9,30; 13; 16,30;
19,45.
• O SUTA UNU DALMA- 

ȚIENI : rulează la Cotroceni — 
orele : 15,30; 18; 20,30, matineu 
ora 10.

• BLESTEMUL RUBINU
LUI NEGRU : rulează la Volga 
— orele : 9,30—14 în continua
re, 16,15; 18,30; 20,45.

• MUZICANTUL : rulează la
Popular — orele : 15,30; 18;
20,30.

• ÎMPUȘCĂTURI PE POR
TATIV : rulează la Munca — 
orele : 16; 18; 20, Rahova — o- 
rele : 15,30; 18; 20,30.

• DOUA BILETE LA MATI
NEU : rulează la Tomis —- o- 
rele : 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
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ficientă pentru a-1 ajuta pe tî- 
năr să-și aleagă drumul cel mai 
potrivit în viață. Or, noi, as
tăzi, putem vorbi mai cu seamă 
despre o activitate de orientare 
profesională desfășurată ele
mentar, sub aspect fie și infor
mațional: o discuție „ce să fiu?" 
la ora de dirigenție, o întîlnire 
cu un medic, sau un inginer. Și 
cam atît. Nu căutăm vinovați, 
dar este locul să spunem că o 
acțiune compexă de orientare 
profesională nu se poate realiza 
cu bunăvoință, ci cu maximum 
de competență. In momentul de 
față însă, este mult prea mic 

numărul acelora care stăplnesi 
știința orientării profesionale — 
atît cît s-a doblndlt în cerce
tările din țară și străinătate în 
acest domeniu. Se acționează 
mal ales după propria inspira
ție, spontan, se învață „auto
didact*,  cîte ceva de ici-de colo. 
Cele trei publicații care stau la 
îndemîna cadrelor didactice și 
a părinților — în măsura în 
care aceștia din urmă doresc să 
le consulte — nu-și onorează ci
titorii cu frecvența cuvenită, cu 
studii din acest domeniu. Deși 
simpozionul a avut loc la înce
putul lui octombrie anul trecut, 
nici astăzi „Revista de pedago
gie" n-a publicat, ceea ce me
rita a fi publicat, din lucrările 
discutate. Aceeași revistă a pu
blicat pe această temă. în cele 
șase numere apărute de la înce
putul anului școlar o informație 
privitoare la lucrările simpozio
nului și un material mai amplu — 
din experiența școlii germane. 
„Gazeta învățămîntului" care a- 
junge mai frecvent în școală,

Asistăm în ultima vreme la 
o susținută acțiune de readu
cere in circulația maselor a 
vechilor noastre cintece pa
triotice. Serbările naționale, 
aniversările și comemorările 
de evenimente istorice, cinsti
rea numelor eroilor poporului 
român, a marilor noștri oa
meni de cultură au devenit 
prilejuri de împrospătare a re
pertoriului muzical tradițio
nal. Răsună astăzi, la fiecare 
adunare studențească, cînte
cul secular „Gaudeamus igi- 
tur". La zilele de sărbătoare 
patriotică ne unim glasurile în 
„Deșteaptă-te române", „Hora 
Unirii". „Pe-al nostru steag", 
,,Trei culori", „Republică mă
reață vatră". Din păcate, așa 
au subliniat și ceilalți par
ticipant la anchetă, genul 
coral actual — și in special 
cîntecul de masă — a rămas 
in urma avîntulul creator ge
neral.

Care sînt cauzele ce frinea- 
ză impunerea și înflorirea cîn- 
tecului de masă contemporan? 
Cum se explică faptul că in 
secolul televiziunii, radioului, 
discului și cinematografului -— 
d'eci a celor mai moderne mij
loace de difuzare — precum 
și în condițiile unei mișcări 
artistice de amatori ce se ci
frează în jurul a un milion de 
participant, cîntecul de masă 
cunoaște un interes mai scăzut 
decît acum o jumătate de 
veac ?

După părerea mea, atîta vre
me cit compozitorii nu abor
dează genul, cu maturitatea 
artistică și talentul necesar e- 
xigențelor auditorului con
temporan, masa îl refuză. Se 
confundă îndeobște cîntecul- 
lozincă — și cel patriotic cu 
cîntecul lozincard, gol de con
ținut, gratuit, superficial. Ele
mentul mobilizator — esențial, 
specific acestui gen — e redus 
uneori la cîteva idei șablonar-
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ca și revista „Colocvii", care a- 
junge și la părinți, se ocupă spo
radic de problemă pusă în dis
cuție. Profesorul are la înde- 
mînă foarte puțin material o- 
rientativ în știința orientării 
profesionale. El folosește mai 
ales broșurile cu rețeaua școlilor 
și a instituțiilor de învățămînt 
superior, ca simplu material o- 
rientativ în domeniul meseriilor 
și al plasării geografice a rețe
lei școlare și universitare. Ceea 
ce trebuie să recunoaștem, este 
foarte puțin. Ne explicăm a- 
tunci de ce se știe atît de puțin 
despre profesiile contemporane 
și de perspectivă, despre pro
fesiile pentru băieți și profesiile 
accesibile fetelor, de ce se fac 
încă destul de multe erori, la a- 
legerea profesiei, de ce în rîn- 
dul unor familii persistă un 
anume conservatorism în ierar
hizarea profesiilor, universul 
profesional în care se învîrt a- 
cestea cînd e vorba de cariera 
copiilor lor, fiind foarte redus 
din necunoașterea tuturor posi
bilităților ce se deschid în fața 
unor tineri la încheierea unei 
etape de învățămînt.

Orientarea profesională se 
realizează pentru a prospecta 
lucid viitorul fiecărui tîn&r. E- 
vident, nu vom avea pretenția 
ca prin această activitate să 
stabilim evoluția exactă în vii
tor a fiecărui tînăr, dar e posi
bil și, totodată, obligatoriu să 
prestabilim orientarea generală, 
să le oferim tinerilor un ghid 
atît de neceaar pentru autocu- 
noaștere și cunoașterea posibi
lităților lor de afirmare. Pentru 
a realiza această acțiune com
plexă este nevoie, In primul 
rînd, ca profesorul să benefi
cieze de o pregătire de specia
litate, să aibă măiestria de a 
diagnostica timpuriu aptitudi
nile tînăruluî și autoritatea pe
dagogică de a-i determina — 
pe el și pe părinții săi — la 
luciditate în alegerea profesiei. 
Ce îi oferim, deci, profesorului 
— și viitorului profesor, care se 
află pe băncile facultății —pen
tru a stăpîni arta pedagogică a 
orientării profesionale ? O în
trebare la care Ministerul In- 
vățămîntului este chemat să 
dea, cu promptitudinea nece
sară răspunsul de multă vreme 
așteptat.

Vloral Cocma
lector. Conservatorul 

„Giprian Porumbescu*
de la texte searbăde, de cir
cumstanță.

Compozitorii își pun „pro
bleme" de tehnică seria
lă, de politonalîsm, de mo- 
dalism, într-un cuvînt încearcă 
să aducă modestul cintec de 
16 măsuri la „nivelul" genu
rilor concertante. Ei uită însă 
după părerea mea, că tocmai 
spontaneitatea și simplitatea 
care cuceresc mulțimile sînt 
anulate uneori din asemenea 
căutări.

Adevăratul cintec de masă 
trebuie să „asculte" de legile 
genului, să se încadreze per
fect aspirațiilor spirituale ale 
poporului.

Fără a confunda noțiunea 
de simplitate cu simplism, aș 
pleda pentru un cintec care

7 ANCHETA'
1 NOASTRĂ J

Jâ 
nu caută cu orice preț origi
nalitatea (unii o numesc „nou
tate") ci pentru melodia ce 
răzbate parcă din toți porii 
noștri, din solul natal, din 
ceea ce ne înconjoară pretu
tindeni și nu violentează ure
chea. Cu riscul de a-i supăra 
pe unii compozitori care cul
tivă mai mult sau mai puțin 
acest gen, este necesar să arăt 
că istoria a impus acele cîn
tece de masă care dispuneau,

• in primul rînd, de un mesaj
• uman, de o puternică idee a 
9 actualității, de un remarcabil 
e text. Fără un suport viu, fier-

binte, de reală Permanență po-
• litică, cîntecul- nu poate trăi
• peste decenii.
• îngrădirea, restrîngerea te-
• maticii au contribuit, de ase- 

menea, simțitor la sărăcirea 
genului actual. Pe lingă cinte-

• cui patriotic, de mesaj, poli-
• tico-social, ăii fost uitate — 
e. într-un rnbmerit în care tufis- 
9'mul a căpătat a „doua viață"

— cîntecul de excursie, cînte-
• cui vesel, chiar acel cintec de
• pahar studențesc.
• Ce cintece răsună astăzi in 
a Student-baruri ?
a Ce melodii sînt etntate la 

balurile de tineret ?
® în același timp trebuie să
• arătăm că oricît de valoros ar
• fi, cîntecul de masă nu se
• poate impune, după părerea 
e mea, dacă mijloacele de difu

zare nu acționează prompt, 
eficient, constant.

• Există suficiente, „canale"
• de propaganda cîntecului con- 
a temporan în țara noastră. Dar 
e multe dintre ele „rămîn, ier

: TELEVIZIUNE

17,36 Pentru preșcolari: Filmul
• „Polly și secretul celor șap-
• te stele".

18,00 La ordinea zilei. „Organi
zarea științifică a produc-

• ției și a muncii". Studii și
9 finalizări.
e 18,30 Curs de limba germană 

(lecția a 10-a).
• 19,00 O ilustrată de la... barajul
• de pe Valea Uzului.
• 19,10 „Mult e dulce și frumoa

tată-mi fie expresia „înfunda
te". Dacă pentru oamenii mun
cii de la sate și de la orașe 
principalele focare de difuzare 
rămin casele de cultură, că
minele culturale, tineretul — 
marele „consumator" al cânte
cului de masă ar trebui să afle 
un sprijin nelimitat din acest 
punct de vedere in școală, uni
versitate și armată. Tuturora 
însă trebuie să li se su
prapună televiziunea, radio-ul, 
Casa de discuri „Electrecord" 
și Editurile care au misiunea 
permanentă să întrețină fla
căra vie a cintecului de masă.

Din păcate această muncă 
de răspundere a unor instituții 
muzicale se desfășoară banal 
și improvizat. Colecții de co
ruri superficial întocmite (re
cent Editura muzicală a tipă
rit în „Cintece și coruri patrio
tice" binecunoscuta melodia 
„Hora Unirii", atribuind-o gre
șit lui... Alexandru Flechten- 
macher !), discuri rarisime cu 
muzică de masă, absența totală 
a unor emisiuni la televiziune 
închinate cintecului patriotic 
tradițional, oscilațiile „de for
mă" artistică a formațiilor co
rale de amatori între două 
concursuri naționale etc ră
min fapte permanente în viața 
noastră muzicală.

Aș socoti Util în aceste dez
bateri inițiate de „Scînteia ti
neretului" să sugerez unele 
măsuri de îndreptare a meca
nismului difuzării.

Atenția principală aș în
drepta-o spre acele instituții 
cu posibilități de control rigu
ros : școală, facultate. Plătim 
scump astăzi, măsura arbitrară 
de acum două decenii a elimi
nării muzicii din programa a- 
nalitică a liceului. Tocmai de 
aceea, corul în școală nu ar 
trebui privit acum ca o cenu
șăreasă !

Să organizăm periodic con
cursuri școlare, olimpiade, ser
bări cu premii, programa cu- 
prinzînd 4—5 piese obligatorii 
;pe care copiii să le cinte pe 
dinafară și eventual fără diri
jor (la clasele superioare). Fie
care școală de tradiție să-ii 
aibă un imn al ei pe care ele
vii să-l cinte în diverse ocazii 
festive. Din aceste imnuri vor 
„ieși" fără îndoială cîteva cin
tece de masă tradiționale, de 
largă t^-Onanță patriotică.

Editura muzicală să întoc
mească broșuri de buzunar, cu 
maximum 10 piese.

Aniversările..culturale și is
torice merită, de ademenea, o 
atenție sporită din partea Ra- 
dio-ului și Televiziunii și nu 
numai o simplă emisiune de 
paradă și de circumstanță.

Cîntecul de masă are nevoie 
permanentă de stimulare, de 
difuzare, altfel orice discuție 
teoretică e zadarnică, r-

Realizarea genului coral pr^ 
care „respiră" marile năzuințe 
ale poporului a devenit un im
perativ patriotic major ce nu 
îngăduie nici un fel de ami- 
nare în primul rînd din par
tea Uniunii Compozitorilor și 
tuturor instituțiilor care au 
sarcina difuzării în mase a 
creațiilor artistice.

să..— emisiune de limba ro
mână.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
M,00 Film serial : Wikingil (se

ria I).
60.30 Reportaj ’68: Popas în 

Gorj.
20.50 „întrebări la care s-a răs

puns... întrebări la care nu 
s-a răspuns încă". Emisiune 
de știință.

21.30 Teleglob — emisiune de 
călătorii geografice ; Suedia.

21.50 Studioul Mic : „Analfabe
tul" de Branislav Nușici.

22,20 De la Giotto la Brâncuși 
(încheierea ciclului). Prezin
tă : Dan Hăulică.

23,00 Telejurnalul de noapte.

MIHAI COMAN

-ROMAN POLIȚIST —
Tinărul tehnician Nelu Stoian a fost omorit ori s-a sinucis? 

Sînt o serie de indicii care pledează pentru ipoteza unei crime î 
in seara morții a fost vizitat de un anume Stănescu, cu care s-a 
certat ; in odaia în care a fost găsit cadavrul nu existau nici 
un fel de amprente, nici măcar ale mortului. Cine a șters am
prentele ? Cine e acel Stănescu ? Dar prietenul lui Nelu, Dan 
Viziru, despre care se povestesc lucruri ciudate ?

Iată-1 pe maiorul Preda la „Mucu-bar“, localul nnde-șl pe
treceau serile Nelu și Dan ; citește „Mica publicitate"...

f NASTURI diferiți, moderni,
1 confecționează artistic la comandă

cooperativa „Progresul nasturilor",
{ filiala Calea Moșilor 11 A

Tocmai aflase, înainte de a se îndrepta apre bar, că, în urmă 
cu cîteva ore, organele superioare ale cooperației hotărîseră
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închiderea respectivei filiale, în locul căreia urma să se 
instaleze o mare frizerie modernă. Viziru nu fusese dimineața la 
lucru, iar la ora asta probabil că Pîrcălab vizitează locuința 
„omului cu idei". „O plăcere să ai de-a face cu asemenea țipi !“ 
se gîndea maiorul, cînd, la masa de alături izbucniră niște 
hohote asurzitoare de rîs. Evident deranjat din lectură, omul 
cu haina maro își împături ziarul. Dar se resemnă și începu 
să moțăie cu ochii aproape închiși. Din haosul sonor ce-1 în
conjura, se desprindeau, din cînd în cînd, replici distincte.

— Și atunci, bătrînul l-a apucat de vestă... (rîsete) și i-a 
zbierat. „Știi, nenorocitule, cine e nevasta mea ?“ Iar Viziru, 
spășit, și-a scos pipa, a umplut-o gînditor cu tutun, apoi a 
șoptit tragic : „Află, maestre, că știu !“

Urlete de entuziasm.
— Cabotin e, dragă.
— Da’ simpatic. Ascultă, Mateiaș, cum e cu scrisoarea aceea ?
— Ce scrisoare ?
— Aia de amor către Mădălina, copiată din nu știu care 

franțuz.
— Din Proust, mamă, din Proust. Biata fată n-a priceput 

nimic, s-a speriat cumplit și a vrut să-1 ducă la doctor...
— Nea Gherase, încă patru cdniacuri. Mici !
— Eu am șters-o, domnilor. Că am repetiție.
— Dar ce-i cu el, de ce n-a apărut încă ?
— Păi mi-a spus aseară că are o chestie cu Nelu și vine 

abia...
în clipa aceea, spre regretul fără margini al maiorului, se 

dovedi că pe masa plină de pahare se afla și un mic magne
tofon cu tranzistori care se plictisise, pare-se, să fie ignorat. 
„Pitagora, Pitagora..." începu să invoce în ritm de rock vocea 
lui Celentano, cu o intensitate suficientă pentru a face să tre
sară inimile tuturor studenților ce luau cuminți notițe în amfi
teatrele institutului de peste drum. Chelnerul se apropie de 
grupul tinerilor, pentru a duce tratative cu decanul lor de 
virstă. un Adonis blond de vreo 20 de ani. In fine, cîntecul 
răsună mai discret dar, din păcate, vocile nu se mai auzeau 
nici ele decît ca un zumzet difuz. Apoi tăcură. Erau cinci si 
ședeau concentrați și se clătinau demn după ritmul mereu 
același_ al șlagărelor. Apoi, deodată, din difuzorul âscuns se auzi 
un hinit, pe urmă un chicotit, niște cuvinte englezești morfolite 
șl un hohot de rîs, din ce în ce mai răsunător, din ce în ce 
"îs;. n&stăvillt; Tinerii fumau, tăceau încruntați șl nu se mal clătinau. Ascultau rîsete.

Intră o fetiță, tirind după ea un frățior cu un balon albastru
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în mînă. Derutați, copiii, veniți probabil după bomboane, se 
opriră în mijlocul cafenelei. Puștiul dădu drumul balonului 
care se ridică leneș și în salturi, prin norii de fum. Magne
tofonul continua să rîdă, băiețelul scîncea cu ochii țintă în tavan, 
iar maiorul se gîndi că în sfera aceea străvezie și numai acolo 
trebuie să existe puțin aer curat.

Ieși, făcîndu-i un semn discret barmanului care înțelese și 
peste cîteva minute veni după el. Se opriră la umbră, în pasaj, 
și maiorul își notă cîteva nume pe marginea ziarului (iar își 
uitase carnetul). Apoi barmanul îl părăsi și maiorul formă 
un număr la telefonul public din pasaj. Nu era nimeni pe 
aproape.

— Preda la telefon. Există vreo comunicare pentru mine 
de la locotenentul Pîrcălab ? Da, ascult. Deci, Dan Viziru a 
fost văzut pentru ultima oară ieri noapte. A primit un telefon 
de la Nelu pe la ora unu și a plecat să-1 întîlnească. Atît ? 
Mulțumesc.

„Bine — se gîndi maiorul, îndepărtîndu-se — dar la ora 
aceea, Nelu era mort...“.

— Nu vrei s-o luăm pe rînd ? îl întreabă maiorul. Ba vrei, 
cum să nu vrei ? Așa că trebuie să începem cu niște cafele.

Deschise sertarul biroului.
— Cîte un „nes" rece, că la ora asta tot nu mai are cine să 

fiarbă apa...
— Mă iertați, tovarășe maior, eu n-am să beau. Nu beau nici

odată cafea înainte de culcare. Altfel nu pot să dorm.
— Lasă, nu mai dormi atîta...
Era aproape miezul nopții. După ce amestecă zahăr și cafea 

în cîte-un pahar și turnă deasupra apă din cana de pe birou, 
Preda își luă capul în mîini și — așa cum îi era obiceiul — în
chise ochii absent, ca și cum ar fi ațipit. Pîrcălab dădu discret 
din umeri și începu să-și cerceteze, preocupat, coperta carne
tului. Intr-un tîrziu, auzi vocea joasă și binevoitoare a superio
rului.

— Hai, bea-ți cafeaua... Nu vrei să ne distrăm puțin ?
— Ca să fiu sincer...
— De ce să fi sincer tocmai la ora asta ? Mai bine ascultă 

cu ce porcării mi-am pierdut eu toată după-amiiaza.
Maiorul dădu drumul magnetofonului. Se auzi :
VOCEA : Ichim George, adică Gogu.
PREDA : Domiciliul ?
GOGU : Strada Doamnei 7.
PREDA : Profesiunea ?
GOGU : Salariat la T.C.L. 30 Decembrie, adică barman la
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„Zambila", ce, parcă dumneavoastră nu știți...
Se auzi o ușoară pocnitură, semn că înregistrarea a fost în

treruptă.
— Aici i-am zis eu vreo două vorbe. Strict pai'ticulare — 

mormăi Preda.
Vocea barmanului continuă, de data aceasta ceva mai res

pectuoasă.
GOGU : Tovarășe maior, sînt gata să răspund la întrebările 

dumneavoastră.
PREDA : Cunoști pe numitul Dan Viziru ?
GOGU : Da, este unul din clienții noștri obișnuiți. Trece pe la 

noi zilnic, uneori chiar de mai multe ori pe zi.
PREDA : Singur ?
GOGU : Și singur și cu alții, după cum se nimerește.
PREDA : De obicei, cu cine ?
GOGU : Păi, după nume nu-i cunosc chiar pe toți. Doar clienții 

mai vechi îi știu, îi servesc chiar eu la bar, mai schimbăm 
cîte-o vorbă. Așa sînt cîțiva de la teatru, rnai ales domnul Ma
tei Vasiliu, ăla cu barbă. Mai e pictorul Procopiu, care ne-a 
făcut un mozaic anul trecut la renovare și de-atunci vine mereu, 
pe urmă un student micuț și cam jerpelit, o balerină, încă una...

PREDA : Pe Nelu Stoian îl ști ?
3OGU : Sigur că da. Cum de-1 uitai ? Prieten bun cu Viziru. 

Iar a mai făcut o boacănă, de întrebați de el ?
PREDA : Dumneata ai ținere de minte ?
GOGU : Da, tovarășe maior, am.
PREDA : Bun. Atunci te rog să nu uiți un lucru - aici rostul 

meu e să pun întrebări, iar al dumitale să răspunzi. Știai deci 
că Stoian a fost închis ?

GOGU : Da, mi-a povestit cîte ceva domnul Dan.
PREDA : Cu ce ocazie ?
GOGU : într-o seară, după ora închiderii, inginerul căzuse 

cu capul pe masă, dormea sau plîngea nu știu prea bine, oricum, 
băuseră mult toată după-amiaza. Coniac cinci stele. I-aș fi 
poftit eu afară, dar m-a rugat domnul Bănuț să-i mai las, că 
sînt necăjiți și-așa mai departe.

PREDA : Cînd a fost asta ?
GOGU : Să tot fie o săptămînă de-atunci, ori chiar mai puțin. 
PREDA : I-ai mai lăsat ?
GOGU : Da, au stat încă aproape o oră. Știți, pentru oamenii 

casei mai facem și noi cîte-o excepție. îmi amintesc că au ajuns 
șl la ceartă.

(Urmare în numărul nostru de LUNI)
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PROIECT DE LEGE
cu privire la apărarea, conservarea și

Pămîntul, principalul mij
loc de producție agricolă, re
prezintă un bun național, de 
care este strîns legată crește
rea avuției naționale și bună
starea întregului popor.

Apărarea, conservarea, ame
liorarea și folosirea completă 
și eficientă a pămîntului con
stituie o înaltă îndatorire pa
triotică pentru toate organele 
și organizațiile de partid, de 
stat, cooperatiste și obștești, 
pentru toți cetățenii țării.

Degradarea pămîntului și 
sustragerea lui de la destinaT 
ția principală — producția a- 
gricolă — aduc mari daune e- 
conomiei naționale și prejudi
ciază dezvoltarea viitoare a 
țării.

în scopul apărării, conservă
rii și folosirii raționale a pă
mîntului, precum și al creș
terii potențialului lui produc
tiv,

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege :

Art. 1. Micșorarea suprafe
ței terenurilor agricole — a- 
rabile, plantate cu pomi, viță 
de vie și arbuști fructiferi, pă
șuni și finețe naturale — pre
cum și schimbarea destinației 
lor în alte scopuri decît pro
ducția agricolă vegetală sînt 
interzise, în afară de cazurile 
prevăzute în prezenta lege.

Art. 2. Posesorii, cu orice 
titlu, de terenuri agricole sînt 
obligați să lucreze și să cul
tive întreaga suprafață de te
ren ce posedă, cu respectarea 
regulilor agrotehnice, și să a- 
sigure conservarea și amelio
rarea terenurilor prin lucrări 
de îmbunătățiri funciare și de 
fertilizare a solului.

Art. 2. Pentru sporirea su
prafeței agricole, îndeosebi a 
celei arabile, posesorii de te
renuri sînt obligați să identi
fice și să cultive toate terenu
rile proprii folosite neecono- 
mic, cum sînt : tufărișurile, 
mărăcinișurile, pilcurile de ar-

folosirea terenurilor agricole
borete care nu au rol de pro
tecție sau producție forestieră, 
drumurile de exploatare inu
tile, cele din incintele organi
zațiilor socialiste și alte tere
nuri asemănătoare.

Organizațiile socialiste nea
gricole, care nu pot asigura 
punerea în producția agricolă 
a terenurilor ce posedă, sînt 
obligate să le predea spre cpl- 
tivare. fără plată, organizați
ilor agricole socialiste vecine.

Art. 4. Amplasarea obiecti
velor industriale, agrozooteh
nice și social-culturale se va 
face de regulă, pe terenuri 
situate în perimetrul orașelor 
sau în vatra satelor, precum 
și pe terenuri improprii pro
ducției agricole.

Art. 5. Ocuparea și folosirea, 
definitiv sau temporar, a te
renurilor agricole, situate în 
afara vetrei satelor sau a pe
rimetrului construibil al ora
șelor, în alte scopuri decît pro
ducția agricolă vegetală, nu se 
poate face decît în mod excep
țional și numai pe baza apro
bării prealabile, dată de ;

— Consiliul de Stat, pentru 
terenurile arabile, plantațiile 
de pomi și viță de vie, pre
cum și pentru terenurile pe 
care s-au executat lucrări de 
îmbunătățiri funciare ;

— Consiliul 
pentru celelalte 
cole.

Prin derogare .
derile de mai sus, folosirea de 
către cooperativele agricole 
de producție a terenurilor 
proprii în alte scopuri decît 
producția agricolă vegetală se 
face numai cu aprobarea 
prealabilă a Consiliului Su
perior al Agriculturii, la pro
punerea Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție.

în cazul cînd terenurile 
prevăzute ,1a articolul 4 sînt 
agricole, 
ției lor 
Consiliul 
turii.

Art. 6.

de Miniștri, 
terenuri agri-

de la preve-

schimbarea destina
se aprobă de către 
Superior al Agricul-

Beneficiarii lucrărilor

O hotârîre de
'mare importanță

(Urmare din pag. I)
statului pentru administrarea 
și gospodărirea eficientă a 
mijloacelor materiale și bă
nești, răspunde de întreaga 
activitate a întreprinderii și 
organizației economice de stat 
respective, fiind dator să asi
gure, așa cum precizează Ho- 
tărîrea, organizarea producției 
și a muncii, administrarea și 
gospodărirea mijlocelor ma
teriale și financiare pentru 
îndeplinirea integrală a sar- 

Y*cinilor  de plan. în acest sens 
el este autorizat să ia măsuri 
în problemele cele mai impor
tante, vitale pentru realizarea 
în condiții optime a sarcini
lor de plan. De aici și rezultă 
necesitatea căutării soluțiilor 
majore, printr-un efort co
lectiv, desprinderea acestora 
din totalul posibilităților exis
tente, cu concursul celor mai 
pricepuți oameni din între
prindere. Detectarea variantei 
optime într-o latură sau alta 
în activitatea de conducere 
devine astfel rezultatul firesc 
al unui vast proces de anali
ză, de confruntare, în avanta
jul calității hotărîrii luate. O 
demonstrație în favoarea su
periorității acestui sistem de 
lucru, de rezolvare a semne
lor de întrebare ivite în relie
ful procesului de producție 
este de prisos. In condițiile 
creșterii complexității activi
tății economice, cînd știința 
intervine într-o măsură tot 
mai mare în domeniul înzes
trării tehnice dar și pe planul 
organizării și conducerii pro- 
ducției, firește, o singură 
persoană, oricât de înzestrată 
— directorul — nu poate sub
stitui experiența și gândirea 
colectivă, singura capabilă să 
găsească soluțiile corespunză
toare în diferitele comparti
mente de activitate ale unită
ții economice.

Asta nu presupune, desigur, 
reducerea în vreun fel, mini
malizarea rolului directorului 
în conducerea întreprinderii, a 
organizației economice de stat. 
El este și președinte al Comi
tetului de direcție. In această 
calitate are sarcina de a orga
niza îndeplinirea hotăriruor 
Comitetului de direcție și a 
sarcinilor stabilite de organul 
căruia îi este subordonată uni
tatea. Directorul este cel care 
conduce, organizează și con
trolează întreaga activitate o- 
perativă a întreprinderii.

Felul în care este alcătuit a- 
cest organism, investit cu largi 
atribuții în organizarea și di
rijarea activității întreprinderii, 
îi conferă capacitatea de a cu
prinde și rezolva întregul re
gistru de probleme ivite pe a- 
genda sa de lucru. Funcțio- 
nînd ca organ deliberativ, Co
mitetul de direcție are în com
ponența lui pe lîngă cadrele 
ae conducere ale întreprinde
rii, pe șefii unor servicii mai 
importante, șefi ai secțiilor 
principale ai altor comparti
mente și, de drept, pe preșe
dintele comitetului sindicatu
lui.

Prin includerea în compe- 
V ța Comitetului de direcție 
f -/.ezentanțil- sal^iaț-ior,

crește capacitatea acestuia de 
a pătrunde în universul locu
lui de muncă creîndu-se posi
bilitatea lărgirii ariei de anali
ză și asigurîndu-se o 

mai largă, în sen- 
solidității soluțiilor 

adoptate. Aceluiași scop este 
destinat să servească prevede
rea din Hotărâre prin care se 
dă posibilitatea ca la ședințele 
Comitetului de direcție să fie 
invitați spre consultare o sea
mă de specialiști din întreprin
dere sau din afara ei — a că
ror experiență să poată fi în
corporată în decizia adoptată.

S-a încetățenit la noi practi
ca atragerii în formularea ho- 
tărîrilor privind mersul lucru
rilor în orice arie ele activi
tate a unui număr cît mai 
mare de salariați. Aqest sis
tem de lucru ce și-a dove
dit cu prisosință eficiența va 
fi menținut în continuare la 
baza stilului de muncă al vii
toarelor Comitete de direcție. 
Prezentarea dării de seamă 
periodică în fața adunării sa- 
lariaților de către Comitetul 
de direcție are o largă semni
ficație. Constituind un mij
loc de informare cu princi
palele probleme care privesc 
activitatea unității, modul de 
îndeplinire a sarcinilor de 
plan, obiectivele pentru pe
rioada care urmează, măsurile 
preconizate — aceste adunări 
dau posibilitatea unei largi 
participări a tuturor salaria- 
ților la desfășurarea activită
ții întreprinderii.

Apreciindu-se capacitatea 
Comitetelor de direcție de a 
hotărî într-o serie de probleme 
ce țin de activitatea unități
lor economice, în spiritul a- 
propierii conducerii de pro
ducție, o serie de atribuții si
tuate pînă acum în afara în
treprinderii au fost trecute în 
competența lor. Fără îndoială, 
creșterea atribuțiilor Comite
telor de direcție reprezintă un 
credit de mare însemnătate, 
mobilizator pentru activitatea 
de viitor. Concomitent, însă 
competențele lărgite presu
pun creșterea responsabilității 
organului de conducere ca a- 
tare dar și a fiecăruia din 
membrii săi. Căci membrii 
Comitetului de direcție ră
spund nu numai de întreaga 
activitate a întreprinderii ci 
totodată de îndeplinirea sar
cinilor în sectorul ce u este 
repartizat. Este firesc, dacă 
ținem seama de faptul că ân 
calitate de semnatari ai unei 
decizii membrii Comitetului 
de direcție se însărcinează 
prin aceasta, devin automat 
primii răspunzători de aplica
rea ei în practică.

Așa cum sînt concepute, 
prin alcătuirea, sistemul de 
lucru și competențele ce le-au 
fost acordate, Comitetele de 
direcție, care conform Hotă- 
rîrii urmează a fi constituite 
înainte de 30 mai 1968, în
truchipează conceptul de con
ducere colectivă, fiind capa
bile să traducă în fapt punct 
cu punct, obiectivele ce re
vin întreprinderii, organizației 
economice de stat din planul 
de dezvoltare a /jr.v. i 
nnțîona’?.

de investiții sau de producție 
ce se execută pe terenuri a- 
gricole vor include în valoarea 
lucrărilor respective și valoa
rea terenurilor, în condițiile 
stabilite prin hotârîre a Consi
liului de Miniștri.

Art. 7. Este interzisă ocupa
rea și schimbarea destinației 
terenurilor agricole înainte de 
obținerea aprobării legale, pre
cum și ocuparea de suprafețe 
mai mari sau amplasarea lu
crărilor pe alte terenuri decît 
cele aprobate.

Art. 8. Organizațiile socia
liste posesoare de terenuri a- 
gricole scoase temporar din 
producția agricolă vegetală sînt 
obligate la expirarea termenu
lui pentru care le-a fost apro
bată schimbarea destinației, să 
redea aceste terenuri în sta
rea de a putea fi folosite în 
producția agricolă. In acest 
scop, vor desființa toate lucră
rile ce ar împiedica folosirea 
lor, cum sînt gropile de îm
prumut, fundațiile, construc
țiile, batalurile și altele ase
menea.

Art. 9. Beneficiarii lucrărilor 
de investiții sau producție, 
pentru a căror realizare este 
necesară schimbarea definiti
vă sau temporară a destinației 
terenurilor agricole, sînt obli
gați să ia măsuri, încă în faza 
de elaborare a documentației 
tehnice, pentru a restrînge la 
strictul necesar ocuparea aces
tor terenuri.

Consiliul Superior al Agri
culturii și Comitetul de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare, împreună cu 
ministerele și celelalte organe 
centrale ale administrației de 
stat interesate vor revizui, în 
termen de 6 luni de la data 
prezentei legi, normele pri
vind construirea de obiective 
industriale, agricole, social- 
culturale, căi de comunicații, 

• surse de apă. inclusiv cele pri
vind distanțele de protecție 
sau siguranță, precum și orice 
alte normative referitoare la 
folosirea terenurilor, reducînd 
suprafețele de terenuri afectate 
acestor lucrări.

Normativele astfel revizuite 
și unificate vor fi supuse spre 
aprobare Consiliului de Mi
niștri.

Art. 10. Amplasarea liniilor 
de telecomunicații se va face 
de-a lungul și în imediata â- 
propiere a căilor de comu
nicații.

Liniile de transport și dis
tribuire de energie electrica, 
precum și alte instalații simi
lare se vor amplasa, de regulă, 
de-a lungul și în imediata a- 
propiere a căilor de comunica
ții, în așa fel încît să nu se de
gradeze culturile și să nu se 
stînjenească lucrările agricole.

Pentru daunele cauzate prin 
amplasarea lucrărilor de mai 
sus posesorii terenurilor vor fi 
despăgubiți de către benefi
ciarii de investiții sau de către 
executanții lucrărilor, după

sînt 
actu- 
peri- 
ora-

ale 
obli- 

de-

Art. 11. Comitetul pentru 
Problemele Administrației Lo
cale, împreună cu Comitetul de 
Stat pentru Construcții, Arhi
tectură și Sistematizare și cu 
Consiliul Superior al Agricul
turii, în termen de un an de 
la data prezentei legi, vor re
vizui și definitiva delimitarea 
vetrei satelor și a perimetrului 
orașelor, în vederea concentră
rii localităților și a evitării ri
sipei de terenuri agricole.

Pînă la definitivarea lucră
rilor prevăzute la aliniatul 
precedent, construirea și re
construirea clădirilor de locuit 
și a celor gospodărești 
permise numai în limita 
ală a vetrei satelor și a 
metrului construibil al 
șelor.

Comitetele executive 
consiliilor populare sînt 
gate să ia măsuri pentru
molarea oricăror constricții ce 
se vor executa contrar preve
derilor prezentei legi. în afara 
vetrei satelor sau perimetrului 
orașelor, precum și de sancțio
nare a celor vinovați.

Art. 12. Schimbarea catego
riei de folosință a terenurilor 
agricole, indiferent de posesor, 
în altă categorie de folosință 
agricolă, se poate face numai 
pe baza aprobării prealabile 
date de i

— Consiliul Superior al A- 
griculturii pentru terenurile 
deținute de organizațiile socia
liste. Pentru terenurile coope
rativelor agricole de producție, 
schimbarea categoriei de folo
sință se face cu consultarea 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție ;

— Direcțiile agricole județe
ne pentru terenurile proprie
tatea persoanelor fizice.

Art. 13. în cadrul lucrărilor 
de organizare a teritoriului, 
Consiliul Superior al Agricul
turii, împreună eu celelalte or
gane centrale interesate și cu 
comitetele executive ale con
siliilor populare, va lua mă
suri pentru corectarea și ream- 
plasarea rețelei de drumuri co
munale și a celor de exploata
re, corectarea cursurilor unor 
ape și pentru combaterea ero
ziunii solului.

Este interzisă cu desăvîrșire 
creare de poteci sau drumuri 
prin culturi.

Art. 14. Pentru identificarea 
terenurilor și a posesorilor, 
asigurarea evidenței și contro
lului folosirii raționale a tere
nurilor, Consiliul Superior al 
Agriculturii va organiza intro
ducerea cadastrului funciar.

Cadastrul funciar se întoc
mește pe comune, orașe și mu
nicipii și se ține la direcția a- 
gricolă județeană, prin unități 
de specialitate, ce se vor orga
niza în acest scop.

Organizațiile socialiste vor 
ține, în concordanță cu prin
cipiile de organizare a cadas
trului funciar stabilite prin in-

strucțiunile Consiliului Supe
rior al Agriculturii, o eviden
ță proprie a terenurilor pe 
care le dețin.

Art. 15. Ocuparea terenurilor 
agricole, micșorarea suprafețe
lor agricole, schimbarea cate
goriei de folosință a terenuri
lor agricole, fără aprobare le
gală, construirea de locuințe și 
anexe gospodărești în afara 
vetrei satelor și a perimetrului 
construibil al orașelor, precum 
și alte fapte ce se vor stabili 
de Consiliul Superior al Agri
culturii, constituie contraven
ții și se sancționează după 
cum urmează :

— Organizațiile socialiste, cu 
amendă de la 5 000 la 50 000 
lei ;

— Persoanele fizice, cu a- 
mendă de la 500 la 10 000 lei.

Amenzile stabilite pentru or
ganizațiile socialiste vor fi 
imputate de acestea persoane
lor vinovate de producerea 
pagubei.

Cu aceeași amendă se sanc
ționează, în primul an, pose
sorii terenurilor arabile necul
tivate, ai viilor și livezilor ne
întreținute, precum și ai pășu
nilor și fînețelor naturale pe 
care nu s-au executat lucrări 
de îngrijire, conform regulilor 
agrotehnice, constatate ca a- 
tare de către organele agricole 
de stat.

în cazul în care situația pre
văzută în aliniatul de mai sus 
se menține și în anul următor, 
la propunerea direcțiilor agri
cole, terenurile respective vor 
fi atribuite de către comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare județene în folosința or
ganizațiilor agricole socialiste 
care pot asigura punerea lor 
în producție. Restituirea aces
tor terenuri în folosința celor 
care le-au posedat se face de 
aceleași organe, în condițiile 
stabilite de Consiliul Superior 
al Agriculturii.

împotriva măsurilor aplicate 
potrivit aliniatului precedent 
se poate face contestație la 
Consiliul Superior al Agricul
turii.

Art. 16. Degradarea tere
nurilor agricole, distrugerea 
sau degradarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, distru
gerea sau degradarea culturi
lor. viilor, livezilor, pășunilor 
si fînețelor constituie infrac
țiuni si se pedepsesc potrivit 
prevederilor codului penal.

De asemenea, constituie 
fracțiune și se pedepsește cu 
închisoare corecțională de 
o lună la un an ocuparea 
renurilor agricole, micșorarea 
suprafeței agricole și schimba
rea categoriei de folosință a te
renurilor agricole, fără apro
bare legală, construirea de lo
cuințe și anexe gospodărești 
în afara vetrei satelor și a pe
rimetrului construibil al ora
șelor, săvîrșite în mod repetat.

Art. 17. Orice dispoziții con
trare prezentei legi se abrogă.

in-

la 
te-

80 DE ANI DE LA RĂSCOALELE

ȚĂRĂNEȘTI DIN 1888
Se împlinesc 80 

nească din 1888.
Ultimele decenii

de ani de la răscoala țară-

ale secolului al XIX-lea s-au 
caracterizat în România prin afirmarea tot mai 
pronunțata a proletariatului pe arena istoriei și 
prin puternice acțiuni țărănești. Acțiunile țărăni
mii din acea perioadă, desfășurate succesiv pe 
întreg cuprinsul țării au reprezentat o largă miș
care revoluționara. Printre aceste manifestări se 
numără și răscoala țărănească din 1888, cea mai 
însemnată ridicare de masă a țărănimii din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea.

Generată de contradicțiile sistemului agrar al 
acelei vremi, răscoala s-a îndreptat împotriva ră
mășițelor feudale, a marii proprietăți moșierești, 
pentru pămînt, libertate șl dreptate socială. Pri
mele simptome ale ei s-au făcut simțite încă la 
sfîrșitul lunii februarie sub forma unor proteste 
și răzvrătiri locale. Către a doua jumătate a lunii 
martie, țăranii din jurul Bucureștiului s-au ridicat 
Ia luptă deschisă împotriva moșierilor și auto
rităților locale. Răscoala a avut centrul în județele 
din împrejurimile Bucureștiului, unde a cunoscut 
și maxima intensitate în prima decadă a lunii apri
lie. Dintre cele 32 de județe cîte număra Româ
nia pe atunci s-au semnalat ridicări țărănești în 
27 de județe. în județele Ilfov, Prahova, Ialomița, 
Dîmbovița, valul răscoalei a cuprins sute de sate.

în timpul răscoalei, tînăra mișcare muncito
rească și socialistă și-a manifestat puternic simpa
tia, solidaritatea și sprijinul față de cauza țărăni
mii și lupta acesteia.

Ridicarea maselor țărănești a fost înăbușită în 
sînge de autoritățile burghezo-moșierești. Sute de 
țărani au căzut jertfă reprimării sîngeroase, alții 
au fost aruncați în închisoare, schingiuiți.

Cu toată dîrzeniei ei, țărănimea n-a putut răzbi, 
datorită fărîmițării și răzlețirii. Numai în strînsă 
unire cu clasa muncitoare, masele țărănești au 
putut dobîndi un aliat de nădejde, un conducător 
ferm, capabil să Ie călăuzească Ia victoria asupra 
exploatatorilor, la înfăptuirea năzuințelor seculare.

Evocînd răscoala din 1888 poporul, ^tineretul 
nostru aduc un omagiu eroismului țărănimii, sa
crificiului ei în lupta împotriva exploatatorilor și 
asupritorilor.

Cauza pentru care au lupta și s-au jertfit ță
ranii în 1888, în 1907, a triumfat .Sub conducerea 
proletariatului și a Partidului Comunist, prin 
lupta unită a muncitorilor și țăranilor, a tuturor 
oamenilor muncii și-a putut găsi realizare deplină 
cea mai înaltă aspirație a poporului — dreptul 
de a fi singur stăpîn al patriei, al muncii și vie
ții sale.

LANȚURI
fragmente din 
același

...Țăranii pustiiseră localul 
subprefecturii, aruncaseră în 
șosea toate scriptele și tot ast
fel au făcut apoi la primărie. 
Căutau hîrtiile pe care puse' 
seră iscălitura lor ; căutau or
dinele cu privire la pămînt, Ia 
scăderea de biruri despre care 
li se vorbise în obor, la han 
și la ușa subprefecturii; cău
tau ajutoarele în bani.

Nu găsiseră nimic, dar se 
răcoriseră frîngînd oase!'3 
mincinoșilor stăpînirii.

— Să dăm foc hîrțoagelor ! 
a fost părerea unora. In ele e 
vorba de birurile noastre.

— Ar trebui să se dea foc 
la toate primăriile, să nu mai 
rămîie urmă de datorii și de 
învoieli.

— Să punem ioc subprefec
turii și primăriei din Urziceni 1 
a fost părerea altora.

S-au împotrivit oamenii 
mai cumpăniți, printre care 
aceia din Manasia ; printre 
care, de asemenea, Știulete, 
gata-gata să mănînce, din pri
cina asta bătaie de la cîțiva 
străini de partea locului.

Atunci se auzi pe șosea, 
departe, tropot de cai. După 
cîteva minute fu văzută apro- 
piindu-se în goană, o coloană 
călare.

Cuvântul „Armata" ! trecu 
din om în om ; trecură de la 
unul la altul vorbele :

Noul hotel turistic, aflat in construcție la Tulcea, își ca primi în c urînd oaspeții. Foto: AGERPRES

(Urmare din pag. 1)

dau la acte ilicite aducătoare de 
mici venituri. Pentru stîrpirea 
lor ca specie, o acțiune este esen
țială : trebuie pălmuiți fără mă
nuși. A-i lăsa în „plata domnu
lui" după prea generoasa expre
sie populară înseamnă a-i sti
mula. a face ca exemplul lor să 
încolțească. Și este logic, de con
ceput, că o asemenea purtare 
fără mănuși este necesar să o 
manifeste in primul rind orga
nele chemate sâ apere liniștea 
publică.

Iată ce spune în acest sens 
tovarășul Vasile Orleanu. procu
rorul șef, procuratura locală a 
sectorului 5 : „în cursul lunii oc
tombrie 1967 Ilie Danciu, salariat 
la I.A.P. Ceahlău, sub pretextul 
că vrea să-și facă dreptate în li
tigiul ce-1 avea cu soția sa * 
bătut-o pe ea cît și pe părinții 
ei. Țipetele acestora au deranjat 
liniștea publică și cei care au 
vrut să intervină au fost moles
tați. Organele de miliție care au 
cercetat acest fapt l-au calificat 
într-un mod defectuos, împotriva 
huliganului neluîndu-se nici o 
măsură. Nesancționarea acestui 
element înrăit a avut un efect 
foarte dăunător; văzîndu-se ne
urmărit, Danciu s-a dedat,. în 
luna decembrie, la comiterea de 
noi acte huliganice — asupra so
ției sale și a unor cetățeni necu- 
_:?scuți, în plină stradă".

Un fapt care n-are nevoie de 
comentariu. Discutînd cu procu
rorii șef-birou urmăriri penale, 
de la procuratura Municipiului 
București, tovarășul Eugen Ca- 
lomfirescu despre asemenea situa
ții am aflat și părerea unui om 
care controlează modul în care 
este aplicată legea. „Cetățenii de 
bună credință — spunea inter
locutorul — sînt adesea martorii 
unor acte huliganice și sînt une
ori nesatisfăcuți de modul cum

mintea murdară și i se adre
saseră la un mod jignitor 
etc. în ajutorul fetei pălmuite au 
venit cîțiva tineri; au fost bă
tuți de huligani. Scandalul a de
generat și cei trei au produs și 
pagube din avutul obștesc în 
valoare de 2 000 de lei. Cu toa
te că era vorba de un caz cu 
o încadrare limpede în articolele 
legii, organele de miliție au cla
sat cazul. „Am reluat acest caz 
cu prilejul unui sondaj — spu-

ajungea să comită nici un act de 
violență. Asemenea fapte nesanc
ționate atrag după ele altele și 
mai grave.

La D.M.C. interlocutorul nos
tru a fost Marin Bîrsan, locote
nent colonel. în acord cu obser
vația noastră privând rezolva
rea unor cazuri de tulburări 
ale ordinei publice, interlocuto
rul a insistat asupra unui aspect 
pe care-1 considerăm de mare 
însemnătate. „Pentru a putea a-

INDIFERENȚA
aeestea au fost soluționate din 
punct de vedere penal". Am com
pleta, adăugând că există ca
zuri cînd o notă de subiectivism 
planează în rezolvarea cutărui 
sau cutărui caz.

Iată un caz relatat tot de in
terlocutor, pe care-1 transcriem 
în sinteză; la Casa de cultură a 
tineretului din sectorul 7, la o 
seară de dans, o tînără a fost păl
muită de trei derbedei pentru 
motivul că refuzase să danseze 
cu ei. în paranteză fie spus, re
fuzul avea temeiuri clare : 
indivizii erau cu îmbrăcă-

nea interlocutorul nostru — și 
procesul de huliganism a fost 
pus pe rol. Cei trei tineri, Mir- 
vea Varșadi, Ion Cozonac, și Oc
tavian Costache au fost condam
nați la 2, 4. și 5 ani închisoare. 
De subliniat în plus că ultimul 
dintre huligani avea antecedente: 
trei condamnări pentru ultragiu 
și huliganism, iar Cozonac, în 
perioada dintre scandalul la casa 
de cultura și proces, ă participat 
la un act de viol. Dacă el ar fi 
fost reținut, așa cum era firesc 
chiar după actul huliganic să- 
vîrșit la casa de cultură, nu mai

plica sancțiunea cuvenită huli
ganului, adică pentru a-I reține 
este nevoie de probe, de mărtu
rii, de oameni care să susțină pe 
lucrătorii miliției : Or, din păca
te — și este vorba de un lucru 
deosebit de grav — sînt unii ce
tățeni care trec cu indiferență 
pe lîngă asemenea situații. Cînd 
este prins asupra faptului, huli
ganul vociferează, face scandal, 
te insultă. Strigă : uitați, oameni 
buni (culmea cinismului : oameni 
ca acei pe care cu puțin timp 
înainte i-a înjurat sau pălmuit 
sînt acum „oameni buni"). Ui-

romanul cu
titlu de I o N PAS

— Să fugim !
— Stai! strigară glasuri în- 

tărîtate. Ce-o să ne facă ? Nu 
dați bir cu fugiții !

...înaintase spre căpitan, cu 
căciula în mîini, un țăran 
Voia să explice — nu știa ce. 
Voia să-l încredințeze poate 
pe comandant, că subprefec
tul i-a amăgit cu anume fă
găduieli ; că ei au venit 
gînduri bune să 
cum și mai ales 
iscăliturile care 
luate, deoarece 
primarii, notarii, 
alții că vor avea din pricina 
asta încurcături. Li se spusese
— le-au spus și aici, în tîrg, 
oameni de vază ca domnii 
Roșianu, Olteanu și Eftimie
— că subprefectul ar tăinui 
Ordinul și niște ajutoare sosi
te pentru ei. Voia să-l îmbu
neze pe ofițer. Da, și-au ieșit 
din fire. De vină e sărăcia, 
așteptarea îndelungată a în
dreptării vieții, purtarea de 
astăzi a subprefectului.

...îi fusese, poate, căpitanu- 
' lui frică de ei, ori poate că 
•*  din capul locului, de cînd 

pornise din Slobozia își alcă
tuise convingerea că trebuie 
să purceadă la pedepsire, fără 
să-i mai asculte. Ajungind aci 
și aruneînd o ochire asupra 
clădirii eu uși și ferestre stri
cate, precum și asupra mal-

cu 
afle ce și 
sa-și ceară 
le-au fost 

îi speriaseră 
moșierii și

darului de hîrțoage ce zăceau 
în noroiul șoselei, își spusese 
în cuget că gardianul Brebe
nel a avut dreptate cînd, cu 
suflarea tăiată, i-a adus spre 
știință că la Urziceni s-a por
nit revoluția.

Iureș, în grămadă, la co
manda lui, au intrat călărașii 
izbind cu latul săbiilor sau cu 
patul carabinelor, pe văzute 
și nevăzute ; răstumînd tru
puri și călcîndu-le în picioa
rele cailor.

...Terenul fusese curățat de 
acei revoltanți care ascunzîn- 
du-se pe după uluci și case 
au continuat o vreme să 
runce asupra soldaților cu 
bolovani, cu bulgări de pă
mînt, cu scurtături de lemn, 
în cele din urmă ordinea a 
fost restabilită deplin, atenta
torii la viața trupei fiind, unii 
prinși, iar alții dispărînd.

Căpitanul procedase apoi la 
o sciirtă anchetă printre ele
mentele arestate și depuse 
sub pază în localul subprefec
turii, unde vor rămîne pînă 
mîine, cînd va sosi probabil 
la fața locului procurorul din 
Călărași să continue cercetă
rile.

Misiunea sa era terminată, 
astfel că se va înapoia cu es- 
cadronul „care nu suferise 
pierderi", la Slobozia.

SLATINA
(Urmare din pag. I)

al orașului; Andrei Cecilia, pro
fesoară de istorie — despre lupta 
maselor populare din aceste 
locuri pentru dreptate socială; 
Necșulescu Marin, vicepreședin
te al Consiliului popular — des
pre problemele de dezvoltare ur
banistică a orașului; și Crăciun 
Nicolae, prim secretar al Comi
tetului orășenesc de partid, — 
despre viitoarele obiective eco
nomice și social-politice ale ora
șului și despre sarcinile care-i re
vin tineretului din oraș în legă
tură cu realizarea acestor obiec
tive. Pentru elevi va fi organizat 
un concurs „Cine știe, cîștigă" pe 
tema „Slatina de-a lungul veacu
rilor". Va lua ființă un cor al ti
neretului cuprinzînd 300 de co
riști. în zilele de 25 și 26 mai, 
elevii vor participa la întrecerea 
sportivă dotată cu cupa „A 600-a 
aniversare a orașului Slatina". In 
seara zilei de 26 mai va avea loc

tați : ce are cu mine ? Ce am 
făcut ? El face atmosferă și „oa
menii buni" intervin (' 
voarea lui. „A acostat 
femeie, i-a rupt mîneca rochiei" 
— spune lucrătorul de mi' 
„Ei, cine știe, poate că se cu
nosc" — dă replica „omul bun", 
îmi amintesc un caz. Anul trecut 
în plin centrul Bucureștiului au 
fost reținuți doi huligani pentru 
fapte grave. Lucrătorul de mili
ție îi conducea la sediu cînd au 
intervenit cîțiva cetățeni și în
tre strigăte și o busculadă, unul 
dintre infractori a scăpat. Sînt 
cazuri — relata mai departe in
terlocutorul — cînd lucrătorul 
nostru are nevoie de declarații 
scrise. Cetățeanul martor evită ; 
socotește o pierdere de timp a- 
jutorul pe care ar putea să ni-1 
dea. Iar din proprie inițiativă rar 
am întîlnit pe cineva care să 
sprijine".

Aceste cuvinte n-au nevoie 
nici un comentariu. Cei care 
procedat vreodată în acest fel 
pot rușina. Oare este nevoie 
fiecare dintre noi sa fim niște 
pățiți ? Este nevoie ca să pri
mim o lecție de la huligani pen
tru a ști cum să ne purtăm 
cu ei ?

a-

600
„Carnavalul tineretului' din Sla
tina. Pentru înfrumusețarea ora
șului — acțiuni de muncă patrio
tică pentru amenajarea stadionu
lui în parcul „Ecaterina Teodo- 
roiu" și a altor spații verzi.

Acțiunile acestea ne-au fost 
♦ aduse la cunoștință, de primul se
cretar al Comitetului județean 
Olt al U.T.C., Ion Boștineanu, și 
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șenesc, 
bănescu.
însă, nu ............. .
cercul de preocupări al Co
mitetului orășenesc U.T.C. Un 
fapt care ne-a nedumerit : 
simpozionul „Trecutul, prezen
tul și viitorul oraș Slatina" a fost 
organizat de Comitetul orășenesc 
U.T.C.; dar și Casa de cultură a 
organizat un astfel de simpozion, 
numai că directorul ei — Enache 
Ștefan — l-a numit masă rotun
dă ; în cadrul unei seri distrac
tive organizată de Comitetul ju
dețean al U.T.C. a avut loc un 
simpozion cu același titlu... Și 
mai ciudat! cele trei acțiuni sînt 
de fapt una și aceeași acțiune, 
desfășurată în una și aceeași 
seară, în unul și același loc.

Un alt amănunt: nu este încă 
întocmit un plan concret al tu
turor manifestărilor organizate de 
U.T.C. E drept că mai este des
tul timp dar nu o dată se în- 
tîmplă să fie lăsat pentru ultima 
săptamină!

A APĂRUT
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începuturile soci- 
ologiei românești 
pot fi desprinse din 
îndelungatul proces 
de formare a po
porului nostru, pro
ces in care actele 
scrise și mărturiile 
orale nu pot fi con
testate. Problemele 
vieții sociale au 
fost in directă atin
gere cu evenimen
tele care se petre
ceau. De aceea, cro
nicile vechi, unele 
anonime, letopisețe
le ' și mai apot, 
scrierile cronicari
lor, vor dezvălui 
peisajul vieții so
ciale românești la 
începuturile ei. Di 
feritele platforme 
ideologice in cadrul

incercindu-se ex
plicări despre drep
turile poporului no
stru, subliniindu-se 
asupririle la care 
este supus și dorin
ța lui de libertate. 
Un loc aparte il o- 
cupă in aceste scri
eri istorico-sociale, 
domniile, deseori 
criticate, alteori ex- 
primîndu-se ad mi- 
rația față de unii 
domnitori ca Ștefan 
cel Mare. Vlad Țe- 
peș, Mihai Viteazul 
etc. Cert este că a- 
ceste scrieri sînt 
totodată primele te
meiuri ale sociolo
giei românești pină 
la operele cronica
rilor. In conținutul 
lor — scrierile de

PRIMELE
TEMEIURI

unor răscoale soci
ale sînt și ele măr
turii în această pri- 
vință. In descrierile 
luptelor duse de 
masele populare. în 
cele despre domni
tori străbat, de ase
menea. semnele vre
mii. se înfruntă di
ferite opinii asupra 
societății, asupra or
ganizării statului și 
tendințelor care se 
afirmă în înțelege
rea vieții sociale, a 
mersului înainte al 
acesteia. Dar, ceea 
ce străbate orice 
scriere din perioada 
de început a unei 
descrieri a societății 
este conștiința pro
fundă a unității de 
neam și de limbă,

mai sus, cronici sau 
letopisețe, ca cele de 
la Putna, Bistrița 
sau a lui Macarie, 
fac enunțuri asupra 
momentelor distin
cte din istoria po
porului nostru, adu- 
cînd în discuție in
direct și probleme 
ale sociologiei — 
privind relațiile 
dintre diferitele
clase, dezvoltarea 
comerțului, raportu
rile cu alte țâri și, 
mai ales, lupta ne
contenită a maselor 
din interiorul țârii 
împotriva exploată
rii. Ca atare o epocă 
își găsea o înfăți
șare a vieții ei so
ciale. in scrierile a- 
mintite. Unele din

tre acestea au rămas 
tributare ungr dom
nitori, fără a putea 
depăși referirile di
recte la personali
tăți, dar. accentul 
pus pe realitățile so
ciale, iese, în evi
dență de fiecare 
dată. îndeosebi sta
rea țărănimii, este 
scoasă la iveală cu 
multă înțelegere. 
Ceea ce este de 
relevat în perioa
da de început a 
formării unor ele
mente de sociolo
gie, ține de re
alismul cu care 
sînt privite proble
mele sociale. In așa 
zisa „Cronică mol- 
do-germană" sînt 
urmărite acțiunile 
boierimii în interi
orul țării, complo
turile pe care ea le 
organizează pentru 
menținerea puterii 
feudale, dorința de 
a interveni in fun
cție de interese. Pe 
de altă parte, ca in
tr-o altă lume ne 
întîlnim cu aspira
țiile maselor luptă
toare sub un domn 
sau altul, cu dorința 
lor de libertate și 
ura față de orice a- 
supritor, dinăuntru 
și din afara țării. 
Toate descrierile pe 
această linie alcătu
iesc la un loc cele 
dintîi temeiuri ale 
sociologiei româ
nești — pe care o 
vor dezvolta, ulteri
or mult mai nuan
țat și mai sistema
tic — în alte con
diții istorice cei 
dintîi cronicari.

VASILE
V. MOCANU

de la Institutul de 
filozofie al Acade

miei

ALE
UNUI

ARHEOLOGIE

PIROBORIDAVA

DIPLOMAȚIE;

Un om înzestrat cu o rară 
inteligență și deosebit de cult. 
O minte ageră și măestrit 
șefuită la cultura umanistă a 
vremii, în Universitatea din 
Padova. Se adăpase, deci, di
rect de la alma rnater patro
nată de Republica Veneției. 
Cultura dobîndită în școală 
și-a întreținut-o apoi, studiind 
tot ce epoca îi oferea în do
meniul științelor, filozofiei și 
teologiei. Dovadă, biblioteca 
lui cercetată cu grijă, în ul
tima vreme pentru a se scoate 
la iveală lucruri revelatoare 
în ceea ce privește seriozita
tea și înalta cultură a unui 
boier român din secolul 17 și 
18 — stolnicul Constantin 
Cantacuzino.

Cu toate că în Universita
tea din Padova nu se preda 
diplomația, tinărul Cantacu
zino va fi prins ceva din is- 
ctisința diplomatică a italie
nilor și, mai ales, a vencție- 
nilor, în acea vreme grea pen
tru istoria faimoasei republici 
de pe lagune. Intrat în cirte- 
jul pasiunilor politice din Țara 
Românească, în bătălia dintre 
Băleni și Cantacuzini, Con
stantin Cantacuzino a dovedit 
impresionante însușiri diplo
matice. Cit timp a domnit 
fratele său mai mare, Șerban 
Cantacuzino, s-a preocupat

mai mult de probleme cultu
rale. Dar Șerban a murit pe 
neașteptate. O moarte suspec
tă, în conflictul pentrU averi 
și ranguri, apărut atunci chiar 
în sinul familiei Cantacuzino. 
Boierii au vrut să-l aleagă 
domn pe Constantin. Era cel 
mai cult, cel mai înțelept, și

Toate au mers bine pină în 
1711, in timpul războiului 
ruso-turc. Pină atunci politica 
lui s-a acordat, perfect, cu a 
lui Vodă Brincoveanu. O poli
tică prudentă, susținută de o 
diplomație dibace. Se temea 
de turci și, desigur, ura stă- 
pinirea sultanului. Dar nu voia

STOLNICUL
CANTACUZINO

cel mai abil. Dar Constantin 
a preferat să conducă din 
umbră și l-a recomandat pe 
Constantin Brincoveanu, ne
pot de soră.

Și sini istorici care susțin 
că, pină în 1711, întreaga po
litică externă a lui Brinco
veanu a fost condusă de un
chiul său, stolnicul Constan
tin Cantacuzino. El rezolva 
toată corespondența diploma
tică. El primea solii. înainte 
de a-i înfățișa lui Vodă. El a 
manevrat intre austrieci și 
turci» înainte de pacea de la 
Karlcncitz, și mai ales, atunci 
cind Heissler a trecut cu et

nici să se angajeze definitiv 
alături de austrieci. Cunoștea, 
din Italia, politica rapace a 
habsburgilor și prefera s-o 
știe cit mei departe. Dar în 
1711, a crezut că Țara Româ
nească trebuie să treacă fățiș, 
de partea țarului Petru I. Sub 
inspirația hă, Brincoveanu a 
căzut de acord cu Dimitrie 
Cantemir pentru o luptă co
mună de dezrobire a țârilor 
române cu ajutorul armatei 
țarului Petru. In acest sens a 
acționat și Toma Cantacuzino, 
casa s-a ilBwI cu un corp 
de oaste rușilor. Dar Constan
tin Brincoveanu r-a arătat 
încă și mai prudent. Infrin

ger ea armatei țarului în 1711, 
a dat argumente lui vodă. Din 
pricina asta și din multe alte 
conflicte dintre Cantacuzini, 
după Stănilești, stolnicul Can
tacuzino s-a despărțit de 
Brincoveanu. Intre dtnșii con
flictul s-a adincit, mergtnd cu 
pirile și cu intrigile pină la 
mazilirea lui vodă și pină la 
năpraznica moarte a Brînco- 
veantilui in piața din fața Se
raiului sultanului în acel au
gust 1714.

Abilul boier, a izbutit să se 
păstreze, încă doi ani, stăpîn 
pe Țara Românească, impu- 
nind ca domn al țării pe fiul 
său, Ștefan Cantacuzino. Ușor

de închipuit cine a condus 
țara în acea vreme. In „Istoria 
ieroglifă”, Cantemir îl numeș
te „o brehnace (un fel de 
uliu) bătrină care în multa 
științe și meșteșuguri era de
prinsă".

In împrejurări extrem de 
vitrege și de primejdioase, 
stolnicul Cantacuzino a dus o 
politică și s-a angajat într-o 
diplomație a „înțelepciunii**,  
întemeiată pe informație și 
principii bine stabilite pe o 
judecată rece, analitică, de 
tipul diplomației renascentiste 
italiene.

A luptat, atât cît și cum ti 
permiteau și-i cereau intere
sele de clasă, pentru liberta
tea țărilor române și pentru 
o solidaritate creștină orto
doxă, împotriva islamismului. 
Și a se menține mai mult de 
un sfert de veac, în acele vi
trege vremi era o virtute și 
un record.

Dar dușmăniile din sinul fa
miliei au dejucat, pină la 
urmă, toată înțelepciunea și 
toată abilitatea stolnicului 
Cantacuzino.

Intrigile mișelnice de la Ța- 
rigrăd au dus tot la o tragedie 
finală: uciderea lui Constan
tin stolnicul și a fiului său, 
Ștefan Vodă Cantacuzino, în 
condiții similare cu cele în 
care a pierit Brincoveanu și 
cei patru fii ai săi.

DUMITRU ALMAȘ
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La vest de satul Poir.ua, 
județul Vrancea, pe malul 
înalt și rîpos din stingă 
Șiretului, la 200 m deasup z 
văii, se află lesturile unei 
așezări antice', numită de 
localnici Cetătuia.

Cetățuia de la Poiana a 
fost cercetată mai iutii în 
1913 de Vasile Pîrvan. Să
pături arheologice s-au 
efectuat apoi începind din 
1926 pină in 1951. Intre 1949 
și 1951 lucrările arheologice 
au atins proporții deosebite 
și au adus rezultate impor
tante.

Stratul arheologtc al 
stațiunii are o grosime de 
aproape 4 m și conține res
turile unei intense locuiri 
care a început din epoca 
bronzului și a continuat pină 
în primele secole ale erei 
noastre, adică timp de aproa
pe 2000 de ani. Dar cel mai 
abundent material des
coperit se referă la cultura 
geto-dacă din a doua epoci 
a fierului. S-au constatat 
resturi de locuințe, vetre, 
cuptoare, podele de lut și 
gropi, oase de animale do
mestice, de mistreți, de 
cerbi și de pește, obiecte de 
uz casnic, ca rîșnițe de pia
tră, ceramică de tipuri di
verse. Aceste abundențe de 
resturi arheologice denotă o 
viață economici prosperă. 
De aici se poate conchide ci 
ocupațiile principale ale ge- 
ților de la Poiana erau agri
cultura și creșterea vitelor.

Poziția geografică a așe
zării de la Poiana, la răs
crucea drumului de pe valea 
Șiretului cu drumul de pe 
valea Trotușului, a favori
zat, de asemenea, dezvoltarea 
comerțului. Gefii de aici fă
ceau schimburi de bunuri pe 
de o parte cu cetățile greco- 
romane de pe coasta Mării 
Negre, pe de alta cu tribu
rile din interiorul Moldovei 
și Transilvaniei, fapt căruia 
se dator ește prosperitatea 
lor economică. S-a constatat 
că această prosperitate se 
oprește la sfîrșitul secolului 
I e.n., ceea ce a fost pus în 
legătură cu războaiele daci
lor cu romanii, în vremea 
lui Domițian. In acea vreme, 
acest centru de viață auto-

AERONAUTICĂ PAGINI DE ISTORIE
Și-n domeniul construirii și 

amenajării de aerodroame Româ
nia a fost printre primele țări 
din lume. în 1910 se deschide 
la Chitila primul nostru aerodrom 
amenajat cu hangare, ateliere de 
construit și reparat avioane, edi
ficii pentru birouri și tribune.

Pe acest aerodrom își începe 
activitatea prima noastră școală 
de pilotaj cu un avion „Farman**  
fabricat în licență, cu cîțiva ofi
țeri voluntari și astfel în 1911 ia 
naștere aviața militară română. 
Aici a funcționat prima fabrică 
de avioane din România și a a- 
părut prima revistă de aviație.

în același timp pe cîmpia de 
la Cotroceni ia naștere încă o 
școală de pilotaj cu avioane 
„Bleriot" din inițiativa și sub 
conducerea lui Bibescu, un pa
sionat al zborului, care și-a luat 
brevetul de pilot în 1909 în 
Franța, fiind al 20-lea pilot a- 
Vfctar din lume brevetat Bibescu

nomă getici trebuie «2 A 
fost suprimat. Fapt este că 
nu s-au gânt acolo stratum 
de o cată mai no-ză.

Cetățuia de la Poiana, cea 
mai mare și importantă sta
țiune getică din tot fudul 
Moldovei, a fost identificată 
de R. Vulpe cu Pirobori- 
dava, așezare getică locali
zată de geograful antic 
Ptolemeu chiar pe cursul in
ferior al Șiretului, la o oa
recare depanare de Dunăre. 
Numele acestei DAVE mal 
apare și intr-un papir ro
man din vremea lui Traian 
în care e vorba de un de
tașament din cohors I his- 
panorum trimis în garni
zoană la Piroboridava, desi
gur ca să asigure romanilor 
stăpînirea drumului celui 
mai direct dintre provincia 
Dacia și cetățile de la 
gurile Dunării.

Prof. univ. dr.
Ec. DUNAREANU-VULPE

execută încă în 1904 prima as
censiune în țară cu balonul „Ro
mânia**.  Mai tîrziu a fost ales 
Președintele Federației Aero
nautice Internaționale în care ca
litate a efectuat zboruri conti
nentale și intercontinentale, , în
totdeauna avînd în aceste raiduri 
importante, piloți români, ca Ion 
Culturi, Gh. Banciulescu, pri
mul aviator din lume cu proteze 
la ambele picioare, Bîzu Can
tacuzino și Traian Burduloiu.

Interesant este faptul că și în 
domeniul elicopterelor avem re
marcabili precursori. încă în 
1910 Grigore Brișcu preconizează 
principiile sale de construcție și 
face reușite demonstrații de zbor 
cu aeromodelul său.

între primele femei aviatoare 
se găsesc și două românce, Stela 
Dima și Elena Caragiani care 
au fost brevetate în Franța în 
șeptembrie 1911.

în 1912 a avut loc pe aerodro
mul Aspern-Viena unul din pri

MITOLOGIE

Cei doi aștri — ca personaje 
ale mitologiei românești — sint 
cunoscuți Îndeosebi din cadrul 
de artă in care i-a așezat fru
moasa baladă populară Soarele 
și Luna. Cu toate elementele 
creștine care s-au infiltrat ulte
rior in ea — fondul este vechi, 
precreștin. Tema fundamentală 
e aceea a interdicției căsăto
riei între rude foarte apropiate 
— care poate fi considerată ca 
un ecou al străvechiului tabu 
al incestului, cu origine în so
cietatea omenească cea mai pri
mitivă. Dar în mitologiile an
tice căsătoria între frate și soră 
în lumea zeilor nu e un fapt 
interzis. Aceasta ne face să ve
dem în mitul nostru folcloric al 
Soarelui și Lunii, imaginea stră
veche a unor personaje imagina
te ca zeități. în variantele bala
dei românești, sora se adresează 
fratelui numindu-1 : „Soare lu
minate / Trup făr’ de păcate...**  
Atît în această baladă cît și în 
numeroasele legende și credințe 

Primul avion Barman construit în atelierele de la Chitila

mele concursuri internaționale de 
aviație, la care Aurel Vlaicu a 
înscris cea mai frumoasă pagină 
din istoria aviației românești prin 
victoriile sale, clasîndu-se din 
43 de concurenți din 8 țări di
ferite numai pe locurile I și II.

La Băneasa pe terenul de din
colo de șosea, vis-a-vis de actua
lul, aeroport, a luat ființă tot în

neinsurat. Tatăl lui nu apare 
niciodată, în schimb e vorba a- 
desea de maică-sa — care ve
ghează cu strășnicie, adesea cu 
cruzime, să-i păstreze puritatea, 
ferindu-1 de ispita femeii. La fel 
cu Phoebus — Apollo. Soarele e 
pur în mitologia românească, la 
fel ca și lumina. S-a vorbit în 
folcloristica noastră și de o po
sibilă filiație latină, Apollo și 
Diana fiind frați și în același 
timp zei ai Soarelui și ai Lunii. 
Dar în mitologia greco-latinâ 
nu apare nicicînd tema dragostei 
incestuoase între cele două ze
ități. Nu e mai puțin adevărat 
însă că toate legendele și cre
dințele despre soare șl lună, din 
folclorul românesc, se inte
grează în mitologia popoarelor 
romanice, în care soarele e per
sonaj masculin, iar luna femi
nin, — spre deosebire de popoa-

1912 „Liga Națională Aeriană*.  
Această Ligă avea ca instructori 
de zbor cei mai buni aviatori 
români de atunci, din care i-aș 
aminti pe Mircea Zorileanu, An
drei Popovid, Constantin Fotescu, 
Nicu Capșa, Gheorghe Negrescu 
și Poly Vacas.

Ing. C. C. GHEORGHIU

I1ICȚI0AARFLF UJI BARIȚIU ,
Cel dintîi autor care a elaborat nn Dicționar ungurescu-ro- 

manescu (Magyar-roman szotâr) a fost George Barițiu, a apă
rut la Brașov în anul 1869. Ca și în dicționarul gprman-român 
publicat în anii 1853 — 1854, și în noul dicționar Barițiu a pus 
accentul pc elementele limbii populare române vorbite în Tran
silvania, iar cînd anumiți termeni nu aveau circulație în această 
provincie li sc urmăreau sinonimele întrebuințate in provinciile 
transcarpatine. O contribuție interesantă a dicționarului lui Ba- 
rițiu o constituie indicarea cuvintelor românești sau romanice 
pătrunse în limba maghiară.

Alte două dicționare de acest 
gen, avea să apară la Cluj în a- 
nul 1870. Primul se intitula Dic- 
ționariu micu ungurescu-româ- 
nescu pentru școalele poporale, 
iar al doilea Dicționar portativ 
maghiar-român.

Autorul acestora era Octavian Barițiu, fratele lui George 
Barițiu, care funcționa ca profesor Ia liceul românesc de la Nă- 
săud. Noul dicționar număra aproximativ 14.000 de cuvintr^A- 
dept al principiilor lingvistice latiniste, Octavian Barițiu, antVr 
și al unei gramatici româno-maghiare, a relevat îndeosebi, exa- 
gerînd, cuvintele de origine latină ale limbii române.

Dicționarele menționate au adus un mare serviciu intelectua
lității ambelor popoare, înlesnind pe de o parte cunoașterea re
ciprocă a limbilor respective iar pc de alta stimularea traduce
rilor din literaturile română și maghiară.

VASILE NETEA 
doctor în istorie

Dicționarele româno-maghiare an urmat calea dezvoltării 
limhdor oficiale intrebnintate in Transilvania.

C«n pini în preajma revo tați ei de Ia 1848 limba oficială în 
TransiHaaia. ea și in celelalte țări ale imperiului habsburgie de 
ahfeL era limba latină. ajataXă in sabsidiai de cea germană, 
limba magMnră ne preda m ktstitalele de învățămiBt concomi- 
teai ea aceasta, iar in diețiaaarcle epocii cn caracter poliglot 
ei a prezenta tă. imprennâ eu limba română, alături de limbile 
oficiale pentru a înlesni elevilor și popoalației cunoașterea tutu
ror limbilor rare circulau in Transilvania.

Primele dicționare de acest fel 
an fost alcătuite la începutul 
secatului al XIX-le*  — Lexicon 
romăn-latin-maghiar de Ștefan 
Crișan (1842) și Dicționar român- 
latin-maghiar și german de
\ a sile Coloși (1805) — fără a putea vedea Insă atunci lumina 
tiparului. Una din versiunile lucrării lui Crișan, conținînd 11.000 
de cuvinte, a fost completată $1 tipărită insă 1*  Cluj în anii 1822 
și 1823 sub titlul Dicționarul românesc, latinesc și unguresc de 
către episcopul Blajului. Ioan Bobb. Lucrarea lui Coloși s-a con
topit cu marele dicționar de la Buda inițiat de Samuel Micu și 
a-a publicat în anul 1825 la Buda sub numele de Lesicon ro- 
manescu-latinescu-ungurescu-nemțescu.

Primele dicționare bilingve româno-maghiar aveau să apară 
numai in a doua jumătate a secolului trecut, după ce limba ma
ghiară, in urma proclamării dualismului austro-ungar de la 1867, 
a fost impusă, înlăturîndu-se celelalte limbi vorbite de popula
ție — ea singura limbă oficială atît in Ungaria cît și în Transil
vani*.

în armonie cu întreaga vizi
une cosmică a folclorului nos
tru, Soarele, ca și Luna, apar 
cu trăsături profund umanizate, 
chiar cînd apar ca făpturi ze
iești. E adevărat că Soarele e 
considerat cu un deosebit res
pect în credințele populare. în 
timpul răsăririi lui e păcat să se 
măture sau să se arunce gunoiul. 
Vrăjile și desclntecele „necu- 
rate-4 — în care se apelează la 
ființe demonice — trebuiau să 
fie făcute numai noaptea. De a- 
semenea, la apusul soarelui, nu 
e bine nici să mănînci, nici să 
dormi, fiindcă atunci el se odih
nește. în descîntecele „de adusul 
ursitului**,  Luna e chemată în 
ajutor, în invocații ce seamănă 
a rugăciune : „Lună,/Lună,/ 
Doamnă bună*,  iar în cele „de 
lună nouă**,  este rugată să aducă 
sănătate celui care le pronunță. 
In lirica populară de dragoste, 
Luna este rugată să fie mijloci
toare : „Răsai, lună, și mai sus/ 
Și du la mîndra răspuns...**  în- 
tr-unele poezii, e numită „a 
nopții crăiasă", ceea ce ne duce 
cu gîndul la Eminescu. In unele 
descîntece, Soarele e invocat la 
fel : „Sfinte soare,/Domn mare..." 
Dar în altele este profund u- 
manziat: „Tu, soare,/Frățioare...**  
Această umanizare apare și mai 
clară în credințele despre Soare. 
Cînd răsare e curat, luminos și 
tînăr. Dar peste zi, văzînd rău
tățile unor oameni se mîhnește 
și seara • bătrîn. Unele cre
dințe spun că el vrea chiar să 
renunțe de a-și mai face datoria 
de a lumina și încălzi pămîntul, 
dar Sîn-Toader și Sîn-Nicoară îl 
urmăresc călare și îl aduc pe 
drumul lui. Seara, Mama Soare
lui îl spală în lapte dulce — ca 
în balada voinicului înghițit de 
șarpe, spre a fi curățit de veni
nul acestuia — și-l întinerește 
din nou, purificîndu-1. Drumul 
zilnic al Soarelui nu e ușor.

LUNA
Dacă după unele credințe el 
merge pe cer într-un car tras 
de patru cai — ca în mitologia 
greco-latină — în altele, carul 
lui e urcat la deal, pînă la a- 
miaz, de 12 boi sau bivoli, iar 
de acolo, mergînd „la vale", e 
dus de 7 iepuri. Ca orice om, 
Soarele mănîncă înainte de a 
răsări, se odihnește la amiaz, 
hrănindu-se cu „un corn de 
prescure și un pahar de vin*,  iar 
la „chindie" iar se odihnește. 
Noaptea, după unele credințe, 
el continuă calea prin „taini
țele pămîntului*.  adică prin 
„lumea cealaltă"; după altele, 
el se afundă în mare — răco- 
rindu-se, căci altfel ar pîrjoli 
lumea a doua zi — și adoarme 
într-un „palat de cleștar**,  în 
fundul mării.

Neînsurat, Soarele are me
lancolia singurătății. Ca și 
Zeus, rîvnește la muritoare, ră
pind — fără a se metamorfoza 
însă — fete de împărat sau chiar 
de oameni de la țară, pe care iu- 
biții lor le caută și le aduc îna
poi. Legendele despre flori și 
păsări — precum aceea a florii- 
soarelui, a cicoarei, a ciocîrliei 
— consemnează și aspectul opus: 
acela al dorului muritoarelor 
de a se apropia prin dragoste 
de frumusețea lui divină.

Legendele în care Soarele și 
Luna apar împreună pornesc 
toate de la etiologia situației 
lor cosmice: aceea de a nu se pu
tea întîlni niciodată ca aștri 
deopotrivă luminoși. Intr-o le
gendă cu structura basmului 
Inșlr-te, mărgărite, un fecior 
de împărat vrea să se însoare 
cu o fată de țăran, înfruntînd 
împotrivirea mamei iele. Aceas- 
ta-i ucide — In lipsa lui — cei 
doi copii ..eu părul eu totul și 
cu totul de aur", car» după di
ferite metamorfoze devin pe cer 
Soarele și Luna.

OVIDIU PAPADIMA

MUZICĂ

In pleiada compozitorilor 
români, din anii de la încru
cișarea ultimelor două 
veacuri, Eusebiu Mandicev- 
schi. este unul dintre primii 
creatori români cu glorie 
europeană, unul dintre primii 
compozitori care au atras a- 
tentia Europei muzicale asu
pra nestematelor creației 
folclorice românești.

La Viena. în istoricul oraș 
al tradiției clasicismului mu
zical, Eusebiu Mandicevschi, 
fiul unui preot de țară din 
Bucovina, se impune drept 
un muzician de frunte al 

«lOrașului, cetățean de onoare 

Mandicevschi
al Vienei, „dirijor al orches
trei societății „Amicii muzi
cii". prieten apropiat al lui 
Brahms („un talent vrednic 
de lăudat" va scrie Brahms 
despre studentul român încă 
în 1879 în calitatea sa de 
membru al comisiei de acor
dare de burse artiștilor), au
tor a primei ediții integrale 
a operelor lui Schubert (lu
crare pentru care i s-a a- 
cordat titlul de doctor sine 
examine al Universității din 
Leipzig), bibliotecarul So
cietății „Geselschaft der Mu- 
sikfreunde", profesor la Aca
demia vieneză.

Emoționante amintiri mi-a 
împărtășit acum cîtva timp 
Marțian Negrea despre Man
dicevschi, profesorul sau la 
Conservatorul din Viena în 
anii de după primul război 
mondial.

In clasele sale de armonie, 
contrapunct, istoria muzicii, 
teoria și istoria instrumen
telor muzicale, literatura cîn- 
tului, au sorbit știința muzicii 
reputat! specialiști a lumii. 
Fiecare lecție, era prilejul 
unei adînci introspecții mu
zicale. Divagațiile lui Man
dicevschi erau elevate pă
trunderi în istoria capodo
perelor lumii, sădeau în stu
dent! un sublim exercițiu al 
sintezelor, deschideau noi o- 
rizonturi.

Muzicologul, pedagogul 
Mandicevschi era dublat de 
un compozitor fecund. Lista 
creațiilor sale cuprinde zeci 
de piese corale, 12 liturghii 
și multe alte opusuri de mu
zică religioasă (pătrunse de 
un vibrant lirism) ce de
monstrează cercetătorului că 
stilul său coral, hrănit de 
cea mai bună tradiție clasică, 
dovedește o măiestrie ne
atinsă de vreun compozitor 
român pînă la Enescu.

In colecțiile donate de sora 
compozitorului Bibliotecii 
Academiei există cîteva ca
iete ce cuprind zeci de cîn- 
tece populare românești.

Chiar dacă nu e călăuzit, 
ca si Brădiceanu. de înghir- 
landarea armoniei unduieli- 
lor melodice și nici nu-i a- 
trag atenția, ca lui Sabin 
Drăgoi,. particularitățile me- 
troritmice ale versurilor, a- 
propiindu-se de cîntecul 
popular. Mandicevschi plăz- 
muiește din spiritul armo
niei sunetelor — scria George 
Breazul — o somptuoasă hla
midă acordică de riguros dia- 
tonism clasic si ingenioase 
sclipiri cromatice în a cărei 
falduri înveșmîntă zvelta 
melodie bucovineană, înge
mănează elementele de con
ținut, și de expresie, le con
topește și unifică într-o sin
teză superioară de artă.

IOSIF SAVA

Poir.ua


DECRETE ALE

CONSILIULUI DE STAT • 

cu privire la organizarea și funcționarea • 

Ministerului Afacerilor Interne și cu priviree 

la înființarea, organizarea și funcționarea e

Consiliului Securității Statului

CUPA Șl FAȚA El VESELĂ

Așa cum s-a anunțat, Consiliul 
de Stat a emis decrete referitoare 
la organizarea și functionarea Mi
nisterului Afacerilor Interne, și 
la înființarea, organizarea și func
ționarea Consiliului Securității 
Statului.

In decretul privind organizarea 
și funcționarea Ministerului A- 
facerilor Interne se prevede că 
acest minister are ca sarcină 
principală înfăptuirea politicii 
partidului și statului cu privire 
la asigurarea ordinii publice, a- 
părarea proprietății socialiste și 
personale, « drepturilor și inte
reselor legale ale persoanelor, 
prevenirea și descoperirea infrac
țiunilor, contribuind prin aceas
ta la asigurarea muncii pașnice 
de construcție socialistă a po
porului român.

Ministerului Afacerilor Interne,
potrivit decretului, îi mai revin 
atribuții privind menținerea or
dinii și paza în municipii, orașe 
și comune, siguranța circulației 
pe drumurile publice, organiza
rea, îndrumarea și controlul ac
tivității de prevenire și stingere a 
incendiilor. De asemenea, acest 
minister organizează activitatea 
de eliberare și controlul actelor 
de trecere a frontierei de stat, 
ținerea evidenței populației și 
eliberarea actelor care certifică 
identitatea, domiciliul și cetățe
nia persoanelor, ținerea evidenței, 
păstrarea, completarea și organi
zarea folosirii materialelor do
cumentare ce fac parte din Fon
dul Arhivistic de Stat.

<
Din structura organizatorică a 

Ministerului Afacerilor Interne 
fac parte miliția, pompierii, tru
pele de pază, penitenciarele. Ar
hivele Statului, precum și alte u- 
nități centrale care vor fi stabi
lite prin hotărîre a Consiliului de 
Miniștri.

In decretul privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Consi
liului Securității Statului se pre
vede că acesta este un organ 
central al administrației de stat 
care are sarcina de a înfăptui 
politica partidului și statului în 
domeniul apărării securității sta
tului. In decret se prevede că 
Consiliul Securității Statului are 

/^misiunea de a preveni, descoperi 
și lichida uneltirile și acțiunile 
dușmănoase îndreptate împotriva 
orînduirii sociale și de stat.

Consiliul Securității Statului

NICOL AB 
CRI8TO- 
VEANU:

Albi tal plnselor 
în Făgăraș

Cu AKEO WATANABE 
și THEO OLOF despre 

GLASUL (POCII
Renumitul dirijor 

Akeo Watanabe — 
director al orchestrei 
simfonice japoneze, 
secretar general al 
Asociației dirijorilor 
niponi, laureat al pre
miului Academiei de 
arte din Japonia, pro
fesor la Universitatea 
de arte din Tokio, 
„Cavaler al artei și 
literaturii* * — ordin 
acordat de guvernul 
francez — împreună 
cu -emarcabilul vio
lonist olandez Then 
Olof au susținut la 
Ateneul Român un 
concert extraordinar, 
care printre multe 
piese clasice, ne-a 
prezentat, în prima 
audiție și „Cîntecul 
tăietorilor de lemne*  
de Kiyoshige Koyma,

VranaK

publica numele celor 11 cel 
mai buni fotbaliști după o- 
pinia noastră). Pentru fie
care jucător indicat se a- 
eordă cite 2 puncte.

Turneul candidaților la titlul 
mondial de șah

• A început meciul de șah 
dintre marii maeștri internațio
nali Efim Gheller și Boris Spas
ski din cadrul sferturilor de fi
nală ale turneului candidaților 
la titlul mondial. Prima partidă 
s-a terminat cu un rezultat de 
remiză. Meciul cuprinde 10 par
tide și va dura 20 de zile.

Luptătorii noștri se comportă 
bine la Budapesta

• La Budapesta a început un 
turneu internațional de lupte la 
care paricipă 109 sportivi din 
România, Polonia, Iugoslavia, 
Bulgaria, R.S.S. Ucraineană și 
Ungaria.

în competiția de lupte libere, 
la cat. 52 kg, Cristea (România), 
l-a învins prin tuș pe iugoslavul 
Jankovski. în cadrul categoriei 
70 kg, Buzas (Ungaria), a termi
nat la egalitate cu Chirilă 
(România).

ȚIRIAC L-A ÎNVINS 
PE NASTASE ÎN TURNEUL

DE LA ROMA

• întreruptă din cauza ploii, 
finala de simplu bărbați a tur
neului internațional de tenis de 
la Roma, dintre jucătorii ro
mâni Ion Tiriac și Ilie NăstaSe, 
a fost continuată ieri. Victoria 
a revenit lui Tiriac în trei se
turi ; 9-7, 6-3, 6-4. După succe
sele obținute la începutul anu
lui în India, Ion Tiriac și-a con
firmat valoarea internațională, 
cîștigînd consecutiv turneele de 
la Cannes și Roma. Remarcabil 
s-a comportat și Ilie Năstase, 
care l-a învins în turneul de la 
Roma pe australianul Mulligan 
și, împreună cu Tiriac, a cîști- 
gat proba de dublu bărbați.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI* 
ANGLIA - SPANIA 1-0 SI 
CARDIFF CITY — TORPEDO 
MOSCOVA 1—4)

Aseară, la Londra în meci 
pentru sferturile de finală, ale 
campionatului european de fot
bal, selecționata Angliei a în
vins cu scorul de 1—0 (0—0) re
prezentativa Spaniei. A marcat 
Bobby Charlton (min. 83). Au 
asistat 100 000 de spectatori.

La Augsburg, în meci de ba
raj pentru „Cupa cupelor" la 
fotbal, echipa Cardiff City a în
trecut cu scorul de 1—0 (1—0) 
pe Torpedo Moscova, califlcîn- 
du-se în semifinalele competi
ției.

(Agerprei)

sa Buhoci, despre desfășurarea 
revoluției de la 1848 în țările 
române și profesoara Ecaterina 
Clisu despre oglindirea eveni
mentelor de la 1848 în literatura 
română. Simpozionul s-a încheiat 
cu un montaj literar, la care și-an 
dat concursul actori ai Teatrului 
de stat din localitate.

țiile care dețin capul de afiș 
în diversele genuri ale artei. 
In fiecare vară, brigăzile 
complexe de studiu și docu
mentare străbat zonele fol
clorice, rezultatele cercetări
lor fiind prelucrate și pre- 
Eentate în cadrul programe
lor artistice studențești. Pe 
scena festivalului aplaudăm 
acum spectacole folclorice de 
mare amploare, formații co
rale, recitatori, dansatori. 
Programele studențești de 
revistă (un fel de spectacole 
— mozaic, în care își dau 
concursul cuvîntul, muzica 
și dansul) au căpătat repede 
o largă audiență la public ; 
iar reprezentațiile de teatru 
ale studenților — actori ne 
iac să uităm de multe ori 
că prezența lor obișnuită nu 
este pe scenă, ci în amfitea
trele universitare.

Festivalul continuă. Publi
cul studențesc — care pri
mește spectacolele prezenta
te în aceste zile la Cluj cu 
căldură, dar și cu exigența 
ji discernămîntul care-1 ca
racterizează, face „săli pli- 
ie" la fiecare reprezentație.

Text : A. VASILESCU

In pauza spectaco
lului am stat de vor
bă cu domnii Akeo 
Watanabe și Theo 
Olof, care au avut 
bunăvoința de a ră
spunde la cîteva în
trebări.

— Ce ne puteți 
spune despre viața 
muzicală japoneză ?

— Orchestrele sim
fonice includ astăzi 
în programele lor 
muzică europeană 
clasică și modernă, 
așa cum oamenii 
din Japonia au 
adoptat îmbrăcă
mintea continentului 
dv. Dar se mai văd 
încă destui japonezi 
în port tradițional ; 
se cîntă mult și mu
zica tradițională ja

poneză, chiar începe 
să se împletească cu 
cea europeană.

— Sînteți în Ro
mânia cu ocazia ți
nui turneu interna
țional ?

— Am dirijat or
chestra lui Karajan, 
am dirijat în mari 
orașe din Anglia, a- 
cum sînt la Bucu
rești, iar de aici voi 
pleca în Statele U- 
nite.

— Ce ne puteți 
spune despre tinere
tul japonez ?

— La Tokyo sînt 
5 orchestre simfonice, 
4 mari săli de con
certe și au loc cite 
2-3 concerte simfoni
ce pe seară, unde 
publicul tînăr e nu
meros. Cultura mu
zicală e o preocupare 
a tineretului nostru 
?i a noastră pentru 
tinerii japonezi. Cred 
că muzic-hall-ul nu 
e tot atît de răspîn- 
dit ca în Europa.

Am discutat apoi 
cu domnul Theo O- 
lof.

— Care este im
presia dumneavoas
tră despre România ?

— Sînt în Româ
nia doar de 4 zile. 
La sosire, am fost 
transportat la Plo
iești, unde am cîntat 
cu orchestra simfo
nică din acest oraș, 
o orchestră tînără, 
cu mult entuziasm 
și am găsit un public 
gentil.

în București, or
chestra filarmonică 
poate fi comparată 
cu orice orchestră 
europeană. CunoSc

are, de asemenea, ca atribuții 
luarea de măsuri pentru apăra- 
rea secretului de stat, verifica- 
rea, potrivit legii, în cadrul orga
nizațiilor sociale, a modului de 
aplicare a acestor măsuri, contri- 
buind la educarea cetățenilor în 
spiritul vigilenței.

Pornind de la prevederile con- A 
stituționale referitoare la inviola
bilitatea domiciliului, ambele de
crete stabilesc cu precizie £ 
cazurile și condițiile în care or
ganele Ministerului Afacerilor In
terne și ale Consiliului Securitâ- • 
ții Statului au dreptul să între în 
locuința unor persoane fizice. ™ 
pentru îndeplinirea atribuțiilor 
legale. Astfel, aceste organe pot ț 
intra în locuința unor persoane 
fizice, la solicitarea sau cu con- 
simțămîntul acestora, fără încu
viințare sau autorizație numai in 
caz de infracțiuni flagrante, iar. 
în toate celelalte cazuri, numai 
cu autorizația procurorului, dată 
în condițiile pre>ăzute de lege.

De asemenea, decretele rede- W 
mentează, într-un mod similar, 
condițiile în care aceste organe 
pot intra in incinta unor organi
zații socialiste, pentru îndeplini- ț 
rea atribuțiilor lor de serviciu.

Aceste prevederi sînt menite 
să întărească exercitarea de că- ™ 
tre organele de stat a îndatoriri
lor ce le revin în apărarea inte- W 
reselor statului și a intereselor 
legitime ale tuturor cetățenilor 
în conformitate cu legile în vi
goare, în spiritul întăririi legali- 
tății socialiste.

în decrete se subliniază 
Ministerul Afacerilor Interne 
Consiliul Securității Statului ---------- ------------ --------------își 
desfășoară întreaga activitate sub 
conducerea și îndrumarea Comi
tetului Central al Partidului Co- 
munist Român și a Consiliului de 
Miniștri. 
Colegiul 
Interne 
Statului 
și lucrează potrivit 
muncii și conducerii colective. 
în îndeplinirea sarcinilor oe le V 
revin, aceste instituții cen
trale colaborează cu ministerele, ț 
cu celelalte organe ale admi
nistrației de stat și m spriffnl pe 
concursul krg al cetățenilor șt al V 
colectivelor de oameni al nranctf.

fAgerprm) •

Conform 
Ministerului 
și Consiliul 
sînt organe

decretelor, 
Afacerilor 
Securității 

deliberative 
principiului

L —— J

România după nu
mele marelui Enescu, 
iar acum sînt încîn- 
tat că am avut oca
zia să întreprind a- 
cest turneu.

— Cum ați înce
put cariera artistică ?

— Am început ca 
un „copil minune", 
la 10 ani, cîntînd 
concertul pentru vi
oară de Mendelssohn 
Bartholdy și am con
tinuat studiind. Re
pertoriul meu acum 
e foarte bogat : Bee
thoven, Bartok, Ben
jamin Britten, com
pozitori olandezi.

în Olanda, tinere
tul se interesează 
mult de muzică. Eu 
personal sînt preo
cupat îndeaproape de 
muzica contempo
rană. Am remarcat 
că tinerii reacționea
ză mai spontan la 
muzica modernă, în
țeleg mai ușor 
Bartok decît Bach. 
Poate că acesta e 
glasul epocii !

NICOLETA 
PO OVICI

Cupa are o față veselă, dar 
despre asta vom vorbi mai la 
urmă. Acum trebuie să vă spun 
că de la un timp încoace îmi vine 
foarte greu să mai iau drumul 
stadioanelor. Fiecare etapă este 
o amară păcăleală. Mi-am zis 
că măcar în Cupă vom asista la 
faze de fotbal mai palpitante. 
N-am avut noroc. Cel puțin noi, 
bucureștenii, căci spectaculosul 
s-a produs în afara barierelor Ca
pitalei, in orașul petroliștilor unde 
ieșenii — veșnicii călători prin 
două divizii — au surclasat for
mația Argeșului. O surpriză a 
avut loc și la București, dar mult 
mai modestă. Vagonul Arad 
(parcă mesteci pietre cînd îi 
rostești numele), eliminînd pe 
Jiul. Ceea ce a reușit Vagonul 
este un biet mizilic pe lingă dra
ma de la Ploiești. Dobrin com
pania, pentru care întreg județul 
prunilor vorbește azi cu Dumne
zeu într-un limbaj colorat, au 
fost pur și simplu descălțați de 
studenții din Iași. Miracol r Nu 
cred. Mai degrabă dezinteres din 
partea Argeșului, fiindcă multe 
din echipele noastre nu au în 
vedere decît campionatul. De 
ani de zile, formații de renume 
nu dau decît o atenție formală 
acestei competiții, împingînd-o a- 
proape in anonimat. F.C. Argeș 
este una din aceste formații care 
procedează astfel așa cum au fost 
în al fi ani U.T.A., Farul sau 
Steagul roșu. Dincolo de dezin
teresul despre care aminteam, 
cred că este cazul să spunem că 
Argeșul mergea în cîrlige de mai 
multe etape. Nu este echipa de 
prima mină pe care o credeam. 
La moralul de astăzi al jucăto
rilor de la Argeșul sînt necesare 
niște porții grase de oxigen — 
de unde vor face rost de el antre
nori*  nu știu. care își duce
viața in umbră, s-a comportat o- 
norabil în optimile Cupei. Per
formerii sînt, in ordine, ieșenii, 
apoi arădanii și timișorenii.

Băieții din Arad, puși să evo
lueze pe Giulești, ne-au plăcut 
datorită jocului deschis. Cînd 
vor veni in A (conduc detașat și 
mai mult ca sigur că cor ciștiga 

wV*<0D*lfl din nou în ofensivă... Una din repetatele acțiuni la poarta „Jiului*, tn care Inaln- 
tațU arădani au căutat cn insis tonță șl rolul... vlotorieL Foto : VIOREL RABA

Captați izvorul!
In satul Rapolțel, județul 

Hunedoara, există un intere
sant monument al naturii : 
dintr-o stîncă așezată în cen
trul satului țîșnesc la supra
față cîteva izvoare de apă 
minerală cu un debit atît de 
mare incit ar putea alimenta 
zilnic întreaga populație a 
județului. Datorită tempera
turii ei ridicate, stîncă este 
veșnic caldă, incit femeile pot 
să stea iarna pe ea desculțe și 
să spele rufe. In ciuda fap
tului că are și un gust foarte 
plăcut, acrișor (întregul sat 
se alimentează de la aceste 
izvoare), apa nu are nici o 
altă întrebuințare și curge ri- 
sipindu-se la vale. In curtea 
unui sătean de aici poate fi 
întîlnită o altă curiozitate : 
în aceeași stîncă este săpată 
o fîntînă („Așa a fost moște
nită din moși-strămoși*),  a- 
dîncă de vreo 2 metri care 
conține apă minerală de un 
alt gust și din care iese la 
suprafață sub forme de bule o

mare cantitate de gaze. A- 
ceste izvoare nu au după 
cum spunem nici o întrebuin
țare. Dacă nu este folosită 
ca apă minerală, potabilă, ea 
poate fi totuși utilizată în 
scopuri curative la stațiunea 
balneo-climaterică Geoagiu, 
aflată la 10 kilometri, sau în 
ultimă instanță i se poate da 
o destinație chiar aici în sat 
prin amenajarea unui ștrand. 
Ungă stîncă există un mic 
bazin în care fac baie copiii, 
și se spală oamenii cînd vin 
de la lucru. Aici poate fi 
construit prin muncă volun- 
tar-patriotică un ștrand ade
vărat la care să vină și cei 
din satele vecine. Toți cei cu 
care am discutat îmbrățișa
seră de mult această idee, dar 
n-au aplicat-o / Poate o ini
țiativă din partea organizației 
U.T.C. din această comună 
va capta izvoarele...

AL. BĂLGRĂDEAN

FĂNUȘ NEAGU
seria) veți vedea că își vor cum
păra și ei două tone de lacăte 
și 4 camioane de zăvoare. Din 
formația Aradului, cel mai bun 
om a fost Macavei — mic de 
1,58 metri și cu vreo 4 perechi 
de picioare, căci a fugit în două 
ore cit fug extremele „Progresu
lui*  într-un an. Publicul din 
Grant l-a aplaudat zgomotos, o- 
dată pentru că la înălțime aduce 
cu Dinu și cu jumate din echipa 
Rapidului, apoi pentru vitalitate 
și driblingurile sale iscusite. Și 
l-a aplaudat de două ori mai 
mult fiindcă avea un dinte îm
potriva Jiului care și-a permis să 
înfrîngă Rapidul în etapa trecută. 
Pe acest Macavei l-au trîntit/cum 
au vrut și de cîte ori li s-a părut 
că este cazul, și Stocker și Mihai 
și Georgevici. Cel mai pornit 
mi s-a părut Stocker, lung de 2 
metri, care se arunca asupra lui 
Macavei să-l strivească.

Spre deosebire de Vagonul, 
care a luptat cu multă însufle
țire, Jiul s-a mișcat greoi, în spe
cial în apropierea careului ad
vers. Naidin și chiar Libardi, cel 
plimbat în toate continentele, cu 
și fără rost (mai mult fără rost) 
au greșit imens cînd s-au apucat 
să tragă de timp ca să păstreze 
avantajul de un gol. Și pînă la 
urmă au plătit.

Victorie rotundă și fără pată 
a obținut Rapidul în fața Craio- 
vei. Norocul băieților din Giu
lești, norocul lor cel mare, este 
că n-au căzut la sorți cu o echipă 
din campionatul regional. Atunci 
aș fi vrut să-i văd eu marcînd 
3 goluri.

Bucureștiul a rămas în cursă 
cu cele mai bune trei echipe ale 
sale: Steaua, Dinamo și Rapid. 
Progresul, cu egalul obținut în 
fața Universității Cluj își va în
cerca șansele în al doilea meci. 
Un al doilea egal ar califica e- 
chipa clujeană, mai tînără. Re
gulamentul cupei, așa cum se 
prezintă el în momentul de față, 
este cel puțin neserios. De ce să 
primeze criteriul de vîrstă și

EXPOZIȚIA DE GRAFICA 

„TINERE SPERANȚE"
Miercuri s-a deschis in sala 

Fondului Plastic din Galați o 
interesantă expoziție de artă 
plastică intitulată „Tinere 
speranțe*.

Prima de acest fel, la Galați, 
expoziția tnmănunchiază pre
ocupările wm număr de 40 
de elevi din școlile profesio
nale și de cultură generală 
din județ.

Aprecierile de pînă acum 
ale membrilor juriului cu pri

lâlțiCTă//

Simțul umorului
Un răufăcător canadian a 

reușit să fure roba judecăto
rului din Huli, valorînd 200 
de dolari. Pentru a duce glu
ma pînă la capăt a atîmat-o 
în fața tribunalului în care-și 
exercita funcția judecătorul, 
însoțită de un bilețel în care 
se explica cui aparține ea 
de fapt.

Prim ajutor... 
fatal

O farmacistă din Rouen, 
se afla singură tn prăvălie, 
cînd un hoț înarmat cu un 
revolver a intrat și a somat-o 
să-i predea conținutul casei 
de bani. Prima și cea mai 
firească reacție a doamnei a 
fost să leșine. Faptul s-a do
vedit salutar, pentru că ho
țul, inimă slabă, a început 
s-o îngrijească. Operația s-a 
prelungit pînă ce au apărut 
doi clienți în prăvălie și ca
sierița și-a revenit brusc, 
cerînd imobilizarea răufăcă
torului.

Dactilo-concert
O mașină de scris poate 

înlocui o vioară ? Telespec
tatorii britanici au fost puși 
de curînd în fața unui con
cert original : premiera sim
foniei „Schimburi" scrisă 
„pentru 156 mașini de birou" 
ie compozitorul german Rolf 

n-ar prima, să zicem, numărul 
țigărilor din buzunarul fiecărui 
jucător sau forma nasului sau cu
loarea părului ? Dacă ar fi după 
mine, eu aș da drept de califi
care în etapa următoare echipei 
în stare să-mi arate un jucător 
sau un oficial cu două picioare 
stingi. Ar fi mai interesant, pe 
cuvîntul meu și ne-am și distra. 
Așa, Cupa este veselă dar nu 
prea e. Dacă sîntem puși pe ve
selie măcar să ducem lucrurile 
pînă la capăt.

Rezultate

tehnice
București : Vagonul Arad 

—Jiul Petroșani 1—1 (după 
prelungiri). Au marcat : Li
bardi pentru Jiul și Stănoaie 
pentru Vagonul.

Brașov : Dinamo Bacău — 
Petrolul Ploiești 2—1 (0—0). 
Au înscris : Nedelcu, Dem- 
brovschi, respectiv Grozea.

Pitești : Rapid — Univer
sitatea Craiova 3—0 (2—0). 
Au marcat : Codreanu, Du- 
mitriu II și C. Dan.

Sibiu : C.F.R. Timișoara — 
A.S.A. Țg. Mureș 1—1 (după 
prelungiri). Au marcat : Pa- 
vlovici pentru A.S.A. Tg. Mu
reș și Seceleanu pentru 
C.F.R. Timișoara.

Bacău : Dinamo București
— Chimia Suceava 1—0 (0-0). 
A înscris Naghi.

Ploiești : Politehnica Iași
— F.C. Argeș 5—1 (2-1).

Echipa piteșteană a deschis 
scorul în minutul 12 prin 
Kraus, pentru ca în conti
nuare să cedeze complet ini
țiativa, permitînd ieșenilor 
să domine cu autoritate și să 
înscrie cinci goluri prin 
Lupulescu (3), Incze IV și 
Cuperman.

Craiova : Steaua — Poli
tehnica Timișoara 2—1 (1-1). 
Au înscris : Constantin, Tă- 
taru II pentru Steaua și 
Surdan pentru Politehnica 
Timișoara.

Rm. Vîlcea : Universitatea 
Cluj — Progresul București 
1—1 (după prelungiri). Au 
marcat Angelescu, respectiv 
Mateianu din lovitură de la 
11 m.

ANIVEKSAKEA 
CLUBULUI 

„DIAAWO BUCUREȘTI"
Clubul Dinamo București, săr

bătorește, la 14 mai, cea de a 
20 aniversare. în întîmpinarea 
acestui eveniment, în perioada 
care a mai rămas pînă la acea
stă dată, clubul organizează di
ferite manifestări sportive. în 
cadrul acestui program se în
scrie și întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipele de ju
niori Dinamo București—Spar
tak Sofia, ce va avea loe astăzi 
de la orele 16.

In deschidere, de la orele 15, 
se vor întîlnl două selecționate 
de copii ale centrului de fotbal 
Dinamo. în pauzele meciurilor 
se vor desfășura întîlniri de
monstrative ale sportivilor ju- 
ni ori la atletism.

Pentru elevi, intrarea gra
tuită !

vire la conținutul tehnic al 
expoziției sînt unanime. Pre
domină grafica, ferocolorul, 
uleiul. Rețin în mod deosebit 
atenția lucrările pe hîrtie su
gativă.

Ponderea tematicii o con
stituie peisajele cunoscute de 
autori cu ocazia excursiilor în 
marile centre industriale ale 
țării.

VASIL E MOINEAGU

Libermann. Instrumentele 
muzicale tradiționale au fost 
înlocuite cu mașini de scris, 
de poli-copiat, de calculat, 
de reprodus, de distribuitoa
re de hîrtie și gume, etc. 
Orchestra a fost bineînțeles 
dirijată de un... ordinator e- 
lectronic.

Pește prin... ■ 
poștă

Un zoolog londonez a pus 
la punct o compoziție numită 
.Propoxate — 7464“ care in

jectată peștilor, le permite 
acestora sa trăiască circa 48 
de ore cu 10 la sută din umi
ditatea de care au nevoie în 
mod normal. Pentru a de
monstra eficacitatea proce
deului, el i-a trimis unui 
prieten un pește roșu, bo
tezat ,,Goldie", prin poștă, 
care odată ajuns la destina
ție și pus în acvariu a în
ceput să înoate ca și cînd 
nimic nu s-ar fi întîmplat.

Șoareci după 
pisici

Șoarecii care se găseau în 
clădirea poliției judiciare din 
Caracas s-au înfruptat din 
stocurile de marijuana con
fiscate și depozitate într-una 
din camere. Au intrat într-o 
agitație frenetică, și au pus 
pe goană, datorită îndrăz
nelii lor nefirești, toate cele 
10 pisici aduse de polițiști 
în ajutor.

„VĂ PRICEPEȚI 
LA FOTBAL?"

CONCURSUL ZIARULUI NOSTRU

PENTRU RETURUL

întrebările
pentru etapa 

a V-a
a. Indicați suma golurilor 

marcate în prima repriză 
a tuturor celor 7 meciuri 
ale etapei (15 puncte).

b. Care va fi rezultatul 
final al meciului dintre e- 
chipele C.F.R. Pașcani — 
Politehnica Iași din cate
goria B ? (10 puncte).
c. Alcătuițl echipa etapei 
(divizia A). (Luni, în pagi
na de sport a ziarului vom

CRONICA ZOILill
Semifinalele C.C.E. la volei

• Semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni" la volei mas
culin programează următoarele 
meciuri : Steaua — Spartak 
Brno (17 aprilie la Brno și 24 
aprilie la București) ; Dinamo 
București — Legia Varșovia (18 
aprilie la București și 28 apri
lie la Varșovia). '

Meci de mare atracție 
la gimnastică : 

România — U.R.S.S.

• în zilele de 13 și 14 apri
lie va avea loc în Capitală me
ciul international feminin de 
gimnastică dintre selecționatele 
României și U.R.S.S. Federația 
unională a anunțat că va de
plasa, printre altele, pe cunos
cutele gimnaste Natalia Kucin- 
skaia, Larisa Petrik, Zinaida 
Voronina și Olga Harlova. E- 
chipa tării noastre se pregăteș
te intens în vederea acestui e- 
veniment. Din lot fac parte E- 
lena Ceampelea, Rodica Apă- 
teanu, Rozalia Filipescu și Lu
cia Chiriță.

„FARUL" CONSTANȚA — 
GENCLERBIRLIGI (ANKA
RA) 3—1

• Peste 10 000 de spectatori au 
asistat pe stadionul din locali
tate, la meciul dintre echipele 
Farul Constanța și Genclerbir- 
ligi (Ankara), contind pentru 
„Cupa balcanică" la fotbal. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 
3—1 (2—0) în favoarea formației 
constănțene. Au marcat Iancu, 
Manolache, Tufan, respectiv 
Hayvethni.

Cicliștii români 
în Turul Marocului

Etapa a 4-a a Turului ciclist 
al Marocului, disputată pe ruta 
Agadir—Taroudant (80 km) a 
fost cîștigată de englezul Brian 
Jolly, cronometrat cu timpul de 
lh53’03”, urmat de iugoslavii Bo- 
cinici și Valenclci. Grosul pluto
nului, In care se aflau și cicliș
tii români Moldoveanu, Moicea- 
nu, Stoica, Clumeti, a sosit după 
3’30”. în clasamentul general 
conduce suedezul Soederlund, 
«ecundat de compatriotul său 
Ripfel la 2’47”. Gheorghe Moldo
veanu ocupi locul 7 la 4’50”, iar 
Moiceanu locul 8 la 4'55”. Lide
rul echipei poloneze, Jan Kudra, 
se află pe locul 11. la 6’34” fați 
de lider.

SIMPOZION DESPRE 
REVOLUȚIA DIN 1848

La Teatrul de stat „Victor Ion 
Popa" din Bîrlad a avut loc 
miercuri un simpozion consacrat 
împlinirii a 120 de ani de I3 re
voluția din 1848. Despre „Situa
ția social-politică a țărilor româ
ne în preajma anului 1848“ a 
vorbit Vasile Palade, directorul 
Muzeului de istorie din Bîrlad. 
Au mai vorbit profesoara Ortan-

PRIMĂVARA
artei studențești
în fiecare an, la început de 

aprilie, Clujul universitar a- 
daugă paletei de culori a a- 
notimpului o nuanță de al
bastru pastelat, materializat 
în afișe anunțînd deschide
rea festivalului de a-tă 
„Primăvara studențească"... 
Ediția 1968 a acestui festival 
surprinde fenomenul artistic 
studențesc într-o evidentă 
tendință de diversificare și. 
totodată, de creare a unor 
tradiții cu rezonanțe puterni
ce în rîndurile tineretului u- 
niversitar. Festivalul ’68 —
așa cum este conceput și or
ganizat — răspunde cum se 
cuvine pasiunii studenților 
față de artă, pasiune căreia 
ei ii consacră o parte din en
tuziasmul lor, din interesul 
și implicit din timpul lor. 
Noua „formulă" de desfășura
re a festivalului — care per
mite invitarea talentelor stu
dențești din toate centrele u- 
niversitare ale țării — face 
ca „Primăvara studențească" 
să devină un fenomen cultu
ral de anvergură republica
nă. Studenții clujeni și invi
tații lor din București, Iași, 
Timișoara s-au prezentat pe 
scena concursului cu produc
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HELSINKI —.Trimișii speciali 
Agerpres, Nicolae Ionescu și 
Mircea S*  Ionescu, transmit: In 
continuarea vizitei pe care o în
treprinde în Finlanda, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
României, Ion Gheorghe Maurer, 
însoțit de ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a vizi
tat, miercuri dimineața, unele 
obiective industriale care atestă 
nivelul ridicat al dezvoltării teh
nice a țării.

A fost vizitată mal întîi uzina 
de cabluri din Helsinki, aparți- 
nînd marelui concern industrial 
„Nokia**.  Și aici, ca pretutindeni 
în Finlanda, oaspeții români au 
fost întîmpinați cu deosebită cor
dialitate și atenție, care și-au 
găsit expresia sub cele mai va
riate forme : de la multitudinea 
steagurilor tricolore arborate pe 
frontispiciul clădirii din incinta 
fabricii, pînă la explicațiile ti
părite în limba română care în
soțeau machetele și planșele.

La sosirea în uzină, oaspeții 
au fost salutați de președintele 
concernului „Nokia-, Bjon Wes- 
terlund, și de directorul general 
al uzinei de cabluri, Einar Nat- 
son. Au fost date ample explica
ții în legătura cu organizarea 
concernului, cu principalele 
etape ale dezvoltării acesteia, în 
legătură cu produsele fabricate, 
a căror varietate cuprinde o 
gamă foarte largă : de la cabluri 
de diferite tipuri pînă la mașini 
electronice pentru dirijarea și 
supravegherea procesului tehno
logic, de la anvelope la arme de 
vînătoare, de Ia hîrtie și încăl
țăminte la energie ■ electrică.

La uzina de cabluri, ca și în 
Fabrica de prelucrare a metale
lor neferoase — aparținând ace
luiași concern — care se află la 
35 km de Helsinki și care a fost 
vizitat în continuare, premierul 
Ion Gheorghe Maurer^. ministrul 
de externe, Corneliu Mănescu, și 
celelalte persoane oficiale româ
ne au urmărit cu interes proce
sul de producție — caracterizat 
printr-un înalt nivel de automa
tizare și mecanizare — s-au în
treținut cu muncitorii, au apre
ciat calitatea produselor care 
poartă pecetea unei munci făcute 
cu exigență și minuțiozitate — 
cerințele esențiale ale unei efi- 
ciențe economice ridicate.

Uzina de cabluri a concernului 
„Nokia" este cunoscută și în 
România prin unele produse im
portate de întreprinderile româ
nești de specialitate cum sînt ca
blurile telefonice și cele de înal
tă tensiune. De asemenea, Fa
brica pentru preferarea metale
lor neferoase a primit recent 
primele cantități de aluminiu ro
mânesc produs la Slatina, care 
se utilizează la fabricarea diferi
telor tipuri de cabluri.

Din partea colectivului acestei 
din urmă întreprinderi, oaspeți
lor le-au fost oferite în dar 
sculpturi în lemn și tablouri în- 
fățișînd scene de muncă și ima
gini ale peisajului finlandez.

In timpul acestei vizite, oaspe
ții români au fost însoțiți de

Vaino Leskinen, ministrul 
industriei, de alți repre
zentanți ai vieții economice 
finlandeze, precum și de amba
sadorii celor două țări. Conduce
rea grupului industrial „Nokia- 
a oferit un dejun în onoarea pri
mului ministru, Ion Gheorghe 
Maurer, și a ministrului afaceri
lor externe, Corneliu Mănescu.

Au luat porte ministrul aface
rilor externe al Finlandei, Ahti 
KarjaJainen, ministrul indus
triei Vaino Leșkinen, re
prezentanți ai oonducerii unor 
mari întreprinderi industriale din 
Helsinki și împrejurimi, perso
nalități ale vieții economice fin
landeze.

In toasturile rostite cît și în 
convorbirile avute, au fost expri
mate satisfacția prilejuită de dez
voltarea favorabilă a relațiilor e- 
conomice și comerciale remâno- 
finlandeze și dorința de extinde
re în continuare a acestora. Re
prezentanții concernului Nokia 
au subliniat că întreprinderile 
lor sînt interesate în sporirea im
portului unor produse ale meta
lurgiei neferoase și 
chimice din România. Au 
reliefate totodată, x __ .
favorabile existente pentru o mai 
largă cooperare în 
tre cele două țări.

industriei 
fost 

perspectivele

producție în-

HELSINKI 3. — Trimit spe- 
ciali Agerpres. Nicolae Ionescu 
? Mircea S. Ionescu. transmit : 
Miercuri după-amiază președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România. 
Ion Gheorghe Maurer. însoțit de 
ministrul afacerilor externe. Cor
neliu Mănescu. precum și de am
basadorul României în Finlanda. 
Niculai Ion Vancea. a depus o 
coroană de flori la monumentul 
din Helsinki închinat memorie: 
luptătorilor comuniști câzuți în 
războiul civil din 1918.

★
Num-roși reprezentanți ai pre

sei. radioului și televiziunii fin
landeze, corespondenți ai presei 
străine, precum și ziariștii români 
sosiți la Helsinki cu prilejul a- 
cestei vizite, au fost prezenți 
miercuri după-amiază în salonul 
Hotelului Marski la conferința de 
presă a președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer.

„Aș vrea mai întîi să profit de 
această ocazie, a declarat pre
mierul român, spre a muițumi 
cordial guvernului finlandez pen
tru invitația pe care ne-a adre
sat-o de a vizita Finlanda, invi
tație care ne-a dat ocazia să ve
dem o țară atît de frumoasă și 
să avem convorbiri deosebit de 
interesante cu conducătorii ei-.

Răspunzînd numeroaselor în
trebări ale ziariștilor, primul mi
nistru român a evidențiat dez
voltarea favorabilă a relațiilor 
multilaterale româno-finlandeze. 
„Trebuie să vă spun că sînt pe 

• deplin optimist în ceea ce pri
vește evoluția în viitor a acestor 
relații — a subliniat premierul 
Ion Gheorghe Maurer. Am con
statat în timpul acestor discuții 
că există multe posibilități de 
lărgire a colaborării româno-fin-

landeze, pe tărîmuri din cele mai 
diverse. Cele două țări au o eco
nomie dinamică, în plină dezvol
tare, ceea ce favorizează crește
rea continuă a posibilităților de 
schimburi. Același lucru se poate 
spune și despre relațiile cultu
rale, științifice. Și, deoarece iu
bim împreună pacea și liniștea 
în lume, avem un larg domeniu 
de colaborare politică. Deci. îmi 
exprim încă o dată optimismul 
în legătură cu posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor multilate
rale dintre țările noastre-.

In continuare premierul român 
a răspuns la întrebări privind 
politica extemâ a țării noastre, 
scoțînd în evidență preocupările 
sale și principiile fundamentale 
care o călăuzesc, respectarea in
dependenței si suveranității fie
cărei țâri, neamestecul în trebu
rile interne ale altor țări, egali
tatea în drepturi și avantajul re
ciproc. „România consideră că 
respectarea acestor principii con
stituie o condiție esențială a ori
cărei activități politice interna
ționale-.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a mai răspuns numeroase
lor întrebări puse în legătură cu 
diverse aspecte ale evoluției vie
ții internaționale.

♦
Seara, oaspeții români au a- 

sistat la spectacolul muzical ..Don 
Quijotte-, prezentat de colecti
vul Teatrului Municipal din Hel
sinki.

După spectacol primarul o- 
rașului Helsinki, Aho Lauri, * 
oferit un supeu în onoarea oas
peților români.

JAPONLA. Demonstrație la Sagamihara împotriva bazelor militare americane

Plenara CC
al P.C. din

Cehoslovacia
Miercuri la Praga au con

tinuat lucrările Plenarei ~ 
mitetului Central al P.C. 
Cehoslovacia.

A luat cuvântul Ștefan 
dovskv, secretar al C.C. 
P-C.CL, care a propus Comi
tetului Central proiectul ho- 
tăririi cu privire la alegerile 
în organele reprezentative ale 
puterii de stat, elaborat de 
Comisia pentru alegeri.

în aceeași zi au luat cu
vîntul mai mulți vorbitori, 
printre care Otakar Simunek, 
care și-a anunțat demisia din 
funcția de membru al Prezi
diului Comitetului Central al 
P.C. din Cehoslovacia.

Co- 
din

Sa- 
al

LA ALGER a sosit, marți. • 
delegație sindicală din România 
pentru a participa la lucrările 
Conferinței sindicatelor din do
meniul petrolului și chimiei din 
țările bazinului mediteranean 
ale bazinului 
ale Orientului 
ave» loc in 
Intre 4 și C 
este condusă

Mirii Negre și 
Mijlociu, care v*  
capiul» Algeriei 

aprilie. Delegația 
de Ion 1st rate, 

președintele Uni an ii Sindicate
lor din întreprinderile industri
ei de petrol, chimie și gaz me
tan.

..ORCHESTRA PARISULUI*,  
colectiv artistic de prestigiu 
creat cu șase luni în urmă la 
inițiativa ministrului pentru a- 
facerile culturale. Andre Mal- 
raux. a prezentat marți un con
cert. în programul căruia a fi
gurat ..Rapsodia română- a Iul 
George Enescu. Programul a cu
prins de asemenea lucrări de 
Mozart și Rahmaninov.

Orchestra va repeta concertul, 
sub bagheta dirijorului Paul 
Parav. de patru ori săptămîna 
aceasta.

ÎNTRE firma de automobile 
Peugeot și Societatea Alsthom 
pentru produse electrice s-a 
încheiat un acord în vederea 
„conceperii și realizării unui 
automobil cu pilă și transmisie 
electrică-. Sistemul de propulsie 
face obiectul cercetărilor comu
ne a celor două firme franceze, 
care sînt sprijinite în experien-

țele lor de Societatea Națională 
de Căi Ferate Franceze și de 
Regia Autonomă a transportu
rilor pariziene.

AGENȚIA TASS transmite eă 
ta invitați» C.C. al P.C.U.S., în 
zilele de 2 și 3 aprilie la Mosco
va s-a aflat Zoltan Komocsin, 
membru ai Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.S.U. El a 
avut o convorbire cu Boris Po- 
nomariov. secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și cu Konstantin Rusa
kov. membru al Comisiei Cen
trale de revizie, șef de secție 
în C.C. al P.C.U.S, in legătură 
cu unele probleme actuale ale 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

ÎN CARTIERELE din apro
pierea Universității din Ad
dis Abeba, pentru a treia zi 
consecutiv, au continuat 
miercuri demonstrațiile stu
denților și elevilor de liceu, 
pentru redeschiderea uni
versității. închisă de auto
rități sîmbătă. Agenția 
France Presse transmite că 
studenții se află masați pe 
citeva bulevarde din apro
pierea Universității. Pentru 
a împrăștia pe manifestanți. 
poliția a folosit gaze lacri
mogene. Se așteaptă ca Mi
nisterul Educației, unde se 
examinează situația creată 
In urma acestor manifesta
ții. să Ia măsuri pentru re
deschiderea Universității.

23-a aniversare a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist

Noile construcții 
ale Budapestei

Declarația guvernului Republicii 
Democrate Vietnam cu privire la 

.M„limitarea bombardamentelor 
asupra Vietnamului de Nord

HANOI 3 (Agerpres). — Gu
vernul R.D. Vietnam, anunță 
agenția V.N.A., a făcut 
miercuri o declarație cu pri
vire la limitarea bombarda
mentelor*  Statelor Unite asu
pra Vietnamului de nord.

Imperialiștii americani vio
lează flagrant acordurile de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam, se arată în declara
ție, ei duc neîntrerupt o po
litică de intervenție și agresi
une, poartă război împotriva 
poporului vietnamez, cu sco
pul de a permanentiza diviza
rea Vietnamului și de a trans
forma Vietnamul de sud într-o 
colonie și o bază militară a 
S.U.A.

Statele Unite au adus ma
sive trupe americane pentru a 
purta un „război local" în sud 
și în același timp au pornit un 
război de distrugere împotriva 
Republicii Democrate Vietnam. 
Ele au comis astfel o crimă de 
agresiune de o rară barbarie 
împotriva întregului popor vi
etnamez.

Relevînd că prin lupta sa e- 
roică poporul vietnamez a dat 
lovituri grele agresorilor ame
ricani și armatei marionetă de 
la Saigon, declarația arată : 
„Lupta pentru independență a 
poporului vietnamez a intrat 
într-o nouă etapă. Înfrîngerea 
Statelor Unite este evidentă. 
S.U.A. trebuie să pună capăt 
războiului agresiv din Viet
nam, să retragă toate trupele 
americane și ale țărilor sate
lite din Vietnamul de sud și 
să lase poporul vietnamez să 
soluționeze singur problemele 
interne ale Vietnamului".

Poziția de pace și indepen
dență a poporului vietnamez, 
exprimată în programul în pa
tru puncte al guvernului R.D. 
Vietnam și în programul po
litic al F.N.E. din Vietnamul 
de sud întruchipează principi
ile fundamentale 
lele prevederi ale 
de la Geneva din 1954 cu pri
vire la Vietnam, 
o bază justă pentru soluționa-

și principa- 
acordurilor

și constituie

finlandeză
HELSINKI 3. — Trimișii 

speciali NICOLAE IONES- 
CU și VASILE BAR AC 
transmit : întreaga presă fin
landeză acordă deosebită a- 
tenție vizitei președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
României, Ion Gheorghe 
Maurer, în Finlanda. Pe pri
ma pagină a ziarelor au apă
rut articole însoțite de foto
grafii care subliniază impor
tanța convorbirilor și a do
cumentelor semnate de cei 
doi șefi de guverne pentru 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre Finlanda și 
România.

Ziarul „Paivan Sanomat" 
scrie : „Relațiile Finlandei 
cu statele socialiste din Eu
ropa de est sînt foarte bune. 
România reprezintă, în ca
drul grupului răsăritean și 
în lumea de azi, o politică și 
o cultură originală. Relațiile 
dintre Finlanda și România 
se vor adînci și lărgi în spe
cial în domeniile comercial 
și cultural, dar și în alte do
menii, ca urmare a vizitei 
care a început".

La rîndul său, ziarul „Su- 
omenmaa" scrie : „Contacte
le noastre internaționale s-au 
lărgit an de an. Acest lucru 
a fost facilitat de politica 
noastră de neutralitate și de 
rolul tot mai mare pe care-1 
joacă Finlanda în domeniul 
colaborării internaționale. 
Cu România am avut mai 
înainte relativ puține con
tacte, dar în ultimii ani le
găturile cu această țară a 
Mării Negre au crescut. în 
politica sa externă România 
a subliniat trăsăturile sale 
naționale și dorința sa de a 
hotărî singură asupra atitu
dinii sale și asupra dezvoltă
rii sale".

Ziarul „Kansan Uutiset", 
sub titlul : „Se extind co
merțul si turismul dintre Ro
mânia și Finlanda*  și „Vizi
ta de stat a început într-o 
atmosferă de lucru", după ce 
face o trecere în revistă a 
programului de luni al vizi
tei, se referă la toastul ros
tit la dineul oferit de pre
mierul Koivisto, scriind : 
„Premierul Koivisto și-a ex
primat bucuria de a avea pri
lejul, pentru prima dată în 
istoria țării noastre, să pri
mească în Finlanda pe șeful 
guvernului român. El a re
liefat acest moment ca un 
semn al timpului și o dova
dă a dorinței crescînde de a 
fonda relații noi, trainice, 
între țări diferite. El — con
tinuă ziarul — a acordat o 
deosebită atentie activității 
României la O.N.U. și a sub
liniat via activitate a acestei 
țări în domeniul politicii ex
terne".

Referindu-se apoi la toas
tul rostit de premierul Mau
rer, ziarul scrie : ^Abordind 
problema Vietnamului, în 
toastul său de aseară, pre
mierul Maurer a spus, prin
tre altele, că evenimentele 
recente au demonstrat cît 
sînt de dăunătoare repercu
siunile acestui conflict asu
pra relațiilor internaționale.

Ziarul „Uusi Suomi" sub- 
bliniază pasaje din toastul 
lui Koivisto, în care se re
liefează că „Tn Finlanda se 
bucură de o înaltă apreciere 
politica externă a României 
care vizează stabilirea unor 
relații pașnice și de bună 
vecinătate, folosind, totoda
tă, crearea unor legături mai 
bune între popoare".

din viata tineretului lumii
Nu se poate spune 

că Londra n-a avut o 
primăvară bogată ; 
însă, ce-i drept, bo
gată în dificultăți. Cri
za aurului, criza rho- 
desiană. criza din in
teriorul partidului la
burist și multe alte 
crize mai mari sau 
mai mici, s-au îngră
mădit in spațiul cîtor- 
va săptămîni și chiar 
al cîtorva zile. E les
ne de înțeles, deci, că

cărora ei au cerut îm
bunătățirea condițiilor 
de studiu, încetarea 
sprijinului pe care 
guvernul britanic îl 
acordă Statelor Unite 
în Vietnam, au con
damnat agresiunea 
S.U.A. și au cerut în
cetarea ei. Corespon
dentul la Londra al 
ziarului ..LA LIBRE 
BELGIQUE* 4, constată 
că studenții englezi 
„și-au intensificat, re-

anterior împiedicat de 
studenți să țină o pre
legere la Universita
tea din Cambridge), a 
amenințat că in cazul 
cînd manifestațiile vor 
continua, guvernul, ca 
măsură de' represalii, 
nu va mai mări buge
tul destinat învăță- 
mintului superior.

Faptul că autorită
țile Universității din 
Cambridge n-au apli
cat nici o sancțiune

împotriva americani
lor și pentru Viet- 
cong“.

Chiar autorii artico
lului au lost nevoiți 
să recunoască făptui 
că „problema este 
gravă", că „mișcările 
studențești trebuie lu
ate in serios**,  după 
cum deelara rectorul 
Universității din Man
chester. Pornind de 
aici, un purtător de 
cuvint al studenților

rea politică a problemei viet
nameze.

Guvernul R. D. Vietnam a 
declarat în numeroase rînduri 
că convorbirile dintre R.D.V. 
și S.U.A. vor începe de îndată 
ce Statele Unite dovedesc că 
au încetat într-adevăr necon
diționat raidurile de bombar
dament și toate celelalte acți
uni de război împotriva R. D. 
Vietnam. Această poziție s-a 
bucurat de aprobarea căldu
roasă și sprijinul unor pături 
largi ale opiniei publice din 
lume.

Pus în fața unei situații ex
trem de critice, în lumina eșe
cului grav al războiului de ni
micire din Vietnamul de nord, 
a unor mari dificultăți — po
litice sociale și financiare — 
datorate războiului de agresi
une din Vietnam și a presi
unilor din partea opiniei pu
blice mondiale și a celei pro
gresiste americane, 
tele Johnson a fost 
să anunțe „limitarea 
damentelor" asupra 
mului de nord.

Aceasta constituie 
gere și în același timp un truc 
perfid al guvernului S.U.A. 
pentru a liniști opinia publică, 
în realitate, guvernul S.U.A. 
continuă să trimită trupe în 
Vietnamul de sud, consoli
dează armata marionetă, cere 
alocări suplimentare pentru 
continuarea războiului, con
tinuă să bombardeze o parte 
importantă a teritoriului R. D. 
Vietnam, între paralelele de 
17 și 20 de grade, refuzînd să 
înceteze necondiționat bom
bardamentele și alte acțiuni 
de război împotriva R.D. Viet
nam. „Este evident că guver
nul S.U.A. nu a satisfăcut cu 
seriozitate cererile legitime ale 
guvernului R.D.V., ale opiniei 
publice progresiste americane 
și mondiale'", se arată în de
clarație.

„Totuși, în ce-1 privește, gu
vernul R.D.V. se declară dis
pus să numească un reprezen
tant care să stabilească con
tactul cu un reprezentant al 
S.U.A., pentru a hotărî, împre
ună cu partea americană, în
cetarea necondiționată a bom
bardamentelor S.U.A. și a al
tor acte de război împotriva 
R.D.V., astfel încît să poată 
începe convorbirile.

Atît timp cît Statele Unite 
vor continua agresiunea lor 
împotriva Vietnamului, po
porul vietnamez, răspunzînd 
apelului lansat de președintele 
Ho Și Min, va continua să 
lupte cu hotărîre pînă la vic
toria finală în nord, pînă la e- 
liberarea sudului, pînă la re- 

pentru a 
apărarea 
Asia de

președin- 
constrîns 
bombar- 
Vietna-

o înfrîn-

studențești
în Anglia

unificarea patriei, 
contribui astfel la 
păcii în Indochina, 
sud-est și în lume.

Guvernul R.D.V.
cu toată seriozitatea la guver
nele și popoarele țărilor socia
liste frățești, la țările iubi
toare de pace din lume și la 
americanii progresiști să a- 
corde un sprijin și mai pu
ternic luptei juste și poziției 
juste a poporului vietnamez 
și a guvernului. R.D.V.".

face apel

guvernului britanic 
nu-i mai ardea de o 
nouă înfruntare, ori
care ar fi fost aceas
ta. Dar, iată că toc
mai în aceste împre
jurări, s-au intensifi
cat în chip deosebit 
mișcarea revendicati
vă și de protest a stu
denților. La Londra. 
Manchester, Cam
bridge și în alte părți 
au avut loc manifes
tații și mitinguri ale 
studenților, în cadrul

cent, foarte mult ma
nifestările violente 
împotriva războiului 
pe care îl duc ameri
canii în Vietnam" .

Tot năduful de-o 
primăvară adunat în 
piepturile membrilor 
cabinetului lui Wilson 
—. unii dintre ei fiind 
chiar martori ai fră- 
mîntărilor — s-a re
vărsat oarecum asu
pra studenților. Minis
trul instrucțiunii pu
blice, Patrick Gordon 
Walker (care fusese

studenților care ceru
seră lui Walker spo
rirea alocațiilor pen
tru invățămînt în loc 
de discursuri, a pro
dus iarăși o vie ne
mulțumire în cercuri
le guvernamentale. 
Făcîndu-se ecoul a- 
cestor nemulțumiri, 
revista „SKETCH" 
scria : „Această indul
gență este excesivă. 
Nu vedem de ce sta
tul ar mai subvențio
na un tineret revolu
ționar, care-și petrece 
timpul manifestind

de la aceeași univer
sitate a ținut sa pre
cizeze că „problema 
este gravă pentru că 
are cauze grave, și 
tocmai de aceea nu 
poate fi rezolvată prin 
sancțiuni, de orice na
tură ar fi ele. Sanc
țiunile nu vor ajuta 
la nimic". El a decla
rat că acțiunile stu
dențești vor continua 
pînă cînd revendicări
le lor vor fi satisfă
cute.

Cele două părți angajate în 
conflictul militar din Nigeria 
se acuză reciproc de folosirea 
bombelor cu napalm în timpul 
desfășurării luptelor care au 
loc în diferite sectoare. Potri
vit postului de radio „Biafra", 
trupele federale au folosit 
marți în timpul unor atacuri 
bombe cu napalm. Din Lagos, 
agenția Associated Press, re
ferindu-se la știri apărute în 
presa nigeriană, anunță că 
unitățile militare biafreze au 
lansat bombe cu napalm asu
pra orașului Onitsha care, 
potrivit declarațiilor oficia
lităților de la Lagos, s-ar 
afla sub controlul trupelor 
guvernului federal.

ION CODRU

Bulevarde largi de 50—80 
de metri, clădiri de 12—14 
etaje altemînd cu altele de 
24—30 de etaje construite din 
beton, sticlă și aluminiu — 
o îmbinare de linii moderne, 
simplitate, eleganță și colorit. 
Așa vor arăta noile cartiere 
ale Budapestei.

Privim machetele expoziției 
prezentată la Sfatul Capitalei 
și conturăm în imaginație 
viitorul tablou al orașului. 
Noile cartiere prin concepția 
lor arhitectonică, prin ampla
sarea lor, menită să pună în 
valoare, specificul natural al 
așezării, vor da un nou spor 
de frumusețe orașului de pe 
Dunăre.

— Progresele tehnicii, ne 
spune Gyory Laszlo, directo
rul întreprinderii de planifi
care a construcției Budapes
tei care ne înfățișează ma
chetele — își vor pune am
prenta nu numai asupra as
pectului arhitectonic al noilor 
construcții, ci și asupra rit-

serie că s-a și decis înființarea 
celei ide a doua. Ea va intra 
în funcțiune cu întreaga ca
pacitate — 2800 de aparta
mente — încă în acest an, 
în timp ce a treia va fi inau
gurata în 1969.

Avantajele acestor mari 
combinate pentru fabricarea 
caselor sînt multiple. Planul 
guvernamental pentru cons
trucția de locuințe prevede 
ridicarea pînă în 1970 a încă 
220 000 de apartamente. Fo
losind metodele actuale, in
dustria de construcții ar 
avea nevoie pentru realizarea 
acestora de cel puțin 15 000 
muncitori mai mult decît în 
prezent. Dar o asemenea creș
tere a efectivului de munci
tori datorită numărului redus 
ide forțe de muncă din indus
tria construcțiilor este impo
sibil de realizat. Apoi, timpul. 
Pentru un bloe de 10 etaje cu 
180 de apartamente montate 
din prefabricate de la funda
ție și pînă la predarea acesto-

R.P. UNGARĂ. Vedere din cartierul Kelenfold (Budapesta)

mului construcțiilor. De alt
fel, pentru noi, proiectanții, 
găsirea soluțiilor care să asi
gure și ritmul de construcții 
necesar, un ritm pe măsura 
formulelor tehnice modeme 
adoptate și mai ales, al cerin
țelor, a fost poate cea mai 
grea problemă. Pentru că tre
buie să vă spun că deși atît 
la Budapesta cît și în celelalte 
orașe ale țării au fost cons
truite în decursul anilor mii 
și mii de noi locuințe și în 
pofida sîrguinței arhitecților, 
proiectări ți lor, zidarilor, insta
latorilor, nu s-a reușit să se 
livreze fie chiar și cu aproxi
mație, atîtea locuințe cîte se 
cer. Și e ușor de prevăzut că 
în ritmul acesta de construc
ție nici în viitorul apropiat 
nu vom putea răspunde ce
rințelor. Rezolvarea s-a găsit 
prin apelarea la noi soluții o- 
ferite de tehnica secolului în 
acest domeniu : „fabricile de 
case“, fabricile care să asigure 
livrarea pe bandă rulantă în- 
tr-un stadiu cît mai finit a 
viitoarelor clădiri.

Așa s-a născut în 1965 la 
Budapesta prima „fabrică de 
case“ din panouri mari pre
fabricate din beton care li
vrează acum zilnic 7—8 a- 
partamente pentru asamblarea 
unor imobile cu 9 și 10 etaje, 
întreprinderea a fost ridicată 
în partea de nord a Budei și 
„produsele" sale se aliniază în 
imediata ei apropiere pe o 
suprafață de 4—5 kilometri 
patrați, creînd un adevărat o- 
rășel cu peste 2500 de apar
tamente moderne.

Prima „fabrică de case" a- 
bia începuse producția de

ra este nevoie de o perioadă 
de 5—6 luni. Or, după meto
dele tradiționale, ridicarea u- 
nui asemenea bloc ar dura 
15—16 luni. Producția „fa
bricilor de case" face astfel 
ca timpul de lucru și forța de 
muncă necesară pentru înălța
rea unei clădiri să se reducă 
la aproape o treime, iar ritmul 
pe cap de muncitor din in
dustria construcțiilor să creas
că de ia 1 la 2,2 apartamente 
anual.

„Fabricile de case" se im
pun prin aceea că ele dirijea
ză ritmul montării, pregătirea 
exactă a blocurilor, terenurile 
de construcții și armonizarea 
precisă a acestora*  De altfel 
rapiditatea, ordinea și organi
zarea care se pot observa pe 
șantierele de montaj ce 
folosesc „produsele" fabricilor 
de acest gen dovedesc în 
mod convingător superiorita
tea tehnicii moderne.

Noile combinate a căror 
producție va fi în 1970 de 
19.000—20 000 de apartamen
te anual nu vor funcționa nu
mai în capitală. Prima „fabri- 1 
că de case" în provincie va fi 
instalată la Gyor și își va în
cepe producția de probă încă 
în prima jumătate a acestui 
an. Imediat idupă aceasta va 
începe producția și combina
tul de la Mișkolc. în următo
rii 4 sau 5 ani, conform pla
nului stabilit, fiecare regiune 
a țării va fi înzestrată cu un 
asemenea combinat realizat în 
așa fel încît să-și poată dubla 
sau chiar tripla capacitatea de 
producție Ia nevoie.

AL. PINTEA
Cu ocazia celei de a XXIII-a aniversări a eliberării Ungariei dc 

sub jugul fascist, tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și Ion Gheor- 
ghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 

Socialiste România, au trimis tovarășilor Kadar Janos, prim secre
tar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, Losonczi Pal, președintele Consiliului Prezidențial al Re
publicii Populare Ungare, și Fock Jeno, președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, o telegramă de feli
citare în care se spune printre altele : „Poporul nostru se bucură 
din toată inima de realizările obținute de poporul ungar în făuri
rea societății socialiste, în dezvoltarea economică și culturală a 
patriei sale".

Cu același prilej, ministrul afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de feli
citare ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Ungare, 
Peter Janos. Totodată, Consiliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Femeilor și Comitetul Național Pentru Apă
rarea Păcii din Republica Socialistă România au trimis telegrame 
de felicitare organizațiilor similare din Republica Populară Ungară.

Depuneri de coroane 

la Budapesta
BUDAPESTA 3. — Corespon

dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : Cu prilejul celei de-a 
23-a aniversări a eliberării Unga
riei de sub jugul fascist, la Bu
dapesta au fost depuse coroane 
la monumentul eroilor ungari, la 
monumentul eroului sovietic, la 
mormintele ostașilor bulgari, iu
goslavi, polonezi, români, en
glezi și americani căzuți în lup

tele pentru eliberarea Ungariei.
Coroanele au fost depuse din 

partea C.C. al P.M.S.U., a Con
siliului Prezidențial al R.P*  Un
gare, a Guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc, din partea 
corpului diplomatic acreditat la 
Budapesta, a forțelor armate ale 
R.P. Ungare și a unor organizații 
obștești.
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