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• Vineri a fost inaugurat 
ateneul studenților Institutu
lui agronomic „Nicolae Băl- 
cescu" din București. Viitorii 
agronomi se vor întîlni aici 
cu personalități ale vieții cul- 
tural-științifice, activiști de 
partid și de stat, cu care vor 
discuta probleme actuale ale 
vieții contemporane. Ateneul 
studențesc va organiza de a- 
semenea, expoziții, vor fi 
prezentate lucrări realizate 
de studenți în cadrul cercu
rilor științifice etc.

• Un non tip de antenă, 
care permite recepționarea 
ambelor emisiuni transmi
se de posturile de televizi
une, a fost realizat și intro
dus în producție de coope
rativa .,Electromeeanica“ 
din Ploiești.

• Liniile de 
care alcătuiesc 
șului Ploiești 
unor ample lucrări de elec
trificare. Locomotivele elec
trice au și început să circule 
între stațiile Ploiești Vest- 
Ploiești triaj, Brazi și Ghi- 
ghiu.

• In imediata apropiere a 
gării Bicaz, aflată în faza 
ultimelor finisări, s-au des
chis două noi șantiere, al 
unui motel cu o capacitate 
de 80 de locuri și al unei 
cabane cu 100 de locuri. De 
asemenea. se amenajează 
două spații pentru parcarea 
autovehiculelor și o șosea 
de acces. Toate aceste obiec
tive turistice sînt prevăzute 
a fi terminate în cel de-al 
doilea semestru al anului 
viitor.

• In cadrul schimburilor 
culturale dintre România și 
Danemarca, vineri a fost 
inaugurată, în incinta Ate
neului Român expoziția „500 
de ani de știință daneză", 
organizată sub egida Comi
tetului dc Stat pentru Cul
tură și Artă. Sînt prezenta
te primele tipărituri din 
Copenhaga, fotografii și 
copii după documente pri
vind activitatea vechilor 
universități daneze, diferi
te opere ce ilustrează con
tribuția savanților danezi la 
dezvoltarea științei mondi
ale etc.
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Baltag, 
Hagiu, 
Gheor- 
Euge-i

Vineri, la Ateneul Român 
au continuat lucrările Adună
rii generale a scriitorilor.

în cadrul amplelor dezbateri 
asupra Raportului Comitetului 
de conducere al Uniunii Scrii
torilor, începute în ziua prece
dentă, au luat cuvîntul în con
tinuare scriitorii Veronica Po- 
rumbacu, Titus Popovici, Nico
lae Țațomir, Cezar 
Siito Andras, Grigore 
Letay La jos, Mihnea 
ghiu, Laurențiu Fulga,
Simion, Miron Radu Parascl. - 
vescu, Vintilă Ivănceanu, Au
rel Dragoș Munteanu, Aurel 
Rău, Paul Cornel Chitic, Pe
tru Popescu, Mircea Tomuș, 
Paul Everac, Leonid Dimov, 
Paul Anghel, Gheorghe Pituț, 
Szasz Janos.

Președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Pompiliu Macovei, primul se
cretar al C.C. al U.T.C., Ion 
Iliescu, ministru pentru pro
blemele tineretului, președin-

țele Uniunii Artiștilor Plastici, 
Brăduț Covaliu, general-loco- 
tenent Ion Coman, adjunct al 
ministrului forțelor armate, . 
secretarul Consiliului politic 
superior al armatei, și Dumitru 
Gheorghiu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, au a- 
dus saluturi adunării generale.

Vorbitorii au felicitat căl
duros pe scriitori pentru mun
ca lor plină de rod, pentru im
portanta contribuție pe care o 
aduc la înălțarea marelui edi
ficiu al culturii noastre socia
liste și le-au urat împliniri tot. 
mai durabile în nobila lor ac
tivitate de creație.

Seara, adunarea generală a 
trecut la alegerea prin vot se
cret a noului comitet de con
ducere al Uniunii Scriitorilor 
și Comisia de revizie.

Lucrările Adunării generale 
a scriitorilor continuă.

(Agerpres)
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colective de oameni ai muncii, 
organizații de masâ, obștești 

și profesionale își desemnează 
reprezentanții in Frontul Unității Socialiste

La secția Mecanică I a Com
binatului siderurgic din Hune
doara este o agitație neobișnuită 
pentru o zi de duminică. Un nu
măr de 19 tineri, cei mai buni 
strungari din județul Hunedoa
ra. au venit sa participe la faza 
județeană a „Olimpiadei strun- 
garilor’1 organizată de Comite
tul județean al U/T.C. Aici se 
va desfășura proba practică. 
Concurenții au de executat a- 
ceeași piesă — mandrină de 
strîngere cu trei bacuri pentru 
prinderea burghielor de diame- 
tre între 2 și 12 mm — și la a- 
celași model de strung (reparti
zarea lor făbîndu-se prin tragere 
la sorți). Norma de timp nece
sară confecționării piesei: 2 ore 
și 31 minute.

In prealabil fiecărui tînăr î 
s-a repartizat desenul piesei și 
planul de operații, i s-a acordat

timp pentru studiul lor și cu
noașterea strungului i s-a pus 
la dispoziție materialul necesar. 
La reușita probei stau trei con
diții : încadrarea in timpul nor
mat de execuție ; respectarea 
prescripțiilor tehnologice ; asi
gurarea unei calități corespun
zătoare piesei.

Cîștigătorii probei practice — 
în număr de nouă — s-au pre
zentat apoi Ia Casa de cultură 
pentru a susține proba teoretică. 
Aveau de răspuns la trei cate
gorii de întrebări : Noțiuni ge
nerale despre mașini-unelte. 
Tehnologia și proprietățile me
talelor. Tehnologia meseriei — 
extrase dintr-o bogată biblio-

PERSPECTIVA
POPULARĂ

A UNIRII
în condițiile generate de criza 

și contradicțiile primului război 
mondial, acțiunile populare de 
emancipare națională și elibe
rare socială, care au cuprins în
treaga Europă, au avut loc pe 
fondul unei conștiințe de clasă 
a proletariatului tot mai puter
nic afirmată, a unei comunități 
de interese a maselor populare 
indiferent de naționalitate. In 
octombrie 1918, au loc în Tran
silvania greve și demonstrații 
muncitorești împotriva războiu
lui imperialist și a regimului 
habsburgic. Se formează sfaturi 
ale muncitorilor și soldaților ; 
lupta de clasă se împletea tot 
mai strîns cu lupta împotriva 
asupririi naționale.

In fața acestui flux revoluțio
nar care cuprinsese masele 
populare române, maghiare și 
germane, burghezia a întreprins 
o serie de manevre șovine, încer- 
cînd să stăvilească avîntul lup
tei. Deși proletariatul nu avea 
încă un partid marxist revolu
ționar, burghezia nu a izbutit 
să înăbușe spiritul de combati
vitate al maselor largi, care re

vendicau, deopotrivă, eliberarea 
socială și națională.

Ziarul ilegal „Lupta*, editat 
de comitetul de acțiune social
democrat, format din revoluțio
nari români, scria. încă la în
ceputul anului 1918 : „Cînd ro
mânii din România vor îndepăr
ta de la putere Pe vinovății de 
astăzi, cînd românii din Tran
silvania vor proceda la fel, a- 
tunci nu va mai fi cine să-i în
vrăjbească, se vor găsi laolaltă 
sub același steag roșu al dezro
birii și înfrățirii popoarelor și 
vor ajunge astfel și liberi și 
uniți".

Aceleași năzuințe le expri
mase, la o adunare populară din 
Petroșeni (8 noiembrie 1918). un 
muncitor maghiar : „Ținta — 
sublinia vorbitorul — ne este a- 
ceeași : libertatea, pacea între 
popoare... politica greșită față 
de naționalități s-a sfîrșit".

Remarcabilă este în acest 
sens, poziția intransigentă pe 
care s-au situat militanții so
cialiști. Ei revendicau ca „îm
preună cu toate națiunile din 
Ungaria și românii să aibă drep
tul de liberă dispunere asupra

sorții lor, adică ei singuri să 
hotărască forma de stat in care 
vor să trăiască in viitor".

Avîntul revoluționar ce cu
prinsese masele largi populare 
a căpătat o deosebită extindere 
în marile centre muncitorești, 
la Arad. Valea Jiului, Oradea, 
Hunedoara etc. In aceste loca
lități. muncitorii au încetat lu
crul, declarînd grevă generală. 
Caracterul organizat al acestei 
lupte s-a evidențiat prin forma
rea consiliilor muncitorești, 
care aveau rolul de a coordona 
acțiunile revoluționare ale ma
selor. Alături de manifestațiile 
de luptă ale muncitorilor, se re
liefează luptele țărănimii, ale 
cărei răscoale sînt semnalate 
pe aproape întregul cuprins al 
Transilvaniei. In focul acestor 
lupte — în care socialul se uni
fica cu naționalul — s-a cimen
tat și mai mult unitatea mase
lor. a oamenilor muncii, indife
rent de naționalitate.

Reacția claselor dominante, a

AL. BALGBADEAN 
TRAIAN TRIC

(Continuare in pag. a IlI-a)

DOUA FOTOGRAFII de Ion Cucu

ĂTRINII

Dr. docent CAROL GOLLNER

(Continuare in pag. a lll-a)

FETELE

Spicuim din întrebări:
— Cu cine preferi să te împrietenești ? Cu o fată sau cu 

un băiat ?
— Crezi în superioritatea băieților? Din ce punct de ve

dere : putere, rezistență fizică, inteligență, curaj etc. ?
— La ce vîrstă crezi că apare, pentru prima dată, dra

gostea ?

Merg rar cu tram
vaiul și cu autobu
zul și mărturisesc că 
înghesuiala unor ore 
de vîrf nu mă în
deamnă decît la 
mers pe jos. Uneori, 
cînd aceste locuințe 
comune umblătoare 
sînt mai puțin soli
citate, călătoria în 
mai mulți îmi place 
pentru că are un aer 
vesel. Se vorbește 
tare, se spun glume 
mai bune sau mai 
rele și se stabilește 
acea fraternitate, u- 
șoară ca un sirop, 
între necunoscuți,

EUGEN BARBU

DISCUTĂM

Ample sondaje de opinie ve
rifică aserțiunea potrivit căreia 
statornicirea într-un colectiv a 
unui climat al sincerității de
pline este o utopie: el poate fi 
cel mult imaginat. Cauzele sînt 
multiple și în primul find, faptul 
că însuși acest al N... simț etic e 
distribuit integral la indivizi, nu 
îngăduie — din principiu — o 
apreciere definitivă... Chiar pre
supunând că toată lumea e 
posedată de instinctul sincerității, 
natura relațiilor perfectate cu cei 

TINEREȚE.

vecinii de bancă 
parcă își fac șotii 
unii altora și totul 
te îndeamnă să uiți 
drumul lung ș i 
timpul nemilos.

îmi plac tinerii a- 
ferați, care merg Ia 
primul lor randez- 
vous, fetele cu obra
jii îmbujorați de o- 
magiul secret adus

de curiozitatea spon
tană în fata unui 
profil în stil clasic și 
chiar morga unui 
proaspăt universitar 
stă bine lîngă mu
trele banale ale al
tora. Un tramvai 
este un salon mai 
modern, el pare un 
vehicul al politeței, 
un amic pentru toți.

In această lume, 
amestecată, plină de 
veselie și de larmă 
apar, cîteodată, bă- 
trînii. Au aerul lor 
ostenit de vîrstă, a- 
cea timiditate deza
măgită din priviri 
sau, pur și simplu, 
grija unor zile ce se 
împuținează. Unii 
sînt bolnavi și as
cund cu demnitate 
suferința, îmbrăcă
mintea le e îngriji
tă și trec prin agre-

(Continuare 
în pag. a Vl-a)

CLIMATUL SINCERITĂȚII
din jur impune limitele pînă la 
care cineva poate fi sincer cu 
altcineva, întrucît convingerile — 
se știe — nu coincid totdeauna 
cu părerile, cu faptele etc.

Sinceritatea, în ultimă ana
liză, irumpe mai mult din zonele 
afectivului decît din cele ale ra
ționalului, de unde și posibilita
tea de a se manifesta inconstant,

în funcție de o seamă de factori 
(dispoziția generală, „momentul** 
dat, gradul de apropiere între 
persoane ș.a.).

Oare ne cunoaștem în sufi
cientă măsură colegii din mediul 
proxim de activitate? Răspun
surile — indiferent de colectivul 
anchetat — avansează probe re
velatorii pentru aprecierea de an
samblu a atmosferei dominante

la locul de muncă numit, tndri- 
tuie o idee asupra armoniei, a 
unității, sau dimpotrivă.

SIMPLE COINCIDENȚE?...

Numai din... simplă coinci
dență titlul capitolului de fața 
reproduce pe acela, al unui spec
tacol de teatru: mobilul real îl 
constituie rezultatele anchetei e-

EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

fectuate în clasa a XlI-a de la 
un însemnat liceu din Capitală. 
Compararea caracterizărilor de 
fond, aparținînd profesorului-di- 
riginte (și indiciile din catalog) 
cu referințele reciproce și auto
portretele colegilor conduce la 
concluzia că, asupra fiecăruia 
dintre elevii supuși atenției, co
lectivul și-a format, în mare, o 
opinie. Precizările subiecților în 
parte, au note comune în pri
vința laturilor individuale funda

mentale. Sesizările la acest grup 
de tineri, aflați în pragul matu
rității — obiectivitatea și spiritul 
de discernere; în plus, simțul 
autocritic dezvoltat.

Zece fișe... de viață, pe care 
timpul a gravat cu răbdare con
tururile unui număr egal de per
sonalități în plin proces de for
mare ; și tot lui îi revine rolul 
de a modifica sau corija carac
terele, de a imprima tendințe noi 
și a aprofunda disponibilități. Co
lectivul școlar reprezintă doar o

etapă, într-un anume sens hotă, 
rîtoare, a efortului personal de 
integrare în neîntreruptul marș al 
generațiilor.

Luînd ca puncte de reper( 
impresiile profesorului-diriginte 
— pentru detașarea presupusă — 
se constată o izbitoare asemă
nare în reliefarea coordonatelor 
esențiale (exceplînd diagnostica
rea capacităților intelectice: in
teligența, d.p.).

„A.C. este dotat cu o inteli
gență mediocră, obține rezultate 
bune la învățătură atunci cînd 
muncește cu stăruință. In gene-

ADINA POPA

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Constituirea Consiliului oamenilor muncii Constituirea Consiliului oamenilor muncii
de naționalitate maghiară, din România

CONSILIUL A HOTĂRÎT ADERAREA LA FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE

Ședința de constituire a Con
siliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din Repu
blica Socialistă România s-a des
fășurat vineri în Capitală.

Au luat parte tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil și Virgil Trofin, 
membri ai Comitetului Executiv, 
ai Prezidiului Permanent, secre
tari ai C.C. al P.C.R., Janos Fa- 
zekas, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, acad. 
Stefan Peterfi, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, membri ai 
Comisiei de organizare, repre
zentanți ai oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din tara 
noastră desemnați de consiliile 
județene.

Adunarea a fost deschisă de 
prof. univ. Ludovic Takacs, mem
bru al Consiliului de Stat.

Acad. Ștefan Peterfi a făcut 
o expunere din partea Comisiei 
de organizare cu privire la lucră
rile Plenarei C.C. al P.C.R. din 
24—25 octombrie și la constitui
rea consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară. Măsu
rile adoptate de recenta plenară 
a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a spus 
vorbitorul, evidențiază din nou 
preocuparea conducerii partidu
lui pentru găsirea celor mai po
trivite soluții, în deplină concor
danță cu realitățile țării noastre, 
în rezolvarea complexelor sarcini 
ale actualei etape de desăvîrșire 
a construcției socialiste. Frontul 
Unității Socialiste va reflecta 
stadiul de maturizare a relațiilor 
de strînsă unitate dintre toate 
categoriile sociale, gradul înalt 
de coeziune a societății noastre 
socialiste. Ca organism politic 
permanent, cu caracter larg re
prezentativ, din care urmează să 
facă parte Partidul Comunist Ro
mân, principalele organizații de 
masă, obștești și profesionale, 
precum și consiliile oamenilor 
muncii ale naționalităților conlo
cuitoare, acesta va exprima pe 
plan politico-organiratoric alianța 
clasei muncitoare cu țărănimea, 
frăția dintre oamenii muncii ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, unitatea poli- 
tico-morală a tuturor forțelor so
ciale din țara noastră.

Oamenii muncii de la orașe, 
din sate — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— a subliniat vorbitorul — dau 
o înaltă prețuire politicii consec
vente marxist-leniniste, promovate 
de partidul și statul nostru în 
problema națională, aplicării ne-

abătute în practică a egalității 
depline în drepturi dintre po
porul român și naționalitățile 
conlocuitoare. Drepturile egale 
ale tuturor cetățenilor de orice 
naționalitate își găsesc concreti
zarea, în primul rînd, în posibi
litatea de a beneficia în egală 
măsură de dezvoltarea social-e- 
conomică a țării, de condițiile e- 
gale de afirmare în viața econo
mică, politică și social-culturală.

Au mai luat cuvântul Deme
ter Ioan, prorectorul Universită
ții „Babes-Bolvai" din Cluj, Ja
nos Pal, directorul Muzeului din 
Miercurea Ciuc, actorul Kovacs 
Gvorgy, scriitoarea Bonczos Xazv 
Ilona, Halasz Zoltan, muncitor la 
Fabrica „Unio"-Satu Mare, Janos 
Peter, președintele CA.P. Cris- 
tur,   * ” ' , ' ~ .
Sisak Erno, cercetător la filiala 
din Timișoara

conf. univ. Vajda Sandor,

__ a Academiei, 
prof. univ. dr. docent Maros 
Tibor, prorectorul I. M. F. 
Tg. Mureș, Szekelv Zoltan, di
rectorul Muzeului din Sf. Gheor- 
ghe, Iren Kozma, profesoară ia 
Liceul ..Bolvai Farkas" din Tg. 
Mureș. Fazekaș Imre, șef de bri
gadă la Fabrica „Clujeana*4 din

Cluj, Balogh Edgar, redactor-șef 
adjunct al revistei „Korunk“, 
Cseke Gâbdr, redactor-șef al zia
rului „Ifjumunkas", scriitorul 
Siito Andras, Izmail Laszlo, di
rectorul Liceului „Bethlen Ga
bor" din Aiud, Albert Antal, re
dactor-șef al ziarului „Harghi
ta" din Miercurea Ciuc, și Szte- 
klacs Laszlo, redactor-șef al zia
rului „Hirlap" din Satu Mare.

Vorbitorii și-au exprimat satis
facția față de măsurile eu pro
funde semnificații istorice iniția
te de conducerea Partidului Co
munist Român. Ei au arătat că 
acestea au darul si completeze 
în chip fericit coordonatele sta
bilite pentru dezvoltarea multila
terală a țării de Congren! al 
IX-'ea. Conferința Naționali fi 
plenarele Comitetului Central a! 
Partidului. S-a subliniat, de ase
menea. că măsurile recentei ple
nare constitute acte pătrunse de 
spiritul marxism-leninisxxmhxi cre
ator, reliefîad puternic unitatea 
de monolit a întregului popor ro
mân.

Adunarea a ales apoi Birou! 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din Repu-

blica Socialistă România, care 
are ca președinte pe acad. Pe
terfi Istvan, ca vicepreședinți pe 
prof. univ. “ 
raly Carol, 
prof. univ. 
bor, iar ca 
Alexandru.

Ca membri ai Biroului au fost 
aleși: Anderco Iosif, prof. univ. 
Banyai Laszlo, prof. univ. Deme
ter Ioan, Dukasz Anna, pictorul 
Kovacs Zoltan. Egri Alexandru. 
Fabian Magdalena, Kovacs B. Mi
hai, Marton Iuliana, Nagy San
dor. Sutd Andrus, Walter Iosif. 
Szilagyi Dezideriu-

Ccnsiliul oamenilor muncii de 
r.iri?nahtat- maghiară din Repu
blica Socialistă România a adop
tat apoi o hotărtre de aderare la 
Frontul Unității Socialiste din 
Repubbea Sodahstă R.-xnânia. 
Au fost, de asemenea. desemnați 
reprezentanți Jăi te Consiliu! 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

Cei prezent la adunare au a- 
dresat următoarea scrisoare Co
mitatului Central al 
Comunist Român.
Nicolae Ceanșescu:

Takacs Ludovic, Ki- 
Meliusz Iozsef și 

dr.docent Maros Ti- 
seeretar pe Kopandi

Partidului

Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al C.C. al P.C.R.
constituire a 

naționalitate 
România își 
lor adeziune 
a Partidului

Participant!! la adunarea de 
Consiliului oamenilor muncii de 
maghiară din Republica Socialistă 
exprimă și cu acest prilej deplina 
față de politica internă și externă
Comunist Român, politică realistă, profund știin
țifică, inspirată din cerințele dezvoltării socie
tății noastre socialiste, din interesele vitale ale 
întregului popor.

Partidul Comunist Român, prin consecvența 
eu care militează pentru adîncirea democratis
mului socialist, a creat acel cadru politic, viabil, 
care permite valorificarea potențialului econo
mic șl uman, afirmarea liberă a tuturor valo
rilor spirituale, în slujba ridicării patriei co
mune, România socialistă, pe calmi 
înalte ale progresului și civilizației-

tot mai

Noile măsuri privind constituirea Frontilul 
Unității Socialiste și a Consiliilor oamenilor 
muncii ai naționalităților conlocuitoare, adop
tate de recenta plenară a Comitetului Central, 
reflectă intr-un mod eloevent preocuparea con
stantă a conducerii partidului nostru pentru 
perfecționarea continuă a vieții sociale, pentru 
întărirea unității mo ral-politice a poporului, te 
scopul asigurării unei participări și mai active 
a tuturor oamenilor muneii. fără deosebire de 
naționalitate la înfăptuirea obiectivelor politicii 
partidului, la întreaga operă de propășire a 
patriei.

Formarea Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din Republica Socialistă 
România constituie o nouă mărturie a politiei! 
naționale marxist-leniniste a Partidului Comu
nist Român.

Întreaga istorie a poporului nostru demoa-
streaxă convingător că unitatea și frăția oame
nilor muncii români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, își are rădăcini adinei In 
lupta de veacuri dusă împreună pentru elibe
rarea socială.

de naționalitate germană djo România
CONSILIUL A HOTĂRÎT ADERAREA LA âONmjlNl&JII SOCIALISTE

Unirea Transilvaniei ev R*sâaia. al eârel 
măreț semicentenar îl vem aărMteri te ruri nd. 
este rezultatul luptei seculare de eliberare na
țională a poporului român, a tecmaărti pro
cesului de creare a statalul nostra național ■- 
nit ar. Drepturile si libertățile pentru care au 
luptat masele populare și-au r±srt realizarea 
deplină în anii socialismului. România socialis
tă, patria noastră comuni, este astăzi o tară 
suverană, înfloritoare, in plin peoprea multila
teral. Oamenii muncii români si ale alte narto- 
nalitiți au dat viață paliîkil parfidalai de Edi
ficare socialistă, au depus eforturi romane pen
tru industrializarea țării, cooperativizarea si 
dezvoltarea affriewiturii. pentru pracroanl știin
ței și culturii, pentru ridicarea «MUană a ni
velului de trai material ji spiritual al intrecu-
lui popor.

Exprimind iacă • dată recunoștința si profun
dul atașament față de politica înțeleaptă, eou- 
secvență a Partidului Comunist Bomln. te Bo
rnele oamenilor muncii de naționalitate ma
ghiară din Biblica.. SoțialteU Bamănu. asi
gurăm rosducfre* datei. pe dumreovoas- 
tri, pers—11 “lovari.se Ntroiae Cetusroew. eâ. 
imprmaă eu întregii popor, si de Înainte
vom urma neabătut cuvintnl partidului, vem 
depune toate eforturile. întreaga noastră ener
gie și capacitate de muncă pentru a aduce • 
contribuție activă la mobilizarea oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară te vederea 
înfăptuirii programului de desăvârșire a con
strucției socialiste, a realizării țelurilor șl nă
zuințelor comune de prosperitate și înflorire a 
patriei noastre socialiste.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE MAGHIARA 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

J

Vineri, la amiază, a avut loc 
In Capitală adunarea de con
stituire a Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate 
germană din România. Au par
ticipat muncitori, țăranî coo
peratori și intelectuali — re
prezentanți ai celor nouă con
silii județene ale oamenilor 
muncii de naționalitate ger
mană.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Anton Breitenhofer, 
membru al Consiliului de Stat, 
redactor-șef al ziarului Neuer 
Weg.

La adunare au luat parte 
tovarășii Virgil Trofin. mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Gheor- 
ghe Stoica, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P C.R, și Vasiie Pati- 
lineț. secretar al CC al P.C.R.

Din partea comisiei organi
zatorice a luat cuvîntul Eduard 
E-senburger, redactor șef al 
revistei ..Karpater.-Rund- 
schau* din Brașov, care a pre
zentat o amplă informare, in 
cadrul căreia a relevat însem
nătatea hotăririlor adoptate 
de recenta plenară a CC. al 
P C.R. El a subliniat că, în 
timpul dezbaterilor organizate 
pe marginea acestor docu
mente. oamenii muncii de na- 
•_ oralitate germană din țara 
noastră, alături de întregul po
por român, și-au manifestat 
dep'ma adeziune față de noi
le măsuri adoptate de partid 
pentru întărirea unității mo
ral-politice a națiunii noastre, 
per.tru continua lărgire a de
nt n-nației socialiste. In expu- 
-erea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prezentată plenarei 
C.C a! P.C.R. — a spus vor
bitorul — se face o amplă 
« profundă analiză a procese
le- și transformărilor funda- 
— tntaje care ai avut loc în 
• - -t ;ra sociaiă in cei a- 
pmape 25 de ani care au tre- 

de la eliberarea țării, re- 
i ief - tu-se ta același timp 
—isur.e ce se impun, for
mele »i metodele de activita
te ce trebuie folosite pentru 
a asijr-ira continua cimentare 
a unități națiunii noastre so- 
caliste. întărirea frăției din
tre poporul român și națio
nalitățile. conlguitoart_con- 
cCtrarea' înftggii -erergii 
a pcpccȘlui.» Sb condu*- 
rea parcul opera je
desă -mșire r corsTJCției ‘so- 
esahste Constituirea Fron
tului Unități: Socialiste și a 
consiliilor oamenilor muncii 
din rfr.dul nat onalităților con
locuitoare neflecttnd gradul 
înalt de coeziune a societății 
noastre socialiste, răspunde pe 
deplin acestor necesități.

Realizările fundamentale 
care determini profilul de 
azi al României socialiste, a 
stx-s ’■orbitorii, stat rodul e- 
forturi-or comune ale po
porului romi- și naționalită
ților cordocu:toare. constituie 
expresia concretă a patriotis

mului, a unității și identității 
depline de țeluri și aspirații 
ale tuturor cetățenilor patriei 
noastre.

Consiliul oamenilor' muncii" 
de naționalitate germană' din 
România, pe care-1 constituim 
astăzi, precum și Consiliile ju
dețene — a spuș vorbitorul 
— vor participa nemijlocit 
la întreaga viață politică 
a țării, sprijinind organele 
centrale și locale de par
tid, de stat și obștești ta 
examinarea problemelor speci
fice populației germane, ta 
scopul stabilirii soluțiilor care 
să concorde cu interesele ge
nerale ale societății noastre so
cialiste.

Au mai luat cuvîntul Her
bert Hoffmann, activist al Co
mitetului județean de partid 
Sibiu, Ștefania Funk, activis
tă a Consiliului sindical jude
țean Timiș, Franz Marx, pro
fesor. Georg Scherg, scriitor, 
Iohann Maldet, secretar ai 
Consiliului popular municipal 
Reșița. Edgart Najăsek, ingi
ner din Tg. Mureș, Rudolf 
Rosier, inginer silvic din ju
dețul Bistrița, Nikolaus Filly,

șeful secției de furnale de la 
Călan, Helmut Hans Schnei
der. profesor din Sebeș, Niko
laus Berwanger, ziarist, și scri
itorul- Arnold Hauser, care 
și-au" exprimat deplina satis
facție față de măsurile adop
tate de partid pentru perfec
ționarea neîntreruptă a vieții 
noastre sociale și s-au angajat 
să sprijine cu eforturi sporite 
activitatea consiliului.

Apreciind că astăzi oamenii 
muncii de naționalitate ger
mană și celelalte naționali
tăți conlocuitoare se bucură 
efectiv de aceleași drepturi și 
libertăți democratice ca și po
porul român, vorbitorii au 
subliniat că aceasta constituie 
o mare realizare a politicii 
marxist - leniniste a parti
dului nostru, a cărei mare 
semnificație se concretizează 
zi de zi în succesele pe care 
întregul popor le obține în 
procesul edificării socialismu
lui.

A fost apoi constituit Con
siliul oamenilor muncii de na
ționalitate germană din Repu
blica Socialistă România, orga
nism din componența căruia 
fac parte 96 de membri —

muncitori, țărani cooperatori, 
cadre didactice, scriitori, zia
riști, medici, activiști pe tărim 
politic și obștesc, funcționari, 
pensionari. A fost, de aseme
nea, ales Biroul Consiliului, 
din care fac parte : Eduard 
Eisenburger, președinte, An
ton, Breitenhofer. Peter La- 
moth, Winter Richard, Paul 
Schuster, vicepreședinți. Adal
bert Millitz, secretar, și Frie
drich Wachter, Geltz Filip, Io- 
hanna Henning, Nikolaus 
pilly, Karl Pfleger — 
membri.

Adunarea a aprobat apoi tn 
unanimitate aderarea Consiliu
lui oamenilor muncii de na
ționalitate germană la Consi
liul Național al Frontului Uni
tății Socialiste, desemnînd tot
odată reprezentanții săi în a- 
cest organism social, menit să 
asigure participarea nemijlo
cită, și pe o treaptă tot mai 
înaltă, a poporului român și a 
naționalităților conlocuitoare 
la întreaga viață politică a 
țării.

La sfîrșit a fost adoptat tex
tul scrisorii adresate de parti
cipants la adunare C.C. al 
P. C. R„ tovarășului Nicolae 
Ceaușescu:

Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al C.C. al P.C.R.
Adunarea d- constituire a Consiliului oame

nilor muncii de naționalitate germană din Re
publica Socialistă Romania, formată din repre
zentanții desemnați de oamenii muncii germani 
din întreaga țară cu ocazia constituirii consilii
lor județene, își exprimă cu acest prilej ade
ziunea deplină față de politica înțeleaptă, știin
țifică, a Partidului Comunist Român, de edifi
carea socialismului în patria noastră, față de 
hotărîrile de o excepțională însemnătate ale 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie 
1968 cu privire la continua perfecționare a vieții 
noastre sociale, pentru continua întărire a uni
tății moral-politice a poporului muncitor, a 
frăției dintre oamenii muncii români și cei din 
rîndul naționalităților conlocuitoare.

Crearea Frontului Unității Socialiste consfin
țește de fapt și de drept, un întreg proces 
istorie în care, pe baza victoriei depline a noi
lor relații sociale, a triumfului ideilor marxist- 
leniniste și a înrădăcinării profunde a princi
piilor socialismului în viața societății noastre, 
s-a făurit unitatea întregulni popor în jurul 
partidului. Frontul Unității Socialiste, din care 
vor face parte integrantă si consiliile oameni
lor muncii ai naționalităților conlocuitoare, va 
constitui un cadru optim de afirmare a tuturor 
cetățenilor țării, indiferent de limba pe care o 
vorbesc, pentru promovarea intereselor lor co
mune, pentru mobilizarea lor în vederea reali
zării programului de înflorire multilaterală a 
României socialiste.

Frăția și unitatea oamenilor muncii români, 
germani, maghptf și de alte naționalități, care 
in zilele noastre se afirmă în toată plenitudinea 
lor. au adinei rădăcini în istorie.

Pe teritoriul patriei noastre, împreună cu po
porul român, conviețuiesc de multe secole și 
oameni ai muncii de naționalitate germană, sași 
și șvabi. Trudind și luptînd alături, avînd ace
leași năzuințe firești de a-și făuri în pace și 
libertate un trai mai bun, viața însăși i-a în
vățat să-și unească forțele împotriva dușmani
lor comuni, dînd dovadă de fapte patriotice 
pentru apărarea pămîntului strămoșesc și 
creînd pe aceste frumoase și scumpe meleaguri, 
împreună, minunate valori materiale și cultu
rale.

Aceste pagini istorice si-au găsit concretiza
rea în poziția fermă adoptată de reprezentanții 
naționalității germane în adunări populare din 

Transilvania și Banat. în adeziunea lor fără e- 
chivoc față de actul desăvîrșirii formării statu
lui român modern eveniment scump nouă,

tuturor, al cărui semicentenar fi sărbătorim ta 
aceste zile.

Partidul Comunist Român a preluat încă de 
la înființarea sa aceste tradiții de muncă și 
luptă comună, le-a continuat și le-a ridicat pe 
baza învățăturii marxist-leniniste pe o treaptă 
superioară, fapt reflectat cu atîta claritate In 
expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la re- 
centa plenară. Firul conducător în rezolvarea^ 
problemei naționale a fost și este principiul e- 
galitățil depline în drepturi în toate domeniile 
vieții — economic, politic, juridic, social-cultu
ral, drepturi consfințite și în legea de bază a 
țării — Constituția Republicii Socialiste Româ
nia.

Noi, oameni ai muncii de naționalitate ger
mană, sîntem mîndri că avem în fruntea po
porului nostru, ca forță conducătoare, un ase
menea partid cum este Partidul Comunist Ro
mân, care dovedește multă grijă și înțelegere 
față de problemele noastre specifice, militează 
pentru continua adîncire a frăției și prieteniei 
dintre poporul român și naționalitățile conlo
cuitoare.

Declarăm în deplină răspundere politică, și 
cetățenească, că nu ne-am bucurat niciodată 
de condiții atît de minunate de afirmare, de 
asemenea perspective " luminoase ale zilei de 
mîine, ca în prezent. De aceea, ne identificăm 
întrutotul cu politica Partidului Comunist Ro
mân. Considerînd-o drept propria poastră po
litică. .

Sîntem conștienți de faptul că destinul nostru, 
al oamenilor muncii de naționalitate germană, 
este strîns- legat de cel al poporului român, de 
acest pămînt strămoșesc, că viitorul nostru este 
acela al României socialiste — patria noastră 
comună.

Asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoas
tră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, că a- 
vînd aceleași idealuri și năzuințe cu poporul 
român, strîns uniți în jurul partidului, parti
cipând în mod activ în cadrul Frontului Uni
tății Socialiste la viață politică și obștească a 
țării, oamenii muncii de naționalitate germană 
vor dărui întreaga lor capacitate și energie 
creatoare pentru înălțarea României socialiste 
spre noi culmi ale progresului și fericirii.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE GERMANA 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

Intr-o atmosfera de puternic entuziasm patriotic. Ședința Consiliului județean Caraș-Severin

al oamenilor muncii, de naționalitate slrbă

IȘI DESEMNEAZĂ REPREZENTANȚII FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE
In cadrul unei entuziaste a- 

dunări. care a avut loc vineri, 
după terminarea schimbului de 
lucru, muncitorii, tehnicienii, 
inginerii și funcționarii de la 
exploatarea minieră Lupeni 
și-au desemnat reprezentantul 
în Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste.

La adunare a luat cuvîntul 
loan Raczek, secretar al Comi
tetului de partid al minei, care 
a subliniat că constituirea 
Frontului Unității Socialiste 
reprezintă un factor impor
tant de întărire continuă 
a unității poporului, de mobili- 

Socialiste — a subliniat zare a maselor oamenilor mun
cii, indiferent de naționalitate, 
la realizarea programului de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste.

în cadrul adunării au mai 
luat cuvîntul Ion Popescu, in
giner șef al exploatării. Vasiie 
Rușitoru, șef de brigadă, Mir
cea Suba, tehnician și alții, ca
re au exprimat adeziunea tota
lă a colectivului minei Lupeni 
față de măsurile adoptate de 
recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., hotărîrea de a-și aduce 
o contribuție și mai substan
țială la sporirea producției, la 
înfăptuirea și depășirea tuturor 
sarcinilor de plan. Vorbitorii 
și-au exprimat, totodată, con
vingerea că Frontul Unității 
Socialiste va asigura parti
ciparea într-o măsură tot 
mai largă a maselor de oameni 
ai muneii la conducerea vieții

Muncitorii, maiștrii, tehni
cienii și inginerii Uzinei „Gri- 
vița Roșie", întruniți vineri 
într-o entuziastă adunare, 
și-au desemnat reprezentan
tul în Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, Constantin Cotovelea, se
cretarul Comitetului de par
tid, a relevat că Frontul Uni
tății Socialiste, organism poli
tic permanent, cu un profund 
caracter reprezentativ, reflectă 
gradul înalt de coeziune a so
cietății noastre socialiste... 
Realizarea Frontului Unită
ții 
vorbitorul — este forma cea 
mai potrivită, capabilă să asi
gure intensificarea participă
rii întregului nostru popor la 
activitatea economică, socială, 
politică și culturală, la con
ducerea treburilor țării, la 
asigurarea mersului înainte 
pe calea socialismului și co
munismului.

La rîndul lor, muncitorul 
cazangiu Fierea Oprescu, teh
nicianul Gheorghe Dobres- 
cu, maistrul Dumitru Burlacu 
și inginerul Petre Achim și- 
au exprimat deplina aproba
re față de măsurile preconi
zate de recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R. în domeniul perfec
ționării organizării politice 
a societății noastre ta etapa 
actuală. 

politice și sociale, la rezolvarea 
principalelor probleme impuse 
de dezvoltarea societății noas
tre socialiste.

Cadrele didactice, cercetăto
rii și studenții Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj și-au 
desemnat vineri. Intr-o aduna
re entuziastă, reprezentantul 
lor în Consiliul Național al 
F rontului Unității Socialiste. 
Cu acest prilej, a luat cuvîntul 
Roman Morar, secretar al Co
mitetului județean P.C.R. Cluj, 
arătînd că Frontul Unității 
Socialiste, expresie a adtacirii 
și dezvoltării democrației so
cialiste, este chemat să inten
sifice participarea întregului 
popor la activitatea economică, 
social-politică și cultural-știin- 
țifică, să întărească și mai mult 
unitatea și frăția oamenilor 
muncii români, maghiari și de 
alte naționalități în opera de 
edificare a socialismului în pa
tria noastră.

Conf. univ. dr. Grigore Dron- 
doe, secretarul comitetului de 
partid al centrului universitar, 
a spus între altele : „Sensul 
major al democrației socialis
te se exprimă în spiritul de 
responsabilitate socială de 
care trebuie să fie animat fie
care cetățean în îndeplinirea 
imperativelor supreme ale so
cietății și ale națiunii. „Ex- 

primtadu-și adeziunea deplină 
față de hotărîrile recentei ple
nare a C.C. al P.C.R., conf. 
univ. Kalos Nicolae, prodecan 
al Facultății de istorie-filozo- 
fie, a spus i „Crearea Frontu
lui Unității Socialiste cores
punde necesității dezvoltării 
vieții sociale, lărgirii și adtaci
rii democrației socialiste. Am 
convingerea că acest cadru va 
permite, pe deoparte, urmări
rea cu și mai multă grijă și 
sensibilitate problemele spe
cifice diferitelor categorii de oa
meni ai muncii, iar pe de altă 
parte va.realiza o sinteză a tu
turor eforturilor, șt inițiativielor 
depuse ta vederea desăvîrșirii 
construcției socialiste".

La adunare au luat, de ase
menea, cuvîntul prof. dr. do
cent Candin Liteanu, conf. 
dr. Dumitru Pop, lector univ. 
Vasiie Crișan, conf, univ, Bo- 
dor Andrei și studentul Ionel 
Reghini.

Sute de muncitori, Ingineri, 
tehnicieni și maiștri de la în
treprinderea agricolă de stat 
Medgidia și-au desemnat, în- 
tr-o însuflețită adunare, ți
nută vineri după-amiază, re
prezentantul ta Consiliul 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

în cuvîntul său, Traian Ju- 

gănaru, secretar al Comitetu
lui de partid al întreprinderii, 
a spus printre altele: Crea
rea Frontului Unității Socia
liste este rezultatul firesc al 
profundelor transformări pe
trecute în structura societății 
românești, oglindește unita
tea de voință, de gîndire și 
de acțiune a muncitorilor, ță
rănimii, intelectualității, a în
tregului nostru popor.

Au mai luat cuvîntul ing. 
Hagi Ero, Cerbănescu Gheor
ghe, ing.. Neagu Margareta. 
BudUr Ioaha, dr. Păvăloiu 
Marin și ing. Bălan Alexan
dru, care și-au exprimat ade
ziunea deplină față de hotă- 
rîrile' recentei plenare a C.C. 
al P.C.R.

partidului pentru 
acordată celei mai

La adunarea cadrelor di
dactice și a studenților Uni
versității din București, con
sacrată desemnării reprezen
tantului lor în Consiliul Nați
onal ,al Frontului Unității 
Socialiste, a prezentat o am
plă expunere conf. dr. Lefter 
Vîlculescu, locțiitorul secre
tarului Comitetului 
tid al Universității 
tene.

Subliniind că prin 
rea acestui organism

de par- 
bucureș-

înființa-
repre-

Manifestîndu-și deplina apro
bare față de noile măsuri adop
tate de partid în vederea lărgirii 
și dezvoltării continue a demo
crației noastre socialiste, expresie 
a drepturilor și libertăților de ca
re se bucură toți cetățenii patriei 
noastre, fără deosebire de națio
nalitate, Consiliul județean Ca
raș-Severin al oamenilor muncii 
de naționalitate sîrbă a hotărît, 
în cadrul unei ședințe care a avut 
lor vineri la Reșița, aderarea la 
Frontul Unității Socialiste. Con
stituirea Frontului Unității Socia
liste a spus în cuvîntul său

zentativ, intelectualității 1 se 
creează posibilități mai largi 
de a lua parte și mai activă 
la viața politică și socială a 
țării, vorbitorul a spus că în 
întreaga activitate pusă în sluj
ba construcției socialiste in
telectualii își găsesc nu numai 
condiții optime de activitate, 
ci și țeluri de înaltă valoare 
morală.

Au vorbit apoi acad. Nico
lae Teodorescu, din jartea 
Facultății de materrțșticăfjpșj ;; 
canică, și studenții țteâriaiih*, 'l 
stati, de la Facultatea de limbi 
germanice, și Alexandu Zgor- 
țea, de la Institutul pedago
gic, care și-au exprimat recu
noștința 
cinstirea 
mari universități a țării, de a 
avea un reprezentant în Con
siliul Național al Frontului 
Unității Socialiste.

nă desfășurare în țara noastră.
Frontul Unității Socialiste, a 

spus vorbitorul, va crea condi
ții pentru o participare mai 

' largă a oamenilor de știință, 
a cadrelor didactice djn învă- 
țămîntul de toate gradele, la 
ampla, viață politică și socială 
a țării; ■

In cuvîntul. .lor, ceilalți vor
bitori ’au relevat că Partidul 
Comunist Român pune Un ac- - 
cent deosebit pe dezvoltarea 
democrației socialiste, acor- 
’dind ,o importanță crescîndă 
rolului ce revine organizațiilor 
de tineret ta cadrul procesului 

----- instructiv-educativ. pentru a ca un moment important în ...
procesul neîntrerupt ,și multi- forma viitori constructori ai 
lateral de dezvoltare' a demo- socialismului la înălțimea im-
crației socialiste, aflată în pli* perativelor epocii noastre.

Cadrele didactice, personalul 
tehnic administrativ și studen
ții Universității „Al. I. Cuza“ 
din. Iași, s-au întrunit vineri la 
amiază într-o entuziastă adu-* 
nare, pentru a desemna repre
zentantul lor în Consiliul Na- 

Ițional al. Frijntului Unității So- 
>’ cialiste. "ț

Vorbind despre-măsurile or- 
' gahizatorîce' adopEate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din Octom
brie 1968 pentru întărirea con
tinuă a coeziunii națiunii, noa-. 
stre socialiste, conf. univ. <lr. 
Mihai Todosia, șeful catedrei 
de economie politică, a snbli-.. 
niat că aceste măsuri'se înscriu-'n' 

siiiul National al Frontului Unității Socialiste, au 
fost adoptate telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, prin care partici- 
panfii și-au exprimat deplina aprobare lată de 
politica. consecventă promovată de partid pen-

Adunări pentru desemnarea reprezentanților 
oamenilor muncii în Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste au mai avut loc Ja Insti
tutul „Proiect" București, Fabrica de încălțămin
te „Solidaritatea" din Oradea, Uzina „1 Mai" 
Ploiești, Fabrica de locomotive Diesel-electrice 
d,"nCeaadrortuturor adunărilor pentru desemna.; ,; ftu întărirea unităjii întregului nostru popor, 

rea reprezentanților oamenilor muncii in Con- pentru înflorirea României socialisto.
• 1 ■ ■*o;,■ / .■ s4i'iid'.;

Mihai Peia, președintele Consiliu
lui județean al oamenilor muncii 
de naționalitate slrbă — repre
zintă afirmarea spiritului demo
crației noastre socialiste, In de
plină , concordanță cu interesele 
majore aid tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de naționali
tate. Aderînd la acest for repre
zentativ, sîntem convinși că vom 
contribui efectiv la întărirea uni
tății moral-politice a poporului 
nostru, a legăturilor frățești din
tre toți oarpenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, la dezvol
tarea națiunii noastre socialiste.

%25e2%2580%259clovari.se
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Investițiile, în indiferent ce 
domeniu, fie că este vorba de 
industrie, de agricultură sau de 
știință, constituie o problemă al 
cărei semn distinctiv, marcant, 
este eficiența. De aceea, ele trebu
ie făcute după o matură judecată, 
după o atentă prospectare a sec
torului respectiv. In același do
meniu al investițiilor intră, fără 
îndoială, și procesul doctoranturii. 
Se investește, în cei care vor 
deveni doctori, și timp, și bani, 
dar, mai ales, se investesc spe
ranțele legate de cerințele dez
voltării pe mai departe a științei 
românești, chemată azi, mai mult 
ca oricînd, să contribuie la dez
voltarea forțelor de producție, 
devenind ea însăși o astfel de 
forță. Iată de ce, este absolut 
necesar ca această investiție să se 
facă la timp, adică la o vîrstă cînd 
omul de știință se află în depli
nătatea facultăților sale fizice și 
intelectuale. Cu alte cuvinte, aș 
vrea să pledez pentru obținerea 
doctoranturii, pînă la vîrsta de 30 
de ani. Sînt nenumărate cazurile, 
în alte țări, cînd o serie de 
reputați savanți refuză sa a- 
corde titlul de doctor celor 
care au depășit chiar și vîrsta de

numai 25 de ani. Personal, consi
der că nu trebuie să existe nici 
un fel de pauză (cu atît mai mult 
o pauză prea mare!) între pe
rioada facultății și cea a doctora
tului. Se impune, deci, ca în

* 8

D o

la facultate la doctorantură. In 
acest sens, mi se pare normal ca 
atît catedrele, cît și institutele de 
cercetări, să dispună de un plan 
adecvat privind doctorantura 
proaspeților absolvenți care acti-

v

domeniul sociologiei, de pildă, 
ducem lipsă acută de specialiști 
de înaltă calificare, care să poată 
fi încadrați la catedrele diferitelor 
facultăți din țară. Depășirea a- 
cestei etape s-ar putea face prin

reuși să avem, în câțiva ani, ca
drele de înaltă specializare a că
ror lipsă o resimțim. Și aș merge 
cu ideea și mai departe. După 
luarea doctoranturii, cei în cauză 
să fie trimiși în diferite țări, pen-

CU CE LEGITIMAM CHELTUIALA UE TIMP,

momentul de față, cînd dezvol
tarea științelor este atît de verti
ginoasă, formarea tinerilor oa
meni de știință să se facă fără 
întreruperi, fără pierderi. Asta nu 
înseamnă, desigur, ca cei care au 
trecut de 30 de ani să nu-și mai 
dea doctoratul. Cred, însă, că este 
în folosul societății, al dezvoltării 
științei și economiei românești, 
de a se găsi modalitățile organi
zatorice firești privind trecerea de

prof, univ dr. H. Stahl
care tre- 

îndrumați
vează în cadrul lor și 
buie, de la început, 
spre acel domeniu de speciali
zare în care pot da randamentul 
maxim.

Acest lucru este cu atît mai 
imperios cu cît, la ora actuală, 
nu dispunem încă de cadrele ne
cesare pentru unele discipline. In

organizarea unor cursuri speciale 
de doctorat, de doi ani de zile, 
pentru cei care au o licență în 
științele sociale particulare, cum 
ar fi în economia sau psihologia 
socială. Alături de ei, ar putea 
participa la aceste cursuri și ab
solvenții selectați în mod special 
de catedre. In felul acesta, am

tru a căpăta o experiență și mai 
bogată. De altfel, specializarea 
în marile centre științifice ale lu
mii este deosebit de necesară în 
toate ramurile științifice, dar, mai 
ales, în cele mai noi, și în special, 
în așa-numita știință de graniță.

Pentru că am început cu pro
blema investițiilor, aș vrea să mă 
refer, în încheiere, tot la ea. La 
ora de față, de pildă, în domeniul 
istoriei artei nu există posibilitatea

de a lua un doctorat. Dacă, to
tuși, cineva dorește acest lucru, 
atunci este nevoit să-și dea doc
toratul în științele filologice. Cau
za ? Lipsa de organizare care per
sistă încă, în acest domeniu, în 
cadrul Academiei și existența 
unui nomenclator ce nu mai co
respunde pe de-a-ntregul cerin
țelor actuale. Or, dacă se inves
tesc într-un doctorat și timp, și 
bani, și speranțe de dezvoltare, 
atunci — s-o mai spunem ? — 
acest lucru nu trebuie să se facă 
în vînt. în cazul nostru, ca și în 
multe altele, această investiție se 
face, însă, într-adevăr în vînt, 
deoarece cei ce se află în astfel 
de situații nu progresează cu ni
mic în domeniul lor de bază, nu 
se perfecționează, nu se speciali
zează. Or doctorantura constituie 
cea mai importantă formă de spe
cializare ! Iată de ce, consider 
că se impune o acțiune energică 
pentru eliminarea lacunelor ce 
mai există în acest domeniu și, în 
primul rînd, pentru îmbunătă
țirea nomenclatorului general de 
către forurile în drept.

A NCHETA
NOASTRĂ

Continuînd discuția, recent inaugurată în paginile ziarului 
nostru, cu privire la Doctorantura — ca principal mijloc de 
calificare științifică a tineretului — publicăm, în numărul de 
față, cuvintul unor specialiști în domeniul chimiei, medicinei, 
și sociologiei, ale căror opinii, observații și sugestii 
se constituie, după părerea noastră, ca niște utile puncte de 
referință în abordarea și dezbaterea largă a acestei probleme 
de un deosebit interes.

ETAPHf
ETAPELE

Ceea ce mi se pare greu de 
conceput — și în flagrantă con
tradicție cu cerințele actuale ale 
doctoranturii și cu succesele în
semnate dobîndite pînă acum în 
acest! domeniu — este limitarea 
numitului de locuri. în momen
tul efe față, dispunem de foarte 
multe Cadre ou pregătire univer
sitară care doresc să se specia
lizeze, prin doctorat într-un anu
mit domeniu. Dar ele rămîn 
încă, în mare măsură, în afara a- 
cestui proces, deoarece pe lingă 
catedre există un număr fix de 
locuri. Or, dezvoltarea economiei, 
științei și culturii în țara noas
tră, continua lor perfecționare și 
modernizare, cer tot mai mulți 
specialiști în producție, tot mai 
mulți cercetători în institute, tot 
mai multe cadre bine pregătite 
în facultăți. Iată de ce după pă
rerea mea, e necesar să nu se 
mai limiteze numărul de locuri. 
Toți aceia care doresc să-și ia 
doctoratul să nu mai fie nevoiți, 
astfel să aștepte cinci 
ani pentru a se putea 
examen.

Unii specialiști sînt 
creadă că o asemenea 
diminua valoarea acestei 
de calificare științifice. Prezenta
rea la concurs a unui număr cît 
mai mare de candidați are drept 
consecință o selectare mai severă 
și mai judicioasă ; evident în con
diția în care comisiile vor avea 
în vedere numai acele elemente 
ce se dovedesc capabile de con
tribuții originale. în felul acesta, 
calitatea viitorilor doctori va fi 
asigurata încă de la început, din 
faza de selectare, ceea ce va a- 
vea, firesc, efectele cele mai fe
ricite.

Pătrunzînd mai adînc în proce
sul doctoranturii, vom găsi și alte 
faze care-și așteaptă perfecționa
rea. Consider, de pildă, că acei

Prof. univ. dr. docent
Petre Spacu 

membru corespondent 
al Academiei, prorector 

al Universității din București

doctoranzi care lucrează în ins
titutele de cercetări, sau la dife
ritele catedre, și care sînt bine 
cunoscuți, în domeniul speciali
tății lor, de către conducătorii 
științifici, nu mai e nevoie să dea 
acele examene intermediare care 
constituie, adesea, o pierdere de 
timp prețios. Aceștia, după pă
rerea mea, ar trebui să-și axeze 
activitatea, în special, pe referate

sau zece 
înscrie la

tentați să 
lărgire ai 

forme

(Urmare din pag. I) 

reprezentanților puterii oficiale 
este semnificativă. Teama lui 
I. C. Brătianu, de pildă, în fața 
perspectivei revoluționare și de
mocratice a unirii Transilvaniei 
cu vechea Românie, se vede 
limpede din următoarea reco
mandare dată unor prieteni ar
deleni : „Noi dorim o mișcare 
națională în urma oștirilor ro
mânești, nu o voim în fața lor". 
Desfășurarea evenimentelor a 
răsturnat, însă, dorința expo- 
nenților burgheziei și moșieri- 
mii românești : revoluția s-a în
făptuit înainte de sosirea arma
telor, actul Unirii fiind generat 
de factori interni — de lupta 
maselor populare, indiferent de 
naționalitate — și nu de elemen
te din afară, cum ar fi activi
tatea diplomatică sau interven
ția armată.

Fapt este că Adunarea națio
nală de la Alba Iulia, cu carac
terul ei plebiscitar, s-a ținut în 
momentul cînd armata regală, 
aflată în faza de reorganizare, 
era departe de această zonă : 
abia coborîse, din Carpați, la 
Toplița și Miercurea Ciucului. 
Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia s-a desfășurat, deci.

Șl CALIFICAREA
ȘTIINȚIFICĂ

A TINERETULUI
I

respectivă, cu aprobarea consiliu- I 
lui profesoral al facultății. In fe- I 
Iul acesta, se va asigura forma
rea unei comisii competente și, 
în același timp, perfect obiective. 
Fac propunerea de față gîndin- 
du-mă că încă mai sînt cazuri 
cînd doctoranzii propun ei înșiși 
conducătorului științific 
membrii comisiei.

în încheiere, cîteva 
despre doctoranzii din produc
ție. înainte de toate, aș •— 
subliniez că este absolut nece
sar — ca tezele acestora să fie 
legate direct de locul de muncă, 
să constituie, în final, o rezol
vare științifică a unor probleme

lista cu

cuvinte

vrea sa

I
I
I
I
I

UN TITLU
CARE OBLIGA

în legătură cu problema docto
ranturii trebuiesc lămurite, după 
părerea mea două probleme :

• problema sistemului știin
țelor ;

• problema pregătirii cadre
lor cu o înaltă calificare, atît 
pentru cercetarea științifică cît 
și pentru învățămînt.

Sistemul științelor nu trebuie 
gîndit static, ci în funcție de pro
gresele realizate în știință și teh
nică, oglindite în conștiința teore
tică a omului. Ele — științele — 
se determină după obiect și me
todă. Numai astfel o știință poate 
fi considerată „materie de învă
țămînt", adică o disciplină nece-

Prof. dr. docent
Petre Vancea 
membru corespondent 

al Academiei

coperitor și inventator și să 
să folosească, cu o înaltă

înfice și tehnice. în filozofie, 
literatură, în artele muzicale și în 
cele plastice, doctoratul depă
șește cadrul strict artistic, doctorul 
fiind o expresie a conștiinței teo
retice în aceste discipline.

Cred că specializarea și cerce
tarea nu trebuie neapărat legate 
de acest titlu. Și merg și mai de
parte : nici erarhia universitară 
nu trebuie legată, după opinia 
mea de doctorat. Un cercetător

SED MULTUM
și pe redactarea tezei urmînd ca 
referatele prezentate să consti
tuie,. desigur, capitole pregăti
toare pentru lucrarea finală. In 
acest mod contribuția originală 
a doctoranzilor va dobîndi o no
uă importanță și noi valențe.

Susceptibilă de îmbunătățiri 
mi se pare, de asemenea, și 
faza finală a doctoratului. Mă 
refer la susținerea propriu-zisă a 
tezei de doctorat. La început, ea 
se făcea în fața corpului științi
fic al facultății. Experiența, însă, 
s-a dovedit greoaie, ceea ce a 
condus la formula unei comisii 
formată din cinci specialiști. Pen
tru asigurarea promovării unor 
lucrări de înaltă ținută științifică 
— și numai a acestora ! — este 
necesar, însă, ca cei trei refe- 
renți să fie aleși dintre personali
tățile științifice cele mai repre
zentative pentru specialitatea

ale producției, să fie o cercetare | 
originală, capabilă să impulsio
neze 1 
ției, să 
creeze noi procese tehnologice 
etc. Dar, pentru aceasta se im
pune o colaborare de un tip su
perior între conducătorul științi
fic și doctoranzi Mai precis, ple
dez pentru deplasarea primului 
factor la locul de producție. De 
exemplu, la universitatea noastră, 
în domeniul catalizei, 
I. V. Nicolescu și j 
pescu merg cu regularitate, de 
două ori pe lună, la Brazi, pen
tru a lua contact cu doctoranzii 
de acolo și pentru a urmări, „pe 
viu' mersul lucrărilor pe care 
aceștia le execută.

Procedînd astfel, ei sînt de un 
rea! folos și doctoranzilor, și pro
ducției, și chiar lor înșile, deoa
rece vin în contact nemijlocit cu I 
cerințele imediate ale producției- I

ridicarea calității produc- I 
;ă lanseze noi produse, să |

I

izei, profesorii I 
Alexandru Po- I 
ptnilaritatp. de ■

I

sară în procesul instrucțiunii pu
blice. Dacă sistemul științelor 
este bine constituit, atunci și in
ventarul de probleme ale dife
ritelor discipline este ușor de 
întocmit. Tot astfel, după cerce
tări riguroase, se pot înființa ca
tedre universitare și institute de 
cercetări, iar erarhia funcțiilor, ca 
și pregătirea cadrelor, trebuie să 
se facă în același spirit.

La ora actuală, noi, medicii, 
sîntem confruntați cu unele pro
bleme majore care impun crea
rea unor institute de cercetări 
legate de ele, cum ar fi geronto- 
logia, cancerolcgia, bolile dege
nerative etc. Pentru aceasta, a- 
vem nevoie — așa cum s-a sub
liniat și la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. — de cercetători bine 
pregătiți, iar doctoratul repre
zintă, fără îndoială, cel mai î- 
nalt grad de pregătire a unui om 
într-una din disciplinele științi-

perfect pus la punct și un peda
gog de rang universitar poate să 
îndeplinească funcțiile încredin
țate lor fiind simpli licențiați în 
disciplinele respective. Ce li se 
cere, însă ? O informație vastă, 
ținută la zi, în vederea înde
plinirii funcțiilor științifice teh
nice și pedagogice de rang uni
versitar. Orice patriot, din o- 
rice țară, dorește ca țara sa să 
posede divizii întregi de savanți, 
și nu trebuie să mire pe nimeni 
această dorință.

Ce este — sau ce trebuie să 
fie — un doctor ? A spune că 
este un învățat ar fi poate, dea- 
juns, dacă formula n-ar fi prea 
generală. Ea are nevoie de cî- 
teva precizări. Un învățat, un ex
pert într-o disciplină a minții o- 
menești, trebuie să întrunească 
următoarele condițiuni : să cu
noască istoric și sistematic disci
plina în care lucrează, să fie des-

știe 
conș

tiință teoretică, disciplinele aju
tătoare ale materiei lui. Și doc
torul este un savant — tînăr, sau 
bătrin. în sensul acesta, o ploaie 
de doctori nu indică necesarmente 
un progres. Teza de doctoral 
trebuie să cuprindă o descoperire 
sau o invenție, care să însemne 
un progres real pe plan univer- 
sal. Doctorul realizează în sub- W 
stanța lui un savant, numai dacă 
întrunește, cred eu, toate condi
țiile de mai sus. Dacă nu avem 
în vedere aceste lucruri, atunci 
temele de doctorat rămîn niște 
simple formalități, care nu con
sacră un învățat, ci un funcționar 
științific. De data aceasta, rigoa
rea se află la locul ei, și este 
departe de a fi sterilizantă. Nici 
cercetarea științifică și nici cea 
pedagogică nu sînt periclitate din 
cauză că nu plouă cu doctori. 
Seriozitatea este una din carac
teristicile esențiale ale spiritului 
revoluționar. A sosit momentul 
să nu mai alergăm steril peste lu
cruri. A gîndi revoluționar nu în
seamnă numai acceptarea prin
cipiului „drumului deschis", ci a 
împletit cuceririle științei cu ideia 
organizării științifice a muncii și 
cu îndrăzneala în cercetare.

Importantele îndatoriri puse 
de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. în fața oamenilor de ști
ință din domeniul medicinii — 
chemați să desfășoare o cercetare 
mai profundă, să exploreze noi 
orizonturi ale cunoașterii și, în 
același timp, să se lege tot mai 
strîns de necesitățile operative, vii, 
ale practicii — impun ca și a- 
ceastă pîrghie importantă a ca
lificării științifice, doctorantura, 
să acționeze mai prompt și mai 
eficace, fructificîndu-și mai in
tens posibilitățile.

Combinatul chimic din Tutnu Măgurele (Imagine de pe șantier) 
Foto: AGERPRES

STIMULENTUL
COMPETIȚIEI

(Urmare din pag. I)

•
 grafie care le-a fost recoman
dată cu peste două luni înainte, 
în urma consumării acestei pro- 
_ be au fost desemnați cîștigătorii 9 olimpiadei. Transcriem numele . 
lor în ordinea stabilită de con
curs — pentru sîrguința deo- 

A sebită cu care s-au pregătit : 
Ion Cîrstoiu — I.P.S^P. Deva, 
Traian Sicoe — C.S. Hunedoara 
și Simion Cismaș — Uzinele 
R.M.R. Simeria (mențiune). Tu
turor celor 19 concurenți le-a 
fost înmînată insigna „Prieten 
al cărții tehnice".

Un lucru important pe care 
l-a scos în evidență olimpiada 
a fost legătura dintre pregătirea 
teoretică și cea practică, faptul 
că nu poți fi un bun muncitor 
dacă nu dispui de un amplu vo
lum de cunoștințe teoretice. Cei 
patru cîștigători ai olimpiadei 
sînt cu toții absolvenți de liceu, 
au o vechime în meserie între 5 
și 10 ani și au o înaltă categorie 
de salarizare. Au devenit cîști
gători ai olimpiadei nu numai 
pentru că au răspuns ireproșa
bil la întrebările teoretice, ci și 
pentru că s-au clasat și pe pri
mele locuri și la proba practi
că. Aceasta demonstrează că 
numai printr-o pregătire teore
tică continuă si stăruitoare reu
șești să-ti desăvîrșești pregăti
rea profesională, ajungi să des
lușești tainele meseriei.

Desfășurarea olimpiadei a 
scos la iveală și unele carențe 

A în pregătirea profesională a ti
nerilor. Chiar dacă norma de 
timp impusă a fost strînsă (i- 

• dentică cu cea de la întreprin
derea specializată — Fabrica de 
scule Rîșnov), numărul celor 

• care s-au încadrat în ea este, 
totuși, mic, iar a celor care au 
îndeplinit integral toate condi
țiile impuse — și mai mic. Unii 

A s-au' justificat prin vechimea 
redusă- pe care o au în pro- 

‘ ducție. Cauza ni se pare a fi, 
• însă, alta. Am constatat că ma

rea majoritate a celor care nu

0
O

s-au încadrat în norma de timp, 
la întreprinderile lor lucrează 
în regie — în sectoare de scu- 
lărie 3au în ateliere de între
ținere — unde normele de timp 
sînt ceva mai largi și unde s-au 
obișnuit să lucreze într-un ritm 
mai lent. Că așa stau lucrurile 
ne-a demonstrat Virgil Stanca 
de la E. M. Deva. Avea — din
tre concurenți — cea mai înal
tă categorie de salarizare : a 
8-a. De asemenea, este în clasa 
a Xl-a de liceu. Dispunea de

PERSPECTIVA POPULARĂ A UNIRII
pe un teritoriu liber, neocupat 
de armatele Antantei, nici de 
trupele germane, în retragere, 
ale generalului Makkensen.

Unirea Transilvaniei cu Ro
mânia marcată prin momentul 
Alba Iulia, a fost determinată, 
astfel, de un factor intern, ve
ritabil centru motor al desfășu
rării evenimentelor : Adunarea 
care s-a bucurat de asentimen
tul și sprijinul efectiv al popu
lației maghiare și germane a a- 
vut loc cu mult înaintea înche
ierii tratatelor de la Versailles 
și Trianon care nu au făcut alt
ceva decît să consemneze un 
fapt împlinit: unirea hotărîtă 
de reprezentanții aleși ai po
porului.

„Să mergem cu toții acolo", 
scria gazeta socialistă „Adevă
rul". în preajma momentului A- 
dunării. Aceleași accente, stră
bătute de fierbinte patriotism 
popular, se desprind și din pa

ginile ziarului „Românul" : 
„mergem pe jos, pe sus, in vâx- 
duh, în gînd, și acolo vom fi, 
toți într-o suflare, țărani și căr
turari, să strigăm într-un sin
gur glas și o dorință"... Alături 
de presa română, o serie de pu
blicații ale celorlalte naționali
tăți participă și ele la mobiliza
rea maselor, la lupta politică 
pentru pregătirea Adunării de 
la Alba Iulia. In ziarul german 
„Kronstadter Zeitung", de pildă, 
lucrările pregătitoare în vede
rea Adunării de la Alba Iulia 
s-au bucurat de o pozitivă apre
ciere, relevînd năzuințele co
mune ale poporului român și 
ale populației germane din 
Transilvania. Notabile, în acest 
sens, sînt și caldele cuvinte de 
simpatie adresate de un intelec
tual sas poporului român, în a- 
junul evenimentelor de la Alba

Iulia : „Mîine se vor aduna în 
Valea Mureșului, la Alba Iulia, 
sute de mii de români, repre
zentanți ai tuturor ținuturilor 
locuite de români. Reședința 
principelui Transilvaniei, ve
chiul Bălgrad, va fi martorul u- 
nei deșteptări emoționante a u- 
nui popor viguros. trezit de 
ideea libertății... Pămîntul isto
ric de la Apulum. orașul Iui 
Traian, unde legiunea a XlII-a 
își aducea ofrandele și pe locul 
unde și-au vărsat sîngele eroii 
libertății Horea, Cloșca și Cri- 
șan, națiunea română își va pro
clama suveranitatea și... Visul 
unui viitor luminos, al unei a- 
firmări naționale, al unei uniri 
a tuturor românilor de pretutin
deni într-o singură patrie, se 
împlinește acum".

Faptul că la adunarea dele- 
gaților și a maselor populare,

care a avut loc la 1 decembrie 
la Alba Iulia, au participat pes
te 100 000 de muncitori, țărani și 
intelectuali, din toate regiunile 
Transilvaniei, se datorește și 
activității aripei mai democrati
ce a Partidului Național Român, 
și. într-o foarte mare măsură, a 
militanților social-democrați. în 
felul acesta, s-a creat făgașul și 
cadrul în care s-a putut expri
ma voința maselor populare.

Iar sub presiunea zecilor de 
mii de țărani și muncitori, dor
nici să făurească nu numai un 
stat național unitar, ci și să cu
cerească libertăți politice și so
ciale, conducătorii Partidului 
Național Român au trebuit să 
promită statornicirea unui re
gim democratic.

, Să jurăm, deci, credință de 
aici înainte numai națiunii ro
mâne, dar tot atunci să jurăm

și civilizației umane" — a fost 
ideea înaltă și generoasă, care 
a însuflețit masele populare la 
Alba Iulia. Această lozincă ge
neroasă n-a împiedicat, însă, 
cea mai mare parte a burghe
ziei române, îngrozită de revo
luția socialistă din Rusia și de 
elanul revoluționar intern, să se 
alăture, după 1918, reacțiunii, 
lepădîndu-se de principiile de
mocratice.

Unirea nu a adus, deci, ceea 
ce poporul aștepta de la acest 
act istoric : largi revendicări 
democratice, consfințirea înfră
țirii oamenilor muncii români 
cu cei ai naționalităților conlo
cuitoare, ca unii care de veacuri 
trăiau, luptau, munceau îm
preună pe străvechiul teritoriu 
al țării noastre.

In aceste condiții, Partidul 
Comunist a fost singura forță

progresistă care a luptat cu fer
mitate și consecvență pentru 
independența națională a țării, 
pentru înfăptuirea deplinei ega
lități în drepturi a naționalități
lor conlocuitoare, pentru reali
zarea năzuințelor progresiste ale 
maselor populare. Sub conduce
rea Partidului Comunist din 
România s-a instaurat, la 6 mar
tie 1945, după victoria insurec
ției armate de la 23 August 1944, 
regimul democrat-popular, care 
a pus capăt pentru totdeauna 
politicii de trădare națională și 
de discriminare șovină promo
vată de cercurile reacționare.

Este meritul istoric al orîn- 
duirii socialiste, al partidului și 
statului nostru, de a fi realizat 
postulatul — formulat de munci
torii și intelectualii progresiști, 
în 1918, la Alba Iulia *— al în
frățirii poporului român cu na
ționalitățile conlocuitoare, de a 
fi asigurat, în practica vieții

toate condițiile să se claseze pe 
primul loc. Trebuind să execu
te mandrina în 2 ore și 31 mi
nute, el nu s-a putut însă în
cadra în timp, deși, în privința 
calității piesei nu i s-a putut 
reproșa nimic.

După modul în 'căfe fiecare 
și-a conceput procesul tehnolo
gic de execuție . în planul de o- 
perații, s-a desprins concluzia 
că prea puțini acordă atenția 
cuvenită pregătirii tehnologiei 
de lucru. Mulți au socotit că 
nu e util să-și „piardă vremea" 
cu organizarea locului de mun
că, studiul desenului, cunoaș
terea strungului și a procedee
lor de prelucrare, considerînd 
că asemenea probleme le re
zolvă din mers. S-au înșelat. 
Mai tîrziu au pierdut incompa
rabil mai mult timp pentru re- 
pararefe unor defecțiuni ale 
strungurilor, remedierea unor 
deficiențe calitative ale piesei 
etc.

Deficiențele semnalate se da- 
toresc, în primul rînd, sistemu
lui defectuos de perfecționare a 
calificării tinerilor, existent în 
numeroase întreprinderi. După 
încadrarea în producție a ab
solvenților școlilor profesionale, 
conducerile tehnico-administra- 
tive, organizațiile U.T.C. nu ur
măresc sistematic modul în 
care tinerii evoluează. încă din 
primul an, ei sînt considerați 
„atotștiutori", „oameni de bază", 
deși realitatea nu confirmă tot
deauna. Acolo unde se organi
zează cursuri de ridicare a ca
lificării, ele sînt făcute formal, 
birocratic, nediferențîat, reu
nind la un loc pe cei calificați 
la locul de muncă cu absolven
ții școlilor profesionale sau 
chiar ai liceelor care, pe dea
supra, au și o mare vechime 
în muncă. în asemenea condiții 
cei din urmă nu sînt stimulați 
să învețe, deoarece tematica 
pusă la îndemînă.-este sub ni
velul pregătirii lor.

„Olimpiada strungarilor'1 s-a 
dovedit o formă viabilă și a- 
tractivă de perfecționare a ca
lificării tinerilor. Ea îndepli
nește condițiile de a fi extinsă. 
Numeroși participant, cadre 
tehnice de la diferite întreprin
deri din județ care i-ău însoțit, 
au scos în relief ambiția cu 
care fiecare tînăr. s-a străduit 
să se prezinte cît mai bine 
pregătit. Rămîne să fie orga
nizată cu o anume periodicitate, 
după părerea noastră, oriunde 
este posibil, în cît mai multe 
meserii.

sociale, lichidarea oricăror for
me de discriminare . națională, 
înfăptuind și garantînd deplina 
egalitate în drepturi a tuturor 
cetățenilor.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al C.C. al P.C.R. cu o- 
cazia vizitei făcute la Alba Iu
lia : „Alianța dintre clasa mun
citoare și țărănime, unitatea 
strînsă a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de națio
nalitate, constituie chezășia 
mersului hotărit înainte al~ po
porului nostru pe calea desăvîr- 
șirii construcției socialiste, con
stituie garanția independenței și 
suveranității patriei noastre".

Iată de ce, în aceste zile, cînd 
asistăm la noi și vibrante ma
nifestări ale prieteniei și frăției 
oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități, — cînd se afirmă ca noi 
contribuții de preț la cimenta
rea acestei prietenii, reflectînd 
profundul umanism și democra
tism al orînduirii noastre — 
idealurile înaintașilor capătă, în 
perspectiya istoriei, nu numai 
adevăratele lor dimensiuni și 
sensuri, ci, transformate în fap
tă, se înscriu ca niște pietre de 
temelie ale mărețului edificiu al 
socialismului biruitor.
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— Cine se-ncumetă să asculte 
tropotul de iarbă ? Vii în răs
crucea nopții pe meridianul ver
de al satului, chemat de steaua 
neadormită a amintirilor și te 
așezi în răsuflarea adâncă a 
cîmpului și abia atunci auzi — 
răscolfadu-ți viața toată, adăpfa- 
du-te la potopul lui invadator — 
auzi tropotul de iarbă eliberfn- 
du-ți sufletul de temeri, limpe- 
zindu-te, dăruindu-te acelui spa
țiu primar în care frumusețile se 
alergau întru întîietate, în care 
frunțile se alegeau din nașterea 
trupului, sărutate de întiia lu
mină a glodului — și înălțau, 
odată cu ele, ochii către primul 
acoperiș al cerului sub care o- 
mul adulmeca staturile lui vii
toare.

Tropotul dintotdeanna al ierbii 
trece prin nuiele’.e vfatuhti, prin 
spărturile de orar ale hmn și 
arareori se oprește pentru o cBpă 
de hodini ; și-n locul acela de 
popas apar, vîrftrite cu paie, cu 
trestii sau brad norocos la coa
mă, satele, apar — zic — satele 
de hodină, escale pentru alte zări 
ale veșnicului tropot de iarbă.

Cine vrea să se citească 
de-a-ntregul. să vie aia. să se 
uite în oglinda oracolului său, să 
se întoarcă la piatra de hotar a 
satului — și. așezat pe țăr
mul vechi al nașteri: sale, să 
se lase robit unui suflu arhaic, 
care străbate ființa, umplind-o 
de toate eresurile lumii; și pe 
cînd va crede că luntrea reîn
toarcerilor s-a cufundat definitiv 
sub țărm, abia atunci fruntea hri 
se %-a apleca, ludei, peste chipul 
nou al satului ieșit din negură, 
deslipindu-și tălpile de tărfmul 
înmărmurit a! evocărilor, către 
pimfatul proaspăt pe care astăzi 
se reașează, cu toată dorința hri 
ce trăinicie și rodire — SATUL.

Toate acestea nri le speze*, 
cîadva. prietenul meu — un

mare îndrăgostit al drumeției, 
răsfoind albumul peregrinărilor 
sale. Cîntarul nevăzut al unor 
oameni, ca el, dizlocă tăcerile și 
afirmă cu voce clară ceea ce 
magma tulbure a timpului a 
răbdat

Și așa m-am decis să verific 
îneîntarea prietenului meu, lufad 
și eu în mină toiagul drumeției.

Nicidecum n-am crezut că, de 
îndată ce voi părăsi frontiera 
bulevardelor modeme, cu vitri
nele lor lustruite, cu fagurii lu
minilor de neon și cu fulgerul 
prelung al mașinilor, mă voi cu
funda fatr-un golf al kmștri. 
Eram convn» că notele ce-mi 
vor umple carnetul vor re
compune imagfaea reală a satu
lui — celulă socială cu ritmuri 
prcprri. adi jgîndu-se neîncetat 
respiratei larg: a țării.

La drum « ptea rimodat* 
singur. Un pn-ete. o ’zrzzro 
sau . însăși poezia te fascțesc. 
Așadar, drumul e o per--este ho
gi a mu neam îztieg o po
veste d-urie un cras și alt oraș, 
fără a oria că dedesubtul buie- 
vardeiot, parcunzx și al subso
lurilor noastre se a£L de obicei, 
matca uxr sate vechi asrinLate 
fczțe cetăfe- Satul e portal- 
tocul pe care tranuc mo prins 
deferiri* bccarde drutti ale ora
șului. Necuncacstii. depărtați: sâ- 
ditori ai petrei de tirtar, sfat 
strămoșu rără hodfaă în urma că
rora rr-a: rar rirzize numese — 
și mar des fapta.

— Tot ce seri de pe deal, 
toată valea aceea este rarul co-
pclirie mele. faa rpunea priete
nul meu. Știu fstixta veche a fie
cărei case si toate transformărJe 
fcxprefarzfaSrc lor, de parcă aș 
seprapzre pe ecraucl muupr una- 
gtne cupă -irr^.
^Prieteni mec vorbește poetic.

cu - mi d“-uu rra: *3 alt strat 
de vepsea. ca astfel să »—g la

satul copilăriei, ba mai de
parte — la satul originar al co- 
Eilăriei, la satul asimilat morfo- 

igiei noastre, satul „mioritic", 
cum ar zice poetul, de parcă aș 
alerga înapoi pe urmele adina 
ale carului istoriei pînă la ooana 
din care a ieșit acest neam de 
oameni; de parcă aș reface dru
mul cîntecului pînă la oftat si 
doină, ascunse fatr-o trișcă bă
trână.

Istoria satului este scrisă ta 
straturile de pămint lepădate 
peste urmele părinților. Dar is
toria lui maz e scrisă și în cro
nicele ferecate cu pecețile timpu- 
hri și în arhivele primelor noas
tre ziare românești, cfad oameni 
ca Gh. Asarhi aprindeau lămpile 
Culturii în intTr.cricul milmar al 
Vetre. Vaknile nuzenei t-u de- 
■oi peste ssecDcria uaor aspirate 
hbertăți. Tte-i aristocrat epi
ce, atc: emil o tatașire cmer- 
tttall a Uraaclui feriat !n pri- 
■rtraiaa. sa. ideahxbid tinsul 
ptttrac. cc plete, cu chimir, ci
na» «Viața Roeaâaeasci* ii o- 
peaea o a! a imagine : «tiranul 
•ocal. Urmul sine, țjnrul care 
are nevoie de reforme, de ridi
care. de tramfermare*. visind U- 
ncul «Zacricat europenește i- cc 
case de drimdi'.

Așadar, ce este satul ?
Satul e sa fantastic recipient 

de inesmuabili experiență pe 
care o prelulm tatr-un mod sau 
ata±

Pe li umilul hri. generații ces
te generata sr-au Incrustat adao
sul loc. ca dra semn lingi <ecc 
si se conturez» o tradiție supre
mi. determmfed astfel direcțiile 
legice ale cer. citirii. Astfel ci. 
pâtn:::rtnd tn perimetrul actual 
al satului contemporan, ochiului 
tiu i se taiittjeazi etapele pe 
care acesta le-a țareurs na nu
mai din punct ce vedere ariu- 
teetome. ci si economic, socxal 
cultura! p, bineînțeles, morii

Ieșind din tipicul arhitectural, clasic, al casei ță
rănești—tîrnaț, tindă și două camere laterale — noua 
locuință rurală, așa cum o concep arhitecții, în ca
drul viziunii noului sat sistematizat și modernizat, 
solicită spațiu lărgit, ferestre înalte îngăduind lumi
nii să umple cele cîteva camere dispuse proporțio
nal, după alte coordonate tehnice, corespunzătoare 
unor noi cerințe de viață.

Noua arhitectură impune un soclu înalt, ziduri 
groase din cărămidă arsa, tencuite și ornamentate, 
în perfectă sincronizare cu respirația mediului în
conjurător ; se impune, de asemenea, veranda, micul 
hol de primire (sălița), dincolo de care spațiul e 
distribuit, după nevoi și putere economică, în : dor
mitoare, sufragerie, și bucătărie, cămară cu rafturi 
întunecoase — toate fiind mobilate .,ca la oraș", 
studiourile, scaunele, mesele, canapelele fiind îm
brăcate în pînzeturi lucrate în casă, întregind armo
nii originale.

RUBRICI CARE NU EXISTĂ
In registrele comunale
Ca oricare «hă pri

mirii are în docare* «a o aer» 
întreagă de rrestre, 
oglinzi fa care fe pot riti rat- 
muriie vieții rurale, marefad pe 
coordonatele lor indicri reali « 
stării materiale de la sate.

Parcurgind tșa-nurtitele »par- 
tizi", urmărind supraeta trea sa
telor în fișdcohl hmj al rubri
cilor trecute în ^rohil hecâruza. 
deduci foarte repede, că 
o anumită rubrică din recjtie, 
aceea care ar pute* aprrtma 
cuantumul real, caloric, al 
țăranului contemporan, acel in
dice inexprimabil fa cifre ri pro
porții, indice în care s-ar p^te* 
afla asimilat procentul nxxal al 
vieții țăranului, mai presus 6* 
bunăstare și chiverniseală.

Bunăoară. în ce fel de rubrid 
l-ar putea trece plăc-rea cu care 
seara acesta deschide ziarci. 
radioul sau televizorul, folosind 
aceleași gesturi firești cn care 
altădată ar fi crestat un semn pe 
ușorul ușii pentru a cu mta 
cursul unor anumite rîndmeh a’e 
obștei ? In ce rubrică s-ar pute* 
trece gestul țăranului de a-«i 
pune ochelarii pornind să citeas
că scrisoarea primită de la nul 
lui. care acum, proaspăt ab»oL 
vent de facultate, e repartizat 
ca cercetător științific fatr-un in
stitut din Capitală ? Pentru repor
teri, fișele de cititori ale țărani
lor nu mai constituie un act ne
obișnuit. demn de a fi cocrcm- 
nat In ramele groase dm less 
de brad, în care bumede lipeau, 
eîndva. cu cocă apoasă aureolele 
ciclice ale calendarelor, am vă
zut în multe locuri afișe cu în
drumări agrotehnice, alături de 
desenele colorate „ca din carte" 
ale unor plante de cultură.

A-și construi o casă noua, este 
primul gînd mare care frâmintă 
pe fiecare țăran muncitor, dor
nic de spațiu mai larg, de lu
mină mai multă, de curățenie și 
ordine. Ceea ce s-a cîștigat în 
ultima vreme la sate, este a- 
proape totala dispariție a expre
siei ..pămîntul meu". Se consti
tuie la un înalt nivel de înțele
gere temeiuri noi, care îmbracă 
forma unor relații inedite între 
oameni, relații tutelate de foruri 
administrative locale. Nevoia de

pe rr*=e*^e UFtematiziri? nt- 
rue. A-F trtaite eopa h o șeo*- 
11 federali iadepărtatl. a na 
P'-_sl. «—•-ci»!-’s* cerei— pentru 
Ira-ă electrică dm cvsza Lprci 
de «eccrrtate fa censtrocțâ ve
che a casei Ini. a așeza asobu* 
ncxrf fatr-sa flț*ti* adeerati sfat 
factori care, atthvi de the do

dexsLu9 te-ar face
■â creri că barda timpahn ar fi 
arestat acele fețe cu nume do- 
fsr.ee de jerp^ de scara miței, 
ce re* și de pari, nu pe o bla- 
nă de ierna cu fibre dense, ci pe 
fașxsî trunchiul omului.

De firoti rtifati de lemn ai pris
pelor c.renești și moldovenești, 
ăi dnataflar tidetenești. sfat a- 
d^ăroteie cariatide autohtone — 
reped îndepărtate ale unei alte 
d’-Lzafa — a pietrei — de din
colo de hotarele vechi ale țării 
și ale timpului.

Așadar, ta ce fel de rubrid se 
farecjUeaH bucuria cu care

pe dro-

Si astieu «*te ea Vetriș-rti î — 
Bați. Soceeg — Oaș na Dfajști 
de Bagă Caracal, pe care 
le-«m vizftat. «e e*>denpază 
prortr-o corectă aluâere știa di X 
prin d*săv:-Tît» frumircțe a ca
lelor ridăeaîe. cctserMnd eie- 
m*rte aie arititectizro tradițio-

Repcrterul tieefnd p«*e rfmp, 
așteaptă hire* ntuhr aseroem 
tzmri popas de frumusețe.

Na zti-amirtesc a ari să fie 
expresia, dar am reținut-o : «spa- 
tul poate avea și evoluții de 
spaimă". Aceasta poate, fa cazul 
unor curente ale artei moderne. 
Dar spațiu^ fa caz^L artei pepo- 
lare românești, are es^ohxțri lu
cide, controlate, dirifate pe ca
nalele impuse de o tradiție veri
ficată în cursul istoriei, re'Jefind 
sensul etern optimist al sufletu
lui poporului- Iată stiipii cerda
cului, ai prispei, ai foișerahri; pe 
ei s-au scris zodiacul, visele, tai
nele și mihnixile țăranului, dar 
mai ales, bucuriile lui bănuite 
din felul cum recolta mișcă fa 
tiparele ei de creștere, din bogă
ția pe care muntele o dezvelește 
sub târnăcop, din propria sa ini
mă, care începe să recunoască 
libertățile pînă nu de mult opri
mate. Toată fala sau modestia, 
toată gama sentimentelor și gradul 
temperamental al românului sfat 
scrise în stîlpii prispelor a căror

sisrt* țăranul ploaia aducătoare 
de bucate, sau cihnirea cînd e 
neputincios în fața grindinei care 
foarfecă griul. Pe ulița satului 
apar alte semne fa praful moale : 

țikc de mașină sau de motoci
cletă. vUeiven*l" pentru oricare 
tiran nu înseamnă neapărat nici 
nemărginire cosmică, nici „o e- 
nigroă de neexplicat" — ci pur 
ri simplu marca tractorului 650, 
creație a Uzinelor din Brașov.

îmi explic* un țăran din Tu- 
rem — Cluj: am avut un giîu 
sănătos, dar cum paiul a fost 
pitic și spicul greu, cum îl atin
geai se rupe* de la ultimul căl- 
cîi al bobului. Din cauza ploilor 
r.u l-am putut culege la rostul 
lai, și cred eu că am pierdut 
cam 400 kg la hectar, adică fa 
uz de 25—30 mii kg. ceea ce 

nu-i puțin. Vorbea, de fapt, o 
conștiință colectivă. Nu mai era 
fa cauză ..pămfatul meu, recolta 
mea. pierderea mea".

Negreșit, registrele comunale 
suferă de lipsa unor rubrid ca
pitale.

Cosă nouă din comuna Perișor, țudețul Dolj, cu ornamentații exte
rioare, cu stîlpi răsuciți, amintind de sinuoasele bucle ale mînăsti- 

rit Curtea de Argeș

Arhitectul coboară creionul 
sub raza veiozei care inundă a- 
bundent planșeta, își scoate oche
larii aburiți de oboseala pleoape
lor șl a frunții și mă privește 
calm, rostind, fa sflrșit t

— Noi lucrăm cu anul 2 000.
Lovit de frumusețea frazei cer 

și proba adevărului ei.
— Arhitectura e viitorul unui 

oraș. Dacă bisericile au dat pînă 
acum specificul urbelor, astăzi 
industria — la orașe, iar fermele 
și dotările social-culturale la sate, 
își vor pune amprenta pe desti
nul lor viitor. Dar lucrurile din- 
tr-odată se și complică...

Am înțeles că arhitectul-siste- 
matizator intră pe pista proble
melor care interesează pe repor
ter.

— Lucrezi ușor cu un oraș ; el 
a avut la bază o anumită orga
nizare, un profil, o idee, pe cînd 
satul s-a născut, mai întotdea
una haotic. Munteanul și-a co
coțat casa pe o stîncă, de te

Matca a unei puternice și multiseculare tra- 
difii — satul românesc reface în istoria lui is
toria destinului acestui popor.

Fârâ a elimina loji factorii contradictorii ai 
evoluției sale, el își conturează propria >a 
personalitate, asimilînd liniilor lui tradiționale, 
ample impulsuri și direcții moderne, profilînd 
în istoria contempora'nâ a țârii noastre un nu
cleu de probleme de o coloratură specifică.

La Conferința Națională a P.C.R. ain decem
brie 1967, analizîndu-se premisele acestui nou 
fenomen, studiindu-se căile pe care satul tre
buie să intre hotărîtor în ritmul dinamicii so
ciale actuale și viitoare, se afirma :

„...este necesară desfășurarea unei susținute ac* 
tivități de sistematizare a localităților rurale, care 
să permită determinarea funcțiilor și profilului 
social-economic al fiecărei localități, amplasarea 
rațională a unităților productive, delimitarea ve
trei satului în care se vor dezvolta construcțiile 
de locuințe și de utilități generale, a centrului 
comunei cuprinzînd unitățile comerciale, social- 
culturale, de deservire, dezvoltarea rețelei de cir
culație, a alimentației cu apă, a rețelei electrice",

LOCUINȚĂ
INDIVIDUALA

Ritm, lumină, tinerețe: căminul cultural din satul Var, județul Caraț-Severin

REPORTAJ DE

SISTEMATIZAREA ȘI
miri cum intră și iese din ea, 
numai să păstreze pentru agri
cultură puținul pămînt curat pe 
care-1 avea. Deduci de aici ce 
sarcini delicate stau în fața noas
tră, a arhitecților. Prin hotărîtoa- 
rele, de fapt, istoricele directive 
trasate lâ Conferința Națională 
din anul trecut, noi am primit 
un imens ajutor și un îndrumai 
luminos după care ne călăuzim 
— și pe care, de fapt, îl aplicăm 
practic.

Și, desigur, arhitectul avea 
dreptate.

Tradiția a impus pe făgașurile 
ei diverse stiluri în arhitectura 
rurală, acomodate la o mulțime 
de factori ca : nivel de civiliza
ție și cultură, cadru natural, grad 
de influență etc. Toate la un 
loc fac dovada talentului înnăs
cut al poporului nostru, â fante

ziei lui creatoare, care nu de 
puține ori a uimit ochii călăto
rului străin.

De la casa lui Moș Văsâi, a lui 
Ion Cobuț din Moișârii — Oaș, 
încheiată în căței, din grinzi de 
stejar spintecate, cumpănind a- 
proximativ 30 000 kg pe o teme
lie de piatră de mal și cioplită 
doar din topor și daltă, fără nici 
un cui măcar, avînd în loc de 
poartă o „vraniță cu boc", de la 
casele din Gîrbova — Banat, 
înălțate ca niște ferme, cu pe
reți de zid văruiți într-un galben- 
roșcat — și pînă la casele nOi 
din Lelești — Gorj, cu cearda
cul pe stîlpi subțiri, între care se 
deschid trefele de cărămidă ar
să, rezumi etapele unui proces 
îndelungat al arhitecturii româ
nești populare. Avînd funcțiuni 
precise, dintotdeauna casa și pro
filul ei âu fost modificate pe

măsura noilor cerințe ale vieții, 
astfel că astăzi, tradiția poate fi 
chiar bruscată în Compartimen
tele ei durabile. Nevoia de con
fort a țăranului coOperator e ra
portată, în mod firesc, la noul 
lui nivel de trai — și de aici de
rivă apariția unor construcții 
specifice, a căror necesitate e de
dusă din organizarea avansată a 
vieții acestuia.

Unele elemente ale arhitectu
rii tradiționale, ca: ferestre 
strimte, întunecoase, lut pe jos, 
vatră deschisă etc — au fost 
înlocuite cu altele noi, acceptate 
de toată lumea, astfel că, sub 6- 
chii noștri apăr, compensator, e- 
lemente inedite de arhitectură 
populară care, poate, vor consti
tui un nou stil. După cum a e- 
xistat un stil „brîncovenesc", o-

glindă a unor aspirații de con
fort și civilizație într-o epocă de 
oarecare lipsă de griji din afara 
hotarelor, astăzi se conturează —- 
nu întotdeauna sesizîndu-se ușor 
— stilul, să-i zicem, al secolului 
XX.

în ultimii 15 ani, peste un mi
lion de locuințe noi sătești au 
fost construite — unele în abu
rul permanent al moștenirii ar
hitecturale, altele căutînd să e- 
vadeze într-un spațiu faodem. 
Există însă, în adoptarea noului 
mod de trai, o ușoară tendință 
de acomodare la ritmul urban 
de Conviețuire, de multe ori imi
tația în locuințe și în îmbrăcă
minte avînd o pondere hotărî- 
toare.

în economia satului se impun 
ustensilele casnice de proveni
ență industrială : mașină de spă
lat, aragaz, frigider etc., la care 
se adaugă și o echipare tehnică 
corespunzătoare. Locuințele noi 
Sătești au nevoie de multă Iu-
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de apropiere treptata
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Gheorghe lstrate

în felul acesta, printr-un proces de durata, 
dar a cărui desfășurare trebuie judicios coor
donată, „...în viața satelor noastre vor pătrun
de mai rapid elementele de civilizație moderna, 
se va accelera procesul de apropiere treptata 
a vieții satului de aceea a orașelor — una din 
condițiile principale ale 
comuniste".

Satul contemporan se 
de efervescență socială,

propune ca un factor 
________ _ ___  , unei noi scări de va

lori, trăind, poate, unul dintre cele mai intere
sante fenomene de înnoire. însemnările care 
urmează marchează cîteva repere numai, din 
marea carte a țării, pe care reporterul le evi
dențiază din nou, cu intenția de a descifra 
unele din liniile actuale de perspectivă care 
traversează istoria satului, gradul în care aces
te vechi și noi așezări își împlinesc propriul Io» 
destin, aflate la confluența a două civilizații, 
punînd temelia unui alt mod de viață, sincro
nizat cu ritmurile imensului șantier al țării 
noastre.

Satul de mîine — așa cum se profilează în direc
tivele elaborate de partid — va fi un centru eco
nomic și social puternic, in continuă dezvoltare, și 
în care elementele vieții modeme, tot mai apropiată 
de condițiile orașului, vor include, ca factor obliga
toriu, frumosul și confortul cotidian. Selectînd ele
mentele arhitecturii tradiționale pe baza unor an
chete sociale efectuate de sociologi, economiști, psi
hologi etc., arhitecții au elaborat, în linii mari, pro
iecte de locuințe individuale avînd toate dotările 
utilitare ale unei locuințe orășenești; proiecte care, 
consultate de viitorii locuitori ai satelor, pot fi foar
te ușor adecvate tipului zonal de amplasare. Spațiul 
curții și al grădinii se proporționează după legi ju
dicioase, casa fiind amplasată pe un teren cu largi 
posibilități estetice de dezvoltare a anexelor.

Intrînd în posesia unui astfel de proiect, care nu 
e decit o sugestie, noul locatar se și inițiază în de
talii de construcție, pe care, aplicîndu-le le îmbogă
țește cu propria sa experiență și cu propriile sale 
gusturi estetice.

SATUL
DE MARMURA

Dacă ar fi să desfac din crus
ta timpului drumurile mele esen
țiale, unul s-ar alege fără să fie 
vorba de vreo metaforă, din mar
mură, ritmînd pe lespezile lui a- 
mintiri nu prea îndepărtate.

Pe undeva, prin „țara pădu- 
renilor44, situată în matca munți
lor Poaina Ruscăi, am descoperit 
într-un martie ploios, un sat de 
numai 80 de fumuri, așezat sub 
coasta unui deal alb, un sat cu 
nume autentic românesc — A- 
LUN — pe care hărțile nu îl 
înregistrează mai niciodată. De 
fapt, aici este unul din ț&rmii 
marmurei noastre românești, ma
terial prețios în care, alături de 
țesăturile aproape vegetale ale 
pietrei, stau umbrele încremenite 
de așteptare ale unor viitoare 
statui, porției sau coloane de 
susținere. O coamă uriașă de deal 
născută din cine știe ce mari al
chimii cosmice, dă la iveală 
marmura, necunoscută pînă nu 
de mult, cînd moșierul Roja a 
pus de s-au pușcat aici primele 
stîncL Acum, o carieră la înce
puturile ei de organizare, desface 
muntele din încheieturile lui, 
dînd, în felul acesta, 
vieții locuitorilor din

Restrîns — satul e o matcă de 
lumină. Marmura și lemnul s-au 
îngemănat dînd la iveală case de 
un original specific. Peste teme
liile solide din bolovani lucii, 
străpunși de vinișoare încreme
nite în culori naturale s-au ridi
cat pereți de cărămidă roșie, pe 
care s-au aplicat desene și flori 
din cioburi de piatră și oglindă 
spartă. Pentru casele de lecuit 
nu se fac pereți din marmură — 
fiind prea rece — dar, oriei t de 
paradoxal ar părea, grajdurile și 
clădirile-anexă sînt constitute din 
bolovani de marmură cioplită. 
Intrînd în ograda unui localnio 
te impresionează frumusețea so
clurilor îngrijite, a inspiratelor 
ancadramente la ferestre, a prid- 
voarelor înalte cu stîlpi și bolți 
de piatră cioplită, precum și uti
lizarea lemnului ca element de 
decorație, te impresionează cură
țenia desăvîrșită, aerul bun și 
priceperea cu care și-a ordonat 
întreaga gospodărie. Ulițele sînt 
acoperite cu „clanțuri*4 (cioburi) 
de marmură și, întrucît căile de 
acces către satele învecinate sînt 
deosebit de dificile, ele vor fi 
pavate cu lespezi din deșeurile 
carierei. Cu totul și cu totul din

marmură, pînă la furcile clopote
lor, în mijlocul satului se înalță 
biserica nouă, de o frumusețe 
aproape ireală, echilibrînd fas- 
turi, ornamente, cupole.

O noapte la Alun, e o noapte 
de marmură.

Reflexele albe ale pietrei tre
zesc senzații puternice de veci
nătate cu veșnicia. Oricum, nu 
te poți despărți de aceste locuri, 
pînă nu pui în buzunar cîteva 
cioburi colorate de marmură, ca 
simbol al trăiniciei, al duratei, 
al frumuseții viitorului.

Fiindcă pe izvoarele încreme
nite ale lespezilor de marmură 
descifrezi, ca în palmă, liniile 
drumului, pe care ei, pădurenii 
acestor marmoreene țărmuri, și 
le deschid, ieșind pe poarta 
satului, trecînd prin pădurile 
munților, arunci peste umăr cio
burile fine de marmură, tocmai 
ca în poveste, să poți găsi calea 
înapoi, spre Alun, către refle
xele lui de lumină care te chea
mă de ori unde te-ai afla.
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CUM AȚI
în multe locuri din teri, dar 
i aks in Ardeal, sînt sate pe 
e» pentru mărimea lor, pen- 

dispunerea severi-stradaii 
a caselor, pereților și gardurilor, 
pan simetria perfectă a sediilor 
cultural-administrative, prin mul
ticolorele firme înlănțuite reți- 
nindu-ți atenția cu vitrinele lor 
ordonate, le declari — tu însuți 
trecător — încintat orașe.

Mnjul Mare, Țîcleni, Podul 
Eoaiei, Tg. Cărbunești — sint 
orașe noi, care astăzi transcriu 
cu majuscule pe harta patriei 
noastre dreptul de afirmare la 
o nouă nomenclatură civică.

Așadar, cum ați devenit oraș ?
Printr-o îndelungată și neîn

treruptă sistematizare, printr-o 
planificare a dezvoltării rețelei 
meșteșugărești și a centrelor de 
prelucrare a produselor locale, 
printr-o devotată contribuție in
dividuală pe măsura puterilor 
materiale fizice și spirituale la 
conturarea obiectivelor și indici
lor prevăzuți, printr-o superioară 
exigență față de noi înșine și 
față de alții și printr-o serie de 
corective făcute tradiției nesiluin- 
d-o, ci acomodînd-o organic ce
rințelor modeme.

Mai întîi de toate, e necesar

DEVENIT ORAȘ?
muncii. De aceea, în viitor se vor 
dezvolta activități economice de 
producere și prelucrare a produ
selor agricole, meșteșuguri și 
producții de artizanat, creîndu-se 
astfel baza stabilității populației. 
Dezvoltând astfel de industrie, 
densitatea va crește, și o dată 
cu ea și puterea economică a 
centrelor locale.

Dovadă că astfel destinul omu
lui depinde numai de el, anali- 
zînd condițiile istoriei, acomo- 
dîndu-le, depășindu-le și, tot
odată, creîndu-le.

Așadar, cum ați devenit oraș ? 
întrebarea în sine tulbură, sal

turile istoriei nefiind sesizate la 
o privire superficială trecută 
peste contururile acestor orașe 
tinere, care debutează în concer
tul marii centuri urbane indus
triale, a țării noastre.

Am devenit oraș printr-o pu
ternică ancorare în viitor, prin- 
tr-un efort colectiv de. instruire 
a disciplinei muncii planificate, 
a raționalizării eforturilor, prin 
dilatarea orei de muncă, prin 
concentrarea orei de odihnă.

Am devenit oraș dintr-o che
mare supremă de a afirma vir
tuțile mari ale neamului care 
înnobilează acest timp de aur. .

specialiști agrio 

8 peste 10 000 învă 
| tori și profesori,

| ste 6 000 medici

pivot industrial în jurul căruia 
graviteze celelalte centre ale

un 
să _ 
viitoarelor dezvoltări.

Filialul se va impune prin
tr-un mare combinat de indus
trializare a lemnului, Segarcea 
prin tr-un centru modern de vi- 
nificație, Băilești printr-un com
binat de nutrețuri și îngrășare 
de porcine ș.a.m.d.

în felul acesta, se va rezolva 
și problema dizlocării populației 
spre centrele mari, urbane — 
excedentului forței de muncă o- 
ferindu-i-se posibilități de mun
că, puțind fi activizat în ramu
rile unei industrii locale.

Călătorind cîndva spre Hune
doara, un tînăr din Stănilești — 
Huși, îmi povestea că peste 200 
de tineri din satul lui s-au an
gajat la combinatul siderurgie, 
rodind aici alte sate.

în fiecare mare oraș industrial, 
de fapt, sînt cartiere întregi con
stituite dintr-un „import44 masiv 
de populație de la sate. Acest 
fapt constituie un proces logic 
de echilibrare între sat și oraș, 
dar nu trebuie să se uite că, în 

' mediul rural, pămîntul reprezintă 
principalul mijloc de producție 
— și acest fapt are ca o primă 
consecință caracterul sezonier al

AUTOGRAFE ALE SECOLULUI
Marile civilizații ale omenirii 

întotdeauna au lăsat semnele lor 
durabile în timp.

Mai ales acum, civilizația noas
tră socialistă, născută din ordi
ne, planificare, cercetare și mun
că colectivă raționalizată, impune 
timpului ritmurile sale impetuoa
se, materializate în puternice cen
tre urbane, industriale, culturale, 
științifice. Semnele unui imens 
efort constructiv vor fi „citite*4 
direct de viitoarele generații, 
semnele acestea constituind auto
grafele secolului nostru în marea 
carte a istoriei.

Satul adaugă prin stadiul său 
actual, dar mai ales prin perspec
tivele sale, jaloane precise după 
care se trasează linia evoluției 
sale viitoare. La geografia interi
oară a satului de astăzi, de la an 
la an se adaugă „reliefuri44 con- 
stînd în dispensare, case de naș
teri, băi publice, case ale agro
nomului, ridicate din fondul de 
cheltuieli și credite rambursabile 
ale statului precum și din auto- 
impuneri — ele fiind o cerință 
imediată a vieții rurale. în viitorii 
ani se va crea o vastă rețea sa
nitară constând, pe lîngă baza e- 
xistentă, în dispensare, spitale- 
complexe pe grupe de comune, 
înzestrate cu aparatură și perso
nal medical calificat. Alături de 
unitățile economice ale satului —

UNELE DEZIDERA TE ALE EI

centrele gravitaționale ale vieții 
lui — noile instituții și amena
jări, roade ale operei de sistema
tizare, vor crea un adevărat peri
metru al noului, în perpetuă dez
voltare și consolidare. în felul a- 
cesta, comunele patriei vor deve
ni — așa cum stă scris în cartea 
marilor directive ale Congresului 
al IX-lea și Conferinței Naționale 
a P.C.R — centre puternice de 
viață materială și spirituală, ca
pabile să fructifice plenar resur
sele naturale și umane, să asigu
re o viață prosperă, înălțînd me
reu demnitatea omului.

Acest om, el însuși, se schim
bă. Alături de tradiționalele cu
vinte care compun vocabularul 
țăranului, astăzi, în fondul per
manent de cuvinte, intră un mare 
număr de termeni tehnici — ei 
înșiși fiind o ilustrare completă a 
direcțiilor de dezvoltare a satu
lui contemporan. Noile profesiuni, 
pe care mai ales tinerii le îm
brățișează, nasc și la sate con
vertirea formulei de „țăran “ în 
muncitor agricol, procesul de in
dustrializare al agriculturii pu- 
nîndu-și amprenta sa definitivă 
pe noile rosturi ale satului.

Dar cîte alte lucruri nu s-ar 
putea spune despre modificării® 
survenite în viața acestui om! 
Reglementată prin hotărîrile de 
partid, pensionarea bătrînilor din 
mediul rural, de pildă, constituie, 
alături de atîtea alte măsuri, încă 
o dovadă vie a grijii permanente 
a statului socialist pentru ridica
rea continuă a nivelului de via
ță al satului românesc.

Astfel, la ritmul de construcție, 
de dezvoltare economică, de do
tări social-culturale, de organiza
re adecvată a vieții rurale, se 
sincronizează paralel, ritmurile 
delicate, sensibile ale transformă
rilor de conștiință ale țăranului,

atît de brutal traumatizată 
decursul secolelor trecute de 
tuneric și mizerie.

Astăzi, țăranul muncitor a 
intrat în drepturile pe care acest 
pămînt i le dăruise dintotdeauna, 
dar pe care alții i le smulseseră.

Noi lucrăm cu anul 2000, îmi 
spusese meditativ arhitectul.

De fapt, toată suflarea Româ
niei lucrează cu viitorul.

Satul contemporan se află 
confluența a două civilizații 
procesul lui de adaptare e fără 
precedent. Tot ceea ce asimilea
ză astăzi satul, trebuie să fie ve
rificat, încadrat într-o acțiune 
culturală complexă, răspunzînd 
unor factori de convenabilitate, 
concordanță și ordine, deoarece 
frumosul presupune și ordine 
(ordinea însăși avînd un caracter 
de continuitate).

Preluăm tradiția care a dat 
naștere acestor comori arhitectu
rale ale satului românesc în sen
sul spiritului care a determinat-o, 
altfel nu mai e vorba de o tra
diție sinceră, ci de o copiere vul
garizatoare care omite elemente 
valoroase.

Făcînd din tradiție un act de 
cultură și nu o reproducere me
canică, îngăduim satului româ
nesc contemporan să-și dezvolte 
mai departe stilurile sale sincro
nizate cu celelalte repere valori
ce ale ființei noastre naționale.

Numai așa, fiecare dintre noi, 
are dreptul să-și considere talen
tul, munca, dragostea, visurile — 
toate la un loc — un pașaport si
gur pentru anul 2000.

mină, deci de ferestre mari, așa 
cum și oamenii sînt dornici de 
mai multă lumină spirituală.

Călătorești neîncetat pe goa
na drumurilor lungi — șerpuitoa
re ale muntelui, ca pe o apă în
cremenită în cădere, pe drumu
rile prelungi, învinse și leneșe ale 
cîmpiei, călătorești pe sub stre
șinile diverselor așezări — și sa
tele se arată cînd mai dense, 
grupate în jurul unui centru ci
vic, dovadă a unui profil eco
nomic și social-cultural bine al
cătuit, cînd mai fărîmițate, cu 
tentacule stînjenitoare, dovada 
unei slabe densități în vatra sa
tului, împiedicînd astfel amplasa
rea rațională a viitoarelor dotări. 
Sînt sate ca Alexandru Vlahuță 
din Moldova — care se întind pe 
cîte 12 km., acoperind terenuri 
fertile ce ar putea fi redate, prin 
restrîngerea vetrei, circuitului a-

gricol. Totodată, există comune 
mari (bunăoară comuna Cotnar 
unifică în alcătuirea sa 12 sate), 
cărora se pot impulsiona cu mai 
mult randament, în lumina noilor 
documente ale partidului, di
recții de sistematizare și organi
zare ă unor funcțiuni de. deser
vire cu caracter preorășenesc, 
într-un viitor .apropiat Fiind 
conștiente de valorile pe care le 
adăpostesc, satele pun în lumină 
puncte de interes turistic, care 
fac mîndria lor. în nenumăratele 
așezări există case muzeale ale 
unor mari personalități, deschise 
călătorului, sau chiar muzee ale 
satului — ca în Monor din ju
dețul Bistrița--Năsăud sau Cîțcău 
— Cluj — unde profilul micului 
oraș se conturează evident peste 
matca Veche a satului, din acest 
fehdfheh decurgînd și nevoia 
conservării în muzee a specif i-

cului local care pînă mai ieri 
caracteriza aceste așezări.

Tendinței de monotonizare a 
locuințelor, de preluare nedife
rențiată a unor influențe ale pe
riferiei orașului și aplicate în ar
hitectura rurală, i se 
astăzi prin studii atent 
pe baza unor anchete 
de arhitecți, psihologi, 
economiști, folcloriști

răspunde 
întocmite 
efectuate 
sociologi, 
etc., la 

care participă și intelectualii sa
tului, pentru reîntremarea pe 
baze științifice a tradiției și a 
punerii ei de acord cu ritmurile 
contemporane de construcție.

Aceasta, deoarece tradiția 
trebuie violată ci acomodată.

Pămîntul și virtuțile sale 
transmis omului trăsături speci
fice, pe care acesta, la rîndul 
lui, le reflectă în modul de a-și 
Organiza viața. Demnității cu care 
grîul sau bradul, floarea-soarelui

nu

au

sau, stejarul se ridică pe verti
cală, săteanul îi răspunde cu un 
nou regim de înălțime impus ca
sei sale, apărînd astfel în multe 
localități sătești case cu etaj, 
case cu parter mansardat, case- 
vilă.

în dotările obligatorii ale sa
tului vor intra : baia publică, dis
pensarul, casa de nașteri, pe lîn
gă cele existente: școli, cămine 
culturale, cinematografe, biblio
teci publice etc. Un sediu cultu- 
ral-administrativ implică și res
pectul cuvenit față de autorită
țile locale. Impunător, bine con
ceput arhitectural, bine dotat, 
un sediu poate constitui un im
puls valoros tendințelor accen
tuate de imitare în construcția 
și confortul casei țărănești.

Pentru drumețul neavizat, e o 
surpriză uimitoare faptul că în 
comuna Dumbrava din județul

Cluj, din resurse proprii, localni
cii au construit o conductă de 
aducțiune, realizînd astfel ali
mentarea cu apă în propriile 
locuințe. Dar această acțiune 
rămîne izolată.

Strămutate din vechea 
matcă, din cauza unor impera
tive de ordin național, cîteva 
sate din zona lacului de acu
mulare Teliuc, de lîngă Hune
doara, precum și din zona Ro- 
vinari, dovedesc extraordinara 
capacitate de adaptare și gospo
dărire a țăranului român în con
diții cu totul excepționale, chiar 
dacă pentru moment unele pro
bleme mai rămîn de rezolvat, 
încet, încet, impunînd noului 
mediu puternica sa personalitate, 
el va consolida aici, prin mii de 
fire, o nouă vatră, ca simbol al 
eternității umane.

Fiindcă omul sfințește locul.
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ral nu .are voință, de aceea pre
domină notele slabe sau cele la 
limită. Răspunde la« chemările 
școlii. Este respectuos".

A.C. (despre sine) „... brunet, 
ochii negri, am doi dinți lipsă 
din față. Sint un băiat vesel și li
niștit".

(Despre A.C.) — D.E. (f). „în 
general scopul lui este obținerea 
notei 5" ; A.V. (b.) „Deși nu ob
ține rezultate prea bune se ob
servă la el dorința de a se ridica 
mai sus de mediocritate. Este un 
băiat foarte simpatic, un foarte 
bun prieten pentru toți colegii ; 
totdeauna poți găsi în el un spri
jin. B.D. (f). „Este un băiat încă 
neformat sau dacă este format cit 
de puțin a suferit influențe destul 
de negative pentru a-l trans
forma ; are în schimb un fond 
bun pe care însă nu-1 folosește 
cum trebuie". H.A. (b) Cam 
superficial, dar băiat hun... etc". 
B.R. (b). „Mereu vesel și amator 
de distracții. Poate că se pre
ocupă intr-o mică măsură de 
carte".

Al doilea caz: „H.A. este in
teligent, cult, politicos. Apreciat 
de profesori și colegi. Are o con
cepție sănătoasă despre viață". 
H.A. (despre sine) „îmi place să 
știu totul și caut să știu totul ; 
dar în ultimul timp, intenționind 
să dau examenul de admitere la 
Arhitectură, unde vreau să in
tru, mă preocup intens de desen. 
Cunosc părerea celorlalți despre

cere s-o asculți..."; B.E. „...fire 
moale la prima vedere, probabil 
și din cauza fizionomiei, negli
jentă".

Rezumînd, aflăm din desfășura
rea anchetei două categorii de 
subiecți ce se încadrează în serii 
tipologice distincte : a elevului cu 
aptitudini, interesat de studiu și 
a celui mai puțin, dotat, indife
rent la obligațiiia.'școlare- Și^o 
certitudine : constanta 'vaibrica a' 
fiecărui elev se măsoară, înainte 
de toate, după calitatea atitudinii 
personale față de îndatorirea 
fundamentală — aceea de a în
văța și apoi după modul de ma
nifestare in raporturile de cole
gialitate.

EFECTELE INDIFERENȚEI
Sondajul de opinie ..descoperă" 

în varietatea aspectelor intre ati- 
tea altele, și pe Gceîa al indife
renței față de viața extrașcolari 
a celor mai mul ți dintre subiecți. 
Limitindu-se la relații strict șco
lare, elevii acelorași clase firii, cu 
excepțiile de rigoare, extrem de 
puțin despre colegii lor; accen
tul cade pe latura pur spirituală, 
și, exclusiv, funcție de calitatea a- 
cesteia stabilesc „simpatii", prie
tenii etc. Climatul sincerității șt, 
implicit, cadrul sentimental ai 
colectivului, are astfel de suferit. 
Se poate face oare abstracție de 
faptul că la configurarea fiziono
miei personalității adolescentului 
concură o sumă de factori firi 
o legătură permanentă ți solidă 
tn mediul școlar ? lruușmle riser

s
A
T
I
R

climatul A
sincerității

mine: coleg bun, prieten de în
credere (cei cu care sint prieteni, 
nu sînt prost (dimpotrivă, zic 
unii) lipsit de vanitate, original, 
neserios în ochii unora, extrem 
de serios pentru alții, entuziast, 
\optimist... „(Despre H.A.) C.M. 
df). „li admir totala sinceritate, 
firea deschisă, săritoare. E puțin 
romantic, ori poate trece de la 
romantism la realism; îi plac 
lucrurile clare" ; R.R. (b) „Socia
bil ?» serios. învață foarte bine și 
se preocupă de tot ce face".
, Al treilea caz ; „G.C. este o 
elevă puțin inteligentă, nesiă- 
\ruitoare în muncă, învață inegal. 
O preocupă moda, distracțiile". 
(Despre sine G.C. evită să vor
bească : să nu se cunoască oare 
îndeajuns de bine ?) Despre G.C. 
depun mărturii însă colegii: D.E. 
(b) „Nu pot spune nimic, deoa
rece într-adevăr nu știu nimic 
despre ea. Dacă n-ar exista me
toda ascultatului, - cred ca nu s-ar 
observa prezența sau' absența ei 
în clasă" ; B.D. (f) „Simpatică și 
prietenoasă: ca elevă și colegă 
se remarcă printr-un aer de su
perficialitate, cu simțul artistic 
dezvoltat"; R.R, (b) „...învață 
totdeauna bine și n-aș putea să-i 
divulg preferințele spre vreo dis
ciplină căci nu le-am constatat...", 
In fine: „U.E. este inteligentă, 
ambițioasă, egoistă. Muncește cu 
stăruință permanentă și obține 
rezultate foarte bune la toate o- 
biectele. Citește mult în afară de 
bibliografia recomandată în 
școală și deține o frumoasă cul
tură". Adoptînd politica struțului, 
U.E. s-a scuzat că nu știe „ce 
să spună", refuzînd să răspundă 
la anchetă. Pe seama căreia din 
trăsăturile de mai sus să punem 
această atitudine ? Cuvîntul co
legilor : H.A. (laconic) „egocen
trică (sîc !), ambițioasă" ; — prie
tenul său N.M. (b) „un om deose
bit de muncitor, de conștiincios. 
(...) In balanță, calitățile sale 
cintăfesc mult mai mult decît mi
cile defecte pe care, ca orice om, 
le are. Manifestă interes pentru 
tot ce e frumos, pentru arte în 
general"; C.M. — „inteligentă, 
cultă" ; R.R. „...capabilă și inte
ligentă... Cînd descrie ceva la ro
mână sau la franceză îți face plă

alete — normale am ipmr — ••• 
tarele de cancter riauze et zeie 
cit ev a ceasuri de
diurnă reflectă intr-o nenrrf mm 
miri preocupările dt educație m 
contextul prucersdaâ de iastndrt 
generali; ele âat expretie «wn- 
țati. vomată rider, « 
a deprindenĂir dedindiar «• mr- 
dii divene. Fx3L-^a p strada ac
ționează in dîrrcțM educării corn 
portame-uaie in ața rind timp 
extrofcdor ■ Îs prog
cind mdr idul — ft
pâtruri-s de aeuttd de
elec — ip nâtt ecfiMea, Isântfn-yi 
libertăți altfel netclerăte de regu
lamente. Ideal ar fi cu intre jon- 
dul spiritual și cei etic id exiite 
corespondențe, un ectălibru de
plin, uuâ natura umane, m con
tinuă prefacere, rezervă sur
prize perie surprize. Dacă erie, 
așadar, firesc ca uu colectiv ai 
fie alcătuit din X_ iadicidi 
tați, cu temper&nerAe fi 
tați intelectuale deAtth^r, 
mzarea sa* conj£d in efa 
autoeducate a mesei, c 
la un numitor comtm a 
bilităților morale peno 
sens pozitiv și prin recri-. 
corijarea, extiri 
caduce, viciate.
evitînd să se inie 
particulară a cole 
vor avea posibilitatea sâ ram 
adevăratele motive ale nm 
tării de ansamblu a aceste 
propierile intre ei rdes~'ie^-‘ 
du-se mai mult ir 
zenței fizice în © 
rași preocupări".

...Proiectele imediate, 
site, ale clasei a XII — 
gătirea bacalaureatului 
funcție de opțiuni — 
nelo/ de admitere la fat 
școli tehnice etc. Prort 
se va integra in alte 
locuri de activitate, m 
punderile personale sp 
climatul sincerității rănime 
lași prerogativ inalterabil 
viețuirii. Amintirile 
peste vreme: foștii colegi 
„cunoștințe mai vechi". De 
cum a funcționat spiritul de cse 
lectivitate în anii aceștia da 
școală, depinde tensiunea nmn- 
tirilor.

u
M

LA EXAMEN

ANTOLOGIA
RISULUI

JOCURI

AGEAMIESCU
cronicar sportiv

rut fotbalismul. înainte, mai exact 
in anul 12 după Hristos, fotba
lul se juca și cu mina. De aici au 
derivat și celelalte produse ex
trase din fotbal: handbal, bas
chet, celei și jocul acela cu ba
lon ocol in formă de ou de curcă. 
Ari nu mai ai voie să pui mina 
căci arbitrul, sau cavalerul flau
tului, cum t *e mai spune — te 
condamnă, mâi frate, imediat cu 
un henț. Și dacă e la centrul te-, 
renului mai treacă, meargă, dar 
dacă e lingă poarta ta ai 
încurcat-o ; în acest caz e henț 
careu care poate fi ratat sau 
transformai, adică obiectul sau 
balonul intră in plasă și o zguduie 
uzu trece peste bara verticală la 
r.ițiva centimetri ori la cițica me
tri. După această scurtă introdu
cere în lumea fotbalului să tre
cem la oile noastre, să mă ierte 
cei 22 de jucători plus cei trei 
arbitri, dar aceasta e o veche zi
cală populară. Tribunele multico
lore par verzi, albastre, albe 
și sure. Tălăngile, goarnele au in
trat în funcțiune, păcat că nu sînt 
și petarde, ar fi drăguț cu bubui-

fX f:- #<

minutul 89 și jumătate 
cu 2 pe spate ia mingea 
propriu — probabil el 

pentru ea la magazie —

VASILE BĂRAN

RESPECT
Venea adesea sub terasă 

și striga cu toată puterea 
așa cum strigi într-o pădure:

— Mișuleee !
S-a întîmplat apoi să-I în

tâlnesc într-o pădure. Stătea 
lingă o stîncă, rezemat de 
ea și îi făcea semne cu 
prietenului său: „Urcă, 
maj repede !

interceptate, prin rădic, d- 
teva semnale ciudate.

— N-ați reușit să prirdeu 
textul ?

— Ba da, raportează loco
tenentul : ,.R — 2 c«s:rj.
poiana — bloc”.

...Aparatele goniometrice 
intrară în acțiune. Două pro
bleme trebuie rezolvate cu 
maximă rapiditate: repera
rea postului emițător și fi-

DIN
ÎNSEMNĂRILE
UNUI OFIȚER 
DE SECURITATE

Calm, cu vocea-i domoălă, 
punînd accent pe unele ex
presii „tehnice" care țin de 
meseria căreia i-a dedicat 
peste douăzeci de ani din 
viată, colonelul de securitate 
Dumitru Horia povestește. 
Are în față un jurnal de în
semnări pe care-1 știe pe 
dinafară dar, fire metodică, 
și l-a luat „pentru orice e- 
ventualitate", ca ghid.

Să-ncepem cu însemnările 
din primele file — propune 
ofițerul, și noi acceptăm.

★
...O dimineață cețoasă de 

toamnă. Horia nici nu-și 
dădu seama cînd se risipi 
negura nopții. Razele soare
lui îl prinseră încă aplecat 
peste maldărele de hîrtii ale 
unui dosar voluminos. în
cerca, printr-un efort de gin- 
dire, să stabilească o noua 
ipoteză a planului pe care-1 
concepea, cînd, în birou, se 
prezentă locotenentul Ion 
Sandu.

— Tovarășe colonel, cu cî
teva minute în urmă au fost

PĂSTRAT! 

liniște

turi. Primele 45 de minute, albii 
au fost peste vișinii apoi, celelal
te 45 de minute, vișiniii i-au pre
sat pe albi de aveai impresia că 
sint niște semințe de floarea- 
soarelui din care vrei să scoți 
ulei: ulei din acela înfundat cu 
12,50 lei Kg.

Totul a fost însă aproape mort 
pînă în 
cînd ăla 
pe cont 
semnase
și pornește pe extremis. Unul din 
ăilalți îi pune piedică neobrăzatul 
și doi cade jos. Totuși, se scoală 
și trimite o minge cu boltă, ah, 
mamă ce boltă frumoasă, mai fru
moasă ca aceea a cramei din 
Brașov, iar un altul tot de-ai lor 
șutează un luft formidabil și min
gea se odihnește în colțul de sus, 
din dreapta, al porții apărată de 
portar.

Acesta ar fi pe scurt filmul 
meciului. Se cuvin cîteva apre
cieri. Xu am văzut fotbal. Nici 
ăia nici ăilalți nu cunosc mese
rie. Dacă ar fi fost Gargarincea, 
Piele sau Die Ștefane era cu to-> 
tul altceva.

Sint curios ce vor spune ceilalți 
confrați în cronicile lor de mîine“.

l-am explicat amicului că așa a- 
berație nu poate scrie nici un co
pil din clasa I, și în concluzie 
că nu ar fi rău să meargă să se 
angajeze la spații verzi mai ales 
că în locul coaselor au niște foar
fece mecanice pentru tăiat iarba.

Mi-a trîntit ușa în nas, nu 
înainte de a-mi spune că mă pri
cep eu la fotbal cum se pricepe 
el să cînte din solz de broască.

P. S. Ieri am primit o vedere 
din Patagonia de nord. Era de la 
Agiamiescu care îmi scria ; „Sînt 
aici pentru a face cronica meciu
lui dintre Tigrii din Arizona și 
Spărgătorii de dinți din Califor
nia. Tu ai mai învățat ceva fot
bal sau tot așa novice ești ?.

l-am 
tine.

— De ce nu strigi ? 
întrebat. Aici e 
Strigă, frățioare, 
oprește nimeni, 
în cartier !

— O, nu, mi-a 
mai mult în șoaptă, nu pot 
să fac una ca asta. Nn vreau 
să tulbur liniștea copacilor.

de 
aici nu te 
nu sîntem

răspuns el

ZICALĂ )
Vorbeau de lup, și lupul 

la ușă. Trăgea cu urechea 
și îi venea să urle.

„Vă-nvăț eu minte!" scrîș- 
ni lupul din colți și se duse 
de-a dreptul la leu și îi 
spuse tot ce avea în creier :

— I-am auzit pe niște ie
puri umblînd cu scîrboșenii 
la adresa Măriei tale !

— Iepuri ? se miră leul.

0XX
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GH. NEAGU • •••••

TOAMNĂ
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Bătrînii
i)

de

ce

INGINERUL' ȘI-A
Iaruierul George Vernes- 
„ proaspăt absolvent al In-

____  z : ...z

\TRTIC\L ■ T Vhj -.ecm — O 
guri de rin. 2 -Și se duc ca ch- 

f Scunuând aripeJe—" — 
germanic- 3) început <i 

de toamnă ! — Șiruri, p- 
4 Haină sere sfârșitul sezo-

tresco. 8) Amurg de toamnă — 
Asta se-nvîrtește. 9) îți întoarce 
vorba — Un fel de lapte— de pa
săre. 10) Unealtă agricolă — Una, 
alta! 11) Teritorii ale lui Bacchus 
— Cîntec din bătrâni. 12) Tăria 
coniacului — Loc de plimbare 
pentru— frunze. TOMA MICHINICI

— întocmai, își puse lupul 
botul în pămînt. Spuneau că 
vă puteți schimba, oricind 
părul, dar năravul ba.

— Minți ! scoase leul un 
răget și încă unul și încă 
unul : minți, minți!

Și se-nfurie atît de tare 
îneît îi hotărî lupului pe
deapsa pe loc : să fie arun
cat în gura oilor.

ULJL

I—X
LZr

riviUtea celorlalți 
e« un cuvînt de scu- 

o stupoare 
candoare, 

refuzați, 
inutili, greoi în iu
reșul de cuvinte us
turătoare. plutesc 
printre ironii depla
sate și se lasă căl
eați în picioare de 
eătre adolescenți 
cred că viața le da
torează lor totul.

Sint. de rapt. pă
rinții noștri. frații 
noștri mai mari, in- 
tîrziați in viață, te- 
rînd măcar să fie 
ignorați, nu batjo-

coriți. Ei se bucură 
secret de tinerețea 
și vitalitatea celor
lalți, dar doresc să 
nu fie striviți de 
dispreț, de nepăsare, 
de scîrboasele 
bancuri cu „te caută 
moartea pe acasă** și 
așa mai departe.

Am văzut bătrîne 
doamne cerînd locul 
tinerilor, întîmpinate 
cu o surzenie defini
tivă, plină de ifose 
și dări din umeri. 
Unii bolnavi au fost 
așezați în brațele 
celor nepăsători, du
pă penibile tîrguieli 
și mi-au roșit ure
chile să aud cuvinte

de răspuns de o ne
maipomenită groso
lănie.

Educația publică 
este o chestiune care 
ne privește, la urma 
urmelor, pe toți și, 
mi se pare că nu 
putem să rămînem 
indiferenți la acte 
reprobabile. Nu sînt 
pentru înființarea de 
brigăzi pentru apă
rarea moralei publi
ce, care ar fi mult 
mai potrivite în alte 
cazuri, dar parcă 
acțiuni individuale 
de curaj s-ar cere, 
acolo unde sfidările 
fac să ni se urce 
sîngele în obraji.

/

ti înaltă. zveltă la
tr_p. frlanoasă si destul de 
r-A.-ă — sau așa i se păru 
portarul

— Cnemati urgent pe fra
tele meu — porunci sever 
Helgs Veraescu. și portarul, 
luat prin surprindere, se con-

albicioasă, nedefinită. în u- 
nul din compartimente, un 
grup de călători, printre 
care și unul ce-și declara 
calitatea de inginer, discu
tau vrute și nevrute. în a- 
propierea unei halte, „ingi
nerul" se ridică plictisit, des- 
chizînd geamul. își scoase 
cu mult tact o țigară și. a- 
poi. încet bricheta. Trei scă
păraturi se auziră în tot

GREȘIT CALCULELE
xarea coordonatelor în care 
se află.

Acțiunile care trebuiau să 
se desfășoare pe mai multe 
planuri — recepție, coordo
nare, descifrare și interpre
tarea corectă a textului — 
urmau a fi dirijate conco
mitent. Echipele mobile în
cercau să strînga cercul din 
ce în ce mai mult. 'Mesajul 
cifrat începu să se repete 
din ora în oră.

Becul roșu de pe masa de 
comandă a lui Horia se a- 
prinse. Gîndurile fură între
rupte de cîteva impulsuri și 
apoi în difuzor o voce sparse 
liniștea din încăpere.

— Evrica ! Am descoperit 
direcția precisă și aproxima
tiv locul. Trec pe recepție !

— Aici „Gornul“ ! Aici 
„Gornul** ! Dați coordonate
le ! Treceți pe emisie !

— Aici „Peștera** I Notați 
coordonatele...

★
...în acea zi de sîmbătă, la 

poarta uzinei cu profil spe
cial din orașul ..G“. se opri

zat de rurind în uzină, primi 
vestea cu destulă rezervă și 
mirat.

Asemănarea de nume l-a 
făcut pe portar sâ-i comu
nice simplu : „Vă caută soția 
sau, poate, sora*. Inginerul 
își aduse repede aminte de 

. Helga. Dar nu credea să fie 
• ea. A fost o idilă in tinerețe, 

care s-a consumat..
— Ce m-a mirat la aceas

tă neașteptată vizitatoare, 
relata mai tirziu inginerul, 
au fost întrebările ei insis
tente. strecurate cu destulă 
abilitate, despre profilul u- 
zinei. despre capacitatea fie 
producție a unor secții. Două 
zile s-a tot învîrtit pe aici, 
declarîndu-mi că a revenit 
la mine — ..pentru că mă 
iubește, pentru că nu poate 
trăi fără mine44. Relatarea 
inginerului G. Vernescu ne-a 
„atenționat", și-am adîncit 
verificările, preciză Horia.

★
...Trenul accelerat gonea 

în noapte, lăsînd deasupra 
sa. undeva în urmă, o dîră

compartimentul, iar una, de 
aceeași intensitate, de pe cu
loar. Ultima era de la „bri
cheta*4 locotenentului Sandu, 
care primise misiunea să-1 
urmărească pe „domnul W“ 
— alias inginerul.

Becul roșu de pe masa de 
comandă a colonelului se a- 
prinse din nou. Dintr-un 
compartiment alăturat, căpi
tanul Oproiu, transmitea ci
frat în eter : „W a fotogra
fiat panoramic regiunea X. 
N-a reușit, film voalat. Poza 
noastră, excelentă**.

Și dacă cineva, din curio
zitate, ar fi privit în acel 
moment spre Oproiu, nu ve
dea în mina lui decît o mi
nusculă jucărie, pentru care 
jura că nu e altceva decît o 
cutie cu... chibrituri.

★
— Domnul W n-avea de 

unde să știe că noi i-am 
voalat filmul. Deși eram si
guri că nu va putea ieși cu 
el din țară și nici nu-1 va 
putea transmite. am luat.

totuși, măsuri de prevedere. 
...Cu vocea din cască, lo

cotenentul Sandu începu să 
se obișnuiască. Paralel, in- 
fraroșiile funcționau perfect, 
în plină noapte. întreaga ur
mărire se proiecta panora
mic în fața grupului de co
mandă, pe ecranul televizo
rului... Domnul „W“, tolănit 
în unul din fotoliile din a- 
partamentul mobilat strident 
al domnișoarei Helga, încer
ca să ne întindă o cursă.

— „Dar trebuie să mai 
cunoașteți un amănunt, in
terveni colonelul Horia. Deși 
se cunoșteau bine, „W“ nu 
intra în casa Helgăi pînă nu 
se autocontrola. A mai fost 
chiar și o ciudățenie, pentru 
noi destul de logică. Loco
tenentul Sandu a stabilit că 
„W“ s-a întîlnit cu Helga, în 
oraș, față-n față. S-au făcut 
însă că nu se cunosc".

— ...De data aceasta nu voi 
transmite din poiană, răsună 
în cască vocea lui „W“. Voi 
încerca să dispar. Cred că 
am fost reperat. Ai grijă de 
„R-2 Centru". îți voi trimite 
imediat o „legătură". Va veni 
în calitate de turist. Iată și 
ultima „cursă**... noua lun
gime de undă pe care vei 
transmite...

— Pe noua lungime de 
undă am intrat și noi, spuse 
hotărît, în momentul pătrun
derii în apartament căpitanul 
Oproiu.

— Cînd i-a adus, arăta 
Horia, „domnul W“ m-a în
trebat insistent: „cum de 
ați aflat ?“.

— Secret profesional, dom
nule W. Dar, dacă ții să afli 
cu tot dinadinsul, îți spu
nem : „ai fost reperat încă 
de la venirea în țară".

— Dar prietenul său, „tu
ristul", a mai venit ?

— Da ! Aceasta este. însă, 
o „altă filă".

— Deci, vom continua în
semnările.

PETRE HLADCHI- 
Bl’COVINEANU
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NORODOM SIANUK, șeful datului Cambodgrla, a trimis o 
telegramă tovarășului NICOLAE CEAL'ȘESCU, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, In care 
se spune :

dusă de Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior,
care, la invitația guvernului
R.A.U., va participa la lucră- 9

Am fost foarte mișcat de felicitările și urările pe care Exce
lența Voastră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia sărbătorii 
noastre naționale, pentru care vă exprim sincerele mele mul
țumiri.

La rtndul meu, vă transmit cele mai calde urări do fericire 
personală, pentru prosperitatea României și a poporului român, 
pentru o continuă întărire a legăturilor de prietenie între ță
rile noastre.

rile celei de-a IV-a sesiuni a 
Comisiei guvernamentale mix- £ 
te româno-egiptene șl va sem
na protocolul și listele 
mărfuri privind schimbul
mercial dintre cele două 
pe anul 1969.

de
co

PLECAREA TOVARĂȘULUI LEONTE RĂUTU
vernului Iordaniei, în legătură 
cu semnarea unor acorduri e-
conomice dintre România 
Iordania.

Delegația română va pleca 
apoi la Aman, la invitația gu

Și

LA CEL DE AL XIX-LEA CONGRES 
AL P. C. DIN BELGIA

Vineri a plecat la Bruxelles 
tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, pentru a participa la 
cel de-al XIX-lea Congres al 
Partidului Comunist din Bel
gia.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți tova

rășii Vasile Vîlcu, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. a! P.C.R., Manea Mănes- 
cu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass 
și Ion Teoreanu, șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., activiști 
de partid.

(Agerpres)

Manifestări cu prilejul

O delegație a Institutului — 
Unificat de Cercetări nucleare " 
Dubna, condusă de acad. N. N. 
Bogoliubov, directorul institu- ® 
tului, a vizitat în cursul zile
lor de 12—14 noiembrie a.c. Q 
Institutul de Fizică Ato
mică București și s-a în- 
tîlnit cu reprezentanți ai ” 
Comitetului de energie nuclea- 
ră și Consiliului național de ® 
cercetări științifice cu care a 
avut un schimb de păreri a- ® 
supra problemelor de interes 
comun privind dezvoltarea co- a 
laborârii oercetării științifice.

CUM VEDEȚI
ECHIPA NA ȚIONALĂ DE
• REZULTATELE SONDAJULUI DE OPINIE PRINTRE CITITORII 

„SC1NTEII TINERETULUI".

• 5 000 DE PĂRERI COINCID, APROAPE MATEMATIC CU FOR
MULA DE ECHIPA CARE A REALIZAT REZULTATUL EGAL CU 
CAMPIONII MONDIALI.

• ION IONESCU Șl NELU NUNWEILLER STNT SOLICITAT» 
TN COMPONENTA NAȚIONALEI PENTRU MECIUL CU EL
VEȚIA.

• NUMEROȘI PARTICIPANT! PROPUN TN LOTUL DE PERSPEC
TIVA FOTBALIȘTII... FOSTE SPERANȚE ÎU

FOTBAL ?

semicentenarului Unirii
Transilvaniei cu România

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de semicentenarul Uni
rii Transilvaniei cu România, 
la Reghin s-a deschis vineri o 
expoziție dedicată acestui eve
niment. Expoziția cuprinde un 
mare număr de documente o- 
riginale, fotocopii, fotografii și 
alte materiale oglindind o se
rie de acțiuni desfășurate în 
această parte a țării în favoa
rea unirii Transilvaniei cu Ro
mânia.

Unele principii ale declarației 
de la Alba lulia; Unirea oglin
dită în presa din Brașov, Sem
nificația istorică a unirii și 
contribuția locuitorilor orașu
lui Brașov la desăvîrșirea uni
tății statale.

In încheierea simpozionu
lui, tineri scriitori din Brașov 
au citit din lucrările lor de
dicate aniversării semicentena
rului Unirii Transilvaniei cu 
România.

în amfiteatru! Unîversită- 
ții din Timișoara a avut loc, V 
vineri, un simpozion dedicai 
lui Emil Racoviță, cu prile- gR 
jul împlinirii a 100 de ani 
de _ ,____ _______ __
om de știință român. In ca- 
drul simpozionului, organizat 
de Comitetul municipal de a 
cultură șl artă, tn colaborare 
cu Facultatea de științe na
turale, s-au făcut expuneri 
despre viața și activitatea 
științifică și despre opera _ 
lui Emil Racoviță — fonda- V 
torul speologiei moderne.

Ia nașterea renumitnlui

Vineri,-a- avut loc la Brașov 
un simpozion consacrat semi
centenarului Unirii Transilva
niei cu România, organizat de 
Filiala din Brașov a Uniunii 
Ziariștilor. Cu acest prilej, au 
fost prezentate comunicările!

(Agerpres)

tLNEMATOGRAFE Azi apare
ANNA KARENINA

Patria (orele 10; 13,30; 17; 
20,15).

FETE IN UNIFORMA
Capitol (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,30; 20,45), Luceafărul 

16,15;
16; 18,30; 20,45), 
(orele 9; 11,15; 
18,30; 20,45).

EU TE-AM IUBIT
Victoria (orele 
13,45; 16,15; 18,45;

HOMBRE
Festival (orele 8,30; 11;
16; 18,30; 21), Melodia ____
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Modern (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 19,30; 20,45).

PRINȚESA
Central (orele 8,30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21).

UN DOLAR GĂURIT
Lumina (orele 8,45; 18,30;
18,45; 20,45).

TOTUL PENTRU RÎS
Doina (orele 9; 10,30; 12;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ZECE ANI DE ERA COSMICA 
— LEGEA — NAUFRAGIUL — 
MIȘCAREA APARENTĂ A 
PLANETELOR — VISUL LUI 
GOGUȚA - CENTENAR MI
NIER

Timpuri Noi (orele 9—21 ln 
continuare).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

Union (orele 15,30; 18; 20,30), 
Cotroceni (orele 15,30; 18).

VERA CRUZ
Feroviar (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Excelsior (o- 
rele 8,45; 11; 13.15; 15,30;
17,45; 20).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT

Cosmos (orele 15.30 ; 18 ; 20,15). 
TARZAN, OMUL MAIMUȚA — 
FIUL LUI TARZAN

Grivița (orele 9; 12,30
19.30) , Aurora (orele 9; 
16.15; 19.45).

WEEK-END CU ANNA 
înfrățirea (orele 15,30;
20).

VICONTELE PLĂTEȘTE 
LITA

Buzești (orele 15,30; 18). Vii
torul (orele 15,30; 18).

PLANETA MAIMUȚELOR
Dacia (orele 3.45; 13,30).

SAMURAIUL
Bucegi (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

POEMUL CELOR DOTA INIMI
Unirea (orele 15,30; 18; 20,30). 

HEIDI
Lira (orele 15,30; 18; 20), Flo
reasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,|5).

ROATA VIEȚII
Drumul Sării (orele 15; 17,30;
20).

VIVA MARIA
Ferentari (orele 15,30;
20.30) .

SURPRIZELE DRAGOSTEI
Giulești (orele 15,30).

INIMA NEBUNA, NEBUNA DE 
LEGAT

(orele 18 ; 20,30).
CÎND TU NU EȘTI
\ Floreasca (orele 16 ; 18,15 ;

13,30;

9,15;
21,15).

11,15;

13,30; 
(orele

17,45;

FO-

18;

suplimentul „Scînteia"
din cuprins

— Printre cei 100 000 : Trei generații reconstituie filmul ma
relui plebiscit al voinței najionale de la 1 decembrie 1918.

— România în era civilizației industriale.
— Vîrsta : avantaj sau obstacol ? Există „un optim' al fie

cărei vîrste? Dar secretul tinereții eterne?
— Pregâtiți-vâ pentru turismul submarin I — vă sfătuiește 

comandantul acvanaut Jean Yves Cousteau.
— Cum va arăta omul viitorului ?
— Explozia informațiilor — o explozie surdă care zguduie 

lumea.
— Ultimul pacient: Medicina.
— Lumina închisa în slova veche. Monumentele scrisului in 

colecfii românești.
— Mexico '68 : Timpul și Spațiul — învinșii marii încleștări 

olimpice.
— Satiră, anecdote, caricaturi, teste, cuvinte înervcișute.
48 de pagini bogat ilustrate.
De vînzcre la unitățile de difuzare a presei. Io debitele 

O.C.L. și magazinele cooperației de consum.

TELEVIZIUNE
PROGRAMUL I
17.30 — Lumea copiilor.

O fantezie muxieal- 
distractivă cu Brin- 
dușa Zaița-Silvestru, 
Iurie Darie și Miha- 
ela Istrate. Versuri 
Mircea Block.

18,00 — Stadion — actualita
te sportivă.

18.30 — Mult e dulce și fru
moasă.
Tradiție și inovație 
în limbă.

19,00 — Pentru tineretul șeo- 
lar.
„Prinț și cerșetor" 
(JI). Balet după ro
manul . lui Mark 
Twain. Muzica Lau- 
rențiu Profeta.

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

19,50 — Buletinul meteorolo
gic.

20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Povestirile unui om 

interesant — reportaj 
filmat.

21,15 — Film serial „Răzbu
nătorii".

22,05 — Teîe-varietfițî.
22,45 — Program de circ.
22,55 — Invitata noastră : 

Cîntăreața de muzică 
ușoară Rika Zarai.

23,20 — Telejurnalul de 
seară.

PROGRAMUL H
Telex TV.
Divertisment muzical 
cu orchestra Ion 
Cristinoiu.

20,35 — Teîecinemateca umo
rului — 
Langdon 
Chaplin.

21,20 — Recitalul
seara.

22,05 — Roman foileton „For« 
syte Saga" (X).

cu Harry 
și Charles

de «îmbătă

Așa cum am promis Ia publi
carea anunțului anchetei, oferim 
astăzi cititorilor rezultatele son
dajului de opinie printre citito
rii ziarului nostru, cu privire 
la alcătuirea echipei naționale 
care să ne reprezinte în me
ciul din 23 noiembrie a.c, cu 
echipa similară a Elveției 
din preliminariile campionatu
lui mondial. Am primit la re
dacție de la pasionațil fotbalu
lui peste 5 000 DE RĂSPUN
SURI la ancheta noastră și nu 
puține au fost însoțite de scri
sori în care participanții justi
ficau cu argumente „tari" op
țiunile lor pentru anumit! 
fotbaliști. Prima remarcă pe

care am făcut-o este aceasta : 
aproape toți participanții, im
presionați probabil de jocul bun 
pe care l-a făcut reprezentati
va noastră in compania campio
nilor lumii. Indică, eu mici 
corecturi, formația standard din 
acest meci. Deci, GORNEA, 
SĂTMĂREANU, DINU. BARBU, 
MOCANU, GHERGHELI. PE- 
TESCU, PlRCĂLAB, DUMI
TRACHE, DOBRIN, LUCESCU. 
Acest „unsprezece" a Întrunit 
sufragiile votului public. Se a- 
propie mult ca număr de vo
turi apoi DOMIDE, NA8TU- 
RESCU, RADU NUNWEILLER 
și CRE1NICEANU. La o distan
ță oarecare, se mai înscriu, pe

• PE SCURT • PE SCURT

lista celor vizați pentru națio
nală, următorii fotbaliști (se 
pare că includerea lor în 
,,team“-ul pentru meciul cu El
veția ascunde, pe undeva, un 
sentimentalism local sau un or
goliu de suporter al clubului). 
Dar, oricum... să-1 cităm șl pe 
acești „favoriți" : DEMBROW- 
SCHI, NICLLESCL, LUPESCU, 
D. NICOLAE, COMAN, AXEN- 
TE, POJONI, CODREANU, O- 
PREA, ANCA, VOINEA, RAK- 
SI, VIGU, PEXA, CHIRU, DAT- 
CU, CONSTANTIN.

Am remarcat faptul că 
ION IONESCU și NELU NUN
WEILLER. deși evoluează în ca
drul unor echipe de peste ho
tare, sînt propuși pentru a face 
parte din linia ofensivă și apă
rarea „naționalei".

Probleme mai dificile a ridi
cat' cea de-a doua întrebare a 
anchetei noastre, care se refe
ră . la alcătuirea unui lot de 
perspectivă, compus din SO de 
fotbaliști. în lotul celor 30 de ju
cători apar și fotbaliști la ser
viciile cărora s-a renunțat pen
tru națională sau chiar dintre 
aceia care n-au trecut exame
nul de admitere în lotul repre
zentativ, ceea ce ne face să cre
dem Intr-un subiectivism șl pa
triotism local al opiniilor. Vo
turile majorității eu înlăturat

acest subiectivism și lista ee- 
lor 30 de „speranțe" s-a contu
rat, după opinia celor care 
și-au făcut din prezența în tri
bunele arenei sportive o pasiu
ne statornică, astfel : GORNEA. 
COMAN, DINU, NUNWEILLER 
IV, DUMITRACHE, LUCE8CU, 
TATARU II, DOMIDE, DUMI
TRU, BOC, OPREA, ANCA. 
MTSTEȚEA, BROȘOVSCHX. 
ȘCHIOPU, R. IONESCU, DIN- 
CUTA, ENE DANIEL, STOI- 
CESCU II, ȘOPTEREANU, AN- 
GELESCU, VIGU, TARA- 
LUNGA, ANTONESCU, MOT, 
AXENTE. UIFĂLEANU, POPA 
(„U“ Craiova), NICULESCU 
(„U“ Craiova) IORDĂNESCU-

Desigur, o asemenea listă, 
poate suferi modificări de la un 
sezon fotbaliștii: la altul. Cei 
chemați să facă corecturile de 
rigoare slnt antrenorii înșiși 
care, în chip firesc, vor opta 
pentru unul sau altul, tn func
ție de valoarea individuală, în- 
tr-o permanentă ascensiune, și 
de forma sportivă țiu, lntîmplă- 
toare, ocazională, ci’ de durată.

V. CĂBULEA

HANDBAL 
„CUPA ORAȘULUI 

BUCUREȘTI"

în sala sporturilor de Ia 
Floreasca a continuat, ieri, 
competiția internațională de 
handbal masculin pentru 
„Cupa orașului București". 
Echipa României a obținut 
o aplaudată victorie-cu sco
rul de 17—11 (8—4) în fața 
reprezentativei Ungariei, Iu
goslavia a învins cu 22—16 
(14—18) echipa de tineret a 
României, iar R. S. S. Gru
zină a întrecut cu 22—21 
(12—11) echipa Spaniei. As
tăzi, de la ora 17. are loc 
meciul restantă România — 
R. S. S. Gruzină.

de petrol și gaze. In jocul 
următor, s-au întîlalt forma
țiile Dinamo București și A- 
vîntul Miercurea Ciuc, vic
toria revenind cu scorul de 
H—4 (4—3, 2—1, 5—0) primei 
formații.

ERWIN BALLABIO, 
ANTRENORUL 

REPREZENTATIVEI ELVEȚIEI, 
A DECIS :

*

naționalei el- 
fotbal, Erwin 

comunicat la

CAMPIONATUL 
REPUBLICAN 

DE HOCHEI PE GHEAȚA

Ieri, la patinoarul artifi
cial din CaDitală au conti
nuat meciurile din cadrul 
campionatului republican de 
hochei pe gheață. Echipa A- 
gronomia Cluj a învins cu 
severul scor d® 7—0 (2—0,
3—0, 2—0) echipa Institutului
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Etapa din 17 noiembrie 
Farul — U.T. Arad 
„U“ Craiova — 
Progresul 
Petrolul — 
Dinamo București 
A.S.A. Tg. Mureș — 
Crișul
„U- Cluj — Jiul 
Atalanta — Bologna 
Florentina — 
Sampdoria
Milan — Lanerossi 
Napoli — Palermo 
Pisa — Intemazionale 
Roma — Cagliari 
Torino — Juventus 
Varese — Verona

L
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7000 Km

Antrenorul 
vețiene de 
Ballabio, a
F.I.F.A. lotul celor 22 de 
fotbaliști selecționați în 
vederea meciului pe care 
echipa Elveției îl va sus- 

23 noiembrie la 
reprezentati- 
;ln cadrul 

campiona-

Daniel Jeandupeux (Chaux 
de Fonds), Fritz Kunzli 
(F.C. Zurich), Rene-Pierre 
Quentin (F.C. Zttrlch), Geor
ges Vuilleumler (Lausanne), 
Christian Winlger (F.C. Zu
rich).

în funcție de comportarea 
pe care acești 22 de jucă
tori o vot avea la jocurile 
etapei de duminică a cam
pionatului elvețian, dintre 
ei se va alcătui un nou lot 
de 16 jucători. Aceștia se 
vor reuni luni Ia Zfirich 
într-ur. cantonament comun, 
urmînd ca vineri diminea
ță să se îndrepte pe calea 
aerului spre București.

Tinerilor le place 
și muzica gen ,,beat"

22 de ju- 
Jean-Paul 

Karl
portari: 

Gallen), 
(F.C. Zurich). Mario 

apără-

Mes- 
Bruno 
Geor- 
Peter

' ține la 
București cu 
va României, 
preliminariilor 
tului mondial.

Iată lotul celor 
cători: 
Biaggi (St. 
Grob
Prosperi (Lugano) ; 
tori: Renzo Bionda (Bellin
zona), Roland Citherlet 
(Grasshoppers), Otto 
serii (Young Boys), 
Michaud (F.C. Basel), 
ges Perroud (Sion),
Ramseir (F. C. Basel). Fir
min Stierli (F. C. Zurich), 
Ely Tacchella (Lausanne), 
Richard Durr (Lausanne), 
Ueli Guggisberg (Young 
Boys), Kobi Kubn (F.C. Zu
rich). Karl Odermatt (F.C. 
Basel). Flavio Signorelli 
^Lugano); atacanți: Vin
cenzo Brenna (Lugano),

Popas

Foto ;

. N. MOLDOVEANV

PE BICICLETA I
Omul Jin fotogra

fie n-are vîrstă, sau 
mai exact spus, e de 
vîrsta patriei. L-am 
întilnit tn Vrancea 
despicînd toamna 
poagoriilor bogată cu 
inima, joarde de oiță 
grele de struguri i se punct, și rostește-l a- 
îndoiau pe umeri, în 
timp ce ochii păstrau 
încă limpezimea ză
rilor bucovinene 
proaspăt străbătute. 
Cînd l-am întrebat 
de vîrstă, hîtru din 
fire și instruit din că
lătorii mi-a zis: Apăi, 
tovărășelule, eu-s 
de-o vîrstă cu țara. 
Numele însă mi l-a 
spus repede, ca un
școlar cuminte la a- 
pelul catalogului: Ne
delcu Irimia, din co
muna Puiești, județul 
Buzău. Altceva mai 
vreți să știți ? Și tot 
el a continuat: Cum 
îți spuneam, tovărășe
lule, uite, mai am 
100 de kilometri pînă 
acasă și-nchei 7000. 
Și-n ăști 7000 am vă
zut atjta minunăție

CAMPIONUL OLIMPIC 
HEMERY — 

CEL MAI BUN SPORTIV 
ALEANULUI

în urma unei anchete între
prinse în rîndurile ziariști
lor de sport din Anglia, cel 
mai bun sportiv englez al 
anului a fost desemnat at
letul Dave Hemery, campion 
olimpic la Ciudad de Me
xico și recordman mondial 
în proba de 400 m garduri.

HOCHEIȘTII CANADIENI 
IN EUROPA

în cadrul turneului 
prins în Norvegia, 
de hochei pe gheață 
nadei a susținut două întîl- 
niri cu selecționata țării 
gazdă. în primul joc, dispu
tat la Bergen, hocheiștii 
canadieni au terminat învin
gători cu scorul de 7-2, (3-1, 
3-0, 1-1). A doua întîlnire 
s-a desfășurat la Stavanger, 
victoria revenind tot oaspe
ților cu scorul de 8-1 (3-1, 
1-0, 4-0).

între- 
echipa 
a Ca-

de țară, ci zău îmi 
Nine să mă cred de-o 
vîrstă cu ea.

...Spune cititorule, 
un nume de localitate 
ori închide ochii fi 
pune degetul pe har
ta țârii, în orice

poi cu voce tare; ori
care ar fi acela, Bu
zău, Lipova, Tîrgo- 
vifte, Mangalia, 
Curtea de Argeș, Satu 
Mare, Tg. Jiu, 
Domei, Măcin, 
ria Lotrului, 1 
Sarmizecetusa, 
cea, Alba 
Miercurea Ciuc, 
care zic, din 
cele patru 
cardinale care încon
joară statornic țara, 
H moș Nedelcu Iri
mia îți va vorbi des
pre oamenii și obi
ceiurile acelor locuri, 
despre bucurii și ne
cazuri, îți va da nu
me de prieteni, îți va 
îndruma setea spre 
fîntîna cu cea mai
lină apă ori îți va 
spune unde a dat nu-

Vatra 
Obîr- 
Bicaz, 

Tul- 
lulia, 

, ori- 
toate 

puncte

mai binețe fi a primit 
binețe. Căci cerce- 
tindu-i „jurnalul de 
bord" am aflat pes
te o sută de localități 
importante pe unde 
pașii l-au purtat... pe 
bicicletă. „Și nu 
le-am trecut pe toate, 
că mă ține bine me
moria și-am păstrat 
să mai am ce povesti 
și fără caiet".

Pasiunea bicicletei 
a acut-o de mic moș 
Nedelcu, dar mult 
mai tîrziu fi-a reali
zat-o. Tată a zece 
copii — a trebuit, 
vorba lui, să-i cresc, 
să-i dau la școală, ba 
chiar și la casele lor. 
Numai acum vreo doi 
ani mi-am putut cum
păra. Luasem ceva a- 
vans 
(este 
tor) 
bei : 
cletă 
s-a ; 
tră, tot eu am 
șit de-asupra. 
doua zi, pe 11 ale lui 
octombrie *66, am

nu 
vizi-

por- 
cum

de la colectiv 
țăran coopera
și i-am zis ba- 

femeie, bici- 
mi-au, și cît 

pus ea în con- 
ie- 

Și-a

plecat spre Zalău la 
un fecior, că nu-1 vă
zusem cam de multi
șor.

Cei 1600 km (dus 
fi întors) i-a străbă
tut în zece zile — 
și-am mai făcut și 
ceva treabă pe la 
fi-miu, că doar 
mă dusesem în 
tă.

Anul trecut a 
nit-o prin țară și
se luase la vorbă cu 
bicicleta a uitat cînd 
a făcut 5000 km. De 
aceea, anul acesta a 
hotărît să plece pre
gătit și organizat ca 
într-o expediție. A 
găsit o hartă, și-a în- 
tocmit itinerariul, l-a 
împărțit pe zile, și a 
străbătut, astfel, în 
patru luni, aproape 
7 000 km (perioadă 
în care și-a sărbătorit 
și intrarea ln cel 
de-al 70-lea an de 
viață, avînd în „jur
nal" peste 600 de 
confirmări din locu
rile pe unde a 
trecut. Se mai a-

daugă aici încă pes
te 300 km, străbătuți 
pe jos, cu bicicleta 
de coame, pe pantele 
Carpaților.

11 întreb de neca
zurile călătoriei: Trei 
spițe, tovărășelule, 
plesnite și-atîta tot. 
Și bicicleta — tot aia 
„Carpați" din ’66. 11 
întreb și despre vii
tor : Gînduri am, 
și-ncă mari. Poate mă 
ajutați și dv. Aș vrea 
ca la anul s-o pornesc 
cîteva luni prin lume 
și celălalt an să refac 
drumul de-acum, ca 
să le povestesc prie
tenilor mei despre 
ce-am văzut. Și-apoi 
mă trag și eu spre

casă, să-mi odihnesc 
bătrinețele lîngă babă.

Mă despart de o- 
mul cu pieptul plin 
de insigne, de omul 
cu zece copii, toți 
dați la casele lor, de 
cel care a legănat pe 
genunchi pînă acum 
19 nepoți fi cinci 
strănepoți fi care mai 
are încă vigoarea 
realizării unui ase
menea act temerar. 
Ne strîngem mlinile 
fi privirea îmi întîr- 
zie pe cravata roșie 
de la gît: Mi-au da* 
t-o niște pionieri la 
o școală. O duc ba
bei, semn de tinere- 
te I. andreițA

^crîs aceste rînduri îndemnai de cele ci
tite în urmă cu cîfova. sâptdmîni în articolul lui 
rlorian Lungu „O emisiune radiofonică și cite- 
vo probleme ale difuzării muzicii ușoare". „Tn 
plus, sînt tînâr și îmi place muzica. îmi place 
muzica gen „beat fiindcă a adus ceva nou, 
în conținut și formă, în modul de exprimare. 
Nu vreau sâ se creadă însă de aici câ sînt un 
admirator fanatic al acestui gen. îmi plac deo- 
potrivâ,jaxzul precum și toate celelalte genuri 
de muzică. Iubesc și muzica ușoară româneas
ca. Numai câ muzica noastră ușoară, cu mici 
excepții, e într-adevâr, ușoară,' monotonă $L 
cu mici variații, aceeași.

Discutăm adesao despre noutățile noastre în 
muzicâ și vedem, din pâcate, câ acestea sînt 
totuși vechi și rdsuflate. încercdm, uneori, sâ ne 
omâgim ji ne autoînșelâm. Ne înșealâ un pre
miu, ne înșealâ o minusculâ mențiune cîștigota 
la un concurs fără prestanță. Ne întrebăm, 
nu rareori, ce ne lipsește ? Ne lipsește noul, noul 
adevărat, nu speculațiile pe marginea lui, noul 
care apare la noi și la alții și pe care, o anu
mită perioadă, încercăm să nu-l vedem, îl ig
norăm.

la noi există cunoscători mai mult sau mai 
puțin competenți ai muzicii „beat*. Sînt și ad
miratori fanatici, din păcate, cei mai mulți, ale 
căror cunoștințe se rezumă însă de obicei la 
un nume, la o modă. De aici provin anumite 
neînțelegeri și deformări chiar. Poartă beatni
cii, propriu-ziși plete ? Poartă și admiratorii lor 
de la noi. Dar nu trebuie pus totul pe seama 
pletelor căci una este moda „beat* șj alta arta 
„beat*.

Ar trebui, cred, să existe o revistă consacra
tă muzicii ușoare care să informeze, să educe 
multilateral gustul tinerilor. Ar trebui o mai lar
gă preocupare din partea Radioteieviziunii și 
tlectrecordului pentru descoperirea și lansa
rea promotorilor noului în muzică.

Cu «tirnă, '
CONSTANTIN MARANGOC! 

ftr. Progresului 39 — Hofeg

Egoismul superiorului 
și promovarea 
subalternului

O amplă discuție, relatată în ziarul dv. din 
2 noiembrie, mi-a atras atenția și țin să pre
cizez, de la început, că multe, foarte multe 
idei vehiculate de participanții la dezbatere 
sînt ca și ale mele.

în viață există, firește, cazuri cînd, dacă un 
lînăr nu demonstrează capacitatea sa,, nu se 
arată interesat să se depășească, nu poate fi 
promovat într-o muncă pe măsura posibilită
ților pe core le are. Cu aceasta sper că toată 
lumea e de acord.

Aceeoși realitate ne oferă însă, din cînd în 
cînd, și niște curiozități, adevărate ciudățenii.

Fiul mpu Petre Marcan a venit, în urmă cu 
10 ani în uzina unde lucrez și eu — „Semănă
toarea". S-a calificat, a urmat liceul seral pe 
care l-a terminat în 1960, a plecat în armată 
și a revenit tot în uzină. Acum, lucrează ca 
pregătitor-materiole la sectorul VI — piese de 
schimb. Evident, în toată această perioadă s-a 
maturizat, a cîștigat în experiență. Dovadă 
mărturiile colegilor, ale superiorilor lui. A gă
sit Insă în uzină trei locuri de muncă, unde sa
tisfacțiile spirituale și materiale i-ar fi arătat 
că n-a bătut pasul pe loc în acești 10 ani. Șeful 
lui de secție, un inginer de altfel bine intențio
nat, nu-i aprobă cu nici un chip transferul. De 
ce ? Știți ce mi-a spus tovarășul șef de secție 
cînd i-am întrebat ?

— Băiatul acesta este prea bun ca să ne 
putem dispensa de el.

ION MARCAN
modelier, sectorul IV 

Uzinele „Semănătoarea" — București
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DEMISIE A

EEAUAN ?

dintre politie 
la o demon-

ycrat-creș-
ier-

S.U.A. — Aspect din timpul unei recente ciocniri 
și cadre didactice din New York participante 

strație revendicativa

e politice din Roma, ci
tate de < 
deră că 
zidat de 
vutca de

Situația socială in lume in discuția

Greva
studenților

mexicani
Studenții mexicani își 

continuă greva declanșa
tă la 23 iulie.

Marea lor 
au ignorat 
se piezenta 
lansai luni 
în provincie ____ _
studenți de la Universi
tatea autonomă 
ebla, de 
grevă, au 
lași refuz 
nului.

majoritate 
apelul de a 
la cursuri, 
de guvern.

12.000 de

din Pu- 
două luni în 
primit cu ace- 

apelul guver-

. . Mexicul este unica țară 
latino-americană care alo
că pentru învățămînt o 
sumă dublă față de cea des
tinată armatei ; există 11 
universități și alte institute 
de învățămînt superior ; se 
tinde la lărgirea rețelei de 
scoli elementare. Și totuși... 
Grevele studenților continuă 
în statele Vera Cruz, Ta
basco. Morelas și Puebla. 
Nemulțumirile studenților 
sînt provocate de învechitul 
sistem de învățămînt care 
mai stăruie, încă, în noile 
clădiri universitare.

Demonstrațiile pașnice 
s-au desfășurat sub lozinca 
necesității modernizării în- 
vățămîntului. La 23 iulie, 
însă, au început și violen
țele declanșate de către au
torități. Evenimentele tra
gice (reprimarea demon
strațiilor, ocuparea de către 
militari a institutelor de în- 
vățămînt superior, bilanțul 
tragic al ciocnirilor: zeci 
de morți, sute de răniți și 
mai mult de o mie de ares
tați) au fost provocate de 
atitudinea poliției. în acest 
sens, de curînd, dovezi con
cludente au fost furnizate 
de o comisie compusă din 
profesori, studenți și repre
zentanți ai guvernului care 
investigînd acuzațiile de vi
olență formulate la adresa 
poliției a stabilit responsa
bilitățile care i-au revenit 
acesteia.

în ciuda represaliilor, de
monstrațiile au continuat 
exprimîndu-se cerințe ge
nerate de cursul evenimen
telor : evacuarea clădirilor 
universitare de către arma
tă și poliție, eliberarea stu
denților, abolirea legii refe
ritoare la activitățile subver
sive. Tensiunea care a dom
nit în țară amenința cu 
suspendarea Jocurilor Olim
pice, dar, acordul intervenit 
în ultima clipă între repre
zentanții studenților și cei 
ai guvernului, a înlăturat 
acest pericol. Negocierile 
păreau că evoluează în mod 
favorabil, o parte din re
vendicările studențești fiind 
pe punctul de a fi satisfă
cute : studenților li s-a per
mis să se întrunească în 
incinta universității și in
stitutului politehnic; tru
pele care ocupau unele in
stitute au primit ordinul să 
se retragă ; studenții ares
tați după 23 iulie —; data 
izbucnirii incidentelor — tre
buiau să fie eliberați. Dar, 
dacă trupele și unitățile po- 
lițenești s-au retras, într- 
adevăr, din incinta univer
sităților din Mexico-City, 
Guadalajara etc., din închi
sori n-au ieșit decît 98 de 
studenți din cei circa 1000 
arestați. în prezent, dup^ 
pauza din timpul Jocurilor 
Olimpice, timp în care s-au 
purtat negocierile, comite
tul de grevă al studenților 
mexicani a hotărît să con
tinue boicotarea cursurilor ! 
pînă cînd va fi satisfă
cută revendicarea socotită 
primordială, în momentul 
de față — cea a eliberării 
din închisoare a studenților 
arestați în timpul inciden
telor cu poliția și armata, 
care au precedat Jocurile 
Olimpice.

DOINA TOPOR

NEW YORK 15. Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : După încheierea dez
baterilor pe marginea primei părți 
a proiectului de „Declarație cu 
privire la progresul social și dez
voltare" (celelalte două părți ur
mează să fie adoptate la urmă
toarea sesiune a Adunării Gene
rale), participanții la lucrările Co
mitetului pentru problemele so
ciale, culturale și umanitare au 
început examinarea problemei 
„situației sociale în lume“.

Luînd cuvîntul în cadrul lucră
rilor Comitetului, reprezentanta 
României, Maria Groza, s-a 
referit la diferite aspecte ale 
situației sociale din mai multe 
regiuni ale lumii care indică 
menținerea unui ritm lent al pro
cesului dezvoltării sociale în ță
rile aflate în curs de dezvoltare 
și adîncirea continuă a prăpas- 
tiei dintre aceste țări și cele a- 
vansate din punct de vedere eco
nomic. Delegata română a subli
niat că „una din condițiile fun
damentale ale dezvoltării sociale 
o constituie crearea unei baze 
economice sănătoase". „Delegația 
română — a subliniat Maria Gro
za — vede soluționarea acestei 
probleme prin încurajarea și sti
mularea participării maselor la 
procesul de elaborare și stabilire 
a programelor de dezvoltare so
ciala".

In încheierea intervenției sale, 
reprezentanta României a atras 
atenția asupra interdependenței 
dintre promovarea dezvoltării 
atît sociale, cît si economice și 
asigurarea unui climat internațio
nal de pace și securitate, de 
colaborare multilaterală. „Inde
pendența națională bazată pe 
dreptul popoarelor la autodeter

minare, neamestecul în treburile 
interne ale statelor, respectul su
veranității și integrității lor terito
riale, suveranitatea permanentă a 
fiecărei națiuni asupra resurselor 
și bogățiilor lor naturale, dreptul 
și responsabilitatea fiecărui stat 
de a determina în mod liber o- 
biectivele proprii ale dezvoltării 
sociale și economice sînt condiții 
primordiale ale progresului și 
dezvoltării sociale" — a declarat 
reprezentanta României.

Ciocniri
in Kurdistanul 

irakian
După cum relatează agenția 

France Presse, citând informațiile 
transmise de corespondentul zia
rului iranian „Kayhan Internatio
nal", lupte violente ar fi avut loc 
recent în Irak între luptătorii 
kurzi, conduși de Mustafa Bar
zani, și trupele guvernamentale. 
In regiunea Meydan, adaugă a- 
genția citată, forțele lui Barzani 
ar fi ucis 57 de soldați și ofițeri 
aparținînd unităților guvernamen
tale. Lupte grele ar fi avut, de 
asemenea, loc în localitatea Ma
jid Khader, din apropierea fron
tierei irako-iraniene.

în legătură cu aceasta, agenția 
Reuter citează declarațiile unor 
surse autorizate de la Teheran, 
potrivit cărora frontiera iraniană 
a fost violată în timpul luptelor 
dintre kurzi și forțele guverna
mentale. Se menționează, de ase
menea, că mai multe obuze 
căzut în teritoriul iranian.

Conflictul nigeriano-biafrez

au

Lupte violente la Onitsha
Un comunicat militar federal, 

citat de agențiile de presă, a- 
nunță că în timpul operațiunilor 
militare care se desfășoară de cî
teva zile în orașul Onitsha au fost 
scoși din luptă peste 1000 de 
soldați din armata colonelului 
Odumegwu Ojukwu, liderul Pro
vinciei Orientale din Nigeria. Pa- 
trivit comunicatului, în partea de 
nord a orașului au loc și în pre
zent lupte violente între armata 
nigeriană și cea biafreză.

Potrivit unor știri transmise de

postul de radio Biafra, în locali
tatea Enugu, trupele guvernului 
federal au refuzat sa execute or
dinele comandanților de a pleca 
pe front. Trupele care s-au răs
culat, menționează comunicatul, 
au capturat cea mai mare parte 
din armament și depozite și au 
arestat o parte din ofițeri. Agen
ția U.P.L relatează că rebeliunea 
soldaților de la Enugu a fost înă
bușită de trupele loiale guvernu
lui federal.

■ ■

□
EWE Hilt I

turn din cauza masivelor ; 
deri din timpul alegerilor.

Se așteaptă ca săptămîna 
viitoare, Consiliul național de- 
mocrat-creștin să se întruneas
că pentru a lua în discuție po
litica partidului și unele pro
bleme ale conducerii. Data 
precisă a acestei întruniri nu 
a fost încă anunțată.

Demisia guvernului condus 
de Giovanni Leone este aștep
tată la sfîrșitul acestei întru
niri.

După cum se știe, președin
tele republicii, Giuseppe Sa- 
ragat, a început ceea ce au 
fost denumite „preconsultări" 
în vederea formării unui nou 
guvern.

Tulburările semnalate în 
rîndul studențimii spaniole 
care revendică democrati
zarea sistemului de învăță- 
mînt, au luat amploare în 
ultimele zile. O puternică 
manifestație a fost organi
zată de studenții de la Uni
versitatea din Barcelona, 
între manifestanți și poliția 
care a intervenit pentru a-i 
împrăștia au 
niri.

Un miting 
studenților a 
asemenea, în

avut loc cioc-

de protest al 
avut Ioc, de 
orașul Bilbao.

s Kî

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — 
Vineri, în. cea de-a 5-a zi a 
lucrărilor Congresului al V- 
lea al P.M.U.P. au continuat 
dezbaterile pe marginea ra
portului Comitetului Central. 
Au luat cuvîntul Jozef Cyrar.- 
kiewicz, membra al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Pcrfor.e, A. Piont- 
kowski, președintele Consiliu
lui Principal al Uniunii stu
denților polonezi și alți de
legați.

VARȘOVLA 15. — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite: Vineri dimineața, de
legația P.C.R., condusă de tova
rășul Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care participă la lucrările 
celui de-al V-lea Congres al 
P.M.UJP., a făcut o vizită la U-

zina „Roza Luxemburg" din Var
șovia. Delegația P. C. R. a fost 
însoțită de St. Wvhipek, ministru 
adjunct al industriei constructoa
re de mașini, St. Pychala, secre
tar al Comitetului orășenesc de 
partid Varșovia, și de directorul 
uzinei. După vizitarea secțiilor u- 
zinei, a avut loc o întâlnire cu 
activul de conducere al uzinei, 
in cadrul căreia oaspeții au fost 
informați despre preocupările ac
tuale și realizările colectivului de 
muncă al uzinei.

In aceeași zi, membru delega
ției P.C.R. au fost oaspeții con
structorilor de autoturisme de la 
Uzina „F.S.O.“ din Varșovia. Au 
fost vizitate halele secției de mon
tare a noilor automobile polone
ze care se produc după o licență 
a firmei „Fiat". în cadrul unei 
întâlniri cu activul de conducere 
al întreprinderii, directorul uzinei 
a înfățișat oaspeților succesele și 
preocupările colectivului uzinei 
„F.S.O.".

Reafirmarea poziției
R.D. Vietnam

Conferința de presă a purtătorului 
de cuvînt al delegației R.D. Vietnam

la Paris
PARIS 15. — Corespondentul 

Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : în cadrul unei conferințe 
de presă, Than Le, purtătorul de 
cuvînt al delegației R. D. Viet
nam la convorbirile americano- 
vietnameze de la Paris, a reafir
mat poziția R. D. Vietnam și a 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud cu privire 
la ținerea unei conferințe în pa
tru, conform înțelegerii interveni
te între S.U.A. și R.D.V. El a 
declarat că „S.U.A. trebuie con
siderate răspunzătoare pentru ab
sența reprezentanților administra
ției de la Saigon. R. D. Vietnam

CAMBODGIA. — Sat de pescari pe malul lacului Tonle Sap

și Frontul Național de Eliberare 
au propus începerea, fără întâr
ziere, a conferinței, la început în 
trei — R.D.V., F.N.E. și S.U.A. 
•— în vederea căutării unei solu
ții pașnice a problemei vietna
meze, urmînd ca, atunci cînd re
prezentanții administrației de la 
Saigon vor sosi, să participe și ei 
la conferință. Este însă inutil ca 
aceștia să fie așteptați". Din 
nefericire, a adăugat Than Le, 
partea americană refuză mereu 
această propunere logică, cu pri
vire la începerea lucrărilor con
ferinței.

Purtătorul de cuvînt al delega
ției R. D. Vietnam a condamnat 
intensificarea agresiunii america
ne în Vietnamul de siid și violarea 
repetată a spațiului aerian al R.D. 
Vietnam de avioane de recunoaș
tere cu și fără pilot, precum și 
intensificarea bombardamentelor 
americane asupra zonei demilita
rizate și asupra întregului teri
toriu al Vietnamului de sud

Conferința de presă
a președintelui

Johnson
WASHINGTON 15 (Ager- 

pres). — Luînd cuvîntul la o 
conferință de presă, președin
tele S.U.A., Lyndon Johnson, 
a afirmat, referindu-se la con
vorbirile de la Paris, că Sta
tele Unite fac tot ce le stă în 
putință pentru determinarea 
administrației de la Saigon să 
participe la convorbiri. Agen
ția France Presse menționează 
însă că Johnson nu a dat un 
răspuns clar la întrebarea u- 
nui ziarist dacă împărtășește 
punctul de vedere al minis
trului apărării al S.U.A., Clark 
Clifford, potrivit căruia Sta
tele Unite ar putea continua 
convorbirile de la Paris fără 
participarea reprezentanților 
Saigonului, dacă acesta va re
fuza în continuare să-și trimi
tă reprezentanți la Paris.

—
□

Pe străzile Lisabonei
întrebarea lui m-a luat prin surprindere, n-aveam ce să-i 

răspund, abia mă instalasem la hotel de cîteva zeci de minute, 
nu-mi întocmisem nici un program și în acel moment, în 
care oricîte pagini de atlas memorasem, totul, absolut totul re
prezenta pentru mine o necunoscută, nu-mi puteam formula 
nici o 'dorință. Și în orice Caz, chiar să fi vrut ceva, parcă 
n-aș fi îndrăznit să mă adresez acestui vlăjgan, cu două palme 
mai înalt decît mine., pe care în altă ținută, l-aș fi 
degrabă boxer la semigrea și nu băiat la un hotel 
treia. Atitudinea lui era totuși de așteptare :

— Que deseja o senhor ?
Cînd mi-a repetat întrebarea l-am privit o clipă, 

perit doi ochi blînzi, albaștri și mijiți ca ai moldovenilor noș
tri și atunci, nu știu ce mi-a venit, poate unde în fata atitu
dinii lui, de-o impecabilă politețe, mă simțeam stânjenit, i-am 
zis, așa într-o doară, singurul lucru pe care și-1 putea dori 
un turist ca mine, ajuns, de ce n-aș recunoaște-o, printr-o fe
ricită întimplare, într-o terra incognita :

— Să fim prieteni I
Mă îndoiam ca gestul meu să aibă vreo urmare. Mă aștep

tam să-l văd retrăgîndu-se într-un zîmbet silit și mă încerca 
regretul pentru necugetarea mea care putea să-1 jignească. Mai 
cunoscusem cîțiva asemenea băieți de hotel, mă preveniseră 
și cîțiva colegi cu vechi state dc turiști, știam așadar că orice 
tentativă de-a conversa cu ei, dincolo de îndatoriri profesio
nale, n-are sorți de izbîndă. Te servesc, o fac ce-i drept ire
proșabil, dar numai atît. Amabilitatea e o profesie și reținerea 
singurul sentiment admis. Atitudinea lor poartă, și clienții, aici, 
cei mai numeroși, de peste ocean, îi fac adeseori s-o simtă, pe
cetea poziției. Poziția omului care stă la dispoziție.

M-am înșelat însă, temerile cunoscuților mei nu s-au adeve
rit. Vlăjganul căruia, neavînd altceva ce să-i cer, îi propuse
sem să fim prieteni, m-a măsurat din cap pînă în picioare ; îl 
simțeam cum mă bănuie neîncrezător ca un cercetaș, dar negă
sind pare-se nici o urmă de teren minat de aroganță, s-a în
cumetat și oarecum îndoielnic, riscurile încălcării regulamen
tului erau și ele de luat în seamă, mi-a întins mina :

— Fernando.
— Cowboy, am adăugat eu, amintindu-mi în lipsa altui cu

vînt, titlul unui film pe care nu l-am văzut 
puternic. Din acel moment, cel puțin ipotetic, 
da că aici, la marginea Europei, am un prieten.

★
A fost singura data cînd Fernando n-a mai „___ _

năvălit în cameră ca o furtună și fluturînd un ziar și rostind 
gălăgios, niște cuvinte, din care datorită repetiției, abia am 
deslușit cîteva:

— Quarta, Nicola, quarta, felicidades...
Ce-i cu „a patra", ma rog, și ce am eu cu felicitările ? Mă 

lămuresc abia atunci cînd, desfăcînd interiorul ziarului adus, 
Fernando încearcă să descifreze, din cuprinsul unei știri, un 
nume: ?

— Contzolento... Conțolenco.
Asta era adică. Fernando care, seară de seară, îmi reținea 

un Ioc la televizorul din holul hotelului și se străduia, în con
dițiile în care ziarele de-aici erau destul de zgîrcite cu șt’rijt

crezut mai 
de mina a

Am desco-

și i-am strîns-o 
mă puteam lău-

bătut Ia ușă. A

PATA OIMPARIE?
din Mexic, să-mi proenre informații, alergase într-un suflet 
să-mi comunice vestea că olimpicii noștri obținuseră a patra 
medalie dc aur.

Bucuria lui sinceră mi-a întreit-o pe-a mea. Și în seara aceea 
n-a mai putut să-mi refuze invitația la un deliciu cu Porto. 
A fost din păcate și singura dată.

★
Era de-ajuns că-și sacrifica prețiosul lui timp liber și prea 

pricepută călăuză se dovedea, ca să fiu eu acela, omul cu pre
tenții. M-am lăsat condus pretutindeni unde a găsit de cuviin
ță. Obișnuit, dimineața cînd nu era la serviciu și cînd ne în
tâlneam în preajma hotelului, Fernando era cel care întreba și 
tot el, cei care, după un moment de gîndire, răspundea. Astăzi, 
poate unde învățasem și eu cum se pronunță în portugheză 
„încotro", i-am luat-o înainte :

Para onde parte ?
Răspunsul prompt m-a făcut să cred că și el gîndise ftlne- 

rariul anticipat. Văzusem cu o zi înainte cheiul, văzusem cele 
doua gări maritime — Alcantara și Rocha — și totuși, am ac
ceptat propunerea, ne îndreptăm din nou spre estuar.

Evenimentul zilei, îl anunțau toate ziarele, se petrecea la 
Colegiul militar. Amiralul Americo Thomaz inaugura aici, dis
tribuind premii, cel de al 166-lea an de instrucție. Noi ne ivd 
dreptam însă din nou spre estuar Spre Doca da Marinha. " 

...Nu sînt în formație, n-am de unde să știu precis, dar nu 
cred totuși ca regulamentele militare portugheze să interzică 
discuțiile pînă și într-o astfel de situație. Și poate de aceea 
m-a surprins și mă miră faptul că acești flăcăi, să tot aibă 
20—22 de ani, pe care-i privesc de mai bine de o jumătate de 
oră, n-au rostit în tot acest tâmp nici măcar un cuvînt. I-am 
însoțit încă din Avenida da Liberdade, am parcurs mai apoi, 
alături, toată Rua do Arsenal pînă aici, în spatele Bolsei, unde 
se află docurile marinei, și n-am văzut unul, măcar unul din 
ei, să întoarcă capul, să schimbe o privire, să spună o vorbă. 
Pășesc rar, pășesc în ritmul celei mai lente muzici pe care 
mi-o imaginez și care-mi pare a însoți cu-adevărat pașii aceș
tia ce se dezlipesc greu de asfaltul umed. Geamantanele pe 
care le poartă nu sînt la vedere istovitoare, îmbrăcămintea — 
bluză subțire și o beretă pe care descifrez inscripția „Ultra- 
mar", se vrea și ea comodă. De unde atunci impresia că tine
rii aceștia pășesc striviți parcă sub apăsarea unei greutăți ?

Mă abțin din obișnuință sau din precauție, nu îndrăznesc să 
le tulbur tăcerea, ceea ce nu mă poate împiedica să-l îndemn 
pe prietenul meu s-o facă. Mi-a înțeles gîndul, sau îl frămîn- 
tau și pe el aceleași, oricum, n-a trebuit să-i mai fac propu
nerea. Ne-am apropiat ca din întâmplare de șirul “— 
scurgea alături de noi, și, așa fără să-i opresacă, 
o întrebare.

— Para onde parte ?
N-a tresărit nimeni, n-a schițat niciunul vreun 

tuși... Unul din ei, nu știu care, n-am putut să

care se 
le-a aruncat

„Lansez un apel 
solemn guvernelor, 
instituțiilor si asocia
țiilor culturale, ca și 
tuturor oamenilor de 
bunăvoința, să con
tribuie la salvarea 
monumentelor insu
lei Philae, ultima fa
ză a salvării monu
mentelor Nubiei* — 
se adresa zilele tre

uriașă, dublată de o 
rară ingeniozitate, 
templul a fost „mu
tat" și salvat.

Operația de sal
vare a templelor din 
insula Philae se a- 
nunță a fi mai puțin 
complicată și costisi
toare. Este vorbo de 
„demontarea* tem
plelor și reconstrui-

frumusețe arhitecto
nică construit de fa
raonul Nectanibis II, 
înconjurat de o serie 
de clădiri dintre ca
re se remarcă tem
plul lui Isis, ridicat 
de Ptolomeu II și 
urmașii săi. Tn timpul 
prezenței lor pe a- 
cele meleaguri, ro
manii ou adăugat a-

Philae va fi salvat

• LA SOFIA a fost semnat 
un nou acord bulgaro-norve- 
gian pe perioada 1969—1973.

Acordul prevede dezvoltarea 
și lărgirea în continuare a le
găturilor economice și comer
ciale între cele două țări, a co
laborării tehnico-științifice în
tre întreprinderile și organiza
țiile celor două țări, precum și 
a colaborării bulgaro-norve- 
giene pe piețe din terțe țări.

Comitetului consultativ al Par
tidului conservator însărcinat 
cu problemele campaniei elec
torale, funcție ce fusese deți
nută de Heath. Atribuția de 
purtător de cuvînt al cabinetu
lui „fantomă" pentru proble
mele apărării, care îi revenise 
anterior lui Maudling, a fost 
preluată de Geoffrey Rippon.

cutului trompetist Nino Rossi, 
privind plagierea bucății muzi
cale „Liniște", este nefondată. 
Completul de judecată a dat a- 
ceastă sentință după ce mai 
mulți experți au declarat că pie
sa muzicală pe care se pretinde 
că ar fi plagiat-o Rossi este o 
variațiune a unui marș militar.

gest. Și to- 
,___ ___ ___________ ____ _ ____  _ observ, și-a

slăbit strînsoarea buzelor. Un răspuns absent, șoptit, abia per
ceptibil :

— Para provincias...
Provinciile, știam, sînt aici Guineea, Angola, Mozambic... 

Teritoriile, cu alte cuvinte, de peste mări.
Mai aproape de doc, acolo unde într-un fel de țarc, un gra

dat le bifează numele, mai înainte de a-i împinge pe vas, Fer
nando, nemulțumit, parcă, repetă și altora întrebarea.

— Angola, primim, pînă Ia urmă, un răspuns mai precis.
— Angola, am mai auzit încă o dată, Ia fel de absent, la fel 

de șoptit. Nu știu, un alt răspuns la întrebarea noastră sau 
un simplu gînd scăpat razna.

★
La despărțire ne-am promis ca măcar din cînd în cînd să 

ne trimitem cîte o vedere. După ce mi-a scris în carnet strada 
și numărul gazdei sale din Lisabona, Fernando a ezitat o cli
pă. Numai o clipă și apoi mi-a mai dat o adresă, a părinților, 
de la țară.

— Peste două luni voi pleca, mi-a explicat el. Voi pleca 
militar...

Un nod 1 se pusese parcă în gît. Abia atunci am înțeles de 
ce mă dusese la Doca da Marinha, și de ce acolo, cînd el re
peta mereu întrebarea încotro, mi se păruse că glasul îi un- 
duie a frămîntare și amărăciune.

Para onde parte, Fernando ?
NICOLAE ARSENIE

cute de la tribuna 
Conferinței generale 
a UNESCO, Rene 
Maheu, director ge
neral al organizației 
internaționale.

Ne amintim câ în 
1960, UNESCO a 
lansat o campanie 
mondială în sprijinul 
salvării templului de 
la Abu Simbel, gran
dios monument cl 
antichității amenin
țat de creșterea a- 
pelor Nilului, ca ur
mare a construirii 
barajului de la As
suan. Printr-o muncă

rea lor pe o insulă 
vecină. Lucrările ca
re vor necesita fon- 
dur-i de-9 milioane 
de dolari urmează 
să înceapă în primă
vara anului viitor și 
vor dura circa patru 
ani.

Insula Philae, con
siderată ca mormîn- 
tul lui Osiris, zeul 
soarelui, era pentru 
egiptenii antici o in
sulă sfîntă. Monu
mentele sale erau 
renumite și venera
te. Ele cuprind un 
pavilion de mare

cestui ansamblu pro- 
pyiee și un templu. 
Astăzi, toate aceste 
monumente sînt a- 
menințate să fie a- 
coperite în întregime 
de apele Nilului.

Inițiativa UNESCO 
se înscrie în sensul 
acțiunilor menite să 
conserve pentru ge
nerația noastră și 
generațiile viitoare 
mari comori ale ar
tei, ale geniului u- 
man.

• IN capitala R.A.U. au în
ceput consultări între ministrul 
de externe Mahmud Riad, și 
reprezentanții diplomatici ai ță
rilor arabe acreditați la Cairo. 
Sînt discutate actuala evoluție 
a situației din Orientul Apro
piat și oportunitatea organiză
rii unei noi conferințe arabe Ia 
nivel înalt.

• UN comunicat militar por
tughez difuzat vineri informea
ză că grupurile de partizani 
angolezi și-au intensificat acti
vitatea în regiunea estică a co
loniei portugheze. Potrivit co
municatului, în cursul luptelor 
ce au avut loc săptămîna tre
cută între forțele portugheze și 
detașamentele partizanilor din 
Angola, au fost scoși din luptă 
mai mulți militari portughezi.

P. N.

• LIDERUL opoziției con
servatoare din Anglia, Edward 
Heath, a anunțat o remaniere 
a cabinetului său „fantomă". 
Misiunea cheie de pregătire a 
strategiei electorale a fost în
credințată liderului adjunct al 
partidului conservator, Regi
nald Maudling.

Acesta devine președintele

• TÎNĂRA bibliotecară Pe
nelope Plummer din Australia, 
în vîrstă de 18 ani, a fost de
clarată joi seara „Miss Univers- 
1968". Pe locul doi s-a clasat 
reprezentanta Marii Britanii, 
Kathleen Wistanley.

• UN tribunal din. Roma a ho- 
tărît că învinuirea adusă cunos-

• POLIȚIA din Santo Do
mingo a pătruns cu forța în 
sediul Uniunii docherilor do
minicani, rănind un număr de 
muncitori și operind arestări. 
Președintele Republicii Domi
nicane. Joaquin Balaguer, a 
declarat că acțiunea poliției a 
fost întreprinsă deoarece acest 
sindicat ..a devenit un centru 
de agitație politică". Potrivit 
cercurilor sindicale din Santo 
Domingo, guvernul a ordonat 
intervenția poliției pentru a îm
piedica Uniunea docherilor do
minicani să participe Ia înfiin
țarea Confederației muncitori
lor portuari din America Lat
rină, o organizație care-și pro
pune să apere drepturile do
cherilor de pe întreg continen
tul latino-american.

Demonstrații revendicative
în Sudan

La instituțiile de învăță- 
mînt superior Ain cajJitaJ'a l ?< 
Sudanului șu/loc mari1 de
monstrații ale studenților, a- 
nunțâ agențiile de presă. U- 
niversîtatea din Khartum a 
fost închisă, la institutele po
litehnic și pedagogic cursuri
le au fost suspendate, iar 
studenții institutului agro
nomic au declarat grevă. La 
demonstrații participă și o 
parte din elevii școlilor me
dii din Khartum. Participan- 
ții la demonstrații și greve 
cer autorităților să interzică 
organizația politică și religU 
oasă „Frații Musulmani", a 
cărei activitate a stârnit pro
testele studenților și ale opi-

REDACTTA SI ADMTNTSTRATTA î București. Plata „Sctnteii" TeL 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștele si difuzor!! din întreprinderi si instituții. Tiparul. Combinatul Poligrafic Casa Scînteii 40.362

niei publice democratice din 
Sudan. Interzicerea acestei 
organizații a fost cerută și de 
elevii școlilor medii din Ka- 
reyma, unde în timpul inci
dentelor dintre elevi și 
membri ai organizației „Fra
ții Musulmani" mai multe 
persoane au fost rănite. Stu
denții și elevii participant! la 
aceste acțiuni au cerut, de a- 
semenea, efectuarea unei re
forme a sistemului de învăță- 
mînt din Sudan.

împotriva studenților, au
toritățile au trimis unități ale 
poliției sudaneze. S-au sem
nalat ciocniri între poliție și 
studenți.


