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SOLEMNUAIEA DECERNĂRII

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Vineri dimineața a avut loc la 
Consiliul de Stat solemnitatea de
cern.'.ni unor ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România.

Distincțiile au fost înmînate de 
te. srlsul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte 
t: srlșii Emil Bodnaraș, Virgil

Trofin, Ilie Verdeț, Leonte Rău- 
tu, Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai conducerii Consiliului 
Național de Educație Fizică și 
Sport, ai unor cluburi sportive, 
federații de specialitate, sportivi 
fruntași.

ANUL XXIV, SERIA II, NR.6057 8 PAGINI — 30 BANI SIMBĂTÂ 9 NOIEMBRIE 1968 Cuvintul tovarășului Nicolae

Pentru merite deosebite în ob
ținerea unor rezultate de valoa
re la Jocurile Olimpice din Me
xic — 1968, s-a conferit Ordinul 
„Meritul sportiv" clasa I tova
rășilor : Serghei Covaliov, loan 
Drîmbă, Lia Manoliu, Ivan Pat-*

(Continuare în pag. a Vll-a)

Ceaușescu

La parametrii

OBȘTEȘTI Șl PROFESIONALE
proiectați

ADERA LA FRONTUL UNITĂȚII actualei

SOCIALISTE (Axerjra)

Adreându-se celor decorați, 
t arășnl NICOLAE CEAUȘES
CU a spus :

Vă rog. tovarăși, să-mi da ți 
soit să 'â felicit în numele cou- 
dacern partidului și statului pen
tru rezultatele pe care le-ați 
obțin ut in marea întrecere 
spcrtr. â din Mexic. Totodată, 
doresc să vă exprim calde feli
citări pentru distincțiile pe care 
le-ați primit acum și care con- 
«titvie o apreciere deosebită a 
performanțelor dobindite la O- 
iimpiadâ. precum și a întregii 
activități sportive pe care ați 
dc- fășwal-o pină acum.

Putem spune că rezultatele 
obținute de sportivii români în 
recenta întrecere sportivă mon
dială smt bune. Eforturile dv. 
au fost urmărite cu atenție de 
poporul nostru. Faptul că prima 
medalie a fost cucerită de o 
sportivă este încă o dovadă că 
femeile, care reprezintă peste 
50 la sută din populația Româ
niei, sini capabile și în dome
niul sportului, ca și în alte do
menii, să fie din toate punctele

de vedere pe picior de egalitate 
cu bărbații, să aducă o contri
buție prețioasă la dezvoltarea so
cietății noastre socialiste. De 
aceea, doresc în mod deosebit 
să exprim felicitări primei me
daliate române în Mexic ; exem
plul ei a constituit un îndemn 
pentru ceilalți sportivi ca să 
lupte pentru a cuceri locuri cît 
mai bune în cea mai mare com
petiție sportivă internațională.

Sîntem mulțumiți de rezulta
tele obținute, de faptul că spor
tivii români au cucerit 15 meda
lii la Olimpiada din Mexic. în 
același timp, considerăm că acest 
succes trebuie să însemne pentru 
toți sportivii, pentru conducerea 
mișcării sportive din țara noas
tră noi obligații pentru continua 
ridicare a măiestriei sportive. 
Peste 4 ani va trebui să trimitem 
un Iot reprezentativ al sportivi
lor români Ia Miinchen; am 
dori ca de pe acum să înceapă 
pregătirile pentru această între
cere. La Miinchen nu se va mai 
pune problema altitudinii, a 
„înălțimii" din punctul de vedere 
al lipsei de oxigen — de care

vorbeau tovarășii — ci numai 
problema înălțimii pregătirii 
sportive. Pentru a putea repre
zenta cu cinste poporul nostru, 
pentru a putea participa la în
treceri cu rezultate cît mai bune, 
antrenorii, conducerea sportu
lui trebuie să asigure pregătirea 
permanentă, an de an, lună de 
lună, a sportivilor. Numai astfel 
vom putea obține Ia Olimpiada 
de la Miinchen și mai multe me
dalii — inclusiv de aur — decît 
am obținut în Mexic. Noi sîntem 
convinși vă tineretul român poa
te dobîndi și în domeniul spor
tului rezultate superioare.

Doresc să exprim încă o dată 
sportivilor noștri urările condu
cerii de partid și de stat de a ob
ține performanțe tot mai mari, 
de a fi Ia înălțimea realizărilor 
poporului roman, în construcția 
societății noi, socialiste. Vă do
resc mult succes, tovarăși!

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători 
de partid și de stat s-au între
ținut cordial cu cei decorați.
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Adunările pentru | 
constituirea con-1 
scliilor județene 

ale oamenilor 
| muncii din rindul |
3 naționalităților 
' conlocuitoare
1 J

c a lei dos cnp
în fauna vertebra

telor cu minte și 
limbă circulă o spe
cie ciudată de indi
vizi dubioși, totdea
una cu o știre pe 
buze, cu o noutate 
în buzunar, cu o an
ticipație în portofel. 
Colportorul trăiește 
din comerțul de vor
be, din intrigă și din 
zvon. EI cumpără și 
vinde, cum se spune, 
neantul, este marele 
vrăjitor al nimicu
lui și regele intrige! 
fără acoperiri. Pus 
Ia o muncă cinstită, 
ar produce pirami
dele Egiptului de li
nul singur, cu ener
gia consumată și ar 
mai ridica și cîteva 
civilizații. Onctuos, 
atent, abil, el curge 
nu umblă, șoptește 
nu vorbește, pune 
unt pe pîine și stre
coară în urechi o- 
trava cea mai sub
tilă.

După atitudini șt 
fapte, colportorul nu 
poate fi uitat nici
odată. E de preferat 
să ai de-a face cu

Hotăririle recentei plenare 
a C.G, al P.G.R., măsurile pre
conizate de partid pentru în
tărirea unității politice a po
porului au stîmit un puternic 
ecou în rîndurile opiniei pu
blice, au fost primite cu deo
sebită satisfacție de masele 
largi ale oamenilor muncii de 
la orașe și sate. Principiile și 
soluțiile organizatorice care 
și-au găsit cristalizare în ex
punerea prezentată la ple
nară de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reflectă o dată 
mai mult spiritul viu. creator 
în care partidul nostru re
zolvă, în lumina învățăturii 
marxist-leniniste și în funcție 
de condițiile concrete și par
ticularitățile României, pro
blemele puse în etapa actu
ală de mersul înainte al con
struirii socialismului în țara 
noastră.

în cadrul măsurilor preco
nizate de plenara C.O. al 
P.C.R., o însemnătate primor
dială are constituirea Fron
tului Unității Socialiste, fac
tor însemnat de întărire con
tinuă a unității poporului, a 
tuturor oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate, de 
organizare a participării la 
viața politică, sub conducerea 
partidului, a tuturor categori- 
riilor de cetățeni, a organi
zațiilor de masă și obștești 
din tara noastră.

Zilele acestea se desfășoară 
ședințe ale conducerilor unor 
organizații obștești și uniuni 
profesionale care, dind glas 

picpokețî, cu umblă
tori prin gunoaie, cu 
criminali profesio
niști, decît cu un a- 
semenea borfaș de 
suflet. Caracteristica 
principală a colpor
torului mi se pare a 
fi politețea. El știe 
să sărute mina, să 
dea binețe și să te

nă, colportorul oferă 
și o doză de adevăr 
controlabil. E regala 
jocului. în rest, pen
tru el totul devine 
un fleac. Culmea a- 
cestel specii mi se 
pare a fi colportorul 
de sine însuși. El are 
toate tarele unei me
serii de verb și gest.

Colportorul
de EUGEN BARBU

însoțească. Cunoaște 
o lume întreagă și 
știe viața fiecăruia 
ca pe un buzunar :

— îl vezi p-ăla? 
Păi să-ți spun eu 
cum stă rînza-n el...

Și dă-i, și dă-i...
Curios este că por

nește de la unele 
date reale și face 
înmulțiri amețitoare. 
Ca într-o farsă bu-

Umil, politicos ca o 
hîrtie de prins muș
te, adică lipicios, își 
face interesele cu 
sprijinul tău și cu al 
celor din jur și cînd 
crede că poate să a- 
runce apa din 11- 
ghian cu copil cu 
tot, îșl închipuie o 
poză marțială, căzîn- 
du-i și părul din 
cap în barbă. Fălos,

voinței maselor largi, adoptă 
hotărîri de aderare la Frontul 
Unității Socialiste și desem
nează reprezentanții organiza
țiilor și uniunilor respective 
în Consiliul Național al Fron
tului. Participanții Ia aceste 
adunări, desfășurate într-o at
mosferă de elan patriotic și 
înaltă răspundere politică și 
cetățenească, subliniază in 
cuvintul lor însemnătatea 
deosebită pe care o are con
stituirea Frontului Unității 
Socialiste în viața politică a 
țării. Vorbitorii subliniază 
faptul că activitatea Frontului 
Unității Socialiste, ca orga
nism politic permanent, cu 
caracter reprezentativ, din 
care vor face parte Partidul 
Comunist Român — forța po
litică conducătoare a societății 
noastre socialiste — și princi
palele organizații de masă, 
obștești și profesionale, va de
termina intensificarea parti
cipării organizațiilor de masă 
și obștești la conducerea vie
ții politice și de stat Vorbi
torii exprimă atașamentul 
profund față de politica parti
dului și hotărîrea organizații
lor obștești și profesionale 
din care fac parte, de a con
tribui activ la acțiunile ini
țiate de Frontul Unității So
cialiste, sub conducerea parti
dului, pentru propășirea pa
triei și triumful socialismului 
în România.

(Continuare in pag. a Vl-a)

plin de idei, te pune 
apoi la colț pe unde 
apncă, are teorii și 
se uită de sus. Sufe
ră ca un ciine dacă 
nu e băgat în sea
mă, caută scandalul 
cu laminarea și in
ventează persecuții 
din partea tuturor. 
Pe care-1 întîlnește 
îl ține două ceasuri 
de nasturi și-i umple 
urechile cu o mar
meladă metafizică de 
cel mai dubios rust. 
Ascultîndu-1, poți să 
crezi că i s-au în
tâmplat toate neno
rocirile din lume; 
că a fost călcat de 
tren, abia scăpat 
dintr-OȚ; catastrofă a- 
eriană, că i-au mu
rit părinții odată și 
că i-a luat casa foc.

Altfel, trăiește bi
ne, umblă pe jos, se 
arată în lume, ia 
prime, dacă se poate 
cît mai des. Sufi
ciența urcată la cap 
îi joacă însă feste ; 
începe să creadă 
despre sine că „a 
reușit în viață".

Săracul...

Te șantierul Centralei termoelectrice din Deva

• ȘCOALA • SATUL| • CATEDRA • ȘI...

TÎNĂROL PROFESOR
începem o discuție despre tinerii profesori și 

problemele lor. Și, fără să vrem, gîndul ne în
toarce la eroul lui Cezar Petrescu, Nicolae 
Apostol, al cărui nume a rezistat peste ani de
finind o profesie. Ne cenzurăm, totuși, pentru că 
din ceea ce însemna apostolat în viziunea vre
mii căreia ii aparține prototipul literar Nicolae 
Apostol a rămas doar simbolul. Ne despart de 
acele vremi nu numai cîteva decenii, ci, o în
treagă epocă care a operat transformări radi
cale în lumea care găzduiește și beneficiază de 
această profesie, ca și în profesie în sine.

Așadar, scriem despre și pentru cei peste 
8 000 de profesori care-și încep anual munca 
la catedră. Dacă începem cu tinărul profesor 
de la sat o facem pentru că domeniul lui de ac
tivitate conține, alături de previzibilul evident, o 
mare încărcătură de imprevizibil, care înscrie 
adesea sinuozități pe drumul de la numire la 
încadrarea sa reală. Iar,- sub titlul „LA CATE
DRĂ A FOST NUMIT UN TiNAR PROFESOR", 
ziarul va găzdui opinii vizînd activitatea și 
viața tînărului profesor în general.

(Continuare in pag. a lll-a)
(Continuare în pag. a Vl-a)

FALSA AUTORITATE
A PRIVILEGIILOR

Se spune că eroarea este 
fiica ignoranței și poate că de 
cele mai multe ori așa și este. 
Se mai spune că o greșeală 
pe jumătate recunoscută tre
buie scuzată. Dar cura se spu
ne oare atunci cînd eroarea 
este ridicată cu consecvență 
la nivelul unui principiu, cînd 
lanțul de erori naște și crește 
parazitism 1 Mărturisesc că 
n-am găsit în literatura re
flecțiilor scurte nici o defi
niție lapidară care să scuz? 
un asemenea mod de a „prin- 

□A DISCUTAM DESPRE TINItKt t, tu ULAI It, tASPUNDERI

cipializa" erorile... interesate. 
Și nici nu aveam cum, mai 
ales că o asemenea viziune 
aparține, în cazul de față, 
unui funcționar de stat care 
crede, probînd cu fapte, că 
autoritatea cu care este in
vestit poate fi infidelă lega
lității pe care trebuie s-o 
slujească Dar iată faptele.

La 11 iunie 1968, Veronica 
Tamaș, profesoară suplini
toare în orașul Pitești, avînd 
o vechime de 10 ani în învă- 
țămînt, primește adresa cu 

nr. 15 424 prin care i se face 
cunoscut l „...prin ordinul Mi
nisterului învățămîntului nr. 
2 977 din 11 iunie 1963 ați fost 
numită in Invățămint la ce
rere, cu data de l septembrie 
1968... „Semnează i inspector 
general județean Ion Dinu. 
După cinci săptămîni, la 19 
iulie 1968, deasupra aceleiași 
semnături, printr-o altă adre
să înregistrată și parafată de 
același inspectorat școlar jude
țean i se comunică profesoa
rei recent titularizate că „in

PARTIDUL POLITIC
AL CLASEI MUNCI

TOARE SI UNITATEA
DE STAT A ROMÂNIEI
Eliberarea de orice exploatare 

și asuprire, iată năzuința sfîntă 
a popoarelor și claselor subju
gate, țelul suprem al atîtor răs
coale și revoluții din istoria o- 
menirii, căruia i s-au consacrat 
cei mai nobili gînditori și lup
tători ai umanității. Sensul, ros
tul mișcării muncitorești este 
cucerirea libertății prin înfăptu
irea socialismului, orînduire 
care lichidează o dată pentru 
totdeauna orice exploatare sau 
asuprire a omului de către om.

Mișcarea socialistă română de 
pe ambele versante ale Carpa- 
ților a îmbinat într-un mod ar
monios, încă de la nașterea sa, 
eliberarea socială și națională a 
clasei muncitoare și, prin a- 
ceasta, a întregii societăți româ
nești. în procesul dezvoltării 
istorice a României, realizarea 
unirij însemna un pas necesar 
spre care tindea întregul curs 
al desfășurării istoriei Europei.

urma discutării cererilor de 
contestafie la transferările e- 
fectuate in lunile mai-iunie 
1968, Ministerul învățământu
lui a dispus anularea numirii 
dumneavoastră la catedra de 
istorie de la Școala generală 
nr. 3, completarea la Liceul 
de muzică — Pitești". Este fi
resc — și aceasta este rațiu
nea esențială a admiterii con
testațiilor — ca persoanei mai 
îndreptățite să i se asigure, 
în termenul stabilit, priorita
tea titularizării. Dar tot atît 

însă modurile în care vedeau 
realizarea unirii Transilvaniei 
cu România clasele exploatatoa
re și poporul difereau esențial. 
.Pentru clasele exploatatoare și 
exponenții lor. unirea însemna 
extinderea puterii, a stăpînirii 
lor, lărgirea posibilităților de 
îmbogățire. Clasa muncitoare, 
țărănimea și intelectualitatea 
legată de popor năzuiau, prin 
unire, spre lărgirea posibilită
ților de dezvoltare economică, 
politică și culturală a țării, în 
interesul poporului. Partidele 
burgheziei doreau unirea fără 
realizarea reformei agrare, fără 
lărgirea drepturilor democratice, 
fără abolirea monarhiei. fără 
schimbarea regimului social — 
obiective cu care. însă ideea u-

SIMON FUCHS

de firesc este ca o numire 
dispusă printr-un ordin al 
Ministerului învățămîntului 
să fie anulată de o dispoziție 
similară a aceluiași for. Fap
tul că o a doua adresă nu po
menește nimic de un aseme
nea ordin cu identitate pre
cisă ci se referă la „Ministe
rul învățămîntului" — în ge
neral, nu este o eroare de re
dactare ci o realitate incon
testabilă i nu există nicăieri 
dispoziția scrisă a Ministeru
lui învățămîntului de admi
tere a vreunei contestata in 
dauna Veronîcăi Tamaș. Ba, 
mai mult, la peste două 
luni de la intrarea în vigoare 
a singurului ordin ministerial 
existent — cel al titularizării 
profesoarei Veronica Tamaș — 
aceasta nu a fost pusă în

V. ARACHELIAN

(Continuare in pag. a Vl-a)
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UN PĂMINT, NUMIT ROMÂNIA
I.

Și-a venit un noi cu coarne 
Peste sufletul meu, doamne 
fă mâ-npungă a venit 
numai chiar din infinit 
Și-a venit un os subțire 
dintr-o altă-naltâ fire 
dat cu fluier supt de sunet 
ți cu fulger fără tunet. 
A venit la mine nimeni, 
săruri ți piperi ți chimsni, 
verdele din frunza smulsă, 
laptele din țifa scursă 
Și mi-au pus la pleoape-un fel 
de vedere, de cercel 
și in inimă nisip 
ți pe chip altfel de chip 
voind nevăzuta hidră 
să mi-ontoarcă-n sus, clepsidră 
nemaivrind în mine singe, 
ochiului i-au dat a plînge 
tot cu luna lacrimă 
cu stelele, patimă 
A venit la mine „Da" 
care tocmai invia 
Și-a venit la mine „Nu" 
de însumi vărsat in tu 
Au venit să-mi propună 
ca sâ fiu la noapte lună 
și-ntre coaste să imi fiu 
alergare de-arginț viu, 
de aur, de platină 
de stejar, de paltină 
de cuvînt, de necuvînt 
nețtiind că sint păminf.

II.
Afîrnat de ploaie ca vintul de nori 
ca negru de aripa neagră 
Bate bătrinul, filt, bale, 
zboară bătrinul pe sub păminl 
printre viermi ți rădăcinile minunate, 
tilf, printre rădăcinile minunate 
ale stejarului, ale plopului, ale gutuiului, 
ale prunului, arinului

de NICHITA STĂNESCU

ale nufliucuiului 
ji-ale nuftiucinelui.

III.
Pește, lapjii tăi de pește 
dedesup* mereu aflat 
Ah, Carpaților, cetește 
stincile din voi decad 
mai ducind la vale o monedă 
sau vre-un vultur smuls impar 
decăzut prin lumea cea concretă 
roaba legilor cu har.
Per Scorilo, Decebalus 
pe un vechi, oho, de tot 
zeu-inel finind dantura 
cea lactee strinso-n bot, 
A băut din țî|o mare 
hrana cea otrăvitoare 
cintârită in cîntore 
țepenită in cleștare 
cum e musca-n chihlimbare 
cum e trupul pe picioare 
ți mirosul din pahare 
și pistolul in șerpare, 
cum e „are" in „nu are" 
nu-știu-ce in nu-știu-cum 
ieri ți miine, in acum.

IV.

Duceți trupurile. Un dulce dor 
mă paște-n cimpul de mohor: 
Neînșăuat 
nepolcovit, neinjugat.

Duceți trupurile. Să se lase 
albul cel mai alb pe oase 
să imi fie duhul ghimp 
rupind pielea de pe timp.

Duceți trupurile. Fie 
spartă coasta-colivie

inima să iasă-afară 
la vedere peste țară.

Duceți trupurile. Doamne 
să ne dezbrăcăm de haine 
cum e apa dezbrăcată 
de izvorul care-o poartă 
ți se-mbracă-n cel ce-o bea 
însetat de setea sa 
de rămine tot neud 
de la Nord pină la Sud.

Trupurile I Nu vederea 
cea căzută-n ochi ca mierea 
nici auzul, nici mirosul 
locuind în trup ca osul.
Duceți trupurile. Vină 
peste noi din nou lumină,

Duceți trupurile. Bate 
mulțime-n singurătate.

Scade marea Tulburii* 
valuri scad in tuburile 
pietrelor dur cuburile 
sărurilor.

Duceți trupurile, 
trupurile.
Scade marea, cuburile 
sărvrilor se usucă 
cu un fel 
de dor 
de ducă

V

De două mii, pommStd. de am 
se îngrașă cu trupuri 
din trupurile noastre _ 
noscind mereu copaci.
Și timpu-și smulge ochii

și-i lasă ca pe-o nadă 
cercind să prindă-un pește al vederii,
Se-ntinde o blindețe 
încolăcind in sus 
cite o rază-a lunii impielrită.
De două mii de ani acest păminl 
din trupurile noastre face parte

Noaptea, in lanul ce! de griu 
cînd fluier herghelia din prundișuri 
sintem de față eu și tu 
ți tu ți tu 
viii și morții laolaltă.

Un nod e-n viață. Restul 
fringhiei spinzură in jos 
O mie de strămoși otirnă-aici 
de fiecare suflet.

Străbunii dorm 
apele curg 
luna răsare 
ți apune 
Păminf de carne ești 
pămint de carne... 
Pentru un om-o, cită lume I

Pămint atîrnind inapoi cu morții tăi 
tu care-mi începi direct din spinare 
Pămint de carne, de mii de ori 
sărată sub șei de sare.

Păminl de carne, bun de mîncare 
păminl de oase străluminind 
o, ce miros violent 
ce sfîntă duhoare 
de diamant au pietrele tale 
pămintule de pămint.

Am să te-ngraș la rîndul meu 
cu mine 
lăsîndu-ți doar scheletul alb 
să-ți fie verighefă-n jurul rîurilor, 
pămint de carne 
pămintule de pămint.
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F Literatura este un fenomen social și national de
| cultură. Spre această cultură, regimul nostru a ri-
; dicat în aproape un sfert de veac, milioane de oa

meni- Eliberarea socială ,a omului de exploatarea 
f semenului său a deschis mintii acestuia noi ori

zonturi, noi cerințe spirituale, un elan odinioară 
' necunoscut spre artă șl frumos. Talentul înnăscut 

al poporului nostru, atît de strălucitor manifestat 
în literatura populară, și apoi în literatura clasi- |
cilor noștri și-a văzut deodată o largă fereastră £
deschisă spre înălțimile artei, spre toate frumuse
țile ei de-o nouă calitate estetică.

Progresul și succesele actuale, realizate în ulti
mii ani, vor da prestigiu indiscutabil discuțiilor în 
Adunarea generală în care, acestea vor trebui a- 
nalizate în ceea ce le-au determinat ca și în 

i esenfa lor, și vor trebui sâ se analizeze în ce mă
sură ele copsțituieșc o. platformă de lansare spre 
viitor, și care pot fi direcțiile de dezvoltare, pen
tru a însemna valoarea aportului pe care l-a adus 
noul în literatură, ca și semnificația lui în con
textul general al întregii noastre literaturi, și spre 
o nu se îndepărta firește de matca bunei noastre 
tradiții.

Cînd pornești sâ tai drum nou, pe un teren atît 
de vast și de delicat cum este literaturo, și cînd 
cei care pornesc, sînt numeroși și au o puternică 
personalitate artistică, se pot întîmpla orientări 
greșite, erori de puncte cardinale. Dacă s-a în- 
tîmplat așa sau nu, și în ce măsură, și în ce di
recție, Adunarea generală va avea să analizeze în 
lumina învățăturii marxist-leniniste, care este 
călăuza noastră în toate domeniile și în toate îm
prejurările,

Această învățătură va orienta mișcările desti
nelor literare, și orbitele constelației noastre lite
rare. Și aceasta, nu într-un sens simplist, rudi
mentar, formal, ci în sensul în care această înaltă 
învățătură poate da literaturii acel fond umanist 
care s-o așeze în primul loc al literaturii univer
sale.

Adunarea generală va discuta deci și ceea ce 
s-a realizat în ultimii ani, de la întîlnirea din 
februarie 1965 a scriitorilor, cu toate explicațiile 
și implicațiile acestor realizări, și aceasta în mod 
critic, fără excese lirice ori lamentări ; va discuta 
desigur și care sînt învățămintele de tras și pers
pectivele acestui fenomen de mare importantă.

învățătura marxist-leninisto în creația literară '
este bine cunoscută de scriitori, dar realizarea 
imperativelor ei estetice și structurale, este mult 
îngreunată, în prim loc, de dificultățile încă exis- 
tente de a cunoaște în adîncul ei realitatea, mo- 
bilurile omului nou, problemele lui intime care au #
făcut din el, eroul acestui secol, dificultăți gene
rate nu de cauze sociale ci de experiența de viață, 
uneori, limitată a scriitorului însuși.

Și vor putea fi discutate și alte probleme, le
gate de valorificarea producției literare, problema 
de presă literară, de editare, de tiraje, de distri
buție reală, de drepturi de autor, de traduceri ale 
literaturii noastre în limbi străine, ca și a capodo
perelor străine în limba noastră pentru ca, pe de o 
parte să facem cunoscut peste hotare specificul 
nostru național, iar pe de altă parte să comple
tăm fondul cultural accesibil prin traducere, tutu
ror românilor. ț

Și, cu siguranță, va ocupa un loc important dia- s
logul sci iitor-cititor, căci asta este în definitiv, £
cheia progresului literar. Pentru cine scriu scrii- |
torit? Care este interesul pe care-l naște scrisul 
lor, și care sînt cauzele lui ? Care este accesibili
tatea literaturii de astăzi, și cine trebuie să ac- <
ționeze și în ce sens pentru a se restabili unitatea ?
de limbaj între scriitor și cititor. Nu este de-ajuns 
pentru a alimenta o discuție de 4 zile?! E chiar 
prea mult. Vor rămîne încă probleme de dezbătut 
ae către revistele literare, de ziare și mesele ro- £
tunde. Pentru că procesul de afirmare al oricărei 
literaturi implică o evoluție permanentă. Dar Adu- 
narea scriitorilor poate aduce prin concluziile 
sale teoretice, ca și prin măsurile sale practice, o 
contribuție la realizarea unei ascendențe continue, 
pozitive în acest proces. |

______________________________

Am fost întrebat — de 
curînd — în public, dacă 
consider posibilitatea exis
tenței scriitorului fără o 
înaltă responsabilitate ci
vică în societatea contem
porană ?

Răspunsul meu — dat, de 
asemenea, in public — a 
fost că ta tot decursul is
toriei literare au existat, 
totdeauna, două feluri de 
mînuitori ai condeiului. 
Unii și-au folosit talentul, 
citeodată incontestabil, 
pentru obținerea unor re
zultate lumești demne de 
invidiat. Alții, insă, au În
cercat să-și aducă contribu
ția — In cazuri foarte frec
vente chiar cu nesocotirea 
propriilor lor interese per
sonale — la progresul artei, 
la propășirea neamului, la 
clădirea viitorului ome
nirii.

Există pe alocuri o ten
tație — omenească, dacă 
nu legitimă — aceea de a 
arunca, în pledoariile pro 
domo, vina unor naivități 
personale, de demult infir
mate de taseși actele și 
scrisul de azi al autorilor 
exclusiv asupra influențe
lor unei epoci, din fericire 
revolute, ca și cum insul 
care le-ar fi suferit ar fi 
fost un copil neajutorat, 
pe a cărui tăbliță de ceară 
stilul invizibil al timpului 
ar fi lăsat urme, fără ca 
minuitorul său să fi avut 
ceea ce se cheamă o con
știință. Și cînd vorbesc 
despre erori și sucombare 
la erori, nu vorbesc ta ne- 
cunoștință de cauză, sau 
pentru a arunca anateme. 
Ele mă privesc, nu ta pri
mul rînd, dar în orice caz, 
și pe mine. Mă prenumăr, 
printre tinerii, care, optînd 
matur in timpul războiu
lui. împotriva teroarei, au 
intimpinat zorii păcii cu o 
insațiabilă foame de iluzii, 
cedind apoi ispitei infan
tile de a crede că, ia is
torie. lumina avea să se 
facă tot atit de repede și 
definitiv precum intra soa
rele în casă la' sfîrșitul 
camuflajului concret de pe 
ferestre. Numai că și celor 
care, acum două mii de 
ani, visau în catacombele 
Romei epura unei terestre 
Civitas Dei, le-ar fi fost 
greu să conceapă existen
ța, peste ani, a unui Tor- 
quemada I Desigur, orice 
comparație șchioapătâ. lu
ată ad litteram, de aceea 
nu are de ce să fie gene
ralizată, nici atunci cînd e 
vorba de generația care a 
debutat în timpul ori ime
diat după război. în di
verse orașe ale țării, cu

Cred că — ta sensul 
adevărat a! curtatului — 
numai pe aceșt.a din urmă 
fi putem considera scrii
tori. Căci in conștiința lor 
trăiește și se manifestă

■ easta. De la grecii an- 
t.:t pină la Shakespeare, 
Eminescu, Petafi, Dylan 
.tmas, Arghezi — in su
fletele noastre răsună nu 
t .fx: frumusețea opere-

RESPONSABILI
TATE CIVICA

SZEMLER FERENCZ
cu o vigoare irezistibilă 
această calitate supremă, 
pe care o numim respon
sabilitate civică. Scriitorii 
cei mai mari ai lumii, ge
niile ne stau dovadă peri

lor lor. dar ți această răs
pundere de neuitat față de 
omeri-e. de care nici un 
creator adevărat nu poate 
scăpa, dacă vrea să-ți co- 
nir-te mesajul către se

menii săi — un mesaj, care 
după convingerea sa este 
în consonanță cu năzuințele 
cele mai înalte ale socie
tății din care face parte.

Dezbaterile apropiate) 
Adunări generale a scrii
torilor ne oferă un nou 
prilej pentru a dovedi te
meinicia acestei păreri. La 
baza discuțiilor purtate va 
sta, fără îndoială — ir) 
med manifest sau latent — 
convingerea că numai scri
itorul care se simte res
ponsabil, nu r.urnai față de 
soarta sa individuală, dar 
și față de soarta literatu
rii, va putea contribui cu 
toată puterea sa creatoare, 
cu toată individualitatea 
sa, cu întreaga lui artă la 
chemarea istorică, pe care 
fiecare generație este obli
gată s-o îndeplinească în 
interesul umanității.

profiluri distincte, cu un 
ton autentic îndreptățind 
încrederea celor ce le gi
rau promisiunile. Că din 
această generație, unii, de 
la început mai lucizi deat 
alții, au intuit coordonatele 
mai adinei ale transformă
rilor trăite, percepind și 
luminile și umbrele isto
riei, e o realitate. Că, intre 
dificultățile începutului, 
unii și-au consumat mulți 
ani ta tăcere căutările li
rice, nu e mai puțin ade-

tate prin încurajarea sis- 
teoattcă a voioșiei T La 
rima mea (ori a noastră, 
căci mulți avem de mult 
M ee ani) e cazul a ne a- 
MnM întregul dettin, cu 
momentele lui de euforie 
indreptățită. dar și de ve
selie superficială, cu anti
conformismul inițial, dar 
și cu perioada, să-i zicem 
pe nume, conformistă, că
reia unii dintre noi i-am 
plătit tributul cu caducita
tea dtor volume ! A-ți a- 
suma destinul, înseamnă

HI ASUM
PROPRIUL DESTIN...

VERONICA PORUMBACU

vărat. Că alții, de îndată 
ce aveau să-și dea seama 
de naivitățile lor. și-au a- 
firmat punctul de vedere 
nici asta nu se poate, mă
car de noi înșine, ignora ! ■ 
Ceea ce nu înseamnă că. 
în anii anteriori nu am do
rit să descopăr (poate toc
mai din pricina tinereții 
frustrate de război !) nu
mai frumusețea nu și gre
utățile începutului, numai 
entuziasmul nu și pricinile, 
atît de multiple, de amără
ciune, cu o bună credință 
autentică, neacoperită tot
deauna de bună știință și 
de luciditatea dobîndită 
abia după o serie de în
cercări cruciale. De ce 
mi-aș scuza propria naivi-

a-ți cerne viața, a ști ce 
rămîne și ce s-a spulberat 
din umila ta trecere pe 
pămint. A-ți asuma des
tinul, nu implică renega
rea, dimpotrivă angajarea 
și afirmarea idealurilor 
inițiale dar infirmarea ca 
om conștient și răspunză
tor de propriile acțiuni, a 
căilor bătute cîțiva ani, 
care te îndepărtau, nu te 
apropiau de acele idealuri, 
într-o lume a omului ali
enat de semeni și de sine, 
era legitim să dorești în
tîlnirea sufletelor între ele 
și a omului cu propriul 
său eu. Dar de atei și pînă 
la convingerea că, a doua 
zi după doborîrea opreliș
tilor materiale, această în-

tîlnire s-ar fi produs, defi
nitiv și irevocabil, era o 
eroare elementară de op
tică, o ignorare a ABC-ului 
istoriei ! Și nu e oare sem
nificativ că literatura sem
nificativă de azi, la noi și 
aiurea are, obsesiv, în mie
zul ei de foc și drama in
trusului și investigațiile 
erorilor și această aspirație 
a reîntîlnirii insului cu 
sine însuși ? De ce subli
niez răspunderea persona
lă, pot explica în două cu
vinte : Că am venit pe 
lume, e o întîmplare, un 
fapt trăit pasiv. Am fost 
născută, ca să zic așa, fără 
ca nimeni să mă întrebe 
dacă doream să mă pre
număr printre locuitorii 
acestei planete anno domni 
192... Dar că am trăit și 
trăiesc, e un verb activ, 
intranzitiv, un fapt res
ponsabil. Dacă nu voiam, 
imi puteam lua viața. Unii 
în lumea mare au și fă
cut-o. Deci a trăi, înseam
nă, pentru mine, a-mi ju
deca viața. Am încercat s-o 
fac, cu ani în urmă, chiar 
dacă lacunar și helas! hu- 
golian în aproximațiile
Generației mele“. încerc 

și acum să port un dialog 
critic, în primul rînd cu 
mine, în „Porțile". înain
tea altora, scriitorul are 
a-și cerceta singur desti
nul, a-și reafirma convin
gerile, nealterate, dar a se 
delimita de propriile erori. 
Numai așa, cred, se poate 
merge, lucid, mai departe. 
Tot restul (amendamente, 
transfer de culpe etc.), tot 
restul, zic, nu e literatu
ră... Poate că și aceasta e 
una din multiplele proble
me ce s-ar putea dezbate 
rodnic la Adunarea gene
rală a scriitorilor.

Vom vorbi despre istoria noastră prezentă
Personal, aștept Aduna

rea generală a scriitorilor 
drept confirmare a maturi
zării. mele spirituale, ca 
scriitor și ca om. Am pre
tenții mari și sper să nu 
fiu deziluzionată, cel puțin 
in punctele esențiale.

Vom vorbi despre com
petența profesională, des
pre competența intelectu
ală a tânărului scriitor, îm

MARIANA COSTESCU
bunătățirea vieții lui inte
lectuale.

Despre posibilitățile de 
afirmare în viața publică 
(pentru cei care au voca
ție), despre activitatea po
litică reală în cadrul 
U.T.C. a scriitorului tinăr, 
în vastul proces de demo
cratizare care caracterizea

ză întreaga activitate a 
Partidului nostru.

Despre contemporanii 
noștri, tinerii de la noi, în 
primul rînd, dar și din 
toate țările lumii, cei de-o 
vîrstă cu noi, în dezbatere, 
cei pe care ii interesăm și 
ne interesează. Poeții, am 
putea argumenta pentru 
înființarea unui grup Poe-

sie vivante în România — 
pentru 'difuzarea poeziei 
românești in lume — și 
pentru alte forme organi
zatorice ale vieții literare.

Dar în afara acestor im
portante probleme, tinerii 
vor ■ vorbi mai ales despre 
ei, despre istoria noastră 
prezentă, despre actualita
tea noastră. Aici stă partea 
cea mai importantă a dez
baterilor.

mmm

DESPKSCmS 

și smm
MIHAIL DAVIDOGLU

Ne mai despart pufine zile de Adunarea Gene
rală a Scriitorilor. Darea de seamă a fost întoc
mită. Mulți dintre noi, foarte mulți, din lungul 
sir de întrebări, de certitudini și incertitudini cîte 
le stau la inimă și le-au orînduit în minte pe cele 
mai de seamă și-s gata să le aducă de față în 
plenul colegilor de breaslă. Cum știu că nu sînt 
singurii care așteaptă să-și spună cuvîntul și l-au 
filtrat pînă la esență.

Mai ales că spre deosebire de trecutele întîlniri 
de acest fel, de astă dată nu va fi vorba de cuvinte. 
Dimpotrivă. Atmosfera generală, climatul pregă
titor al acestei Adunări se anunță a fi nu acel 
ol firitiselilor și nici al spectaculoaselor schimburi 
de floretă ce nu aveau alt rost decît să aducă noi 
laude la știința facondă și virtuozității verbale a 

cîteunuia, ci o sobră analiză a scrisului, a locului 
scriitorului în societatea noastră de astăzi.

în miezul Adunării noastre, chiar dacă în cele 
cîteva zile nu vor putea fi cuprinse decît unele 
aspecte ale scrisului nostru contemporan, liniile 
directoare se vor dezbate. De altfel, în ambianța 
generală a țării nici nu s-ar putea altcum. Fiindcă 
în entuziasmul și atmosfera de solidaritate și prie
tenoasă frăție ce străbate țara întreagă, poate că 
niciodată nu am avut un prilej și un climat mai 
propice să ne oprim cu probitate și luare aminte 
asupra a tot ce s-a scris bine și asupra celor ce 
nu pot fi socotite izbînzi în anii aceștia ce i-am 
petrecut împreună. Și mai cu seamă vom avea 
prilejul să ne spunem cuvîntul și în primul rînd 
să aplaudăm lucrările celei mai noi generații de 
scriitori, mesageri ai noului și care în stringenta lor 
nevoie de comunicare, cu o sensibilitate unică, 
suplinesc cu generoasa lor tinerețe și sinceritate 
tot ce ținea de meșteșugul deseori calp și poncif.

Dacă ar fi să ne oprim numai asupra acestei cea 
din urmă falangă de scriitori, cu întrebări și răs
punsuri despre om și destinul său, totul pus din- 
tr-un unghiu și o optică surprinzător de nemaiîm 
tîlnită și încă ar fi pline și rodnice zilele cîte ni 
le-am rezervat.

Dar cum reușitele tinerilor se refuză a fi în
țelese fără a-i 'alătura, așa cum trainic și firesc 
ei înșiși s-au alăturat, legîndu-se cu mii de fire 
de înaintașii lor, un loc de seamă va fi acordat 
creației „bătrînilor", tineri prin alinierea lor la 
mersul mereu înainte al epocii, precum și celor 
care prin ani și scris sînt călători între două ge
nerații.

Dealtfel, era și timpul ca printr-o curajoasă și 
cinstită incursiune în sectoarele cheie ale scrisului 
contemporan să se dea de o parte, înlăturîndu-se 
pentru totdeauna din aria scrisului prefabricatele 
unei pseudorealități de atelier și facilele jocuri și 
alunecări peste problemele și întrebările care ne 
mistuie și, elucidînd golurile și dubiile, să fie 
aduse la lumină adevăratele reușite ale creației 
noastre literare. Și nu sînt puține aceste reușite.

Numai astfel, integrați în spiritul veacului, cu 
urechea pe inima țării, scriitorii din țara noastră, 
tineri și bătrîni, întruniți în forul lor suprem, 
Adunarea Generală, vor putea porni mai departe 
spre a se dărui cu toată sensibilitatea, înzestrarea 
și puterea lor de muncă, răspunzînd cinstei de a fi 
glas și conștiință a poporului în ce are el mai bun, 
mai înaintat.
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CARE FAC INUTIL

Am discutat cu 14 profesori 
din satele județului Bihor o di
mineață întreagă. A existat ten
tația reproducerii ca într-un pro
ces verbal, a opiniilor exprimate. 
Pentru că, mulți, puțini, atîți 
cîți erau, cu frământările pe care 
le dezvăluiau trădînd îndrăzneli 
și limite, mulțumiri și nemulțu
miri, ambiții și renunțări, repre
zentau un etalon al promoției 
lor aflată de un an la catedră. 
N-am dat curs tentației în
trucît ne vom îngădui pe par
curs să adăugăm .date în plus 
pentru elucidarea unor chestiuni, 
ori în sprijinul unor revendicări 
justificate, chiar dacă ne pân
dește pericolul repetării.

Deocamdată vom reproduce, 
așa cum au fost formulate, 14 
răspunsuri la întrebarea „V-ați 
ales singuri locul de muncă sau 
obligați de împrejurări ?“

Prof. DOINA ILEA: Locul 
de muncă l-am ales singură dar... 
forțată de împrejurări. Fiind din 
Aleșd, aș fi vrut să am numirea 
cît mai aproape de casă. La re
partiție, în fostul raion Aleșd 
erau disponibile doar două pos
turi. Am luat ceea ce s-a găsit...

Prof. TEODOR ROMAN: Eu 
mi-am ales locul de muncă. Cu
noșteam satul dinainte și m-am 
bucurat cînd am văzut că pos
tul e liber...

Prof. VASILE TRIP: Am ob
servat la toți colegii mei dorința 
de a-și găsi un loc de muncă în 
apropierea satului sau comunei 
natale. Eu am reușit să mă stabi
lesc acolo unde am dorit. Din 
păcate, soția mea are postul în 
altă parte...

Prof. IOAN SIRB: Am termi
nat institutul la Timișoara, 
preferam un post în județul 
hor, fiind de aici. Media de 
solvire mi-a dat dreptul să 
primul la repartiție, dar pe 
ta cu posturile publicate 
găsit un loc lîngă casă. Mi s-a 
propus comuna Săcădat, am ac
ceptat și nu-mi pare rău, chiar 
dacă trebuie să fac naveta cu bi
cicleta. Întîmplarea a făcut ca 
totul sa fie bine. Am dat de o 
școală bună, de un colectiv în
chegat.

Prof. GHEORGHE DEHE- 
LEAN: Lucrez la școala pe
care mi-am dorit-o. Se vorbește 
mult despre instabilitatea cadre
lor didactice la sat. Ea provine 
de acolo că toți absolvenții vor 
să fie aproape de locurile natale. 
Cred că ar fi bine ca în regula
mentul de transferuri să se a- 
corde prioritate cadrelor didacti
ce care vor să se stabilească în 
satul natal.

Prof. FRANCISC OROSZ : 
Mi-am ales singur locul de mun
că și am fost fericit că am pri
mit un post în satul natal. Nici 
nu visam un post mai bun și nu 
voi pleca niciodată din comună.

Prof. RADU ZIMAN: Am 
plecat la școala unde am fost nu
mit fără ezitări. Dar, fiind oră- 
șean, m-am adaptat mai greu con
dițiilor specifice ale satului. Fa
cultatea ar trebui să țină seama 
de acest lucru și să ne pregăteas
că pentru a ne putea adapta mai 
repede . Școala sătească îți ofe
ră un vast cîmp de afirmare și 
de maturizare mai rapidă în pro
fesie.

Prof. AUREL ALBU: In ceea 
ce privește locul de muncă m-am 
gîndit și eu la un post mai a- 
proape de casă. Sînt mulțumit 
că l-am găsit.

Prof. MARIA 
Fiind căsătorită, 
lucrez împreună 
Nu

CÎMPEANU: 
mi-am dorit să 
cu soțul meu. 

s-a putut și facem naveta.
Pentru noi, cei căsătoriți, situa
ția este întotdeauna ceva mai 
vitregă...

Prof. VASILE GABOR: Școa
la în care lucrez este cea dori
tă de mine. îmi place colectivul 
de profesori, mă simt bine aici...

Prof. ANA LUCA: In ceea 
ce privește locul de muncă, 
m-am orientat să fiu aproape de 
casă, de părinți. Și am găsit...

Prof. NISTOR HO1TA : N-am 
întîmpinat probleme la repartizare 
avînd o specialitate foarte cău
tată. Predau desenul.

Prof. IULIU PAPPAI: Vroiam 
un post lîngă casa părintească, 
dar n-am găsit. Așa că, m-am 
dus la Ciacova. Sper să rezolv 
în așa fel îneît să mă apropii de 
satul natal...

Prof. MARIA CHERESTEȘI: 
Da, mi-am ales singură locul de 
muncă, din ce era de ales... 
Știam încă din studenție că locul 
nostru e la țară. Am înțeles și 
am prdcedat în consecință. De 
școală sînt foarte mulțumită.

-—r

Toate se petrec sub privirile ne- 
păsătoare ale tovarășilor din 
consiliile populare, ori conduce
rile unităților agricole socialiste, 
în schimb toți își trimit copiii 
la școală, cu pretenția să fie su- 
pravegheați, educați și instruiți. 
Și tot în schimb, nu uită, adesea, 
să găsească profesorilor tot felul 
de însărcinări, care de care mai 
„legate" de specialitatea lor.

In sfîrșit, să admitem că pro
fesorul și-a rezolvat — bine, 
rău — treburile gospodărești, 
care, aparent, îl afectează numai 
pe el și se dedică școlii, 
aici de pus o întrebare : 
oferă 
exercita profesiunea pe coordo
natele 
de a 
ne-au 
gazda 
nizate 
început potrivit căreia „școala să
tească a căpătat alte dimensiuni" 
ci aduc argumente asupra unoi 
neajunsuri existente, care pot a- 
tenua parțial aceste dimensiuni. De 
fapt, tinerii profesori vorbeau cu 
vădită plăcere despre școlile noi 
în care lucrează, despre altele 
care sînt în construcție ; unii au 
vorbit despre biblioteci, labora
toare, material didactic — cu 
alte cuvinte, despre existența 
echipamentului necesar procesu
lui didactic. Să nu ne ascundem 
însă după afirmații globale, 
pentru că între ceea ce ar trebui 
— și ar putea fi — școala sătească 
și ceea ce este uneori, distanța 
apare îndeajuns de mare. Nici 
măcar nu putem spune că invi
tații noștri erau foarte preten-

E și 
. Ce îi
școala pentru aș putea 

contemporane ? înainte 
transcrie impresiile ce 

fost relatate despre școlile- 
subliniem că datele fur- 
nu contrazic afirmația de

nă doar ceea ce se petrece în
tre zidurile clădirii care o găz
duiește, pentru tînărul profesor 
care muncește la țară asperități
le vieții nu se sfîrșesc aici. Ceea 
ce urmează este o chestiune de 
conștiință sau, dacă termenul 
sperie — o latură a eticii profe
sionale. La sat, tînărul cadru di
dactic s-a văzut pus deodată în 
fața a două situații, pentru el, 
cu totul neobișnuite: 1) nevoia 
de a convinge unii părinți 
să-și trimită copiii la școală, în
trucît învățământul nostru este 
nu numai gratuit, ci și obligato
riu și 2) nevoia de a opune re
zistență minimei rezistențe a 
unor

te se 
general 
școlii trecîndu-i___
elevii care n-o frecventează și 
nu învață. De aici, conflicte cu 
părinți, cu organe locale și chiar 
în consiliile pedagogice. Timp 
irosit, drumuri bătute zadarnic, 
insatisfacții — toate atentînd 
fraudulos la esențialul activității 
cadrului didactic.

Reiese din acest suc
cint tablou, că strîngerile 
de mină și festivitățile 
sînt necesare dar nu sufi
ciente pentru a-1 ajuta pe 
tinărul profesor să se în
cadreze. rapid și deplin, 
în profesie. Mai impor
tant ni se pare ceea ce 
urmează după strîngerile 
de mină, pentru că inte
grarea — acest cuvînt în

nostru de astăzi ? Inter
locutorii noștri au spus un 
adevăr și nu ocolim să-1 
transcriem. Deși nu se 
uită niciodată să se vor
bească despre misiunea 
nobilă a profesorului și 
obligațiile lui ca intelec
tual al satului, pe filiera 
faptelor există foarte mul
te goluri de solicitudine. 
Se practică regimul prefe
rențial față de ceilalți in
telectuali ai satului — me
dicul, inginerul agronom ; 
nimeni nu vrea să le știr
bească acestora din benefi
cii, dar e firesc și obliga
toriu ca tînărul profesor să 
se bucure de același trata
ment 
trebui 
putui, 
tului 
actul 
gatoriu

„preferențial". Ar 
început cu... înce- 
Notabilitățile sa- 
să nu ignore 

simplu șî obli- 
pentru o gaz

dă, de a face cunoștință cu 
profesorii care vin în școa
la satului. Ce se întîmplă 
cînd fleacurile acestea de
vin probleme, am văzut : 
timp, energie și entuziasm 
măcinate nemilos, răpite, 
de fapt, școlii și nevoilor ei, 
în cele din urmă, gesturile 
grăbite sau absența ori
cărui gest de atenție, mîh- 
nesc pe tînărul profesor 
atentînd, în final, la sta
bilitatea cadrelor didacti
ce. N-am insista atît dacă 
n-am avea convingerea că 
totul s-ar putea rezolva
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Tînărul

Aparent problemele atît de a- 
cute ale prezentării profesorilor 
la catedrele satului sînt pe cale 
de dispariție. Nu înfrumusețăm 
o realitate, de asta am și repro
dus. Sigur că lucrurile stau așa 
poate și din cauza că, tînărului 
absolvent al Institutului pedago
gic de 3 ani îi este mai limpede 
de la început unde v-a fi nu
mit, și-și face studenția gândin- 
du-se tot timpul că v-a profesa 
la țară. Sigur că și el are anumi
te preferințe — și bine ar fi dacă 
s-ar putea ține seama de ele —, 
dar, indiferent dacă îi sînt satis
făcute, ori nu, prezența sa la 
post este indiscutabilă. Am con
statat'un anumit grad de înțele
gere și la absolvenții universită
ților care se . prezintă. la posturi 
(printre interlocutorii noștri erau 
și absolvenți ai universităților), 
ceea ce ne dă dreptul să nu mai 
considerăm astăzi, ca acum cîți- 
va ani, problema nr. 1 a tînăru
lui profesor — prezentarea la 
locul de muncă. N-o vom igno
ra, întrucît nu poate fi tre
cută sub tăcere din moment ce 
un anumit procent de absolvenți 
nu se prezintă la locul de mun
că o vom aborda la proporțiile-i 
de azi și nu vom lăsa deoparte 
nici ce depinde de tînărul pro
fesor, nici cauzele exterioare.

Lucrurile se petrec cît se poa
te de simplu și aproape mereu 
la fel : după festivitățile care 
încheie 3 sau 5 ani de învăță
tură urmează alte festivități, de 
proporții mai mici, în care noii 
profesori sînt primiți cu strîngeri 
de mîini, cu felicitări și în- 

Proaspeții profesori 
desuetă această 

sărbătorească, o 
un moment fi-

de mîini, 
demnuri. 
nu socotesc 
manifestare 
așteaptă ca 
resc, care face mai ușoară tre
cerea la profesie. Dar, de la 
festivul integrării Ia integrarea 
reală drumul se complică prin- 
tr-o mulțime de hățișuri. Interlo
cutorii noștri ne-au condus prin 
aceste hățișuri, dezvăluind partea 
mai puțin romantică a de
butului lor la catedră. Tinerii 
profesori ne-au prezentat zes
trea lor modestă cu care își în
cep activitatea. Noi nu i-am 
spune modestă, întrucît ea însu
mează lucruri de preț: entu
ziasm, visuri, planuri, cunoștințe. 
Dar, oricît ar fi de puțin preten-

cu această „zestre", plus 
indemnizația de instalare, nu se 
poate începe o viață indepen
dentă. Pentru că, după strîngeri
le de mîini și urările de succes, 
nu se poate să nu te gîndești 
unde vei locui, unde vei mînca, 
cum arată școala sau biblioteca, 
dacă vei găsi solicitudinea do
rită la organele locale, ca și la 
satul întreg. Nimic și nimeni 
nu-i poate acuza că își pun — 
uneori cu acuitate, uneori tre
când pe planul doi vise și pro
iecte aduse din studenție — a- 
semenea probleme, mai cu sea
mă că nu sînt eliberați de acest 
gen de preocupări de cei în 
drept să o facă. Pe ce se bazează 
afirmația ? Pe niște situații evi
dente relatate de cei care au 
trecut prin experiența începutu
lui de activitate. Tînărul profe
sor Vasile Gabor, repartizat în 
satul Ursad, comuna Șoimi, 
nu-și amintește cu plăcere de 
începutul carierei sale didacti
ce : cîteva zile a fost nevoit 
să-și caute locuință, cîteva 
nopți să doarmă unde nimerea ; 
acum are locuință și n-are lemne, 
își împarte timpul liber între 
consiliul popular și școală — doar 
doar xrâ obține pentru luna de
cembrie măcar, lemne. Profesoa
ra Maria Cîmpeanu din comuna 
Măgești, satul Butan, a înțeles că 
nu este posibil să aibă un post 
în sat cu soțul ei dar nu înțele
ge de ce a trebuit să stea o 
iarnă în frig, pentru că nu i 
s-au dat lemne, și de ce are a- 
ceeași perspectivă pentru iama 
care vine ? Sau de ce colegii lo
calnici au trebuit să-i procure 
locuința, fiind la discreția gaz
delor care-i fixează o chirie de. 
speculă, cînd toate aceste proble
me, de competența consiliului 
popular, ar fi putut fi rezolvate 
mai repede, mai bine, scutind-o 
de neplăceri și hărțuieli. Ma
ria Cheresteși, profesoară în co
muna Chereciu, încerca să afle 
răspunsul la întrebarea „de ce 
toți inginerii agronomi și medicii 
au locuințe asigurate, sănătoase, 
plăcute iar profesorii nu". Profe
sează de o lună și jumătate timp 
în care a adunat destulă amără
ciune : camera mică, fără soare, 
plătită scump, a obținut-o greu, 
cu ajutoiul unei colege. Lem
nele, „eterna poveste", sînt de 
domeniul viitorului, — dar care 
viitor? Pînă atunci, abia așteap
tă să ajungă în cancelaria școlii 
unde cel puțin e cald. Servitul 
mesei, o altă aventură, deși po
sibilitatea asigurării cadrelor di
dactice cu o masă regulată ai 
putea fi preluată de cantina 
grădiniței. încercînd să se ajute 
între ei, tinerii profesori au a- 
juns la un sistem de organizare 
original : colegii care fac naveta 
în orașe sau comune mai dezvol
tate se ocupă de aprovizionarea 
celorlalți (profesoara Doina Ileă, 
satul Borozel, comuna Borod, ca 
să luăm un singur exemplu, îi 
aduce zilnic unei colege pîine, 
întrucît în sat n-o poate obține), 
profesorii 
paturi 
ințe 
cîteva

țioși. Dimpotrivă. Erau lucizi 
știind exact cit și ce pot cere. 
Dar se lovesc de lipsa unei tru
se de disecție, a unui echer sau 
compas, de hărți ori aparate 
simple de fizică, de substanțe 
pentru experiențe de chimie și 
alte Qsemenea „mărunțișuri" care 
îl îngrădesc pe profesor în ex
plicarea unor fenomene și teorii. 
Oricît ar părea de ciudat, situa
ția aceasta se explică nu atît 
prin imposibilitatea mijloacelor 
de dotare a școlilor cu aseme
nea 
tica 
obligația de 
care " 
nări,

cărcat de semnificații — 
este un proces mai înde
lung și, după cum am vă
zut, cu multe implicații 
și nuanțe ținînd de indi
vid, dar și de specificul 
locului, de tradiția școlii, 
de răspunderea celor care 
conduc treburile satului 
și de al ți factori. Ne-am 
ferit de cuvinte mari, răsu
nătoare, întrucît ni s-au 
părut de prisos, dacă nu 
jignitoare, la adresa proas
peților absolvenți care 
— mai este nevoie 
să o spunem ? — au 
dovedit că își cunosc 
îndatoririle sociale

mult mai simplu și mai 
direct de către cei in 
drept. Dacă nu din obli
gație, măcar ca răspuns la 
dorința celor mai multi 
dintre tinerii profesori de 
a-și exercita meseria acolo 
unde este nevoie de ei. Și 
nu este o vorbă aruncată 
în vînt, o autentifică de
clarațiile transcrise chiar 
în acest material.

PREZIDEAZĂ
Cf CLIMAT

• S-ar putea realiza un studiu privind nece
sarul cadrelor didactice în școlile sătești și în 
funcție de acesta se poate iniția o activitate 
de orientare profesională în rîndul elevilor 
proveniți de la sate pentru ca aceștia, cu pre
cădere, să îmbrățișeze cariera didactică și să 
se reîntoarcă în satele lor.

• Susținem opinia ca la transfer să aibă 
prioritate profesorii care vor să se întoarcă în 
satul natal. N-ar fi rău, dacă s-ar opera o miș
care de cadre care să aducă la catedrele sătești 
profesorii din localitate.

e Repartizarea cadrelor didactice în școli să 
treacă în competența inspectoratului județean, 
la dispoziția căruia să fie pus numărul cores
punzător de cadre didactice și nu cum se pro
cedează în prezent cînd numirea pe școli o face 
comisia centrală de repartizare.

«' Firesc ar fi să se instituie un concurs pentru 
ocuparea posturilor la licee, competiție care ar 
deschide o altă perspectivă de afirmare profe
sională tinerelor cadre didactice și ar repre
zenta, implicit, un stimulent pentru autoperfec- 
ționare.

© Tînărul profesor simte nevoia unei delimi
tări mai exacte a atribuțiilor ce-i revin în viața 
socială a satului. E o cerință justificată și ar 
trebui soluționată pe cale oficială.

SCOLII SATESTI ?

de 
cînd 

lemne

localnici asigură 
dormit ori locu- 
au relații, sau 

de încălzit.

(Am fost chiar martorii 
recomandări de genul: 

singur
unei
„de ce nu vă cumpărați _ 
o trusă de disecție ?“ ca și cum 
statul n-ar aloca fonduri pentru 
o asemenea înzestrare). Interlo
cutorii noștri nu s-au simțit nă- 
păstuiți, dar onestitatea ne o- 
bligă să subscriem la observația 
făcută, semnalînd că materialele 
didactice se cam opresc, de pre
ferință, în școlile de la centru. 
Lucrurile au intrat în obișnuit : 
organele de învățământ nu le 
repartizează pînă în cele mai 
îndepărtate școli, iar directorii 
nu prea insistă să le primească 
deși, nu în puține cazuri, s-a do
vedit eă acestea nu lipsesc din 
magaziile inspectoratelor. Nu, nu 
se simt năpăstuiți. Au o mare 
dorință să-și facă profesia așa 
cum au învățat-o în studenție și 
încearcă să suplinească prin .pro
priile puteri golurile existente. 
Și cum de inițiativă nu duc lip
să, confecționează material di
dactic, încropesc laboratoare, 
sau, în lipsă de spațiu, transfor
mă clasele în laboratoare „ad- 
hoc".

Dar cum „școală" nu înseam-

in funcție de conștiința 
lor, le realizează — mai 
bine sau mai puțin bine. 
Această cunoaștere exac
tă a îndatoririlor nu pre
supune că-i putem 
priva de ajutorul de care 
au nevoie pe toate planu
rile. Tînărul vine la cate
dră după ani de studiu 
și, indiferent dacă provine 
de la sat ori de la oraș, 
el a beneficiat, ca student, 
de un anumit confort, ce
rințele spirituale i-au fost 
satisfăcute la un anumit 
nivel. Revenind, sau ve
nind pentru prima oară 
în sat, deodată se răs
toarnă valori, obișnuințe, 
i se limitează niște nevoi. 
El are luciditatea să înțe
leagă realitatea și este 
foarte departe de a se 
crede un apostol. De ce 
să-î complicăm însă exis
tența șî să-i coborîm satis
facerea unor nevoi 
rituale, de confort 
activitate mai jos 
decît o poate oferi

spi- 
și de 
chiar 
satul

Răspunsul la această întrebare 
îl adunăm din frînturi de gîn- 
duri și idei, îl descoperim expri
mat „printre altele", cu destule 
rețineri și ezitări. întrebarea 
noastră a surprins, tinerii profe
sori nu știau dacă să se declare 
mulțumiți, ori nu, de climatul 
cancelariei luat ca simbol al 
vieții spirituale a școlii. Ne 
oprim la o confesiune care spu
ne foarte mult și care aparține 
profesorului de matematică Va- 
sile Trip : „Pleci din facultate 
cu vise, gînduri și planuri foarte 
mari. Ajuns în școală, începi să 
te ocupi de alte lucruri, foarte 
mărunte, fără perspectivă, cu 
totul altele decît cele la care ai 
gîndit. Mă întreb : sînt inten
țiile noastre prea fanteziste ? 
Sau există un barem prea mic 
de cereri, o anume obișnuință li
mitată și limitativă potrivit căreia 
atît ești obligat să dai la sat ?“

Tulburătoarele frămîntări ale 
profesorului de matematică au 
rămas suspendate undeva deasu
pra atmosferei dialogului nostru. 
Colegii lui în ale discuției au în
ceput să caute prin experiența 
lor de un an elementele care 
s-ar putea înscrie la acest ca
pitol. Ur. calcul școlăresc ne-ar 
conduce la următorul bilanț. Dis
cuțiile din recreații între profe
sori despre „ce s-a întâmplat as
tăzi în clasă“ ; schimbul de opi
nii despre evenimentele aflate 
din ziare, lectura unei poezii so
cotită de profesorul de română 
interesantă și pentru ceilalți ; co
mentarii asupra unui film sau 
program de televizor; asistența 
la ore a directorului ; sfatul pe 
care îl dă cadrul didactic cu ex
periență celui tînăr; satisfacția 
de a găsi o. frază expresivă pen
tru o analiză gramaticală ; abo
namentul la „Colocvii", „Sătean- 
ca“, „Gazeta învățământului",

„Magazin istoric", „Revista de 
pedagogie" și „Cutezătorii” ; sis
temul de ajutorare perfecțat în
tre cei calificați și profesorii su
plinitori care-și completează stu
diile superioare... Mult sau puțin 
— atît am reușit să aflăm.

Cei mai tineri membri ai co
lectivelor profesorale 
școli ne-au conturat un 
vers intelectual care a _ 
venit* din păcate, și al lor. Ni
mic din ceea ce au înscris ei aici 
nu este de contestat.Dar totul la 
un loc este foarte modest. N-o 
spunem cu un ton jignitor, ci 
cu regretul că n-am putut con
semna mai multe componente 
în climatul care patronează pro
fesia lor. Nu pot ei mai mult ? 
Nu vor ei mai mult ? Nu știm, 
deși, tot așa din frînturi de gîn
duri exprimate, putem închega 
o explicație, departe, după păre
rea noastră, de a fi completă și 
la care așteptăm completări, a- 
dăugiri și — de ce nu ? — poate 
infirmări. De fapt, explicația pe 
care am găsit-o are două laturi: 
una de factură intelectuală, alta 
ținînd de conduita morală. Spe
cificitatea activității profesorului 
de la catedra școlii sătești își 
pune amprenta asupra dezvoltă
rii sale intelectuale. Amintim 
despre perfecționare și autoper- 
fecționare dar nu putem să tre
cem cu vederea puținătatea ele
mentelor care facilitează acest 
proces în sat. Nu se poate vorbi 
despre un sistem de perfecționa
re pe plan local la care să con
tribuie experiențe de o mare di
versitate în aceeași specialitate 
cînd știut este că profesorul de 
matematică sau română — și de 
oricare altă specialitate—este a- 
desea singur. Din această cauză și 
comisiile metodice sînt mixte și 
nu pe obiecte. Și este la fel de 
greu să vorbești despre ajutorul 
pe care cadrul didactic cu expe
riență îndelungată îl poate da 
celui începător, întrucît realita
tea bine cunoscută arată că la 
sat ponderea numerică o consti
tuie cadrele didactice tinere și 
destul de multi profesori în curs 
de calificare. In aceste condiții, 
centrul de greutate ar trebui mu
tat spre sistemul autoperfecțio- 
nării. Dezideratul întîlnește ba
riere pe traiectoria realizării, în
trucît mijloacele care le-ar putea 
sluji în acest scop sînt destul de 
limitate : avem în vedere puțină
tatea lucrărilor și publicațiilor 
de specialitate care să li se adre
seze în mod expres, greutatea de 
acces spre cele existente prin 
lipsa unor biblioteci cu sistem 
de împrumut prin poștă, inexis
tența unui sistem bugetar care să 
ușureze procurarea de către 
școală a materialelor absolut ne
cesare perfecționării cadrelor di
dactice. Nu este mai puțin ade
vărat că, peste aceste greutăți 
reale se grefează un soi de re
semnare în virtutea căreia tînă
rul profesor pierde treptat de
prinderi intelectuale formate în 
anii studenției. De aici, pînă la 
justificarea comodă, că ceea ce 
știe îi ajunge să-și practice pro
fesia în sat — este numai un 
pas, și nu sînt puțini cei care-1 
fac. Iar dacă mai adăugăm la 
toate acestea faptul că ‘navetis- 
mul practicat de unii profesori, 
din vina sau nu din vina lor, le 
fură nemilos o mare cantitate de 
timp, tabloul cauzelor care mic
șorează sfera universului intelec
tual al profesorului apare mai 
întregit. Dar nici măcar nu ne 
putem opri aici în enumerarea 
cauzelor, căci mai sînt și acele 
laturi morale care, indirect, se a- 
lătură celor semnalate. Am des
coperit la interlocutorii noștri 
frămîntări de neignorat. Cineva 
vorbea de invidie, mâhnit că nu
mirea unui proaspăt absolvent 
de facultate nu produce întot
deauna bucurie, ci frecușuri și 
suspiciuni; privit ca o primejdie 
pentru o catedră ocupată de su
plinitor, profesorul calificat are 
uneori parte chiar de bețe în 
roate. Apar șicanele, intrigile, po
lițele plătite, toate, în ultimă in
stanță, avînd repercusiuni asupra 
pregătirii elevilor. (Ne-a fost re
latat un exemplu , care exprimă 
plastic o asemenea stare de spi
rit : în clasa unui tînăr diriginte, 
un coleg care se simțea „amenin
țat" de înlocuire s-a „răzbunat" 
notînd cu 4, 14 elevi într-o sin
gură oră. Ce vină aveau elevii ? 
Nu știm). Situația atinge uneori 
ridicolul : o ținută vestimentară 
corectă este considerată o extra
vaganță, i 
potriva calităților cerute ___
profesor, — politețea și buna 
creștere — mofturi, o inovație în 
procesul de învățământ, carie
rism, refuzul de a coborî apro
pierea de săteni la paharul de 
vin băut în circiumă — snobism. 
Destul și-atît ca să amărască pe 
omul tînăr, hotărît să-și facă 
bine profesia, să-i abată gîndu- 
rile de la ceea ce socoate esen
țial în activitatea lui, determinîn- 
du-1 în cele din urmă să abdice 
nu numai de la principii ale 
profesiei, ci și de la principii de 
viață. Firește, nimeni nu poate fi 
de acord, că se renunță chiar a- 
tît de ușor la obligații și auto-o- 
bligații.

din 
uni- 
de-

un limbaj ’ ales — pe 
‘ J unui

UF FACOLTATE
Cel mai frumos omagiu adus 

de absolvenți, facultăților care

i-au pregătit a fost părerea una
nimă că în practica muncii di
dactice volumul de cunoștințe 
primit este îndestulător. Și tot 
facultățile le-au transmis credin
ța că nu au voie să se oprească 
aici. Și nici nu se opresc, spre 
meritul lor. Uzura cunoștințelor. 
— o știu ei foarte bine — este 
astăzi uluitor de rapidă și dacă 
n-o preîntâmpină cum se cuvine, 
îi amenință plafonarea, poate 
chiar descalificarea. Dacă am a- 
plica la scara întregii promoții 
procentajul furnizat de numărul 
restrâns al profesorilor cu care am 
stat de vorbă, ar rezulta că trei 
sferturi din absolvenții institute
lor pedagogice de 3 ani urmea
ză, sau intenționează să o facă, 
cursurile universitare. Dar să nu 
ne autoliniștim, căci lista datorii
lor neonorate de facultăți este 
încă destul de mare. Ne luăm 
permisiunea să o transmitem fa
cultăților pe această cale, deși 
nu toate țin de domeniul noută
ților.

• Tinerii profesori nu învață 
și nu știu în cele din urmă să 
fie diriginți, motiv pentru care 
ora de dirigenție devine o po
vară.

• Au foarte multe dificultăți 
în munca cu părinții, explicabile 
prin vîrsta și lipsa lor de expe
riență, iar facultatea 
nimic pe acest plan.

• Destul de multe 
ceput de activitate 
greutăți la alcătuirea

nu le dă

luni la în- 
întîmpină 

o___ ... planurilor
de lecții, n-au experiență în pla
nificarea materiei, în folosirea 
orelor care, prin program, rămîn 
la dispoziția profesorului; facul
tatea le-a rămas datoare și în 
acest sens.

• Activitatea extrașcolară con
stituie ' o necunoscută pe planul 
modalităților practice de organi
zare a unor excursii, vizite, sim
pozioane, cercuri literare etc.; 
sîntem nevoiți să adăugăm din 
nou că facultatea este în restan
ță și aici.

• Munca cu pionierii continuă 
să fie cunoscută doar principial. 
Asta pentru că și cursul au
diat în faultate a avut același 
caracter, motiv pentru care se 
descurcă fiecare cum poate.

• Tînărul profesor intuiește 
doar atribuțiile ce-i revin și căile 
de rezolvare, ca membru al co
lectivității satului, întrucît facul
tatea l-a lipsit de îndrumările 
necesare.

E ușor de constatat că toate 
observațiile țin de ceea ce este 
și, mai cu seamă, de ceea ce ar 
trebui să fie, practica pedagogi
că a voitorului profesor — acum 
prea restrinsă, prea teoretică. 
Foarte multe din dificultățile în- 
tîlnite de debutantul la catedră 
s-ar putea soluționa mai lesnicios 
dacă punțile de legătură dintre 
el și facultate ri-ar fi tăiate" o da
tă cu actul absolvirii. Ziarul a 
mai făcut propunerea ca facul
tățile să găsească o modalitate 
de a permanentiza legăturile cu 
foștii studenți și revenim asupra

FA POEZIE?
Despre tinerii profesori și de

butul loi la catedră puteam să 
scriem și altfel, mai cald, mai 
sentimental, am spune, cu mai 
multe epitete și metafore. A- 
veam și elemente care se pretau. 
O meritau și profesorii pe care 
i-am cunoscut. O merită cu sigu
ranță și alții. Am renunțat cu 
bună știință la episoade emoțio
nante, n-am scris despre reveni
rea tinerilor ca profesori, în șco
lile unde odinioară au învățat, 
despre întâlnirea între fostul elev 
— azi profesor — și fostul pro
fesor — astăzi coleg de catedră 
și ineditul dublei sărbători — pro
fesor nou, școală nouă. Ne-am fe
rit de elogii la adresa unor oa
meni care și-au dovedit dragostea 
pentru școală, dar și pentru sat, 
prin simplitatea și firescul cu care 
au primit repartiția și s-au pre
zentat la posturi. Am evitat toate 
acestea nu pentru că despre ele 
s-a mai scris, ci pentru că profe 
sorii înșiși nu se simt niște eroi, 
niște robinsoni contemporani ui
tați în locuri izolate și constrânși 
să înceapă totul de la capăt. Ni 
s-a părut un act de echitate fața 
de ei să trecem peste toate aces
tea și să dezvăluim partea mai 
concretă a începutului de carieră 
întrucît tocmai partea aceasta a- 
sigură romantismul profesiei.

Dacă printre filele dosarului 
nostru au rămas și pagini albe, 
și cu siguranță au rămas, trans
ferăm tînărului profesor, și nu 
numai lui, oficiul de a le com
pleta.

Pagină realizată de 
LUCRETIA LUSTIG, 

MARIETA VIDRASCU
..... 1



PAG. 4 SCINTEIA TINERETULUI

In continuarea discu
ției noastre despre pro 
movarea tinerilor cerce
tători, despre locul lor în 
frontul științific româ
nesc, suplimentul știin
țific al ziarului nostru 
inaugurează de astădată 
un corocviu în legătură 
cu DOCTORANTURA 
CA MIJLOC DE PRIM 
ORDIN ÎN CALIFICA
REA ȘTIINȚIFICA.

Primele luări de cu- 
vînt pe care le publi
căm, subliniind cîteva 
păreri generale în legă
tură cu sistemul de doc. 
torantură, invită la o 
amplă discuție în legă
tură cu eficiența docto- 
ranturii, discuție la care 
îi invităm să-și spună 
cuvintul atit pe docto
ranzi cit și pe conducă
torii lor științifici, ca
drele de specialitate care 
lucrează in producție, io 
învătămint, in institute
le de cercetări.

TEZELE
Dl DOCTORAT- 

contribulii 
originale ci nu 
lucrări destinate 
anonimatului

Fără îndoială că doctorantura este în prezent una din căile 
care creează condițiile necesare pentru o specializare înaltă 
într-un domeniu bine determinat.

Avînd în vedere aceste considerente sînt de părere că docto
rantura, cu toate că în forma actuală răspunde mai mult ca în 
trecut necesităților, mai cuprinde o seamă de neajunsuri. De 
exemplu, nu există întotdeauna conducători științifici pentru 
anumite probleme de specialitate cu toate că la catedre sau în 
institute sînt în realitate cadre care' pot foarte bine să înde
plinească acest rol de maximă importanță, dar nu au dreptul. 
Astfel, la catedra de psihologie a Universității din București, 
pînă în prezent au dreptul de a conduce doctoranzi doar doi 
profesori, deși practic există posibilitatea de a se acorda aces
te drepturi și altor specialiști care se bucură de prestigiu atît 
în țară cît și în străinătate. Aceste cadre didactice au funcțio
nat în calitate de conferențiari de foarte mulți ani, iar în pre
zent li s-a acordat titlul de profesor universitar, fără însă a 
li se acorda și dreptul de a fi conducători științifici. Și acest 
lucru este absolut necesar deoarece, ei și numai ei pot con
duce eficient anumite teze de doctorat care intră în profilul 
specialității lor. Iată de ce consider că ar fi bine ca organele 
în drept să studieze cu- mai multă atenție posibilitatea de 
acordare a dreptului de conducător științific acelor cadre de 
care este absolută nevoie.

Tot organele în drept, respectiv Ministerul învățămîntului, ar 
trebui să acorde mai multă importanță trimiterii în străinătate 
a celor care sînt înscriși la doctorantură în schimb de experi
ență la diferite centre științifice, internaționale, de prim rang 
sau la diverse congrese care au în program tocmai probleme

înrudite cu anumite teze de doctorat. în felul acesta, cu sigu
ranță, nivelul cercetărilor și respectiv al lucrărilor va crește 
considerabil. Trimiterea în străinătate a tinerilor doctoranzi 
nu se face în măsura în care acest lucru ar fi necesar ; în 
schimb sînt trimiși în străinătate într-un număr mai mare de- 
cît ar fi normal, specialiști deja formați.

Despre felul cum decurge procesul doctoranturii ar mai fi 
multe de spus. Aș vrea să mă opresc doar la un singur aspect. 
Este vorba, în principal, despre soarta tezelor de doctorat. 
De cele mai multe ori lucrările nu sînt publicate. Existenta 
acestei stări de lucruri are desigur numeroase cauze. In 
primul rînd mi'se pare că este vorba de o concepție greșită 
din partea unor doctoranzi care <iu văd în lucrare decît cîști- 
garea propriu-zisă a unui titlu științific, nu chintesența unor 
strădanii în cercetare prin care să aducă contribuții originale. 
Temele de dizertații nu sînt, de asemenea, alese pe profilul spe
cializării fiecărui candidat. La aceste fapte se mai adaugă, după 
părerea mea, și capacitatea jsau incapacitatea conducătorului 
științific, exigența sau dezinteresul acestuia. Nu întotdeauna, 
conducătorul științific militează pentru o lucrare de înaltă ți
nută teoretică. Și nu întotdeauna comisiile acceptă numai te
zele într-adevăr merituoase. La cortegiul de cauze putem adău
ga și barierele pe care tinerii doctoranzi le întîlnesc în cadrul 
editurilor care nu sînt dispuse să publice lucrările unor necu- 
noscuți. N-ar strica, după părerea mea, dacă în cadrul unor 
edituri s-ar forma o colecție specială dedicată acestui scop...

Asist, univ. EMIL VERZA
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Există foarte multe cazuri în care candidam: es:e de fapt, 
propriul său oonducător. Și rezultatul se covedes:e - 
mai bun caz. satisfăcător. Alteori insă doctoranzii îți madi- 
fică factura specialității din nevoia de a ae încadra în ape- 
cialitatea conducătorului. Fără discuție acest ee->. de spe
cializare nu este eficient. Tocmai din astfel de motive ne 
trebuiesc conducători științifici capabili și un ruxnenciator 
general de specializări posibile prin doctorantură mult mai 
extins și mai diferențiat decît cel actual. Un asemenea no
menclator nu poate fi obținut decît dind dreptul de con
ducere tinerilor specialiști care și-au demonstrat prin 1»- 
crări apreciate capacitatea științifică.

Toate cele spuse pînă acum se bamază în primai râd pe 
experiența centrului de mecanica solidelor In acest dome
niu. Unul dintre meritele activității unora dintre institaMte 
de cercetări a fost formarea unor specialiști tineri rectrtos-

Institutele de cercetări 
si titlurile științifice

Perspectivele școlii specialiștilor
cuți atît în țară cît și îa străinătate*. Centrul 
solidelor ne aduce un PTwnphi condadoi 
direcție. Ducîndu-și activitatea in ***»**.•»***

exemplu, nu-și poate susține astăzi doctoratul decît în cadrul 
unei facultăți de chimie industrială. Este clar că specializarea 
i crcetătorului se face astăzi după absolvirea facultății, și această 
specializare, dată fiind întrepătrunderea disciplinelor se poate de
părta de formația inițială. Astfel nu este surprinzător, de pildă, 
ca un inginer chimist să se ocupe de medicamente, sau chiar de 
biochimie. Un astfel de cercetător, oricît de valoros, este handi
capat de faptul că o teză de doctorat tratînd probleme ale do
meniului in care lucrează și care implică o serie de cunoștințe 
cu totul speciale de chimie dar și de biochimie, nu va fi accep
tată în cadrul facultății de chimie industrială. Mai mult decît 
atit, candidatul respectiv nu-și va putea susține teza nici în fața 
unei catedre de biochimie sau chimie farmaceutică, pentru că 
nu are acest drept, fiind inginer.

Una din căile de îndepărtare a acestor neajunsuri ar fi deci 
să se acorde institutelor dreptul de a decerna titluri științifice în 
domenii de strictă specialitate.

O a doua cale ar fi ca doctoratul să constea într-o lucrare ana
lizată și susținută in fața unei comisii de specialiști din ramura 
respectivă, la cererea institutului de cercetare, din care face parte 
doctorandul și care să aibă aceleași drepturi ca și comisiile de 
doctorat din învățămîntul superior.

Ing. L NICULESCU-BUVAZ
Secretar științific al institutului oncologic

Numărul doctoranzilor din țară este desigur în continuă creș
tere. Dispunem în felul acesta de cadre cu o înaltă calificare 
atît în cercetare cît și în învățămînt. De aceea, eu personal consi
der că a sosit timpul ca nici o funcție importantă pe întreaga 
scară ierarhică a celor două sectoare să nu mai fie deținută decît 

de oameni care dețin titluri științifice și care implicit dispun 
de o mai mare specializare față de ceilalți. Fac aceas
tă remarcă deoarece la ora actuală mai există destul de numeroase 
situații oare nu confirmă un atare deziderat. La unele facultăți 
se mai promovează cadre de predare (conferențiari, profesori etc.), 
care nu au doctoratul sau nu sînt doctorî-docenți cu toate că la 
aceleași facultăți există cadre care dispun de aceste condiții.

în altă ordine de idei as vrea să ridic o problemă după părerea 
mea extrem de importantă. Acum, la sfîrșit de secol, știința trece 
printr-o dezvoltare de-a dreptul fantastică. De la o zi la alta apar 
noi descoperiri spectaculoase și cu urmări adînci în cunoaștere și 
în baza de producție a societății. Printre altele se observă o diver
sificare a științelor, apariția unor ramuri de graniță cum ar fi 
biocibemetica, biomatematica, bionica, biofizica și multe altele.

Deziderat de prim ordin

cu aplicații în problemele ridicate de coastrocția de avia 
și de construcțiile industriale. în detunai timțadui. ia ce
drul lui s-au forma: specialiști in domeml noi cam Mat: 
reologia, teoria structurilor teoria r****1»» fî me*
turilor curbe, sub’iri sau groase, meca'iizarea cakatatai ci
nematic și dinamic al mecanismelor piane ri spațîaSe și 
utilizarea calculatoarelor iu calculul cauttractfDar. Cti taate 
acestea șî cu toate că era iii jir iiș forateeae .a jm> specia
liști nu exista nici o formă care sâ penaâtă eateaaicarea ex
perienței dobîndite altor cercetători prfa dhetoraaaerăL Ia 
anul 1967 aceară stare de lucruri a fost reatediatâ cbfiato- 
du-se dreptul de conducere de doctorat. Astfel. îa mmnaatai 
de față avem deja 20 de doctoranzi, care, ia riadul ~ tor. te- 
tr-un viitor nu prea îndepărtat vor putea deveni ei iarâi 
conducători științifici.

Mfiaâa rnrwr—Tiir-ii este uzanim considerată ca un mijloc 
d* »~i—vri F wfr ~5Wire a cadrelor de cercetare din invă- 

r d-n prco-irye. A« cum se știe ea a da*, rezultate 
<L7;vre tete sac femeste. Problemele actuale insă subliniară cu
drept exnriat uaete lipsuri in ceea ce privețte ob.eetivete iniția! 

Mâ vai ia special la problemeie care fac parte din

UN IMPERATIV:

Contact direct, permanent, 
cu conducătorul științific

Desigur, în cercetare acest lucru duce cum este și firesc la apari
ția unor colective formate din oameni cu specialități diferite. Dai, 
mai țluce și la altceva, anume la specializarea, de exem
plu, a• unui medic în probleme de electronică sau a unui biolog 
în probleme de chimie. Acest proces este un lucru normal în 
țări cu puternice centre științifice unde există oameni de știință 
care an doctoratul și într-o specialitate adiacentă. La noi, în mo
mentul de față, nu există astfel de specializări cu toate că li se 
simte tot mai mult nevoia. De aceea, ar fi de dorit ca să existe 
posibilitatea ca cei care vor să-și ia doctoratul și într-o speciali
tate de graniță să aibă această posibilitate.

Pentru împlinirea acestui deziderat e nevoie de înființarea unei 
comisii care să răspundă la două lucruri esențiale. Mai întîi să 
stabilească în mare care sînt problemele științelor de interferențe 
care ar trebui atacate, apoi sa găsească modalitățile practice pen
tru organizarea unor asemenea doctoranturi cu specialiști Gin 
țară, iar acolo unde aceștia lipsesc, cu spcialiști străini.

Sînt sigur că punerea în practică a doctoranturii în științele de 
graniță ar da un impuls nebănuit încă dezvoltării ulterioare a 
sUfa,« docent n_ NESTORESCU 

membru corespondent al Academiei

Prof dr. m- R BOGDAN 
director edjimct simțițic W Cetena^s 

de tnecemcu iuiidfior

f -ar; dccoemu de investigație științifică pe care medicul
ca atare an-1 aiai poate stâpmi cu deplină competență, decit 
dară se sabspecialneaxâ și uneori chiar se sub-subspecializează 
pe seiede $i prebleme. De exemplu, un candidat foarte merituos 
s« doctoranrjrâ in anatomie patologică a prezentat rezultate 
interesante si originale de histoenzimochimie. lata insă că din 
remista de promovare nu făcea parte nici un chimist organi-

Dr. docent mf. V. \ IS ARION

Cenfnd de mecmica toliMor

~aa care sâ cunoască efectiv problemele de histoenzifcochimie. 
sâ pcată aprecia competent lucrarea. Mai mult chiar, exemplul 
arătat mai sus are valențe generalizatoare. Se intimplă de multe 
ori ca aceste comisii sâ nu fie formate pe tematica dizenații
lor de doctorantura. Este deci necesar ca alcătuirea lor sâ nu
te mai facă la intimplare. aducindu-se oameni de mare presti
giu. dar fără specializarea necesară. Responsabilul științific al 
dizertației trebuie să nu accepte decit acele tematici care sînt 
îa specialitatea sa. Astfel îmbunătățirea procedurii in domeniul 
doetorantului ar însemna în primul rînd ca oamenii din corni-

99999999999

sie sâ fie întotdeauna specialiști în problemele axate pe tema 
tezelor prezentate.

Momentul esențial în procesul însușirii unei înalte calificări 
științifice este contactul direct între conducătorul științific și 
candidat. Candidatul poate pieiide timp încercînd în cercetare 
o serie de metode perimate, sau urmărind'aspecte deja rezol
vate. Aceasta tocmai datorită faptului că el nu poate veni în 
contact, atunci cînd trebuie și cît trebuie, cu conducătorul lui 
științific.

Se poate întîmpla ca «un conducător științific să fie supra
solicitat și să nu fie în măsură de a efectua la timp Îndrumarea 
doctoranzilor. De aceea nu ar fi rău ca, în general, conducă
torii științifici să nu aibă în îndrumare mai mult de doi sau 
trei doctoranzi.

Prof. dr. docent EMIL CRĂCIUN

I membru corespondent
al Academiei
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A descifraC^
CODUL
GENETICII

Cu cîteva săptămîni în urmă, telegramele a- 
gențiilor internaționale de presă anunțau lu
mii decernarea premiului Nobel pentru medici
nă pe anul 1968. Laureații celei mai prestigioa
se distincții științifice internaționale sînt anul 
acesta trei savanti americani — Robert Holley, 
Gabind Khorana și Marshall Warren Nirenberg
— cunoscuți pentru contribuțiile fundamentale 
pe care lucrările lor le-au adus în domeniul 
geneticii.

După cum anunțau membrii Colegiului pro
fesoral de la Institutul „Karolinska" din Stock
holm — care conform testamentului lui Alfred 
Nobel formează juriul însărcinat cu selecția și 
aprecierea lucrărilor propuse pentru premiere
— oamenilor de știință americani li se acordă 
premiul Nobel „pentru contribuții la interpre
tarea codului genetic și a funcției acestuia în 
sinteza proteinelor'.

Cercetările lor, orotâ specialiștii oduc un 
eport deosebii la cunoașterea mecanismelor

core asigură și regîe men tea zâ ereditatea, per- 
m • dese trarec acelui cod genetic, pînă nu de 
mult opocrif, care guvernează la nivelul sub- 
ceiJcr transmiterea caracterelor de la ascen
denți Io urmași.

Această extraordinară realizare științifică 
atrage din nov atentia lumii asupra acestui fas
cinant domeniu de cercetare care este gene- 
br® — știința secretelor celor mai intime gle 
vieții

în dorința de a oferi cititorilor noștri o cît 
mai bună informare asupra progreselor remar
cabile core se fac la oro actuală în acest com
partiment de activitate am avut o discuție cu 
doi reputați specialiști români.

Pubbcăm moi jos cîteva opinii ale interlocu
torilor noștri asupra posibilităților și perspec
tivelor descifrării codului genetic, ele cunoaș
teri și ale dirijării acestei „programări* cu 
care norura a înzestrat celula vie.

Interlocu torii noștri:
9 Prof. dr. doc. EMIL REPCIUC
• Acad. ȘTEFAN MILCU

® O invenție a omului sau un cod al naturii? 
• Am obținut viruși artificiali ! • Carp este 
explicația „celuleior-rebut" • Dicționarul de 
molecule...

• •••••••

Poștașul

electronic...

La comanda Mi
nisterului Serviciilor 
Poștale din Japonia, 
a fost realizată o ma
șină pentru sortarea 
corespondenței poș
tale. Mașina sortează 
scrisorile citind nu-

• ••••••••

merele de pe plic, 
sub formă de cifre 
arabe de mînă, scri
se la mașină cu șa
blonul. Rapiditatea 
mașinii : 5 corespon
dențe pe secundă. 
Mașina de sortare a- 
sigură, de asemenea, 
distingerea cores
pondenței recoman
date și obișnuite du
pă culoarea și forma 
mărcilor poștale, fără

să fie nevoie de co- 
loranți speciali, de 
forme și metode de 
imprimare speciale. 
Mașina distinge les
ne culorile de pe căr
țile poștale și tim
brele poștale colo
rate.

IProf. dr. docent 
EMIL REPCIVC

— Care este importanța 
științifică a lucrărilor pre
miate anul acesta.

— Se știe că in ultimii 
ani în genetică s-au înre
gistrat progrese extraordi
nare.

Una dintre cele mai difi
cile dar și mai pasionante 
probleme care se ridică in 
fața cercetărilor este cea a 
descifrării codului genetic. 
Se știe că un cod este un 
mijloc de a semnala în 
limbaj convențional exis
tența anumitor fapte. Ex
emplele sînt multiple : al
fabetul, codul Morse, lim
bajul matematic etc. Codul 
nu este însă o invenție a 
omului — există un cod al 
naturii. In genetică este 
vorba de un cod chimic. Mai 
precis, substanțe chimice cu 
o structură foarte bine de
finită servesc la elabora
rea altor substanțe, calita
tiv diferite de primele, dar 
ale căror structuri și pro
prietăți depind de structura 
„modelelor'4 lor. Aceste mo
dele sînt acizii nucleici în 
care se află depozitată în
treaga informație genetică, 
sub forma unei anumite 
structuri chimice. Elemen
tele de bază ale acestei

structuri sînt bazele azota
te din componența acizilor 
nucleici al căror mod de 
aranjare în molecula aces
tora determină sinteza unui 
anumit fel de proteine. Ele 
reprezintă deci un cod pen
tru proteine.

Detaliile acestui cod au 
fost lămurite de lucrările 
lui Nirenberg. Khorana și 
Holley. Deși cei trei oa
meni de știință au lucrat 
independent, concluziile lor 
converg spre aceeași solu
ție : un aminoacid este de
terminat prin secvența a 
trei baze azotate. Este, așa
dar, vorba de un cod de 
„3 la 1“.

— Ce perspective des
chide cunoașterea codu
lui genetic ?

— Stăpînind acest cod se 
poate obține astăzi o anu
mită proteină dorită, ple- 
cînd de la acidul nucleic 
respectiv. Acest fapt con
stituie un salt uriaș în cu
noașterea sintezelor vitale 
la nivelul celulelor. Pe de 
altă parte s-a văzut că a- 
cizii nucleici fabricați în e- 
prubetă s-au dovedit ele
mente infectante pentru 
plante și animale: s-au ob
ținut de fapt VIRUȘI AR
TIFICIALI ! Știința se a- 
propie în acest mod de dez-

legarea tainelor fundamen
tale ale vieții.

Perspectivele folosirii co
dului genetic sînt extraor
dinare. Cunoscind în amă
nunțime dalele sale se va 
putea dirija efectiv eredi
tatea cu ajutorul unor acizi 
nucleici artificiali. In acest 
mod se vor putea crea ca
ractere noi. superioare la 
plante și animale sau se 
vor putea corecta erorile 
de ereditate astăzi încă des
tul de frecvente.

S-ar putea găsi, de ase
menea. o rezolvare funda
mentală a problemei can
cerului, la baza căruia stau 
— se pare — coduri alte
rate, modificate. Datorită 
acestor „matrice*4 greșite se 
produc „celule-rebut“ care 
sufocă organismul.

Același fenomen este pro
babil să fie cauza îmbătrî- 
nirii organismului. Datori
tă reproducerii repetate a 
proteinelor pe baza acelu- 
iaș model molecular, are 
loc o alterare a acestei ma- 
trici, care se deteriorează. 
Iau naștere astfel proteine 
„defecte44, care nu mai sînt 
în stare să asigure funcțio
narea normală a organis
mului.

tată, așadar, ce consecințe 
extraordinare ar avea posi

bilitatea înlocuirii sau „re
parării" modelelor mole
culare ale sintezei celu- 

. lare.

2 Academician ȘTE
FAN MILCV.

— Vă rugăm să ne vor
biți despre „memoria44 ge
netică a celulei vii.

— Descifrarea substratu
lui chimic al eredității a 
avut un rol hotăritor în 
constituirea geneticii mo
derne ca știință deoarece 
a făcut posibilă interpre
tarea mecanismului de 
transmitere a caracterelor 
ereditare. Introducerea 
componentei chimice în 
conceptul teoriei informa
ționale a condus la elabo
rarea codului genetic.

S-a stabilit că acidul de- 
zoxiribonucleic (A.D.N.) 
păstrează întreaga cantita
te de informații a fiecărei 
celule pe tot timpul vieții 
ei. El este capabil să trans
mită aceste informații în 
copii infinite, după necesi
tăți. Locul principal în a- 
cest proces de transmitere 
îl ocupă sinteza proteine
lor celulare, cu ajutorul a- 
cidului nucleic.

Cunoașterea structurii a- 
cidului nucleic a constituit

un ajutor substanțial pen
tru lămurirea mecanismu
lui stocării și transmiterii 
informațiilor genetice. Aci
zii nucleici sînt macromole
cule construite prin copo- 
limerizarea mai multor ti
puri de monomeri numiți 
nucleotizi. Fiecare nucleo- 
tid este constituit dintr-un 
radical fosforic, un zahăr 
cu 5 atomi de carbon și o 
bază azotată pirimidinică 
sau purinică. Dispoziția 
structurală a acestor cons- 
tituenți în macromolecula 
acidului nucleic este astăzi 
de asemenea descifrată. 
Structura elicoidală a mo
leculei A.D.N. constituie, 
după părerea specialiștilor, 
elementul cheie al proble
mei. Această structură con
stituie o matrice pentru 
procesul de sinteză a pro
teinelor la nivelul proto- 
plasmci celulare, în care se 
transmit datele codului. In 
structura chimică extrem 
de complexă a acidului 
nucleic este depusă întrea
ga informație genetică care 
este „scoasă44 și transmisă 
după nevoi, în procesul de 
sinteză celulară.

Sub raport informațional 
există un adevărat dicțio
nar în molecula acidului

nucleic. Gradul de concen
trare al informației în a- 
ceastă moleculă este cu to
tul extraordinar. Un spe
cialist spunea că volumul 
acizilor nucleici ai celule
lor sexuale ale întregii 
populații a planetei noastre 
;n care se află depo
zitate caracteristicile ex
trem diversificate ale fie
cărui individ; ar atinge 
abia 24 de milimetri cubi 
și ar avea o greutate de 24 
miligrame.

E ușor de înțeles deci ce 
importanță deosebită are 
acest fapt asupra gradului 
de precizie în transmiterea 
caracterelor, dar în același 
timp și vulnerabilitatea a- 
cestui substrat.

Cunoașterea acestor fe
nomene atît de complexe și 
cu o importanță atît de co- 
vîrșitoare va permite, cred, 
înțelegerea mecanismelor 
de transmitere a caractere
lor ereditare. Se deschide 
perspectiva stăpînirii și — 
probabil — a dirijării a- 
cestor procese prin influ
ențarea directă a codifică
rii și transmiterii informa
ției genetice.

-
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Metale... 
evaporate

Un colectiv de la Insti
tutul de fizică teoretică 
și experimentală din Mos
cova a realizat o nouă 
instalație de tăiat cu plas
mă sub acțiunea căreia 
orice material se trans
formă fulgerător în va
pori. Instalația generează 
un jet subțire de plasmă 
de azot cu temperatura 
dc 3—4 ori mai mare 
decît cea existentă pe 
suprafața Soarelui.

O astfel de energie 
poate sfărima pe deplin 
rețelele cristaline ale 
metalelor celor mai dHre.

Bazele unui 
viitor dialog...

La Institutul de Ener
getică din București se

studiază optimizarea dia
logului om-calculator e- 
lectronic in cadrul anali
zei de comportare a sis
temelor electro-energetice 
ale țării. în diferite regi
muri de funcționare.

Cu ajutorul unor dis
pozitive periferice specia
le adaptate calculatoru
lui — dispozitive realiza
te de specialiștii institu
tului — se obțin direct, 
in imagini sugestive, dia
gramele variației parame
trilor celor mai impor
tanți luați în studiu.

în anul 1910, în vreme ce 
manevra în cadrul zboru
lui experimental, comenzi
le aparatului său — primul 
avion cu reacție din lume, 
care fusese revelația celui 
de al doilea Salon interna
țional de aeronautică ținut 
în acel an la Paris — tî-* 
nărui inginer român Henry 
Coandă a observat un fe- 
\nomen neobișnuit. Jetul 
de flăcări care ieșea prin 
ajutajul motorului său se 
deplasa sub influența unei 
forțe necunoscute „lipin- 
du-se“ de pereții fuselaju- 
lui, deși orientarea lor da
torită plăcilor deflectoare 
ar fi trebuit să fie alta. Era 
așadar, vorba despre un e- 
fect necunoscut, un efect 
aerodinamic nou.

Cînd, după ce îi consa
crase ani de studii teoreti
ce și experimentale, acest 
efect nou, denumit de că
tre specialiști „efectul Coan- 
dâ~, era brevetat în anul 
1934 sub titlul „Procedeu 
și dispozitiv de deviație a 
unui fluid în alt fluid*1, se 
semna actul de naștere al 

' unui nou capitol al aero- 
hidrodinamicii. Studiului 
acestui nou domeniu i se 
consacră astăzi mii de cer
cetători din laboratoarele 
lumii, iar rezultatele obți
nute constituie tema unor 
importante reuniuni știin
țifice internaționale.

Descoperit în anul 1910 și 
brevetat în anul 1934, efec
tul Coandă revoluționea
ză tehnica zilelor noastre, 
fiind, prin aplicațiile și 
perspectivele sale, în cen
trul atenției oamenilor de 
știință.

Despre unele aspecte pri
vind studiul și aplicațiile 
contemporane ale efectului 
Coandă, ne vorbește dr. 
ing. Constantin S. Ioan, de 
la Institutul de Mecanică 
a Fluidelor „Traian Vuia“ 
al Academiei.

— Vă rugăm, să explicați 
pe scurt, in ce constă efec
tul Coandă.

— La baza efectului 
Coandă se află devierea 
jeturilor subțiri de fluide 
cu ajutorul unor voleți 
(plăci) plane sau curbe a- 
tunci cind acestea se apro
pie de una din fețele jetu
lui. Explicația acestui fe
nomen este destul de sim

plă. Cînd un jet de gaze 
— sau alt fluid — iese din- 
tr-un ajutaj, el antrenează 
în mișcarea sa particulele 
din mediul ambiant. în 
partea liberă a jetului a- 
ceastă acțiune de antrena
re nu este cu nimic împie
dicată. în partea acoperită 
de volet însă — dacă aces
ta este suficient de lung — 
particulele de fluid dintre 
jet și volet sînt repede as
pirate. Se produce astfel o 
depresiune care poate atin
ge 3000—4000 de kg. forță 
pe metrul patrat. Acesta 
este „magnetul aerodina
mic** care atrage jetul de 
gaze, lipindu-1 de volet.

Rezonanțele contemporane

ale unei vechi descoperiri...
Ne vorbește: dr. ing. CONSTANTIN S. ION

de la Institutul de Mecanică a Fluidelor al Academiei

Concomitent cu devierea i 
jetului, una dintre urmări
le efectului Coandă este 
creșterea considerabilă a 
debitului de fluid antrenat 
de către jetul de gaze — 
pînă la de douăzeci de ori. 
Urmarea — o accelerație 
corespunzătoare a scurgerii 
jetului prin ajutaj.

Aceste particularități con
feră efectului Coandă pro
prietăți care fac ca aplica
bilitatea să sâ fie extrem 
de largă în cele mai dife
rite domenii ale tehnicii.

— Poate enumerați cite- 
va din aplicațiile efectului 
Coandă.

— Seria multiplelor apli
cații ale acestui interesant 
efect a fost inaugurată de 
însuși Coarfdă. care a in- j 
ventat un dispozitiv „de 
presor-amortizor** de zgo
mot care a ameliorat în a- 
celași timp randamentul « 

motoarelor cu combustie 
internă. A imaginat pe 
baza aceluiași principiu o 
frînă de recul pentru ar
mele de foc, diferite tipuri 
de pulverizatoare de insec
ticide și fungicide care au 
astăzi o mare răspîndire 
în agricultură, un aparat 
pentru desalinizarea apei 
de mare cu un debit de 40Q. 
de litri în 24 de ore.

în sfîrșit, poate cea mai 
spectaculoasă invenție pe 
care a brevetat-o Coandă, 
a fost proiectul unei „aero- 
dine lenticulare “ — așa- 
nurnita farfurie zburătoare. 
Este vorba de un aparat de 
zbor al cărui sistem de 

sustentație și propulsie este 
cu totul deosebit de cele 
convenționale, folosite as
tăzi în aeronautică. în loc 
de a aplica o forță în par
tea terminală a vehicolului 
pentru a-1 propulsa învin- 
gind rezistența la înaintare 
opusă de mediu, efectul 
Coandă permite deplasa
rea aparatului prin crearea 
unei depresiuni în zona 
frontală a acestuia și, res
pectiv, in zona superioară 
pentru decolare. Rezulta
tul : decolare verticală și 
ztor supersonic !

Forma circulară folosită 
de Coandă permite de ase
menea, numeroase avanta
je. cum ar fi rezistența ae
rodinamică redusă la viteze 
supersonice, o considera
bilă reducere de greutate 
față de modelele clasice 
corespunzătoare (aceasta 
poate ajunge pînă la 80 la 

sută), precum și. o robuste
țe mecanică superioară.

Modelul acestei farfurii 
zburătoare este studiat as
tăzi de mari firme aeronau
tice din lume, punîndu-se 
mari speranțe în rezulta
tele pe caro le-ar aduce 

• reușita acestor încercări.
în ultimii ani efectul 

Coandă a fost obiectul unor 
vaste studii teoretice și ale 
unor cercetări experimen
tale în nlarile laboratoare 
ale lumii. Rezultatele aces
tor cercetări au condus la 
descoperirea unor noi și im
portante aplicații. Astfel, 
relativ recent, a fost pusă 
ia punct hipersustentația 

prin voleți fluizi — așa-nu- 
mitul „jet-flap“ — cu largi 
implicații în aeronautica 
modernă sau inversorul de 
tracțiune pentru turboreac
toare, cu ajutorul căruia 
se realizează un „jet-frînă** 
la avioane. Importante a- 
plicații și-a găsit efectul 
Coandă și în propulsarea 
unor nave cu aripi subac
vatice cu ajutorul unor a- 
jutaje Coandă, în medicină 
la construirea unor plămîni 
artificiali cțe o concepție 
simplă, robustă și nepreten
țioasă, precum și în diferi
te instalații din industria 
chimică, frigotehnica etc.

în țara noastră studiile 
sistematice efectuate de di
feriți cercetători care s-au 
ocupat de acest efect s-au 
concretizat în invenții cu 
mari perspective. Astfel, 
dr. ing. O. Teodorescu- 

Țintea a conceput și ex
perimentat un nou tip de 
turbină cu gaze prevăzută 
cu „palete depresive1* și un 
inversor de tracțiune pen
tru turboreactoare. De a- 
semenea, în colaborare cu 
dr. ing. E. Moisei, el a con
struit diferite tipuri de a- 
mortizoare pentru zgomote
le gazodinamice produse de 
motoarele cu reacție sau 
de diferite instalații indus
triale, care și-au dovedit 
pe deplin eficacitatea.

— Care ar fi, după pă
rerea dv., cîteva din cele 
mai importante aplicații 
viitoare ale efectului Coan
dă ?

— Se cunosc deja astăzi 
numeroase domenii în care 
efectul Coandă își găseș
te aplicații din ce în ce 
mai largi. Unele dintre ele 
s-au dezvoltat încă de pe 
acum, obținîndu-se rezulta
te spectaculoase. Aș men
ționa astfel, calculatoarele 
cu dispozitive pneumonice 
la care curentul electric 
din dispozitivele electroni
ce de calculat a fost înlocuit 
cu sisteme de circulație a 
aerului. Aceste „creiere** 
prin care suflă vîntul** la 
modul cel mai propriu ai 
cuvîntului sînt capabile să 
furnizeze soluții logice, 
fapt care le recomandă ca 
excelente dispozitive de 
control și comandă în 
industrie. Deși sînt mai 
puțin „cerebrale** decît 
confrații lor electronici, 
„creierele preumonice** au 
o stabilitate în funcționare 
și o robustețe mult mai 
mare. Tocmai în acest 
domeniu cu largi perspecti
ve în automatizarea indus
trială, „dioda pneumonică1* 
— unul din elementele fun
damentale ale circuitului 
de aer — care funcționează 
pe baza efectului Coandă, 
este chemată să joace un rol 
esențial.

în sfîrșit. pentru aviația 
fără aerodrom, aorodina 
lenticulară, „farfuria zbu- 
rătoare** concepută de com
patriotul nostru s-ar putea 
să se dovedească, prin po
sibilitățile sale de zbor la 
viteze hipersonice, prin 
manevrabilitatea și robus
tețea sa, vehicolul viitoru
lui.

55 FICAT

RECORDUL
UNUI MEDIC 

ROMÂN 
în itinerariul vizitei sale 

de documentare, pe care a 
făcut-o săptămmile acestea 
în unele tari ale Europei, re
numitul savant american, 
prof. R. White, cunoscut pen
tru senzaționalele sale expe
riențe pe creierul izolat de 
maimuță, a inclus Bucureș- 
tiul ca un obiectiv de mare 
interes. Atenția sa fusese a- 
trasă de remarcabilele re
zultate obținute de un medic 
român — dr. Mircea laco- 
bescu — în unul dintre cele 
mai moderne domenii de 
cercetare ale fiziologiei : 
conservarea în viață a or
ganelor izolate de mamifer. 
Cercetările și experimentele 
sale, începute cu cîțiva ani 
în urmă, au făcut posibilă 
menținerea în viață a ficatu
lui, în afara organismului 
donatorului, . timp de peste 
12 ore. Se știe că celula he
patică — datorită funcției 
sale extrem de specializate 
— este foarte sensibilă la 
lipsa oxigenului și a nutriției. 
Ea nu rezistă mai mult de 
15 minute în afara organis
mului, fără o bună alimen
tare.

Cercetările privind menți
nerea în viață a organelor 
izolate au căpătat o strin
gentă actualitate o dată cu 
inaugurarea seriei de trans
plantări de organe. Acestei 
probleme i se dedică astăzi 
studii intense în marile la
boratoare ale lumii.

Despre cîteva aspecte ale 
acestei importante probleme 
precum și despre contribuții
le substanțiale pe care medi
cina românească le poate 
aduce în acest domeniu ne 
vorbește dr. MIRCEA IACO- 
BESCU.

și viitoarea
—- Vă rugăm să ne vorbiți 

despre modalitățile de conser
vare a vieții organelor izolate.

— Menținerea îndelungată a viabilității orga
nelor izolate de mamifer și de om poate fi rea
lizată, cred, numai prin metoda fiziologică a 
perfuziei continue extracorporale. Aceasta în
seamnă însă rezolvarea unor probleme extrem 
de dificile, deoarece trebuie asigurate organului 
izolat condiții artificiale similare celor din or
ganism. Printre acestea aș enumera : echilibrul 
nutritiv și hormonal, oxigenare normală a țesu
turilor. condiții aseptice perfecte, echilibrul io
nilor de hidrogen, menținerea unei temperaturi 
și a unei presiuni de perfuzie constante etc.

Aceste condiții — recunoscute și rezolvate în 
parte de reprezentanții unor școli de fiziologie 
— sînt. după părerea mea. insuficiente pentru 
conservarea în viață a organului respectiv. După 
cum am arătat într-o lucrare publicată in 
1962, este nevoie de un mediu ambiant artificial 
în care să fie menținut organul după recoltare 
pînă în momentul transplantării. Majoritatea 
cercetătorilor au folosit în acest scop serul fizio

logic. Dar acest ser prezintă un inconvenient 
deosebit prin aceea că macerează organul dato
rită unui proces de îmbibare cu apă al țesutu
rilor periferice. Personal, am constatat că uleiul 
de parafină, pe care l-am folosit ca mediu am
biant, nu are această acțiune distructivă. Mai 
mult chiar, el este un izolant foarte bun care 
ferește organul de oxigenul atmosferic, care ar 
putea produce procese de alterare, și de germe

nii infecțioși din atmosferă. în sfîrșit. se pot 
asigura astfel condiții izoterme.

O altă condiție extrem de importantă pentru 
păstrarea în viată a organelor este îndepărtarea 
produșilor metabolici toxici, care se formează 
în timpul funcționării izolate. Concentrația lor 
crește cu atît mai mult cu cit timpul de per

fuzie este mai îndelungat. Pentru a evita in
toxicația ficatului izolat în timp am inclus in 
circuitul aparatului de perfuzie un rinichi ar
tificial miniaturizat. El permite folosirea echi
librului osmotic de la nivelul membranelor semi- 

permeabile la realizarea echilibrului vital al 
organului, perfuzat prin eliminarea dialitică a 
toxinelor rezultate din procesul metabolic.

Am avut bucuria să constat că această 
a fost apreciată de prof, R. White, care în 
1965, a considerat necesară includerea unui 
menea rinichi artificial în sistemul său de 
fuzie a creierului izolat de maimuță.

Aceste condiții mi-au dat posibilitatea 
prelungesc viabilitatea ficatului izolat la peste 
12 ore.

idee 
anul 
ase- 
per-

să

— Care este actualul „record 
mondial** de longevitate al fi
catului izolat ?

— Recent, profesorul american Eissmann a 
reușit, prin perfecționarea condițiilor, să prelun-

Nou motor 
cu combustie 

internă
Inginerul bulgar Mihail 

Racev, a pus la punct un 
nou motor cu combustie 
internă cu pistoane rota
tive in care sînt elimina
te numeroase deficiențe 
ale tipului de motoare de 
acest gen. Răcirea este a-

I ZOLAT

bancă de grefe
gească timpul de supraviețuire a unui ficat izo
lat la aproape 27 de ore.

• — Care este aplicabilitatea
studiilor de fiziologie a organe
lor izolate ?

— în primul rind, cred că astfel se vor putea 
realiza acele „bănci" de organe umane viabile 
necesare practicării la scară largă a transplan
tărilor. Astăzi, pentru o grefă de organe vitale 
— inimă, rinichi, ficat — este necesar un do
nator, un bolnav sau un accidentat nerecupera
bil. fapt care implică numeroase inconveniente.

Organele conservate vor putea fi testate pen
tru stabilirea histo-compatibilității. Această o- 
perație este similară cu cea de determinare a 
grupei sanguine. Actualmente, se presupune că 
există mai multe grupe de țesuturi și că trans
plantarea s-ar putea realiza fără fenomenul de 
respingere a grefei în cadrul aceluiași grup 
tisular.

— Credeți că se va renunța 
la serul imunosupresor folosit 
astăzi în realizarea grefelor și 
considerat ca una dintre 
mai importante realizări 
imuno-biologiei ?

— Serul imunosupresor constituie o etapă 
portantă a transplantărilor. Viitorul său este le
gat. după părerea mea, de suspendarea incom
patibilității grefelor în cadrul subgrupelor tisu
lare. Punerea în evidentă a acestora și determi
narea histocompatibilității prezintă insă deo
camdată așa cum arătau prof. Micher și Daus- 
set — cei mai de seamă specialiști in acest do
meniu — dificultăți considerabile.

— Ce perspective considerați 
că are ficatul izolat, în afara 
transplantării ?

— Ficatul izolat va putea fi utilizat în cli
nica umană în homo sau heteroperfuzii. Acestea 
ar putea fi în cazul stărilor comatoase grave 

datorate insuficienței hepatice sau comei cere- 
brale-toxice, singurele posibilități de salvare a 
bolnavului prin preluarea funcției ficatului 
bolnav de către cel izolat.

Cu ajutorul ficatului izolat se pot realiza 
studii extrem de importante în fiziologie pen
tru cunoașterea aprofundată a funcțiilor și me
tabolismului hepatic — considerat de specialiști 
„laboratorul central" al organismului. De aseme
nea, se pot obține în acest mod informații pre
țioase despre acțiunea medicamentelor prin stu
dii directe pe organe izolate. In sfîrșit, se vor 
putea realiza studii de biologie comparată a 
funcțiilor hepatice la diferite specii.

meliorată, arborele roti
tor are un număr redus 
de ture, reductorul. radia
torul cu ulei și alte ele
mente lipsesc.

Invenția este brevetată 
în R.F.G., Anglia, Aus
tria, Belgia, S.U.A., Fran
ța, It <a, Japonia, Suedia 
și Spania.

' INTERVIUL

nostru

cu dr. MIRCEA

IACOBESCU

m
Calculatori microminiaturali

întreprinderile bri
tanice Eliott-Auto- 
mation au comple
tat grupa de mașini 
de calcul miniaturi
zate cu încă 6 noi 
modele. Acestea pot 
fi utilizate în co
menzi ale unor ma
șini de calcul cen-

trale sau pentru co
manda unui proces 
de lucru. Noile mo
dele se integrează în 
familia de mașini de 
calcul din seria „900“ 
și se caracterizea
ză printr-o con
strucție microminia- 
tufală foarte compac
tă.

obosealâ...
Dr. Cristio Cris- 

tof a inventat o ma
șină pentru întârzie
rea oboselii.

Dispozitivul a fost 
folosit cu succes la 
menținerea capacită
ții de lucru a piloți- 
lor și astronauților 
americani în cursul 
zborurilor îndelun
gate. El arată ca un 
mic ceas deșteptă
tor și scopul său este 
de a crea într-un 
mediu închis cimpul 
electric natural în 
care un om se simte 
cel mai bine.

Teoria susține că o 
persoană complet sau 
parțial ecranată de 
cimpul electric natu
ral al pămîntului, 
tinde să obosească 
mintal mai repede 
decît un om din a- 
fară. Experiențele 
făcute cu mașina Iui 
Cristof au arătat că 
în prezența unui 
cîmp creat artificial, 
dactilografele, șofe
rii și muncitorii din 
producție sînt mai 
puțin predispuși la 
erori și rămîn treji 
mai mult timp.

n
Redactorii suplimentului-’ I. SA VA și P. JUNIE
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PARTIDUL POLITIC
AT CLASEI MUNCITOARE

ȘI UNITATEA DE STAT 
A ROMÂNIEI

ORGANIZAȚII DE MASĂ, 
OBȘTEȘTI Șl PROFESIONALE ADERĂ 
LA FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE

(Urinare din pag. I) 

nirii era legată structural în 
conștiința poporului.

Lupta împotriva asupririi na
ționale, pentru drepturile po
porului român din Transilvania
— care constituia covîrșitoarea 
majoritate a populației din a- 
cest ținut și-a găsit expresia 
încă în primele manifestări ale 
organizării politice a clasei 
muncitoare din țara noastră. 
Statutul Asociației Generale a 
Muncitorilor din Timișoara, în
ființată acum o sută de ani, de
clara egalitatea deplină a mun
citorilor români, maghiari, ger
mani și sîrbi, încetățenind prac
tica colaborării strînse, frățești* 
și folosirea limbii române și a 
naționalităților conlocuitoare în 
•activitatea asociației. între sco
purile asociațiilor generale mun
citorești în această epocă figura 
întemeierea unui stat indepen
dent, pe baza egalității în drep
turi a tuturor naționalităților ; 
și aceasta, într-o perioadă cînd 
monarhia dualistă exercita o o- 
primare brutală a națiunilor 
subjugate. Aceste prime luări 
de atitudini internaționaliste în 
favoarea drepturilor naționale 
românești au fost continuate și 
dezvoltate de mișcarea munci
torească din Transilvania.

Primele gazete socialiste din 
România, încă înainte de cons
tituirea partidului clasei munci
toare, se socoteau drept organe 
ale tuturor românilor. Ziarul 
„Dacia viitoare" cerea, în 1883, 
„unitate națională, cu dreptul 
democrației de a se grupa cu 
colectivitățile care au aceleași 
aspirațiuni". Ziarul „Emancipa
rea" preconizează. tot din 
1883... „întrunirea tuturor pro
vinciilor române într-un singur 
mănunchi../', „reîntregirea nea
mului în granițele etnice, para
lel cu emanciparea socială". 
Revista „Viitorul social" din 
1907 își propune să fie „orga
nul socialiștilor de limbă româ
nească din toate țările".

Conducătorii cei mai de sea
mă ai mișcării socialiste, în 
perioada premergătoare primu
lui război mondial, au militat 
consecvent pentru unire, fun- 
damentîndu-i în spirit mar
xist, necesitatea si perspectivele. 
C. Dobrogeanu-Gherea, în lu
crarea sa „Socialismul în ță
rile înapoiate", publicată în 
1911, dezbate, din punctul de 
vedere socialist, problema în
tregirii tării noastre". O tară, 
ca un organism social, trebuie 
să se dezvolte ca un organism 
întreg în marginile sale et
nice. împărțită în mai multe 
părți, cum e Polonia sau cum 
e în parte România, dezvoltarea 
sa devine anormală și nesănă
toasă în cel mai înalt grad... 
Social-democrația deci, din lu
mea întreagă, care luntă împo
triva oricărei nedreptăți, orică
rei apăsări și robiri a omului 
prin om, luptă și cu cea din 
urmă energie împotriva tuturor 
banditismelor politice din so
cietatea capitalistă. împotriva 
tuturor acaparărilor naționale,
— luptă pentru liberarea națiu
nilor de sub jugul străin". Și 
nu numai social-democrațiile 
țărilor cucerite, ci tot așa si 
social-democrațiile tuturor ță
rilor cuceritoare". Aceste idei 
ale lui C. Dobrogeanu-Gherea 
au primit confirmarea progra
matică la Congresul de recons
tituire din 1910, al Partidului 
Social-Democrat din România, 
cînd s-a precizat faptul că 
„Partidul Social-Democrat, in
ternaționalist prin firea sa... 
singurul partid cu adevărat na
țional, căci el apără și repre
zintă interesele tuturor clase
lor oprimate ale națiunii, va 
lupta cum luptă toate partidele 
socialiste din toate țările, con
tra oricărei subjugări naționale".

Concepții similare au fost ex
primate de unii reprezentanți ai 
mișcării socialiste și intelectuali 
maghiari. Socialistul de stînga 
Szabo Ervin, în anul 1905, ex
prima idei asemănătoare cu cele 
ale lui C. Dobrogeanu-Gherea. 
considerînd că rezolvarea pro
blemei independenței națiunilor 
oprimate este în interesul pro
letariatului, iar modalitatea de 
rezolvare „a independenței na
țiunilor croate, sîrbe, române, 
cehe, nu poate fi alta decît re
facerea autonomiei și unității 
lor". Intelectualii progresiști 
maghiari, cum sînt poetul Adv 
Endre, compozitorul Bartok 
Reia, socialiștii Kunfi și Buchin
ger, reprezentanții grupului ra
dicalilor și ai Cercului Galilei, 
au simpatizat și au susținut 
lupta românilor din Transilva

(Urmare din pap. 1) 

drepturi. De ce ? Și, mai ales : 
cui folosește această ilegali
tate? Procesului de învățămînt, 
finalității căreia i se subor
donează toate criteriile de 
numiri și transferări regle
mentate de Instrucțiunile 
emise de Ministerul învăță- 
mîntului ?

De la bun început trebuie 
să spunem că nu ridicării ca
lității procesului de învăță
mînt în școlile și liceele ora
șului Pitești servește această 
încălcare a normelor în vi
goare pentru motivul funda
mental că din cele șase nu
miri făcute la disciplina de 
istorie în acest oraș, la 7 sep
tembrie și-au ocupat cate
drele doar doi profesori cei
lalți patru fiind, supliniți de 
alte persoane. Și atunci, cui ? 
Să le facem cunoștință : Va
sile Morărescu, inspector șef, 
și Ion Diaconescu inspector, 
ambii în funcție la Inspecto
ratul școlar, județean ■ Argeș, 
Ion Ciobanu, , inspector, „la 
C.R.S.C. Petre a'ti'-’ist 

nia pentru unire. Un rol im
portant în trezirea și consolida
rea conștiinței naționale a mun
citorilor români, în crearea le
găturilor reciproce cu Partidul 
Social-Democrat din România 
și în îmbinarea luptei de elibe
rare socială cu cea națională 
l-a avut Secția română a Parti
dului Social Democrat din Un
garia. Este un merit istoric al 
Secției române faptul că după 
victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, a populari
zat, în gazeta „Adevărul" lo
zinca proclamată de revoluție 
conform căreia „nici un neam 
să nu fie subjugat și fiecare 
popor singur să aibă dreptul a 
se conduce...", contribuind, prin 
aceasta, la pregătirea unirii 
Transilvaniei cu România.

Este de relevat că în Transil
vania poporul român și masele 
muncitorești ale naționalităților 
conlocuitoare, care trăiau, sufe
reau și luptau împreună de 
multe veacuri, au sfărîmat îm
preună cătușele aparatului de 
stat austro-ungar, au luptat îm
preună pentru instaurarea unui 
regim democratic, pentru alun
garea moșierilor și capitaliști
lor. înfăptuirea unirii a fost 
privită cu înțelegere și spriji
nită de masele muncitoare ale 
naționalităților conlocuitoare. 
La Marea Adunare , Națională 
din Alba Iulia au fost prezenți, 
astfel, din Valea Jiului și îm
prejurimi, muncitori, țărani din 
rindurile naționalităților conlo
cuitoare. Sînt multe documente 
care ilustrează punctul de ve
dere revoluționar al Partidului 
Social-Democrat din România în 
problema unirii. Pe cînd guver
nul român, în frunte cu I. Bra- 
tianu, încerca să excludă acți
unea de autodeterminare a ma
selor, și să înfăptuiască unirea 
prin intervenția armatei și cu 
sprijinul puterilor imperialiste, 
mișcarea muncitorească a mili
tat pentru rezolvarea ei pe calea 
autodeterminării, cerută de ma
sele largi. Astfel, scrisoarea so
cialiștilor din Iași, din 15 iu
nie 1918, apărută în ziarul „So- 
cial-democrația" din București, 
precizează că această mișcare 
acționează „consecvent princi
piului stabilit de muncitorimea 
internațională prin formula : 
„pace fără anexiuni și contribu- 
țiuni, și dreptul de a dispune 
libere de ele înșile" în pro
blema desăvîrsiriî unității de 
stat a României.

Declarația cu privire la te
lurile Partidului Social-Demo
crat din România, din octom
brie 1918, afirmă aceleași idei în 
următorii termeni : „Partidul 
Social-Democrat este în contra 
oricărei subjugări naționale. El 
susține drepturile națiunilor de 
a hotărî asupra soartei lor și 
socotește și respectă drepturile 
minorității naționale".

Secția română social-demo- 
crată din Transilvania a înțeles 
momentul prielnic al înfăptuirii 
unirii și necesitatea de a uni, în 
acest scop, forțele poporului ro
mân. Ziarul „Adevărul" prin 
pana lui Emil Isac, încă în de
cembrie 1917, lansează un apel 
către Partidul Național Român, 
chemîndu-1 să iasă din pasivita
te și să intre în acțiune. In a- 
cest articol, Emil Isac accentu
ează rolul istoric al schimbări
lor pe care le-a adus în conș
tiința epocii Revoluția din Oc
tombrie : „Grație revoluției ru- 
sești-scrie el... astăzi se vor
bește pretutindeni de egala în
dreptățire a popoarelor."

Inițiativa mișcării socialiste a 
dat roade, prin tratativele, din 
toamna anului 1918 între repre
zentanții Secției române și 
cei ai Partidului Național Ro
mân. Rezultatul discuțiilor s-a 
concretizat în formarea Consi
liului National Român. în oc
tombrie 1918, alcătuit din repre
zentanții celor două partide, 
Socialiștii s-au afirmat, deci, ca 
inițiatorii și promotorii luptei 
pentru autodeterminarea națio
nala a Transilvaniei, exprimată 
prin declararea Unirii. Pentru 
pregătirea Adunării de la Alba 
Iulia, Secția română a întreprins 
în centrele muncitorești. în deo
sebi în Valea Jiului, o intensă 
activitate în vederea asigurării 
unei participări de masă. La 
Alba Iulia, tonul radical pentru 
îmbinarea unirii cu reforme de
mocratice l-au dat muncitorii 
din Valea Jiului, zonă de unde 
au participat, pe lîngă minerii 
români și cei de alte naționa
lități.

Partidul Social-Democrat din 
România și mișcarea muncito
rească din Transilvania au lup
tat pentru ca declarația unirii 

pentru probleme de învăță
mînt de stat la Comitetul 
Municipal de partid Pitești. 
S-a repetat și în cazul lor 
povestea cu uite numirea, nu 
e numirea — așa cum am vă
zut la Veronica Tamaș ? Nici 
pomeneală. Povestea, aici, e 
alta : și povestea aceasta se 
leagă, cum se va vedea, de 
o altă poveste.

La începutul lunii august, 
cînd am cercetat felul în care 
s-au făcut numirile, situația 
era următoarea : a) Inspecto
rul șef Vasile Morărescu pri- 
vindu-ne adînc în ochi jura 
că va trece la catedră (mărtu
risesc că am crezut atunci și 
n-am insistat) ; b) Inspectorul 
Ion Ciobanu, care a fost învă
țător între 1 ianuarie 1950—15 
august 1950 (practic doar cinci 
luni efectiv la catedră în ur
mă cu 18 ani), jurase că va 
aduce o adresă la fel cu a 
lui... c) Petre Popa care a- 
nexase la dosar adresa Comi
tetului Municipal P.C.R. Pi
tești din 13 mai 1968 : „Vă 
rugăm să binevoiți a rezerva 
Catedra de specialitate tov 

să fie însoțită și de declararea 
unor principii democratice, care 
să stea la baza României între
gite. Sub presiunea spiritului 
revoluționar al maselor, ele au 
fost adoptate la Alba Iulia, 
însă aplicarea lor a fost deju
cată, în mare parte, de parti
dele și guvernele reacționare, 
la care s-a adăugat și oportu
nismul unor conducători refor
miști din Partidul Social-Demo
crat.

Unirea a fost salutată cu en
tuziasm de întreaga mișcare 
muncitorească din România. 
In același timp, aripa de stîn
ga, în creștere a mișcării 
noastre muncitorești, aducea 
cu insistență, în prim plan, 
și dezideratul eliberării so
ciale. Astfel, la 22 decem
brie 1918, la scurt timp după 
Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia, apare în ziarul „A- 
devărul" un articol cu titlul 
semnificativ : „Ce avem de fă
cut ?*, în care se spune, prin
tre altele : „...am hotărît la 
Alba-Iulia să ne unim cu Tara 
Românească... dezrobirea noastră 
națională e pe cale de a se în
făptui și nimeni n-o va mai pu
tea împiedica, însă noi avem să 
ne dezrobim și pe cale socială, 
voim ca și clasa muncitoare să 
ajungă la bunăstare și să aibă 
parte de aceleași drepturi egale 
cu toți cetățenii țării".

Comitetul Executiv Provizoriu 
al Partidului Socialist din Ro
mânia și Comisia Generală 
Provizorie a Sindicatelor din 
România, organe de conducere 
ale mișcării muncitorești în pe
rioada imediată de după unire, 
și-au exprimat punctul de ve
dere privind problema unirii în
tr-o Declarațiune, dată în 13 fe
bruarie 1919 : „Ca socialiști ro
mâni, internaționaliști — se 
spune în acest document — sa
lutăm cu bucurie dezrobirea na
țională a poporului român din 
provinciile subjugate pînă acum 
și respectăm legămintele de u- 
nire hotărîte... Partidul Socia
list din România își pune toată 
nădejdea în noile forțe prole
tare, călite în lupta de secole 
în contra unei duble apăsări, 
pentru înlăturarea acestui re
gim nefast și crearea unor noi 
condițiuni de viață..."

Și declarațiunea se încheie cu 
aceste cuvinte profetice : „Ro
mânia nouă de astăzi trebuie 
să devie România socialistă de 
mîine“.

Crearea Partidului Comunist 
Român a constituit o etapă nouă 
în lupta pentru realizarea aspi
rațiilor social-politice ale ma
selor muncitoare. Așa cum se 
spune în Hotărîrea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri al R.S.R. 
cu privire la sărbătorirea semi
centenarului Unirii Transilva
niei cu România : „Adevăratul 
stegar al intereselor poporului a 
fost Partidul Comunist Român, 
forța politică cea mai înaintată 
care a mobilizat și organizat cla
sa muncitoare, țărănimea, mase
le largi de oameni ai muncii fă
ră deosebire de naționalitate, ia 
lupta împotriva exploatării, 
pentru drepturi și libertăți de
mocratice, pentru egalitatea 
dintre poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare, pen
tru apărarea independentei și 
suveranității naționale a Româ
niei, împotriva fascismului și 
războiului, pentru o viață mai 
bună, pentru socialism".

Desfășurarea în aceste zile a 
adunărilor reprezentanților oa
menilor muncii din rîndul na
ționalităților conlocuitoare pen
tru constituirea consiliilor ju
dețene ale oamenilor muncii 
de naționalitate maghiara, ger
mana. ucraineană și sîrbă. ca și 
plenarele diferitelor organiza
ții obștești, uniuni de creație, 
asociații, pentru desemnarea re
prezentanților lor în Consiliul 
Central al Frontului Unității 
Socialiste se înscriu ca noi în
făptuiri de deosebită însemnă
tate pentru dezvoltarea vieții 
social-politice. ca noi argumente 
ale superiorității orînduirii 
noastre socialiste, a modului 
profund democratic în care sînt 
soluționate problemele pe care 
evoluția societății le determină 
Ia un moment dat. Aniversarea 
a 50 de ani de la Unirea Tran
silvaniei cu România se înscrie 
ea însăși ca un moment de am
ple semnificații în istoria aces
tor ani de puternic avînt crea
tor, de înaltă responsabilitate 
față de destinele națiunii noas
tre, a României socialiste.
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FALSA AUTORITATE
A PRIVILEGIILOR

profesor Popa Petre, lucrător 
în cadrul Comitetului Munici
pal de partid Pitești, întrucât 
cu data de 1 sep. 1968 urmea
ză a fi trecut la catedră*1. 
Inutil să adăugăm că și cea 
de-a patra persoană titulari
zată. Ion Diaconescu. era ani
mată de aceleași bune inten
ții... didactice. După peste două 
luni, nici unul dintre noii 
profesori . titulari ai munici
piului nu a ținut măcar o oră, 
devenind, prin același sistem 
al încălcării Instrucțiunilor, 
privilegiații unor posturi re
zervate, în școli în care n-au 
trecut niciodată ca profesori. 
Să mai reținem atenția citito
rului că dosarul lui Petre

(Urinare din pag. I)

Plenara Consiliului

Centrai al Uniunii Generale 

a Sindicatelor
Vineri, a avut >oc ședința 

plenară a Consiliului Central 
al U.G.S.R, care a hotărît ade
rarea Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România la Fron
tul Unității Socialiste.

In cadrul plenarei, tovarășul 
Gheorghe Apostol, președinte
le Consiliului Central al 
U.G.S.R., a prezentat o expu
nere.

Crearea Frontului Unității 
Socialiste, a consiliilor oameni
lor muncii ai naționalităților 
conlocuitoare — a spus vorbi
torul — se înscrie în ansam
blul măsurilor de hotăritoare 
însemnătate elaborate în spiri
tul creator al hotărîrilor Con
gresului al IX-lea și al Confe
rinței Naționale a Partidului, 
pentru perfecționarea continuă 
a tuturor domeniilor vieții 
noastre sociale, pentru accele
rarea mersului înainte al so
cietății românești, pe drumul 
desăvîrșirii construcției socia
liste și al pregătirii condițiilor 
de trecere la comunism.

După ce a subliniat însem
nătatea expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. în 
care au fost înfățișate cuprin
zător temeiurile măsurilor a- 
doptate, vorbitorul a spus :

Constituirea Frontului Uni
tății Socialiste creează condiții 
mai bune pentru fructificarea 
integrală a experienței și în
țelepciunii poporului, pentru 
exercitarea deplină a drepturi
lor democratice, promovarea 
consecventă a formelor colec
tive de conducere și stimulare 
a răspunderii politice și civice 
a tuturor membrilor societății.

Aderind la Frontul Unității 
Socialiste, sindicatele — cele 
mai largi organizații profesio
nale de masă ale clasei munci
toare și ale altor categorii de 
oameni ai muncii — vor avea 
posibilitatea să contribuie mai 
activ, în cadrul acestui orga
nism, la viața întregii țări, la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului, la promovarea 
intereselor comune, economice 
și sociale ale poporului.

în continuare. în cadrul ple
narei au luat cuvîntul tovară
șii : Gheorghe Borș, Elena 
Isac, Gheorghe Turcu, Ion Iu- 
hasz, Nicolae Moraru, Ion A- 
lexandru, Ion Cotoț, Vasile 
Purcaru, Vasile Cazan, Vasile 
Ciriperu, Frich Rudolf Ferdi
nand, Constantin Radulescu, 
Bazil Eugen Cucu, Constantin 
Donciu, Ion Caița, Alexandru 
Grecu, Mircea Sgruntală, Ele
na Hac, Ion Oprescu. Constan

ȘEDINȚA COMITETULUI 
DE CONDUCERE AL UNI
UNII COMPOZITORILOR

Dînd expresie voinței tutu
ror compozitorilor și muzicolo
gilor din țara noastră, Comite
tul de conducere al Uniunii 
Compozitorilor a hotărît ade
rarea Uniunii la Frontul Uni
tății Socialiste.

In cuvîntul său, compozito
rul Ion Dumitrescu, președin
tele Uniunii Compozitorilor, a 
subliniat rolul uniunilor de 
creație ca organizații profesio
nale chemate să contribuie, tot 
mai activ, în cadrul Frontului 
Unității Socialiste, la întărirea 
coeziunii moral-politice a po
porului în jurul Partidului Co
munist Român, la creșterea 
continuă a prestigiului multi
lateral al țării noastre.

In actuala etapă de dezvol
tare politică, socială, economi
că a țării noastre — a spus 
vorbitorul — în care unitatea 
de interese, de aspirații este 
deplină, tuturor cetățenilor le 
revine marea răspundere 
de a lua parte cît mai activă

Popa a dispărut. O simplă în- 
tîmplare ? Nu, aici dosarele 
și numirile se fac și se des
fac deseori după bunul plac 
al unuia sau altuia pentru 
motivul că Instrucțiunile în 
vigoare, și nu numai în cazul 
numirilor, sînt răstălmăcite 
prin judecata celor care cer 
privilegii și acceptă, evident 
numai unora, privilegii. Deși 
o mînă spală pe alta, și-n 
cazul de față obrazul rănoîne 
pătat.

Aflînd toate acestea, citito
rul ar putea crede că inspec
torul general școlar Ion Dinu 
a fost silit să fie „binevoitor". 
Nicidecum. Cariera de cîteva 
luni a ..binefacerilor" pe care 

tin Tudor. Dumitru Tecucea- 
r.u, Vasile Nicolae, Nicolae 
Dornisan, Mircea Georgescu, 
Ion Licâ, Ștefan Crăciun, Ma
rin Cristi, Pavel Nanu, Gheor
ghe Trif, Ciceron Dinu, Roman 
Pircea. Ion Apostu, Virgil Boe- 
ru, Gheorghe Tuiu, Paraschiv 
Benescu.

Ei au exprimat adeziunea to
tală a sindicatelor față de mă
surile adoptate de Plenara 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 
24—25 octombrie, hotărîrea ce
lei mai largi organizații de 
masă a clasei muncitoare de 
a-și aduce întreaga sa contri
buție Ia înfăptuirea sarcinilor 
de răspundere ce-i vor reveni 
Frontului Unității Socialiste. 
Ei au subliniat că Frontul U- 
nității Socialiste asigură un 
cadru propice schimbului de 
păreri și conlucrării sistemati
ce. pe plan național și local 
sub conducerea partidului, a 
tuturor organizațiilor de masă 
și obștești, precum și a consi
liilor oamenilor muncii ale na
ționalităților conlocuitoare, în 
vederea sporirii participării 
maselor la dezbaterea și .rezol
varea principalelor probleme 
ale politicii interne și externe 
a statului.

Vorbitorii au relevat sarcini
le ce revin sindicatelor în ca
litate de componente active în 
acest organism, necesitatea 
desfășurării unei și mai susți
nute activități organizatorice și 
politice în rindurile maselor 
de salariați din întreprinderi, 
instituții și comuna, în vede
rea îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor care stau în fața co
lectivelor de muncă.

Exprimîndu-și convingerea 
că sub conducerea politică a 
partidului, activitatea Frontu
lui Unității Socialiste va sti
mula puternic munca creatoa
re a întregului popor în toate 
compartimentele construcției 
socialiste, și dînd expresie as
pirațiilor celor aproape 5 mi
lioane de membri ai sindicate
lor, plenara a adoptat în una
nimitate hotărîrea de aderare 
a Uniunii Generale a Sindica
telor la Frontul Unității So
cialiste și a desemnat repre
zentanții sindicatelor în Con
siliul Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Plenara U.G.S.R. a dezbătut 
apoi planul de acțiune cu pri
vire la organizarea și desfășu
rarea adunărilor generale și a 
conferințelor sindicale pentru 
dări de seamă și alegeri din 
1968—1969.

la viața obștească, de a spori 
și apăra tot ceea ce am cîști- 
gat pînă acum. Intelectualita
tea, uniunile de creație, se bu
cură astăzi de o înaltă apre
ciere din partea partidului, a 
întregului popor, rolul lor a 
crescut mult în societatea 
noastră socialistă.

Compozitorii Matei Socor, 
Romeo Ghircoiașiu, Lauren- 
țiu Profeta, Ion Chirescu, ar
tist al poporului, Dumitru 
Eremia, muzicologii Vasile 
Tomescu și Octavian Lazăr 
Cosma au subliniat în cuvîn
tul lor răspunderea ce revine 
tuturor muzicienilor de a crea 
opere de înaltă valoare artis
tică. opere care să oglindească 
nobilele aspirații ale poporu
lui, să.I însuflețească în în
făptuirea năzuințelor sale spre 
o viață mereu mai bună ■ și 
mai frumoasă. într-o colabo
rare eficientă, creatoare, mu
zicienii trebuie să-și dedice 
întreaga lor putere de muncă 
propășirii continue a societății 
noastre socialiste, țel. căruia, 
sub conducerea partidului își 
va consacra activitatea Fron
tul Unității Socialiste. Vor 
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le aduce învățămîntului piteș- 
tean a început printr-un ca
dou pe care și l-a făcut ime
diat după numirea sa, în pri
măvara anului în curs, în a- 
ceastă funcție : și-a rezervat 
catedra de limba română la 
Liceul nr. 1. în ciuda Instruc
țiunilor care precizează fără 
echivoc: „Cererile de rezer
vare a unor posturi* (catedre), 
precum și cele de transfe
rare a posturilor (catedrelor) 
rezervate vor fi luate în con
siderație numai dacă în școala 
solicitată nu mai există alte 
posturi rezervate la aceeași 
specialitate**. La aceeași dis
ciplină își are rezervată cate
dra încă din anul 1965 direc
torul adjunct al liceului — 

bitorii au salutat cu căldură 
crearea acestui organism care 
se înscrie ca un moment nou 
în dezvoltarea democratismu
lui societății noastre, ca un 
important pas în evoluția în
tregii vieți politice, economice, 
sociale și culturale a țării. 
Prin noblețea principiilor ce 
îl inspiră, prin înaltul uma
nism care stă la baza constif 
tuirii sale, este destinat să ci-, 
menteze și mai mult unitatea 
poporului în jurul partidului, 
să asigure intensificarea par
ticipării tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii la viața 
politică și de stat, la procesul 
de perfecționare a societății 
noastre socialiste.

în cadrul ședinței au fost 
desemnați reprezentanții U- 
niunii Compozitorilor în Con
siliul Național al Frontului U- 
nității Socialiste.

ȘEDINȚA COMITETULUI 
DE CONDUCERE AL UNI
UNII ARTIȘTILOR PLAS

TICI
In ședința Comitetului de 

conducere al Uniunii Artiștilor 
Plastici, care a avut loc vineri 
la sediul Uniunii, artiștii plas
tici au hotărît aderarea uniu
nii lor la Frontul Unității So
cialiste.

Exprimîndu-și convingerea 
că prin crearea acestui orga
nism se împlinește un act de 
o deosebită importanță în vas
tul proces de dezvoltare a de
mocrației socialiste în țara 
noastră, . sculptorul Ovidiu 
Maitec, vicepreședinte al U- 
niunii Artiștilor Plastici, a 
spus, printre altele : în spiritul 
hotărîrii Congresului al IX-lea 
al Partidului, al Conferinței 
Naționale, al plenarelor C.C. 
al P.C.R., a fost creat Frontul 
Unității Socialiste, în care, 
printr-o largă participare, yor 
fi dezbătute probleme majore 
care preocupă pe cetățenii pa
triei noastre. Această hotărîre, 
expresie a unei largi democra
ții, a fost posibilă datorită e- 
voluției societății noastre, ridi
cării ei pe o treaptă istorică 
superioară. Consultarea între
gului popor, este de altfel, o 
modalitate devenită curentă în 
activitatea Partidului Comu
nist Român și de aceea noul 
organism. înscriindu-se pe li
nia acelorași măsuri, se bucu
ră de adeziunea noastră de
plină. Prestigiul artei plastice 
românești, rezultatele obținute 
pînă acum în acest domeniu, 
obligă pe creatorii noștri ca, 
prin reprezentanții lor în acest 
for să participe activ, cu toa
tă conștiința răspunderii, la 
viața țării sub îndrumarea 
partidului.

Aceleași simțăminte de tota
lă aprobare a noii măsuri pri
vind constituirea Frontului U- 
nității Socialiste au exprimat 
în luările de cuvînt pictorul 
Brăduț Covaliu, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, 
sculptorul Peter Iacobi. picto
rul Ion Sălișteanu, artistul 
poporului Vida Geza, vice
președinte al Uniunii Artiști
lor Plastici, pictorul Gheorghe 
Iacob, criticul de artă Anatol 
Mîndrescu, artistul poporului 
Corneliu Baba, pictorul Zoltan 
Kovacs, sculptorul Patriciu 
Mateescu, secretar al Uniunii 
Artiștilor Plastici.

In continuarea ședinței a 
fost aprobată în unanimitate o 
declarație de adeziune a Uniu
nii Artiștilor Plastici la Fron
tul Unității Socialiste. Artiștii 
plastici, participanți activi la 
vastul efort constructiv în 
care este angajată România 
contemporană — se spune în 
declarație — știu foarte bine 
că in această participare la 
viața și la evenimentele epocii 
noastre stă însăși chezășia în
făptuirii unei arte autentice, 
pătrunse de spiritul înalt al 
umanismului, în măsură să 
contribuie, la zămislirea unui 
om nou. Ne exprimăm ferm 
voința de a consacra toate pu
terile noastre în slujba progra
mului trasat de Partidul Co
munist Român, a cărui esență 
a fost clar reliefată de secre
tarul general al Comitetului

Marin Bădescu. Dar cum o 
ilegalitate aduce după sine o 
alta, beneficiarul acestui lanț 
al privilegiilor a devenit și 
inspectorul șef Vasile Moră
rescu (unul dintre personajele 
pomenite în această anchetă) 
care și-a rezervat catedra de 
istorie, deși un alt director 
adjunct al aceluiași liceu — 
Gh. I. Diaconu — are rezer
vată tot catedra de istorie... 
din anul 1959. (In treacăt fie 
spus, la acest liceu, din 
cele 55 de catedre de la 
cursurile de zi, 15 sînt rezer
vate diverselor persoane din
tre care șapte lucrează în ca
drul inspectoratului școlar).

Pentru a avea o imagine 
completă a profilului moral 

Central, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Alături de celelalte uniuni 
de creatori, de organizațiile de 
masă și obștești, Uniunea Ar
tiștilor Plastici va milita, în 
cadrul Frontului Unității So
cialiste, pentru înflorirea cul
turii naționale, pentru progre
sul națiunii noastre socialiste.

In unanimitate participanții. 
au desemnat reprezentanții U- 
niunii Artiștilor Plastici în 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste.

PLENARA COMITETULUI 
ORGANIZATORIC AL VE
TERANILOR DIN RĂZBO

IUL ANTIFASCIST
Intr-o ședință plenară, Co

mitetul organizatoric al vete
ranilor din războiul antifascist 
a hotărît aderarea la Frontul 
Unității Socialiste.

In cuvîntul său, generalul de 
armată Iacob Teclu, președin
tele Comitetului, a spus : Cei 
care răspunzînd apelului înflă
cărat al Partidului Comunist 
Român au luptat cu arma în 
mînă pentru eliberarea patriei 
și au contribuit adesea cu 
prețul sîngelui la înfrîngerea 
fascismului, la apărarea inde
pendenței și suveranității Ro
mâniei, la străjuirea pămîntu- 
lui străbun, își exprimă bucu
ria și mîndria de a participa 
împreună cu celelalte organi
zații obștești, la Frontul Unită
ții Socialiste.

în felul acesta veteranii răz
boiului antifascist au noi și 
largi posibilități de a-și aduce 
contribuția la închegarea uni
tății de granit a întregului 
nostru popor în jurul Partidu
lui Comunist Român, forța po
litică conducătoare a societă
ții noastre, portdrapelul luptei 
pentru viitorul luminos al pa
triei. Asigurăm conducerea 
partidului și statului nostru că 
însuflețiți de înaltul ideal al 
progresului și păcii, vom adu
ce aportul nostru la realizarea 
obiectivelor Frontului Unității 
Socialiste, la dezvoltarea ne
contenită a democrației socia
liste în România.

Cei prezenți au desemnat 
apoi reprezentanții Comitetu
lui în Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste.

ȘEDINȚA COMITETU
LUI FOȘTILOR DEȚINUȚI 

ANTIFASCIȘTI
Comitetul foștilor deținuți 

antifasciști a hotărît aderarea 
la Frontul Unității Socialiste.

Subliniind semnificația mă
surilor adoptate de recenta 
plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Guină, pre
ședintele Comitetului, a spus ; 
Noi, foștii deținuți antifasciști, 
ne reafirmăm atașamentul 
de nezdruncinat față de con
ducerea partidului și statu
lui nostru, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Asigurăm încă o dată Comi
tetul Central al partidului că, 
fiind credincioși idealurilor 
pentru care am luptat în anii 
grei ai ilegalității, vom sus
ține cu toată energia inițiati
vele și acțiunile întreprinse 
de partidul nostru. Prezența 
în cadrul acestui larg orga
nism democratic, care înmă
nunchează sub conducerea 
Partidului Comunist Român 
toate forțele poporului român 
și a naționalităților conlocui
toare, ne dă posibilitatea să 
ridicăm activitatea noastră 
obștească la un nivel și mai 
înalt, să contribuim într-o mă
sură mai mare la înfăptuirea 
politicii partidului, să sporim 
aportul nostru la munca des
fășurată de partid pentru 
educarea maselor muncitoare, 
cu deosebire a tinerei gene
rații în spiritul patriotismului 
socialist, al internaționalismu
lui, al devotamentului pentru 
orînduirea noastră socialistă.

Au fost desemnați apoi re
prezentanții Comitetului în 
Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

al inspectorului școlar ge
neral (încă în funcție) al ju
dețului Argeș, Ion Dinu, tre
buie să spunem că, în cele 
șase luni de funcționare în 
acest post, a fost obiectul 
unor numeroase reclamații, în 
cea mai mare parte dovedite 
ca reale în urma unei anchete 
efectuate de secția de propa
gandă și de colegiul de 
partid din cadrul Comitetului 
județean P.C.R. — Argeș. Din 
sinteza constatărilor făcute re
țin atenția cîteva elemente 
care explică geneza amintite
lor încălcări ale legalității so
cialiste. Realitatea dovedește 
că, acolo unde sînt vehiculate 
simpatii și preferințe perso
nale adăpostite la periferia 
sau în afara actelor normative 
în vigoare, abuzul de funcție 
creează terenul propice celor 
mai crase încălcări ale legali
tății. Să cităm numai faptul 
că, la un moment dat, buge
tul inspectoratului a de
venit, printr-o imaginație 
stranie, propriul său buget 
drept care într-un schimb 
de experiență peste hotare

ȘEDINȚA COMITETULUI 
EXECUTIV AL UNIUNII 
SOCIETĂȚILOR DE ȘTIIN

ȚE MEDICALE
Comitetul Executiv al Uniu

nii Societăților de Științe Me
dicale din Republica Socia
listă România a hotărît să 
adere la Frontul Unității So
cialiste.

La ședința ce a avut loc cu 
acest prilej, prof. dr. Nicolae 
Nestorescu, membru cores
pondent al Academiei, preșe
dintele Uniunii Societăților 
de Științe Medicale, a sublini
at în cuvîntul său importanța 
hotărîrilor recentei plenare a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român cu 
privire la unele măsuri orga
nizatorice pentru întărirea 
continuă a unității moral-po
litice a poporului muncitor, a 
frăției dintre oamenii muncii 
români și ai naționalităților 
conlocuitoare, a coeziunii na
țiunii noastre socialiste.

Salutînd cu căldură parti
ciparea Uniunii Societăților 
de Științe Medicale la Frontul 
Unității Socialiste, vorbitorul 
a exprimat atașamentul de 
neclintit al celor peste 80 000 
de membri ai Uniunii față 
de politica profund științifică 
a partidului, dorința tuturor 
de a munci fără preget pentru 
îndeplinirea misiunii lor de 
înaltă răspundere socială. S-a 
subliniat că în fața tuturor 
lucrătorilor din domeniul sa
nitar stau sarcini noi, deosebit 
de importante, potrivit linii
lor directoare ale activității 
în domeniul sănătății publice, 
aprobate de recenta plenară 
a partidului,

' Uniunea Societăților de 
Științe Medicale a desemnat 
pe reprezentanții săi pentru 
a- face parte din Consiliul Na
țional al Frontului Unității 
Socialiste.

ȘEDINȚA COMITETULUI 
DE CONDUCERE AL A- 
SOCIATIEI OAMENILOR 

DE ȘTIINȚĂ
în cadrul unei ședințe care 

a avut loc vineri seara. Comi
tetul de conducere al Asocia
ției oamenilor de știință din 
Republica Socialistă Româ
nia a hotărît în unanimitate 
aderarea asociației la Frontul 
Unității Socialiste. Luînd .cu
vîntul, academicienii Athanase 
Joja, președintele Asociației 
oamenilor de știință, Remus 
Răduleț, Petre Constantines- 
cu-Iași, Ștefan Milcu, Nico
lae Teodorescu și prof. dr. 
Corneliu Penescu, membru 
corespondent al Academiei, 
au subliniat că Frontul Unită
ții Socialiste constituie o nouă 
și importantă etapă în pro
cesul de perfecționare a de
mocrației socialiste, a întregii 
vieți sociale a țării.

Prin crearea acestui orga
nism larg reprezentativ, și oa
menilor de știință li se creează 
noi, posibilități de a participa 
și mai intens la întreaga viață 
politică și socială a țării. în 
felul acesta se adaugă o nouă 
verigă la măsurile luate pînă 
acum de partid și guvern de 
mai bună organizare a activi
tății științifice pentru coordo
narea efortului creator al in
telectualității. După cum se știe 
partidul și guvernul acordă o 
mare atenție științei, rolului ei 
în dezvoltarea forțelor de pro
ducție și în progresul general 
al țării. Oamenii de știință 
sînt hotărîți să sporească efor
turile in rezolvarea probleme
lor pe care le ridică opera com
plexă de desăvîrșire a construc
ției socialiste în țara noastră.

Comitetul a desemnat apoi 
pe reprezentanții Asociației oa
menilor de știință în Consiliul 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

în continuare, la punctul doi 
al ordinii de zi, prof. dr. Cor
neliu Penescu, membru cores
pondent al Academiei, secretar 
general al Asociației oameni
lor de știință, a expus planul 
de activitate al acesteia pe 
anul 1969.

și-a luat și soția, fără ca 
dînsa să fie cadru didactic.

Lista încălcărilor legalității 
ar putea continua. Ne oprim 
aici, nu fără a preciza însă, 
dacă mai e nevoie, că în ca
zurile relatate de noi nu poate 
fi vorba de erori peste care 
se poate trece cu vederea 
ci de o confuzie întreținută 
cu bună știință, de o confuzie 
care naște și crește confuzii, 
aruneînd sămînța ce naște bu
ruiana neîncrederii în auto
ritatea morală a instituției 
subminate de „legile" bunu
lui plac. Acest mod poate pro
duce confuzii momentane, 
pune pe drumuri oameni ne
îndreptățiți, reinstaurează, în 
colțuri obscure, sistemul repu
diat de societatea noastră 
socialistă — cel al privilegii
lor. Avem însă legi, avem 
oameni chemați să le aplice 
și chiar dacă, în cazul de față 
acest lucru se întîmplă cu c 
clipă mai tîrziu decît este fi
resc — ordinea socialistă de 
drept este reinstaurată acolo 
unde a fost tulburată oricît 
de puțin.
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MOMENT CU AMPLE SEMNIFICAȚII
TELEGRAME

Președintele Consiliului de Stat, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a trimis președintelui Republicii Italiene, GIUSEPPE SARA- 
GAT, o telegramă în care se spune :

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, adresez 
Excelenței Voastre și populației care a avut de suferit de pe 
urma inundațiilor catastrofale din nordul Italiei, profunde 
condoleanțe și exprim sentimentele noastre de compasiune.

Președintele Consiliului de Stat, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a trimis Șefului Statului Cambodgia, SAMDECH NORODQM 
SIANUK, o telegramă în care se spune :

Cea de-a 15-a aniversare a proclamării independenței 
Cambodgiei, îmi prilejuiește plăcerea de, a vă adresa, în 
numele poporului român și ,al meu personal, călduroase feli
citări și cele mai sincere urări de fericire și prosperitate 
poporului khmer.

îmi exprim convingerea că legăturile de prietenie exis
tente între tarile noastre se vor întări continuu în interesul 
ambelor noastre popoare și al cauzei păcii în lume.

Plecarea delegației P.C din Japonia

IN VIATA SOCIAL-POLITICĂ A PATRIEI
Adunările pentru constituirea consiliilor județene ale oamenilor muncii din rîndul naționalităților conlocuitoare

Delegația Partidului Comunist 
din Japonia, condusă de tovară
șul Satomi Hakamada, membru 
al Prezidiului și Secretariatului 
C.C. al P.C.J., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
în țara noastră, a părăsit vineri 
Capitala,

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Koichiro Ueda, membru 
supleant al Secretariatului C. C. 
al P.C.J., directorul revistei teo
retice și politice „Zenei“, Hide- 
sato Nuipata, membru al Comisiei 
Centrale de control financiar, si 
Shunichi Nishizawa, redactor șef

al revistei „Documente interna
ționale".

La plecare, pe aeroportul Ba- 
neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășii ChăMJ Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Prezidiului Permanent. secretar 
ai C.C. al P.C-K. Leonte RMu 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C-C al P.CuL. Ștefan 
Voicti, membru al CC al P-dU 
redactor șef al mutei . Uupta de 
clasa*, Constantin Vasiliu. ad
junct de șef de secție la CC ai 
P CX de activiști de partid.

ț Agerpres:

In vederea aplicării măsurilor organizato
rice stabilite <le recenta plenară a C.C. al 
P.C.K., pentru întărirea continuă a unității 
moral-politice a poporului muncitor, a frăției 
dintre oamenii muncii români și naționalități
le conlocuitoare, a coeziunii națiunii noastre 
socialiste, continuă să se desfășoare adunări 
de constituire a consiliilor oamenilor muncii, 
ale naționalităților conlocuitoare dintr-o sea
mă de județe ale țării. Crearea acestor orga, 
nisme cu caracter larg reprezentativ — expre
sie a consecvenței cu care P.C.R. militează 
pentru întărirea unității poporului — va 
aduce o contribuție de seamă la dezvoltarea 
democrației socialiste, la întărirea frăției in 
muncă și luptă a tuturor celor ce trăiesc pe 
meleagurile României. Aceste organisme »or 
participa nemijlocit la întreaga viață politică 
a țării, vor asteura participarea tot mai largă, 
in mod organizat si in cele mai diferite do-

BRAȘOV

Vineri seara, s-a înapoiat 
în Capitală venind de la 
Roma: delegația Consiliului 
Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Cons
tantin Drăgan, prim-vicepre- 
ședințe al Consiliului Central 

Val U.G.S.R.. care, la invitația 
/ Confederației Generale Ita

liene a Muncii, a făcut o vizi
tă în această țară.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Iosif Banc, a primit vi
neri dimineață delegația Asocia
ției de prietenie sovieto-română 
condusă de S. M. Butusov, mi
nistrul gospodăriei comunale al 
R.S.F.S.R., deputat în Sovietul 
Suprem al R.S.F.S.R.

La întrevedere, care s-a des
fășurat înțr-o atmosferă priete
nească, au luat parte Mihail Ro- 
șianu. președintele Consiliului 
General al A.R.L.U.S., precum si 
A. V. Basov, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București.

Cu prilejul celei de a 50-a 
aniversări a independenței 
de stat a Poloniei, la sediul 
Ambasadei R. P. Polone din 
București a fost organizată, 
vineri, o seară de filme.

Vineri la amitti, m haiti Ate
neului Român, a ctut loc dc»- 
cliiderea eipoutiei maaguiult t 
.■Zilelor cârții literare". Ltpozi- 
fia cuprinde volume di pvozd, 
poezie fi teatru contemporan, ti
părite intre 19^5—1965, tiuda de 
critică și istorie literară, moro- 
grafii fi eseuri din acee^ri pe
rioadă, precum ți o parte dm 
operele autorilor clasici fi mo
derni români, editate in aeesi 
timp.

Au luat cuvintul Vatila ZXnu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură yi Artă, ți 
acad. Zahoria Stancu, prtțedr.- 
tele Vniunii Scriitorilor.

Printre participanții la deschi
dere se aflau directori de edituri, 
scriitgrț, membri din conducerea 
l 'niunii Scriitorilor, reprezentanți 
ai C.S.C.A., ziariști, atașați cul
turali ți de presă acreditați la 
București, corespondenți ai pre
sei străine.

Societatea de Cruce Roșie din 
România a hotărît să acorde, 
prin Crucea Roșie italiană un a- 
jutor constînd din alimente, îm-

Vineri s-au deschis la Sinaia 
lucrările unei sesiuni tehnico-ști- 
ințifice consacrată problemeloi 
supratensiunii și protecției insta
lațiilor electrice, organizată de 
Consiliul național al inginerilor 
și tehnicienilor, în colaborare cu 
Ministerul Energiei Electrice.

Solemnitatea
decernării unor ordine

și medalii
(Urmare din pag. 1)

zaichin și Viorica Viscopoleanu ; 
Ordinul „Meritul Sportiv" clasa 
a Il-a tovarășilor: Ion Baciu, An
ton Calenic, Vasile Chelaru, Pe
tre Cișmigiu, Ion Comeanu, Ha- 
ralambie Ivanov, Dimitrie Ivanov, 
Ion Monea, Mihaela Peneș, Ion 
Popa, Marcel Roșea, Ileana Silai, 
Ioan Soeter, Mihai Turcaș 
și Gheorghe Zîmbreșteanu ; Or
dinul „Meritul Sportiv" clasa a 
IlI-a tovarășilor : Gheorghe Biro, 
Calistrat Cuțov, Ileana Drîmbă, 
Ion Drăgan, Victoria Dumitru, 
Ana Ene, Simion Popescu, Mihai 
Raica, Nicolae, Rotaru, Ecaterina 
Sthal, Olga Szabo, Ion Artanes- 
cu, Maria Vicol, Andrei Vîlcea și 
Nicolae Martinescu.

De asemenea, au fost acordate 
Medalia „Meritul Sportiv" clasa 
I tovarășilor: Constantin Bușoi, 
Petru Coman, Ion Crîsnic, Ște
fan Haukler, Tănase Mureșan, 
Nicolae Neguț, Valentina Serghei, 
Ștefan Stîngu, Mihai Țiu, Titus 
Tatu, și Ștefan Vișevan ; Meda
lia „Meritul Sportiv" clasa a Il-a 
tovarășilor : Ianoși Kovacs și Leo
nida Karaiosifoglu.

în numele sportivilor decorați, 
mulțumind pentru înaltele dis
tincții acordate, atleta Lia Mano- 
liu a spus, printre altele : Cred 
că exprim părerea tuturor celor 
care au adus medalii olimpice din 
Mexico, atunci cînd spun, că 
ceea ce ne-a făcut să obținem 
performanțe valoroase a fost con
vingerea noastră că reprezentăm 
o tară pe care o iubim din tot 
sufletul, o țară gle cărei realizări 
sînt cunoscute în întreaga lume. 
Cînd în liniștea imensului stadion 
răsuna imnul țării noastre și pe 
cel mai înalt catarg se înălța dra
pelul roș-galben-albastru, gîndul 
nostru se îndrepta plin de recu
noștință spre cel căruia îi dato
răm tot ce este nou, bun, frumos 
și nobil în România Socialistă, 
spre cel căruia avem să-i mulțu
mim pentru toate victoriile noas
tre : spre Partid.

Vorbind în numele antrenorilor 
decorați, Ion Comeanu a spus : 
Vă asigurăm, tovarășe Ceaușescu, 
că înalta prețuire ce ne este a- 
cordată astăzi' va constitui pen
tru noi un moment de neuitat, că 
și în viitor vom munci cu pasiu
ne, devotament, cu întreaga noas
tră pricepere pentru a obține noi 
succese sportive, închinate patriei.

• Astăzi, Ploiești, 
cadrul campionatului catego
riei A de fotbal, „Progresul" 
București joacă în compania 
echipei A.S.A. Tg. Mureș. 
Meciul are loc la Ploiești, 
deoarece terenul de joc al 
echipei „Progresul" este 
suspendat pentru o etapă. 
Meciul începe la ora 14,30.

• Duminică, pe stadionul 
Dinamo, tot într-un meci 
contînd pentru campionatul 
țării, Dinamo București joa
că în compania echipei Uni
versitatea Cluj. întîlnirea se 
va desfășura cu începere de 
la ora 14,30.

• Astăzi, la Cluj, are loc 
a douș întîlnire internațio
nală de handbal dintre echi
pele feminine ale României 
și R. F. a Germaniei. în pri
mul joc, victoria a 
cu scorul de 12—11 
oaspete.

revenit 
echipei

• La 24 noiembrie 
loc la București 
internațională de 
dintre echipele masculine ale 
României și Cehoslovaciei. 
Cele două echipe vor mai 
susține o întîlnire la 26 no
iembrie, la Cluj.

va avea 
întîlnirea 

handbal

(Agerpres)

„Ncxie măsuri propuse de 
rraeta Plenară a CXL al P.GJU
— a arătat zxanstul Hara Ban
— vor asigura condițu tot mai 

I largi de desfășurare a activ î-
tății politice și sodai-cultura» 
le a oamenilor muncii de na
ționalitate germană, inscriin- 
du-se pe linia perfecționării 
formelor de conducere și or
ganizare a întregii noastre 
vieți sociale, a «dinarii demo
crației noastre socialiste in 
toate domeniile de activitate*.

In cadrul adunării au luat, 
de asemenea, 
helm Lutsch, 
al Consiliului . __
țean. Gunther Borger, 
dintele cooperativei 
de producție din 
Klaus Niedermayer. 
tor la Institutul de 
pentru cultura 
a sfeclei, Rudolf 
ci tor Ia uzina 
ca“, Betina 
soară la Școala generală r 
12. Ei și-au exprimat hotă: 
rea fermă de a-și aduce, ală
turi de toți oamenii muncii 
din țara noastră, fără deose
bire de naționalitate, întreaga 
contribuție la înfăptuirea mă
rețului program elabora: de 
partid pentru înflorirea Româ
niei socialiste.

A vorbit apoi din partea 
Comisiei de organizare Anton 
Breilenhofer, membru a! C.C. 
al P.C.R., membru al Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, care a 
spus printre altele: -Asistăm 
la un proces adînc de demo
cratizare a vieții noastre so
ciale. de lărgire a cadrului de 
manifestare a drepturilor și 
libertăților politice și cetățe
nești. Acest proces este o ur
mare firească a suflului nou 
imprimat societății noastre de 
istoricele hotăriri ale celui 
de-al IX-lea Congres al Par
tidului Comunist Român și 
ale Conferinței Naționale".

Adunarea a desemnat Con
siliul județean al oamenilor 
muncii de naționalitate ger
mană din care fac parte 
de membri. Președinte 
Consiliului este Eduard 
senburger, redactor șef al re
vistei ..Carpaten Rundschau". 
Totodată, au fost desemnați 
reprezentanți locali în Consi
liul oamenilor muncii de nați
onalitate germană din Repu
blica Socialistă România.

Participanții Ia adunare au 
adoptat o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în care se 
spune printre altele : Ne ex
primăm și cu acest prilej 
calda recunoștința pentru mi
nunatele condiții create în 
patria noastră, în care toți fiii 
săi, fără deosebire de naționa
litate. sînt egali în drepturi, 
au posibilități nelimitate de 
a se afirma în toate domeniile 
de activitate, pe întreaga ierar
hie a vieții sociale. Pe temeiul 
acestor istorice cuceriri, oa
menii muncii de alte naționa
lități, printre care și noi, cei 
de limbă germană, avem pu
tință să ne manifestăm larg 
atitudinile, adueîndu-ne con
tribuția la- propășirea acestui 
pămînt strămoșesc, de t desti
nul căruia ne simțim legați

cuvintul Wil- 
vicepreșed io te 
popular jude- 

. pre>e- 
agricole 
Hălchiu, 
cercetă- 

cercetări 
cartofului ri 
MuU, mur>- 

.Hidromecani- 
Schuller. profe- 

nr.

23 
al 

Ei-

menii a oamenilor muncii din rindul acestor I 
naționalități, la înfăptuirea mărețului program 
de edificare a socialismului, de înflorire mul- - 
tilaterală a patriei.

Adunările exprimă, prin cuvintările rostite, j 
prin telegramele adresate Comitetului Cen
tral aJ P.C.K., personal toxarășului Nicolae 
Ceaușescu, sentimentele de fermă încredere 
de adeziune unanimă a întregului nostru 
popor față de politica internă și externă a 
partidului, dublate de hotărirea oamenilor 
muncii români și de alte naționalități de a 
nu-și precupeți eforturile pentru înfăptuirea 
măreței opere de construire a socialismului în 
patria comună — Republica Socialistă.

Participanti la aceste emoționante adunări, 
reporteri Agerpres si reporteri ai ziarului nos
tru uc.au transmis ample relatări din care 
reproducem in continuare.

noastră ființă

SALAJ

munci

în csrsrf «fam irrță de v> 
r.erj a avut ioc ia Za2âu coo-

marhie-â
Unrtasea gî frăția oeener.iloe 

muncă nomâr., gi magh^ru 
de pe ares^e fr groase meîea- 
gur.. a spus in arviatui rosLt 
cu aeest prilej Laorian Tulai. 
prins-seereiar a! Cotnitecului 
județean Sălaj al PjCIL. își 
au rădâr-ntle In lupta lor co- 
mură dusă de-a limgul vea- 
cvftar pentru efîbema so. 
c*aîă. Astăzi, cînd destîneie 
patriei sin: conduse de Parti
dul Comunist Rocsân, oamenii 
muncii romăr.i și maghiari din 
Sălaj, înfrăți;: pe veci, mun
cesc eu in»jSet:re pectru dez- 
voitaiee potențialului «coe.o. 
mir ți spiritual aJ Județului, 
per.tru transformarea acestor 
locuri într-o zonâ in care si 
pulseze din plin o viată dem
nă de secolul io care trăim.

Au luat apoi cuvintul nu
meroși Dartictponți la aduna
re.

Alexandru Srucs. director ad
junct Ia Școala eer.erală -Si- 
mion Bărr.utiu* din Zalău, a 
subliniat drepturile depline 
de care se bucură oamenii 

de naționalitate ma
ghiară. arătind că in orașul de 
reședință a! Județului Sălaj 
există 8 țcoli. din care 4 școli 
și secții cu limba de predare 
machiară

In cooperativa noastră — a 
spus Farakas Gheorghe. țăran 
cooperator dir. Națfalău. mun
cim împreună in armonie si 
respect români și maghiari, 
roncentrindu-ne eforturile 
pentru a obține, ar. de an, re
colte tot mai bogate. Ko pu
tem decît să ne exprimăm re
cunoștința față de conducerea 
de partid și de stat pentru 
grija permanentă pe care o 
poartă întăririi și adinarii 
frăție: dmtre poporul român 
și naționalitățile conlocui
toare.

Au mai luat cuvintul prof. 
Balos Alexandru de la Liceul 
ag—icoi din Simleul Silvaniei. 
Kerekes Tiber, uu secretarul 
Consiliului pop i'.ar erășene^t 
Zalău. Kerekes Ervin, medic 
la Spitalul din Cehul Silvan.- 
ei. Szele Nicolae. președintele 
Ur.iunii Județene a cooperati
velor meșteșugărești și al
ții care au subliniat rolul 
deosebit de important al con
siliilor oamenilor muncii pen
tru întărirea unității și prie
teniei dintre poporul român 
ți naționalitățile conlocuitoare, 
pentru înfăptuirea ppliticii 
partidului de desăvirșire a 
construcției socialiste.

A luat cuvîntul. de aseme
nea, scriitorul Galfalvi Jolt, 
din partea Comisiei de orga

nizare, care a evocat prin 
exemple emoționante tradi
ționala prietenie dintre români 
și populația maghiară.

Participanții la adunare au 
desemnat apoi Consiliul Jude
țean al oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară al că
rui președinte este juristul 
Fai Anton.

Au fost, de asemenea, de
semnați reprezentanții locali 
în Consiliul oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din 
Republica Socialistă România.

Participanții la adunare au 
adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în care se spune : 

„în numele oamenilor mun
cii maghiari din județul Sălaj 
adresăm Comitetului Central, 
dvs. personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde mulțumiri pentru încre
derea acordată și vă asigurăm
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ticfpanti la adnaare, <*-aa «- 
primat sat-sfartta față de jus
tețea pohtxâ PjC-R in proble
ma aa*tocală. reruamtința fa
ță de grija pe care partiM și 
stazu*. aoKru o poartă tmuror 
oameni’, or muncii din 
r.zastră, iadiferent cărei națîo- 
naiitâț; aparfia-.

Au luat cuvintul cu acest 
prilej. Emeric Nagy. medic la 
spitalul din Hunedoara. Ala- 
dar Csapo. electrician la uzi- 
r.eie .Victoria* — Câiaa. loan 
Kormoczky. inginer șef la 
Combinatul carbonifer Valea 
Jiului

Din partea Comisiei de orga- 
r.izare a luat cuvintul Ios.f 
Walter, secretar al CC al 
V.T.C

Participanții Ia adunare au 
desemna-, aocx Consiliul jude
țean. care are ca președinte pe 
profesorul Andrei Sco

în încheierea adunării a fost 
adoptată o telegramă adresa
tă CC al P.CJU tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Oamenii 
muncii de .naționalitate ma
ghiară din județul Hunedoara, 
se spune în te’egramâ. se an
gajează în fața conducerii de 
partid și de stat să au precu
pețească nici un efort pentru 
înfăptuirea cu răspundere a 
sarcinilor ce revin siderurgiș- 
titor. minerilor, constructori
lor. țăranilor cooperatori. In
telectualilor. tuturor colective
lor de muncă din județ, din 
programul ridicării societății 
socialiste pe culmile înalte ale 
civilizației și progresului so
cial. adoptat de Congresul al 
IX-lea si Conferința Națională 
a partidului*.

SATU MARE
Vineri a avut loc la Satu 

Mare o adunare consacrată 
constituirii Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate 
maghiară din județul Satu 
Mare. Luînd cuvintul, în ca
drul adunării, Iosif Uglar, 
prim-secretar al Comitetului 

:de:ean de partid, președin
tele Consiliului popular, a su
bliniat succesele dobîndite de 
poporul nostru în anii so
cialismului, în toate dome
nii ie de activitate. Oame- 
nii muncii din județul nos
tru — români, maghiari și 
germani, a spus vorbitorul, își 
mobilizează eforturile pentru 
m.făptuirea marilor obiective 
3‘abilite de Congresul al IX- 
lea al partidului și de Confe
rința Națională, pentru perfec
ționarea necontenită a întregii 
noastre activități economice și 
politice, pentru continua lăr
gire a democrației socialiste.

Au luat, de asemenea, cuvîn- 
tul numeroși participanți la 
adunare : Iosif Szenasi, de la 
cooperativa agricolă de pro
ducție din satul Oar, Vasile 
Szteklacs, redactor șef al zia
rului „Szatmari 
prof. Vladimir 
comuna A rd ud.

în încheierea 
vorbit tovarășul 
ny. din partea Comisiei de or
ganizare.

Adunarea a desemnat Consi
liul județean al oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară al cărui președinte este 
profesorul Mihai Boros. De a- 
semenea, adunarea a desemnat 
reprezentanții locali în Consi-

Hirlap“, și 
Benedeck din

adunării a 
Mihai Ubor-

liul oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din Repu
blica Socialistă România.

în încheiere, participanții au 
adoptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune : Oamenii muncii 
de naționalitate maghiară din 
județul Satu Mare își exprimă 
totala lor adeziune față de po
litica internă și externă a 
partidului nostru, hotărîrea 
nestrămutată ca. împreună cu 
ceilalți oameni ai muncii să-și 
aducă o contribuție și mai rod
nică la înfăptuirea sarcinilor 
complexe trasate de partid, 
pentru continua înflorire 
patriei noastre socialiste.

a

CARAȘ-
SEVERIN

La Reșița, aproape 500 
reprezentanți ai 
muncii germani din 
comunele județului 
verin au luat parte 
rea de constituire a Consiliu
lui oamenilor muncii de națio
nalitate germană din acest ju
de*.

I.uind cuvintul, Ilie Fâsui, 
prim-secretar ai Comitetul vi 
județean Caraș-Severin al 
P-CJL. președintele Consiliu
lui popular județean, a su
blima: semnificația deosebită 
a acestui eveniment, ilustrare 
grăit cere a politicii marxist-ie, 
nîruste creatoare a partidului

de 
oamenilor 
orașele și 
Caraș-Se- 
la aduna-

ror celor ce muncesc din ma
rea familie a națiunii 
tre socialiste".

Au mai luat cuvîntul 
dunăre medicul Martin 
venski din Reșița, prof, 
ță Obrad de la Școala gene
rală din comuna Socol, sub
liniind că constituirea consi
liului județean creează un 
cadru organizatoric prin caro 
populația de naționalitate sîi- 
bă poate participa cu toate 
forțele ei la viața materială 
și spirituală a țării.

A fost desemnat apoi con 
siliul județean al populației de 
naționalitate sîrbă din jude
țul Caraș-Severin. Ca pre
ședinte al consiliului a fost 
desemnat Mihai Peia, direc
torul Școlii generale nr. 6 din 
Reșița.

Exprimîndu-și adeziunea de
plină la recentele măsuri a- 
doptate de partid, adunarea 
reprezentanților populației de 
naționalitate sîrbă din jude
țul Caraș-Severin a trimis C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în care 
printre altele se spune:

„înfrățiți cu toți cei ce 
muncesc din țara noastră, 
populația de naționalitate sîr
bă își va aduce și în viitor 
tot aportul său sporit la tra
ducerea în viață a politicii 
interne și externe a partidu
lui și statului nostru, spre bi
nele întregii noastre națiuni 
socialiste".

noas-

la a. 
Slo- 
Vui

COVASNA

menilor muncii aparținînd na
ționalităților conlocuitoare, 
s-a făcut un pas important pe 
drumul perfecționării orga
nizării sociale, dezvoltării și 
lărgirii democrației socialiste, 
pentru întărirea unității tutu
ror oamenilor muncii în jurul 
partidului și al Comitetului 
său Central. Noi, locuitorii de 
naționalitate maghiară din 
județul Covasna, ne angajăm 
să. îndeplinim fără preget sar
cinile trasate de partid, să 
slujim cu credință partidul 
și patria noastră socialistă".

MUREȘ

Crearea acestui consiliu, a 
spus tehxiiciar^ Gertrude Pe
nan, de la Uzina construc
toare de mașir.i din Reșița, 
este o dovadă in plus că. în 
patria r-oasxrâ. toți oamenii 
musai, indiferent de naționa
litate. se bucură de aceleași 
drepturi politice și cetățenești, 
ceea ce asigură un climat de 
afirmare a personalității fie- 
câruia.

Cuvmte de deplină adeziu
ne față de politica internă și 
exlerr.â a partidului, față de 
modul cum sînt soluționate 
diversele probleme sociale au 
rostit pensionarul Iuliu Focht 
ing Frânase Schneider. Vorbi- 
țprii au apreciat că prin con
stituirea Consiliului județean 
ai oamenilor muncii de națio
nalitate germană se va da 
posibilitatea une: afirmăn mai 
depline a capacității și ener
giei creatoare a muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor de 
naționalitate germană, care, 
alături de toți cei ce muncesc 
în România. își ronsactă efor
turile desăvârșirii construcției 
socialiste.

Din partea Comisiei de or
ganizare a vorbit prof. dr. do
cent Peter Lamoth.

A fost constituit apoi Con
siliul județean, al cărui preșe
dinte a fost desemnat Iohan 
Maldet, secretar al Consiliu
lui popular municipal Reșița. 
Au fost, de asemenea, desem
nați reprezentanții locali în 
Consiliul oamenilor muncii de 
naționalitate germană din țara 
noastră.

Participanții la adunare au 
adoptat o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, 
in care se spune printre al
tele : „Prețuind înalta grijă 
față de oamenii muncii indi
ferent de naționalitate, în 
concordanță cu interesele ge
nerale ale societății socialiste, 
oamenii muncii de naționali
tate germană din județul nos
tru asigură conducerea parti
dului și pe dv. personal tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom depune întreaga noastră 
pricepere și capacitate de 
muncă în slujba înfăptuirii 
neabătute a politicii partidu- 
liți și statului nostru socia
list".

★

Adunarea de constituire a 
consiliului din județul Căraș- 
Severin . a oamenilor muncii 
de naționalitate sîrbă a avut 
loc la Casa de cultură a sin
dicatelor din Reșița. Partici
panții Ia adunare au primit 
cu viu interes și satisfacție 
măsurile adoptate de recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. pen
tru constituirea consiliilor oa
menilor muncii ale naționali
tăților conlocuitoare, expuse 
pe larg de către Ilie Păsul, 
prim-secretar al Comitetului 
județean al P.C.R., președin
tele Consiliului popular jude
țean. „Țăranii cooperatori din 
comuna Radimna — a spus 
diva Stoianovici, președintele 
C.A.P. din această comună, își 
manifestă deplina adeziune 
față de politica partidului de 
edificare a orînduirii socialis
te în patria noastră. Consti
tuirea Consiliului județean al 
populației de naționalitate sîr
bă este încă o dovadă a pre
țuirii și încrederii depline a 
partidului și statului nostru, 
în capacitățile creatoare sie 
tuturor oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate. Vom 
răspunde acestei încrederi cu 
eforturi sporite pentru întă
rirea unității și frăției tutu-

în orașul Sf. Gheorghe 
avut loc vineri adunarea 
constituire a Consiliului oa
menilor muncii de naționali
tate maghiară, din județul Co
vasna, la care au participat 
300 de reprezentanți ai oame
nilor muncii maghiari, de
semnați în ședințele comune 
ale organizațiilor de partid și 
ale organizațiilor de masă și 
obștești

Ir. expunerea făcută în ca
drul adunării, tovarășul Carol 
Kyraly, prim .secretar al Co
mitetului județean de partid, 
președintele Consiliului popu
lar județean, delegat al Comi
siei de organizare, a spus prin
tre altele: ..Formarea Frontului 

Unității Socialiste și a consi
liilor oamenilor muncii apar- 
ținînd naționalităților conlo
cuitoare reprezintă un nou 
pas pe calea lărgirii democra
ției socialiste, a întăririi uni
tății și frăției dintre români 
și naționalitățile conlocuitoa
re. Sîntem ferm convinși că 
acestea vor asigura condiții 
tot mai bune de participare 
activă și multilaterală a tutu
ror cetățenilor din județul Co
vasna la traducerea în viață 
a hotărîrilor partidului cu pri
vire la dezvoltarea economică, 
socială și culturală, la perfec
ționarea activității în toate 
domeniile".

în cuvîntul lor, Sandor Pe- 
to, profesor la Școala nr. 3 
Pirosco Noghy, muncitor la 
Uzinele textile „Oltul". Lajos 
Mayoran, tehnician din Tg. 
Secuiesc, Zoltan Kysgyorghy. 
inginer la întreprinderea car
boniferă din Căbeni s-au re
ferit la tradițiile luptei în
frățite a românilor, 
ghiarilor și secuilor, 
lungul unei întregi 
pentru dreptate și 
tate. Năzuințele din 
s.a spus în cuvîntul 
panților, s-au înfăptuit în anii 
construcției socialiste, cînd ne 
bucurăm cu toții de aceleași 
drepturi și libertăți, cînd pe 
toți ne leagă țelul comun al 
luptei pentru înflorirea patri
ei noastre comune, România 
socialistă".

A fost desemnat apoi Con
siliul județean al oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară. al cărui președinte 
este dr. Zoltan Sekey, direc
torul Muzeului județean. Au 
fost, de asemenea, desemnați 
reprezentanții județului Co
vasna în Consiliul oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară din România.

Participanții au adoptat o 
telegramă, adresată Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune printre altele:

„Dragă tovarășe Ceaușescu. 
cu ocazia vizitelor dumnea
voastră în județul nostru, ați 
putut constată că locuitorii de 
pe aceste meleaguri traduc în 
viață politica partidului fără 
a-și precupeți eforturile. Con
vingerea noastră este că, prin 
crearea Frontului Unității 
Socialiste și a consiliilor oa-

nr.

a 
de

ma- 
de-a 

istorii, 
liber- 

trecut. 
parti ci-

Palatul Culturii din Tg. Mu
reș a găzduit vineri după- 
amiază adunarea de constitui
re a Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară din județul Mureș.

în cuvîntul rostit cu acest 
prilej, tovarășul Nicolae Vereș, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului popular 
județean, a subliniat că măsu
rile adoptate de partid în ve
derea creării Consiliilor oame
nilor muncii din rîndul națio
nalităților conlocuitoare, sînt 
organic legate de opera desă- 
vîrșirii construcției socialiste 
în țara noastră. Referindu-se 
la Consiliu! oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din 
județul Mureș, vorbitorul a a- 
rătat că acest organism va 
constitui o nouă și puternică 
pîrghie pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid pen
tru înflorirea tuturor așezări
lor din cuprinsul județului, 
sarcini care se materializează 
din zi în zi în dezvoltarea di
namică a economiei locale, în 
ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Au luat apoi cuvîntul nume
roși participant! la adunare.

Erdelyi Istvan, directorul bi
bliotecii „Teleki Ana“ din Tg. 
Mureș, a spus, printre altele : 
Revoluționari și cărturari de 
seamă ca Nicolae Bălcescu, 
Avram Iancu, Ianoș Bolyai și . 
alții, au oglindit fidel prin ac
tivitatea și scrierile lor dorința 
arzătoare a maselor din țara 
noastră de a scutura jugul a- 
supririi șj exploatării. Astfel, 
Bălcescu arăta cu o minunată 
clarviziune că românii, ma- *■ 
ghiarii. germanii și secuii tre
buie să-și rezolve marile pro
bleme sociale, uniți și în bună 
înțelegere. O dată cu preluarea 
puterii de către Partidul Co- . 
munist Român, idealurile îna
intașilor noștri au prins viață. 
Făurirea Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară. din județul Mureș, or
ganizarea Frontului Unității 
Socialiste, constituie o dovadă 
a întăririi continue a unității 
și prieteniei frățești, de 
nezdruncinat dintre oamenii 
muncii din țara noastră, indi
ferent de naționalitate. Aceas
ta își găsește izvorul în înfăp
tuirea înaltelor principii ale 
politicii marxist-leniniste pro
movată de partidul nostru.

Au mai luat cuvintul în ca
drul adunării ing. Petho 
Aron, directorul întreprinde
rii ,.Metalotehnica“, dr. An
drei Antalfi, scriitorul Kovacs 
Gyorgy, ing. loan Torok. de 
la Combinatul chimic din Tîr- 
năveni, scriitorul Hajdu Gyo- 
zo, Dezideriu Rend, președin
tele cooperativei agricole din 
comuna Band și alți partici
pări ți.

Din partea Comisiei de or
ganizare a consiliilor oameni
lor muncii de naționalitate 
maghiară a- vorbit Alexandru 
Kopandi. A fost desemnat 
apoi Consiliul oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară 
din județul Mureș, al cărui 
președinte este prof, 
cent Maros Tiberiu.

într-o atmosferă de 
asm, cei prezenți au
o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune 
printre altele: Asigurăm Co
mitetul Central, 
voastră personal, 
tovarășe Nicolae 
că noi. oamenii 
ghiari din județul 
urma și pe viitor,
drumările partidului, 
parte cu ' înflăcărare la înfăp
tuirea mărețelor sarcini tra
sate de partid pentru înflori
rea scumpei noastre patrii 
comune. România socialistă.

dr. do-

entuzi- 
ad optat

pe dumnea- 
mult iubite 

Ceaușescu, 
muncii ma- 
Mureș, vom 
neclintit în- 

luînd



Sesiunea O.N.U.
Laborioasă activitate

NEW YORK 8 — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Io- 
ncscu transmite : La palatul 
Națiunilor Unite a fost difu
zat. la 8 noiembrie, textul 
uni proiect de rezoluție în le
gătură cu problema restabi
lirii drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze 
în O.N.U.

în acest document — elabo
rat de Albania, Algeria, Cam- 
bodgia, Congo (Brazzaville), 
Cuba, Guineea, Mali, Mauri
tania, Pakistan, România, 
Yemenul de sud, Sudan, Siria. 
Tanzania , și Zambia — se su
bliniază că „restabilirea drep
turilor legitime ale R.P. Chi
neze este esențială atît pentru 
apărarea Cartei Națiunilor 
Unite cît și pentru cauza pe 
care Națiunile Unite trebuie 
să o servească în conformi
tate cu această Cartă“. Proiec
tul de rezoluție cere „Resta
bilirea tuturor drepturilor 
Republicii Populare Chineze 
și recunoașterea reprezentan
ților guvernului acestei țâri 
drept singurii reprezentanți 
legali ai Chinei în Organizația 
Națiunilor Unite, precum și 
excluderea reprezentanților 
lui Cian Kai Și din locul pe 
care îl ocupă ilegal în O.N.U. 
și în toate organismele sale“.

Acest punct al ordinei de 
zi urmează să fie luat în dez
batere de Adunarea Generală, 
începînd de săptămîna vii
toare.

România este, de asemenea, 
coautoare a două noi proiecte 
de rezoluție care au fost pre
zentate în Comitetul Politic 
al Adunării Generale în legă
tură cu problema afectării 
în scopuri exclusiv pașnice a 
■teritoriilor submarine aflate în 
afara limitelor jurisdicției na
ționale actuale și folosirii re
surselor lor în interesul ome
nirii.

Primul document — care 
numără printre coautori a- 
proape 60 de state — reco
mandă crearea unui Comitet 
al Națiunilor Unite pentru 
folosirea în scopuri pașnice a 
acestor teritorii, care va avea 
sarcina să studieze și să ela
boreze principiile și normele 
de drept ce trebuie să stea la 
baza cooperării internaționale 
în explorarea și folosirea te
ritoriilor submarine respective, 
să studieze căile și mijloacele 
de promovare a exploatării și 
folosirii resurselor acestor te
ritorii, precum și de promova
re a colaborării internaționale 
în acest domeniu.

Al doilea proiect de rezo-

Delegația A.R.LU.S. 
în U.R.S.S.

MOSCOVA 8. — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristolovea- 
nu, transmite: Delegația 
A.R.L.U.S., condusă de tovară
șul Gheorghe Roșu, care se află 
în Uniunea Sovietică cu prilejul 
sărbătoririi celei de a 51-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, și-a continua» 
vineri vizita la Moscova.

în cursul dimineții, oaspeții ro
mâni au făcut o vizită la Muzeul 
militar central și seara au asistat 
la un spectacol de operă prezen
tat pe scena Teatrului Mare de 
operă și balet.

a delegației române
luție, care întrunește aproape 
20 de coautori, recomandă 
proclamarea anilor 1970—1980 
ca deceniu internațional pen
tru explorarea oceanelor și 
subliniază necesitatea desfă
șurării acestei acțiuni pe baza 
unor programe științifice pe 
termen lung, care să includă 
cercetarea teritoriilor subma
rine.

★
O atmosferă laborioasă, carac

terizează în aceste zile dezbate
rile din principalele comitete de 
lucru ale Adunării Generale a 
O.N.U. Multe din problemele de 
pe ordinea de zi a actualei se
siuni ce le-au fost repartizate 
spre examinare, au fost concre
tizate deja în diverse proiecte de 
rezoluție, trimise sau în curs de 
a fi trimise, spre adoptare Adu
nării Generale.

Proiectul de rezoluție privind 
„Cooperarea internațională în 
vederea folosirii computerilor și 
tehnicilor de calcul în folosul 
dezvoltării". prezentat în Comi
tetul pentru problemele econo
mice și financiare, are ca semna
tari delegațiile României. Franței, 
Iranului, Tunisiei si Chile.

Elaborat din inițiativa delega
ției române, proiectul de rezo
luție subliniază. între altele, im
portanța esențială a cooperării 
internaționale în domeniile știin
ței și tehnologiei pentru accele
rarea progresului și micșorarea 
decalajului între țările în curs de 
dezvoltare și țările avansate din 
punct de vedere economic.

Făcînd apel la întărirea coo
perării internaționale în dome
niul folosirii tehnologiei modeme 
pe scară mondială, proiectul de 
rezoluție cere secretarului gene
ral al O.N.U. să pregătească un 
raport care să acorde o atenție 
specială situației din țările în 
curs de dezvoltare, a nevoilor și 
perspectivelor folosirii calculatoa
relor electronice pentru accele
rarea procesului dezvoltării eco
nomice și sociale, precum și di
ferite forme de colaborare inter
națională în acest domeniu, ac- 
centuîndu-se problema transfe
rului de tehnologie, pregătirea 
personalului și echipamentul teh
nic.

Astăzi, poporul khmer cele
brează 15 ani de la cucerirea in
dependenței de stat a Cambod- 
giei, prilej de bucurie și de cin
stire a memoriei celor căzuți în 
lupta îndelungată împotriva do
minației colonialiste. Conferința 
de la Geneva, din 1954, a ga
rantat această cucerire și a obli
gat statele participante de a res
pecta independența și suverani
tatea țării, dreptul sacru al po
porului cambodgian la autodeter
minare.

Eforturile celor 6,5 milioane 
de locuitori, îndreptate spre ra
cordarea țării la progresul civili
zației, spre renaștere națională 
s-au concretizat în unele rezulta
te pozitive: șapte orașe noi, trei 
hidrocentrale, 400 de spitale și 
dispensare, 6 000 de km. de șo
sele, electrificarea a 50 de centre 
rurale, 20 de întreprinderi indus
triale de stat, dublarea exportu
lui. Țara dispune de bogate zăcă
minte de fier, petrol și esențe su
perioare de lemn care așteaptă 
să fie exploatate.

Aspect de la demonstrația de protest organizată de studenții vest-berlinezi împotriva sanc. 
ționării avocatului Horst Mahler care a apărat un grup de studenți judecați de curind in 

Berlinul occidental

Vizita tovarășului> •

Petre Blajovici 
in Iugoslavia

BELGRAD 8 — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : în cursul zilelor de 
miercuri și joi, tovarășul Petre 
Blajovici, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul muncii al 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat o serie de localități de 
pe litoralul Mării Adriatice, pre
cum și fosta capitală a Munte- 
negrului, orașul Țetinie.

Vineri seara, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Belgrad. Aurel Mălnășan, a 
oferit un cocteil cu ocazia vizi
tei în R.S.F. Iugoslavia a tovară
șului Petre Blajovici. Au parti
cipat Djurița Ioildci, președintele 
Vecei Executive a R. S. Serbia. 
Bîaja Iovanovici, președin
tele Tribunalului Suprem al 
R.S.F. Iugoslavia, Anton Polai- 
ner, președintele Consiliului Fe
deral pent ni muncă, membri ai 
Vecei Executive a R. S. Serbia, 
conducători ai provinciei auto
nome \ ojxodina. reprezentanți 
ai Secretariatului de Stat pen
tru afaceri externe și alte persoa
ne oficiale.

Pe plan extern, Cambodgia, 
promovează o politică de neade- 
rare la blocurile militare, pronun
ți ndu-se în favoarea păcii și dez
voltării relațiilor prietenești cu 
toate statele pe baza principiului 
respectării suveranității și inde
pendenței de stat. „Credem — de
clara prințul Norodom Sianuk,

Comunicat comun

româno-uruguayan

Disensiuni
Atitudinea adoptată de autori

tățile saigoneze față de înceta
rea bombardamentelor asupra 
R. D Vietnam și refuzul de a 
participa la convorbirile de la 
Paris au stîrnit reacții contradic
torii la Saigon. Din relatările a- 
gențiilor de presă reiese că auto
ritățile saigoneze au de făcut față 
unor neînțelegeri care se mani
festă chiar în rîndurile demnita- 

Declarația guverna! ’
lî.S. Cehoslovace

PRAGA 8 (Agerpres). După 
cum transmite agenția C.T.K., 
guvernul R.S. Cehoslovace a 
dat publicității o declarație în 
care se arată că încetarea de 
către S.U.A. a bombardamen
telor aeriene, navale și de ar
tilerie asupra R. D. Vietnam 
constituie o victorie impor
tantă și rezultatul unei lupte 
pline de abnegație a eroicu
lui popor vietnamez și că a- 
ceastă măsură creează condiții 
favnrahîl«> pentru desfășura
rea în continuare a convorbi
rilor de la Paris.

la Saigon
rilor acestui regim. Citind surse 
autorizate, corespondentul din 
Saigon al agenției France Presse 
relatează că în prezent se caută 
o formulă care ar peimite tri
miterea unei delegații la con
vorbirile în patru de la Paris fă
ră să se revină asupra refuzului 
exprimat de a vorbi cu reprezen
tanții F.N.E.

După cum se știe, îndytă după 
anunțarea încetării bombardamen
telor, autoritățile saigoneze au 
declarat oficial că refuză catego
ric să participe la întrunirea pre
văzută pentru 6 noiembrie în ca
pitala Franței, întrunire care nu 
a avut loc pînă în prezent. La 
convorbirile de la Paris era anun
țată participarea reprezentanților 
R. D. Vietnam, F.N.E., S.U.A. și 
ai autorităților saigoneze.

La invitația guvernului Repu
blicii Orientale a Uruguayului, 
Comeliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, a efectuat o 
vizită oficială în Uruguay, în pe
rioada 5—7 noiembrie 1968.

în timpul șederii sale în Uru
guay, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a fost 
primit de președintele Republi
cii Orientale a Uruguayului, 
Jorge Pacheco Areco, cu care 
prilej a avut loc o convorbire 
cordială în legătură cu dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
țări și cu privire la unele pro
bleme internaționale.

Convorbirile oficiale care au 
avut loc între ministrul afaceri
lor externe al României, Come
liu Mănescu, și ministrul relații
lor externe al Uruguayului, Ve
nancio Flores, s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială și de 
înțelegere reciprocă. Cei doi mi
niștri au constatat cu satisfacție 
că relațiile dintre România și U- 
ruguay cunosc o evoluție favo
rabilă și au exprimat convinge
rea că există numeroase posibi
lități de dezvoltare a colaborării 
dintre România și Untguay, pre
cum și voința ambelor părți de 
a explora împreună noi căi în 
vederea extinderii și diversifică
rii relațiilor.

Relevînd importanța lărgirii 
schimburilor și colaborării cul
turale și tehnico-științifice între 
cele două țări, părțile și-au ex
primat satisfacția în legătură cu 
semnarea acordului de cooperare 
tehnică în domeniul învățămîn
tului. în scopul unei mai bune 
cunoașteri reciproce a valorilor 
spirituale ale popoarelor român și 
Uruguayan, cele două părți au 
căzut de acord pentru a semna 
în viitorul apropiat un acord de 
colaborare culturală. Cu privire 
la unele probleme ale vieții in-

temaționale, cei doi miniștri au 
subliniat faptul că promovarea 
relațiilor de colaborare și înțele
gere între toate statele, indife
rent de sistemul lor social-politic, 
trebuie să se fundamenteze pe» 
principiile respectării indepen
denței și- suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi și a- 
vantajului reciproc și pe renun
țarea la folosirea forței în rela
țiile internaționale. Aceste prin
cipii corespund pe deplin cerin
țelor lumii contemporane, favo
rizează crearea unui climat de 
încredere între state, propice 
menținerii păcii și securității in
ternaționale.

Subliniind rolul Organizației 
Națiunilor Unite în apărarea pă
cii și promovarea colaborării in
ternaționale, părțile au declarat 
că pentru stimularea eficacității 
acesteia este necesar ca ea să 
reflecte fidel realitățile lumii 
contemporane și să răspundă vo
cației sale universale.

Cele două părți au relevat că 
un rol tot mai important revine 
astăzi țărilor mici și mijlocii care 
pot și trebuie să contribuie prin 
eforturile lor Ia îmbunătățirea re
lațiilor dintre state, la rezolvarea 
tuturor problemelor care preocu
pă lumea contemporană.

în numele guvernului român, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, a invitat pe 
Venancio Flores, ministrul rela
țiilor externe al Republicii Orien
tale a Uruguay  ului, să facă o vi
zită oficială în România.

Ministrul Venancio Flores a 
mulțumit în mod deosebit pen
tru invitație. Data vizitei se va 
stabili ulterior.

Joi seara ministrul de externe 
român a părăsit Uruguatjul ple- 
cind spre Peru.

4

■ Demonstrații 
studențești 

în Pakistan

nală este bunul cel mai de preț 
și sîntem gata să facem toate sa
crificiile pentru a o păstra, fără 
nici un compromis**. Intre Repu
blica Socialistă România și Cam
bodgia s-au statornicit relații de 
prietenie, colaborare în folosul 
ambelor popoare.

Poporul român, tineretul din

Sărbătoarea națională 
a Cambodgiei

șeful statului cambodgian —- în 
coexistența pașnică între țări cu 
regimuri sociale diferite, căci nu
mai toleranța, neamestecul în tre
burile interne ale unora sau alto
ra, respectul față de poziția pe 
care o are fiecare, pot să asigu
re pacea în lume. Pentru noi 
a spus el — independența națio-

patria noastră urmărește cu inte
res și simpatie eforturile poporu
lui khmer pentru propășirea țării 
sale și lupta sa dreaptă pentru 
apărarea independenței naționa
le. Cu ocazia sărbătorii naționale, 
poporul român transmite poporu
lui khmer felicitări și urări de 
prosperitate și pace.

Revanșa Iui Blaiberg asupra Iui Barnard. Astfel comentează, spiritual, Faris Match imagi
nea aceasta prinsă de aparatul foto in camera spitalului Groote Shur unde este de 
data aceasta internat pentru o afecțiune stomacală faimosul chirurg Christian Barnard. în 
vizită Ia ilustrul său salvator, Blaiberg, primul om care trăiește cu o inimă transplantată nu 
a scăpat ocazia acestei fotografii amuzante. „Am conversat atît de plăcut și ne-am amu
zat atit de bine — povestește Blaiberg — incit după o oră Chris nut voia să mă lase să 

plec"

Ravagiile inundațiilor Ia Piedimulera, mică localitate din 
Pietmont (Italia)

• GUVERNUL PERUVIAN a 
cerut unei asociații internațio
nale de investiții, cu sediul la 
Geneva, să pună capăt ameste
cului în treburile interne ale 
statului Peru, informează agen
ția U.P.I. Guvernul peruvian a 
calificat drept o „sugestie nedo
rită". afirmația conținută într-o 
telegramă a asociației, adresată 
la Lima, potrivit căreia prelua
rea bunurilor deținute în Peru 
de societatea americană „Inter
național Petroleum Co" ar putea 
duce la încetarea investițiilor 
străine în Peru.

• IN CADRUL UNEI VIZI
TE pe care o face în Marea 
Britanie, profesorul Constantin 
C. Giurescu a fost invitat sâ 
țină cîteva conferințe pe teme 
din istoria poporului român. La 
Școala de Studii Slavonice și 
Est-europene din Londra, isto
ricul român a conferențiat des
pre formarea statului național 
român, iar la Colegiul ,,Saint 
Antony" din Oxford despre „Lo
cul Transilvaniei în istoria po
porului român". Oaspetele a 
vorbit, de asemenea, la Centrul 
Marea Britanie — Europa de 
Est — despre istoria orașului 
București. Au asistat personali
tăți ale vieții politice și cultu
rale din Londra, reprezentanți 
ai unor instituții de știință și 
învățămînt superior.

• PRIMUL MINISTRU AL 
JAPONIEI, Eisaku Sato, a pri
mit delegația parlamentară bul
gară care face o vizită în Ja
ponia. în cursul convorbirii, 
care a avut loc cu acest prilej

Guvernul pakistanez a ordo
nat închiderea tuturor insti
tuțiilor de învațămînt din Ra
walpindi, Caraci și Hyderabad 
după incidentele care au a- 
vut lor în cursul zilei de joi 
între poliție și 3 000 de stu
denți care manifestau la Ca
raci.

După cum anunță agenția 
U.P.I., în timpul incidentelor 
le la Rawalpindi un student 

a fost ucis. S-au înregistrat, 
de asemenea, răniți.

Incidente între studenți și 
poliție au avut loc și la Ca
raci, unde mai mulți studenți 
au fost arestați sub acuzația 
de a fi incitat la demonstrații.

Un purtător de cuvînt al 
guvernului pakistanez a decla
rat că poliția a deschis foc 
întrucît a fost atacată de către 
studenți.

„Vina“ celor 9
în fața tribunalului federal 

din Baltimore (statul Mary
land) s-au strîns în cursul 
nopții de joi spre vineri peste 
200 de demonstranți pentru 
a protesta împotriva deschide
rii unui proces în cursul că
ruia sînt judecați 9 tineri care 
și-au ars ordinele de recru
tare. Cea mai mare parte din
tre demonstranți au rămas pe 
loc în cursul zilei de vineri.

Acuzații sînt pasibili, după 
cum declară președintele 
Completului de judecată. 
Roszel C. Thomasen, de a fi 
condamnați la 18 ani închi
soare și 17000 dolari amendă, 
fiind învinuiți de „distrugere 
de acte guvernamentale". La 
proces, tinerii au declarat că 
și-au ars ordinele de recruta
re în semn de protest împo
triva războiului din Vietnam.

„Săptămîna 
românească"

la Linz
Vineri dimineață, a avut loc 

în orașul Linz, unul din cele 
mai mari centre industriale ale 
Austriei, deschiderea oficială a 
„Săptămînii românești". în acest 
cadru, se va desfășura între 8 
și 15 noiembrie, cu concursul și 
sprijinul autorităților și al unor 
importante instituții locale, un 
bogat program de manifestări.

La deschidere au rostit cu- 
vîntări de salut, în numele șe
fului landului Austria de sud și 
al primarului orașului Linz, doc
torul Wild Fellner și Stephan 
Fechter.

în ajunul deschiderii „Săptă
mînii românești", postul local a 
consacrat o emisiune de o oră 
României.

sic ti Ir' “t
au fost discutate probleme le
gate de relațiile bilaterale, a- 
nunță agenția B.T.A. Primul 
ministru japonez și-a exprimat 
satisfacția față de dezvoltarea 
relațiilor dintre Japonia și Bul
garia.
• FORȚELE PATRIOTICE 

DIN MOZAMBIC au distrus 12 
avioane militare portugheze pe 
aeroportul Mueda din provincia 
Cabo Delgado, anunță un co
municat dat publicității de re
prezentanța din Dar-es-Salaam 
a Frontului de eliberare din 
Mozambic.

• GUVERNUL ALGERIAN a 
încheiat un acord cu societatea 
petrolieră franceză „Total", 
prin care a primit 12 la sută 
din acțiunile acestei firme, co
proprietară a rafinăriei din Al
ger. în urma acestui acord, gu
vernul algerian deține, în pre
zent. 56 la sută din acțiunile 
societății amintite.

• IN ALEGERILE PAR
ȚIALE desfășurate în circum
scripția New Forest (Hampshire), 
victoria a revenit candidatului 
Partidului conservator, Patrick 
McNair-Wilson. El a obținut 
66.3 la sută din voturi, față de 
51.2 la sută la alegerile din 
1966, ceea ce atestă un regres 
al laburiștilor și pare să infir
me tendința de redresare a 
Partidului laburist înregistrată 
recent. Un alt element semnifi
cativ al acestor alegeri parțiale 
îl constituie trecerea candida
tului laburist pe locul trei (13,8 
la sută din voturi), în urma

candidatului liberal care a ob
ținut 19,9 la sută din voturi.

• LIDERUL BIAFREZ. colo
nelul Ojukwu, a declarat, în 
cadrul unei conferințe de pre
să,' că populația biafreză va 
continua lupta pînă Ia obține
rea autodeterminării și pînă 
cînd ultimul soldat federal va 
părăsi teritoriul BiafreL

• PURTĂTORUL de Cuvînt al 
Casei Albe, George Christian, a a- 
nunțat că reprezentanți ai preșe
dintelui Johnson și ai noului pre
ședinte ales al S.U-A. Richard 
Nixon, au început consultări în 
vederea transmiterii împuternici
rilor prezidențiale. Noul preșe
dinte al S.U.A. urmează să fie 
instalat oficial la 20 ianuarie 1969

• IN COMUNICATUL dat 
publicității la Tokio, la încheie
rea vizitei făcute în Japonia, la 
invitația Partidului Socialist, de 
delegația Uniunii Socialiste a 
poporului muncitor din Iugo
slavia, se arată că respectarea 
independenței naționale, a su
veranității și dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî indepen
dent dezvoltarea sa, constituie 
condițiile de bază ale păcii și 
progresului lumii și ale stabi
lității relațiilor internaționale. 
U.S.P.M.I. și Partidul Socialist 
din Japonia își exprimă convin
gerea că numai politica de co
existentă pașnică activă asigură 
condițiile unei păci trainice și 
a deplinei egalități a popoare
lor și este singura alternativă 
a politicii de forță.

In „mesajul tronu- 
luia rostii de regina 
Elisabeta a Angliei, la 
deschiderea sesiunii 
Parlamentare, un punct 
al programului legisla
tiv a atras atenția prin 
aceea că el rupea cu o 
veche tradiție : se re
ferea la reforma struc
turală a Camerei Lor
zilor. Se pare că refor
ma este o dorință mai 
veche a premierului 
Wilson care în iunie a-

1062 de membri din
tre care 857 „pairi" e- 
reditari. Unii dintre a- 
ceștia se dezinteresau 
complet de activitatea 
ei așa îneît în sesiunea 
1967—1968, 230—400
nici nu s-au prezentat- 
Din cauza caracterului 
ereditar, în această 
Cameră predomina în 
mod sistematic o majo
ritate alcătuită din 
membri ai partidului 
conservator. Politica 
obstrucționistă a ace-

un an. Faptul că o 
Cameră nealeasă avea 
dreptul să amîne pe 
termen de un an apli
carea unor legi votate 
de Camera aleasă (cea 
a Comunelor) a zădăr
nicit pînă acum aplica
rea multor promote. Ca 
urmare, noua Carte 
Albă era așteptată ca 
să evidențieze autori
tatea politică și să mă
rească ponderea hotărî- 
rilor Camerei Comune
lor. Astfel, caracterul

lorzi vor fi investiți cu 
titlul și dreptul de a 
vota numai pentru o 
sesiune parlamentară 
sau pe viață, de către 
regină, la propunerea 
primului ministru. Pe 
lîngă cei 230 de lorzi 
cu drept de vot, Came
ra Superioară va mat 
cuprinde un număr im
portant de membri fără 
drept de vot dar care 
vor putea lua parte la 
dezbateri, prezenta mo
țiuni etc. Această cate
gorie include toți „pa-

Camera Lorzilor
își schimbă intăfișarea

menințase că va trece 
la acțiune în această 
privință. Ultima pică
tură în paharul plin 
fusese refuzul lorzilor 
din partidul Tory (con
servator) de a se de
clara de acord cu sanc
țiunile ce urmau a fi 
impuse Rhodesiei (TI
MES).

De fapt, proiectata 
reformă se impunea cu 
necesitate din motive 
bine întemeiate. Avînd 
o existență de șapte se
cole Camera Lorzilor 
numără în prezent

stui organism a deve
nit și mai evidentă de 
cînd în fruntea țării 
se găsește un iguvern 
laburist.

Unele măsuri pentru 
limitarea dreptului de 
vot s-au luat încă de 
la începutul acestui se
col: tn 1911, Camero 
Lorzilor a fost lipsită 
de prerogativele sale în 
ceea ce privește proiec
tele de lege cu carac
ter financiar. în 1949 
termenul veto-ului Ca
merei Lorzilor a fost 
redus de la doi ani la

ereditar al Camerei 
Superioare va fi elimi
nat, toți membrii ei vot 
fi aleși* și actuala dura
tă de un an veto- 
ului față de proiectele 
de lege va fi redusă la 
trei luni. Această Carte 
Albă mai prevede re
ducerea numărului 
membrilor ei votanți la 
230 dintre care 105 la
buriști, 80 conservatori, 
restul reprezentând ce
lelalte partide de opo
ziție și numărul redus 
de la 26 la 16 al epis- 
copilor. Cei 230 de

irii" ereditari existenți 
(al căror drept nu se 
va mai transmite urma
șilor).

Avînd sprijinul im
portant al membrilor 
moderați ai ambelor 
partide guvernul Wiț- 
son va reuși să obțină 
promulgarea legii în 
vara viitoare, așa îneît 
sesiunea parlamentară 
viitoare se va deschide 
cu o Cameră a Lorzilor 
proaspăt reformată.
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