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CONSTITUIREA

CONSILIULUI NAȚIONAL

AL FRONTULUI e

Proletari din toate țările, uniți-vâ I

UNITĂȚII SOCIALISTE
Marți la amiază a avut loc 

tn Capitală ședința de consti
tuire a Consiliului Național 
al Frontului Unității Socia
liste.

La ședință au participat to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș. Chi-. 
vu Stoica. Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, membrii și mem
brii supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
membrii birourilor și comite
telor executive ale organiza
țiilor de masă și obștești care 
au aderat la Frontul Unității 
Socialiste. reprezentanți ai 
Partidului Comunist Român 
și ai organizațiilor de masă, 
obștești și profesionale, ai oa
menilor muncii din mari în
treprinderi, instituții, unități 
agricole, personalități științi
fice, culturale și clericale care 
fac parte din Consiliul Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat.

Participanții la adunare au 
ascultat informarea prezentată 
de tovarășul Virgil Trofin cu 
privire Ja modul cum a fost 
aplicata hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din octombrie 
a.c. in vederea constituirii 
Frontului Unității Socialiste 
și a consiliilor oamenilor mun
cii ai naționalităților conlocu
itoare din România. Adunarea 
a aprobat in unanimitate ac
tivitatea ce s-a desfășurat in 
acest scop, precum și măsu
rile ce urmează a se lua cu 
privire la constituirea consi
liilor județene, municipale, 
orășenești și comunale ale 
Frontului Unității Socialiste.

Adunarea a hotărît în unani
mitate constituirea Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, organism larg repre
zentativ, din componența că
ruia fac parte reprezentanți ai 
Partidului Comunist Român și 
ai următoarelor organizații de 
masă, obștești și profesionale: 
Uniunea Generală a Sindica
telor, Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție, Uniunea Tineretului 
Comunist, Consiliul Național 
al Femeilor, Uniunea Scriito
rilor, Uniunea Artiștilor Plas
tici, Uniunea Compozitorilor, 
Uniunea Ziariștilor, Uniunea 
Arhitecților, Asociația Oame
nilor de Știință, Uniunea So
cietăților Științifice ale Cadre
lor Didactice, Asociația Oame
nilor de Artă din Institutele 
Teatrale și muzicale, Uniunea 
Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de 
Consum, Uniunea Asociații
lor Studenților, Consiliul 
Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor, Uniunea Socie
tăților de Științe Medicale, A- 
sociația Juriștilor, Comitetul 
organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist. Comitetul 
foștilor deținuți antifasciști, A • 
sociația Cineaștilor din Româ
nia ; fac parte, de asemenea, 
reprezentanți ai Consiliului 
oamenilor muncii de naționali 
tate maghiară din Republica 
Socialistă România, Consiliu
lui oamenilor muncii de națio
nalitate germană din Republica 
Socialistă România, Consilii
lor oamenilor muncii de națio
nalitate sîrbă din județele Ti
miș și Caraș-Severin și Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate ucraineană din 
județul Suceava. în com
ponența ' Consiliului Națio
nal vor intra președinții con
siliilor județene ale Frontului 
Unității Socialiste. De aseme
nea, fac parte din Consiliul 
Național reprezentanți ai oa
menilor muncii desemnați 
direct de colectivele unor mari 
întreprinderi, cooperative agri
cole de producție, întreprinderi 
agricole de stat, institute de 
tnvățămînt superior și institu
ții de cercetări, personalități 
din domeniul științei, artei și 
culturii, precum și personali
tăți din domeniul cultelor.

La propunerea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
zentată de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a fost ales în 
unanimitate Biroul Executiv al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, alcă
tuit din :

Președinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste : tovarășul Nicolae 
Ceaușescu;

Vicepreședinți : tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer. Agachi Ne- 
culai, Demeter Janoș, Drăgă- 
nescu Mihai, Dobrin Tamara. 
Jebeleanu Eugen, Turcu Ion;

Secretari: tovarășii Levente 
Mihai și Potop Vasile;

Membri: tovarășii Apostol 
Gheorghe, Angelescu Mircea, 
Beligan Radu. Bughici Simion, 
Brăduț Ion Covaliu, Dincules- 
eu Constantin, Doicescu Octav, 
Dobra Marcel, Dumitrescu Ion, 
fZlsenburger Eduard, Enache 
i {Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvînîarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Constituirea Frontului Uni
tății Socialiste reprezintă un 
moment de mare importanță 
în viața politică și socială a 
Republicii Socialiste România. 
Acest eveniment marchează o 
nouă etapă în întărirea uni
tății moral-politice a poporu
lui nostru, 
mocrației 
mânia.

Frontul 
reprezintă 
ră de manifestare a voinței 
de muncă și luptă a poporu
lui nostru, a hotărîrii sale de 
a realiza programul desăvîr- 
șirii construcției socialiste, de 
a-și făuri un viitor luminos, 
de a asigura progresul mate
rial și spiritual al patriei.

La temelia Frontului Uni
tății Socialiste stă în primul 
rînd forța clasei muncitoare, 
cea mai avansată clasă a o- 
rînduirii noastre, al cărei rol 
conducător în societate s-a a- 
firmat tot mai puternic în 
anii construcției socialiste. 
Indeplinindu-și cu cinste mi
siunea ce-i revine în cadrul 
națiunii noastre socialiste, cla
sa muncitoare a demonstrat 
și demonstrează prin întrea
ga ei activitate că este în sta
re să asigure construcția so
cialismului și comunismului în 
România (vii și puternice a- 
plauze). Constituind Frontul 
Unității Socialiste întărim și 
mai mult rolul conducător al 
clasei muncitoare în societatea 
noastră socialistă.

în al doilea rînd, Frontul 
Unității Socialiste va cimenta 
tot mai mult — dîndu-i o 
formă superioară — alianța 
dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, clasele 
cele mai puternice din punct 
de vedere numeric, care au 
rolul hotăritor în producția 
de bunuri materiale și, în ge
neral. în viața socială a tării. 
In același timp. Frontul Uni
tății Socialiste întărește și în
cheagă și mai mult, dă o for
mă și mai activă colaborării 
și alianței strînse dintre mun
citori, țărani și intelectuali.

Intelectualitatea, căreia par
tidul îi acordă o atenție deo
sebită. are un rol din ce In 
ce mai important în întreaga 
activitate de construcție so

în dezvoltarea de- 
socialiste în Ro-

Unității Socialiste 
o forma superioa-

Ieri, a avut loc prima șe
dință a Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste. In 
cadrul ședinței au fost exami
nate probleme privind activi
tatea Biroului Executiv al 
Consiliului Național, organi
zarea consiliilor județene, mu
nicipale, orășenești și comu-

cialistă. Este știut că edifica
rea socialismului și comunis
mului nu este de conceput 
decît pe baza celor mai îna
intate cuceriri ale științei, ale 
cunoașterii umane, că numai 
asigurînd înflorirea continuă a 
științei și culturii putem asi
gură făurirea celei mai civi
lizate societăți din lume (vii 
aplauze).

Alcătuirea . Frontului Uni
tății Socialiste din Partidul 
Comunist Român, din organi
zațiile obștești și organizații
le de masă este, s-ar putea 
spune, o cerință obiectivă, de
terminată de dezvoltarea so
cietății noastre socialiste, de 
creșterea rolului organizațiilor 
obștești în întreaga viață so
cială a patriei. In acest ca
dru, rolul conducător al în
tregii activități politice revi
ne Partidului Comunist Ro
mân — forța politică condu
cătoare a societății noastre, 
care prin întreaga sa activi
tate a demonstrat că îndepli
nește cu cinste roîu] pe care 
și l-a asumat, de a conduce 
poporul român, destinele na
țiunii noastre spre făurirea u- 
nui viitor luminos — a so
cialismului și comunismului în 
România (aplauze puternice). 
Constituirea Frontului Uni
tății Socialiste face să creas
că și mai mult rolul condu
cător al 
rea sa 
ducerea 
strucție 
activități sociale 
nia.

Aș dori să subliniez, de a- 
semenea, importanța partici
pării la Frontul Unității So
cialiste a consiliilor naționa
lităților conlocuitoare. Aceas
ta confirmă o dată în plus — 
dacă mai este necesar — jus
tețea politicii partidului nos
tru în problema naționali, fap
tul că în România problema 
națională a fost rezolvată de 
către Partidul Comunist Ro
mân în spiritul principiilor 
marxist-le ni niște, aceasta du- 
dnd la crearea unei puterni
ce alianțe frățești Intre ro
mâni. maghiari, germani. 
SÎrbi. ucraineni și alte națio
nalități, între toți cei ce mun
cesc In România, fără decse-

partidului, răspunde- 
în organizarea și con- 
întregii ,opere de con- 
socialistă, a întreji 

din Româ-

smisii
nale ale Frontului Unității 
Socialiste, pregătirea și des
fășurarea campaniei 
rale pentru alegerile 
deputați în Marea
Națională și 
populare.

Biroul Executiv 
măsurile corespunzătoare.

electo- 
de 

Adunare 
consiliile

a adoptat

I . 
bire de naționalitate, hotărîți — 
să înalțe pe pămîntul patriei V 
comune socialismul și comu
nismul, să asigure dezvoltarea 
liberă și independentă a ță
rii noastre (vii și puternice 
aplauze).

Iată de ce putem afirma cu 
toată convingerea că formarea 
Frontului Unității Socialiste 
în România consfințește o rea
litate de fapt — unitatea in- 
disolubilă a tuturor celor ce 
muncesc din patria noastră, 
hotărîrea lor de a asigura, sub • 
conducerea Partidului Comu- @ 
nist Român, dezvoltarea și mai 
puternică a acestei unități, în
făptuirea neabătută a politicii 
partidului, (aplauze prelun
gite)-

După cum s-a arătat aici, V 
activitatea Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste și a consiliilor jude
țene, orășenești și comunale 
va avea un caracter perma
nent. Ele trebuie să desfă
șoare o activitate organizată, 
să dezbată problemele princi
pale ale politicii interne și ex
terne a României, să exami
neze problemele dezvoltării a 
județelor, orașelor, comunelor, ® 
să'acționeze intens pentru tra
ducerea în viață a politicii e- 
laborate de partid pentru dez- " 
voltarea societății noastre so
cialiste.

Consiliul National al Fron
tului Unității Socialiste va a- 
vea misiunea să examineze cu A 
regularitate principalele pro- w 
bleme privind dezvoltarea Sta
tului nostru socialist in dome- A 
niul economiei, științei și cui- w 
turii. In felul acesta, progra
mul desăvârșirii construcției 
socialiste va exprima nu nu
mai adeziunea tuturor orga
nizațiilor obștești și a mase- £ 
lor largi populare, dar va în
truchipa și contribuția acesto
ra la găsirea căilor celor mai ț 
bune pentru traducerea sa in 
viată. După cum știți, tovarăși, 
de la elaborarea sau adopta- 
rea unei hotărâri și pină ia în
făptuirea ei este o cale destul 
de lungă, care cere o muncă a 
intensă ; noi considerăm că or
ganele Frontului Unstățu So- 
cialiste vor avea in viitor un 9 
cuvânt important de spus și 
vor desfășura o activitate rod- 
nică In această direcție. 9

Consiliul Național va tre
bui să examineze, de aseme- — 
Dea. principalele probleme ale W 
politicii interaațiocale a sta- 
ruhii nostru, asigurând ca po- — 
litica externă a României să 9 
corespundă pe deplin punctu
lui de vedere al organrzațif tr 
care au aderat la Fractal U- W 
nității Socialiste, intereselor 
generale ale poporului nostru. — 
și ca această politică să fie in- V 
făptuită cu hotărâre și con
secvență de toate organiza- — 
țiile de masă și obștești, de V 
toți cetățenii patriei. Este bine 
știut că Intre politica internă » 
și externă a partidului și sta- W 
tului nostru există o deplină 
unitate, că ele trebuie înfăp- 
tuite in mod unitar pentru a W 
asigura mersul ferm al pa
triei noastre pe calea desăvâr- A 
șirii construcției socialiste. W 

La baza politicii Frontului
a

(Continuare tn peg. s IH-sj V
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București, 22 — 23 noiembrie

TINERETUL
obiect de cercetare

științifică"
SIMPOZION ORGANIZAT DE CENTRUL 
DE CERCETĂRI PENTRU PROBLEMELE 

TINERETULUI

în EDITURA POLITICĂ a apărut:

NICOLAE CEAUSESCU» X
„Cuvintare la Adunarea generală a scriitorilor. 

16 noiembrie 1968 '
LBcrarci i IM poHicdtâ litr-nn tiraj flc masa

Recent creat, potrivit măsuri
lor adoptate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 29 noiembrie — 1 
decembrie anul trecut, Centrul 
de cercetări pentru problemele 
tineretului, instituție menită, așa 
cum o anunță și denumirea, să 
contribuie la fundamentarea știin
țifică a muncii educative în 
rîndul tinerei generații, își face, 
zilele acestea, debutul public, 
prin organizarea unui simpozion 
cu tema : „Tineretul—obiect de 
cercetare științifică".

Pentru amănunte privind a- 
ceastă manifestare științifică 
ne-am adresat tovarășei ELVIRA 
CINCĂ, CONSILIER AL MI
NISTRULUI PENTRU PRO
BLEMELE TINERETULUI.

— Simpozionul care va avea 
loc în Capitală, în zilele de 22—

23 noiembrie a.c. — ne-a răs
puns tov. E. Cincă la prima în
trebare — este nu numai prima 
acțiune de amploare a Centru
lui de cercetări pentru proble
mele tineretului, ci, în același 
timp, prima manifestare de a- 
cest gen ia nivel național. Ini
țiativa C.C.P.T. (Centrul de cer
cetări pentru problemele tinere
tului) va reuni cadre didactico 
din învățamîntul de toate gra
dele, specialiști, psihologi, socio
logi, medici, juriști, activiști ai 
organizației de tineret, membri 
ai cercurilor științifice studen
țești din întreaga țară și va cons
titui un important prilej de tre
cere în revista a rezultatelor u- 
nor cercetări efectuate în cursul

(Continuare în pag. a V-a)
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CUM AM CONDUS
0 ADUNARE DE
In as*.eptarea sediruei. ute- 

dștil «e ImpărțUerâ Io 
tabere. Intr-o încăpere se aflau 
fetele de la centrală, sase la 
număr. împreună cu doi mem
bri din comitet, în cealaltă, 
cinsprezece băieți de la grupul 
201 șantiere. Deși erau în aș
teptarea aceluiași eveniment, 
preocupările celor două grupuri 
erau diferite. La primul se lu
cra intens la definitivarea for
melor procedurale aie adunării, 
se puneau la punct ultimele 
^aranjamente** de culise. Din
colo se întronase tăcerea. Era 
liniștea dinaintea furtunii. Din 
cînd In cînd. dte o vorbă, a-

rancată de unul sau de altul, 
spărgea tăcerea. De discuta*, nu 
prea aveau ce. De fapt nici nu 
se prea cunoșteau între ei. 
Multi se vedeau pentru prima 
dată, unii participau pentru 
prima oară la o adunare U.T.C. 
Așa că discuțiile se purtau dez- 
lînat, vorbele erau aruncate 
cam la lntimplare. Nu-mi amin
tesc să fi retinut ceva referitor 
Ia organizație, la activitatea 
lor de colectiv. Nu știam atunci 
că de fapt nu poți să-ți spui 
părerea despre un lucru care 
nu există...

In sfirșit. după o prelungire 
cu mult peste limita sfertului 
academic, ședința a fost des
chisă. fără prea multe formali
tăți protocolare. în graba mare, 
Nicolae Tone, locțiitorul secre
tarului U.T.C. pe Trust, a și 
uitat unele amănunte procedu
rale, iar cele pe care le mai 
știa, erau și ele aproape uita
te. Așa că. atunci cînd a anun
țat ordinea de zi. a făcut-o cu 
tel mai mare calm posibil, dar 
a rostit-o pur și simplu pe dos:

Punctul 1 — alegerea noului

LEGERI
comltet U.T.C. Punctul 2 — 
prezentarea proiectului de ac
tivități și discuții (!).

Rumoarea și nedumerirea 
celor prezenti fată de năstruș
nica ingeniozitate a inversării 
ordinei de zi l-a pus însă în 
încurcătură pe conducător, ca 
și pe mine de altfel. La în
ceput nu știam ce să fac. Veni
sem aici cu totul întîmplător, 
nu eram nici delegat, nici îm
puternicit, nici reprezentant al 
vreunui organ superior, ci pur 
și simplu un observator, însă 
trebuia făcut totuși ceva și nu 
era nimeni în afară de mine 
care s-o facă. M-am hotărît să 
salvez eu situația. Insistențele 
și gesturile mele precipitate au , 
fost observate pînă la urmă de 
la masa prezidiului și atunci 
am profitat de prilej ca să 
strecor cîteva vorbe pe șoptite :

— Cred că ar fi bine să înce
peți de fapt cu... începutul. Lo
gic ar trebui să prezentați ti-

ptm

WOOD
fimni
GRIGORE HAGIU
Fac parte dintr-o genera

ție de scriitori tineri strălu
ciți. Scriitori prin vocație, 
prin destin literar, tineri mai 
mult prin întîmplare, prin 
accident biologic. Dar, prin- 
tr-o fericită coincidență, re
lația dintre valoare și vîr- 
sță se completează, se sus
ține și întregește în același 
timp. Dacă orice scriitor va
loros, se spune, este și tînăr 
în același timp, nu orice tî
năr este de la sine și un 
mare scriitor. Scriitorii ti
neri ai generației mele știu 
acest adevăr. Ei și-au asu
mat răspunderile artistice cu 
consecventă, și-au ales arta 
de înaltă și nobilă tinută. Ei 
ar fi fost tineri deci ori
cum.
(Continuare în pag. a ll-d)

ION MIHIȚ

(Continuare tn pag. a 'V-a)

IEPURILA
EUGEN BARBU

Broderii tn... fier-beton.

(Continuare 
în pag. a V-a)

trebui 
ale 

me- 
Și 
Ia

O fotografie pri
vită recent într-un 
ziar ne amintește tă 
a început sezonul de 
vînătoare la iepuri. 
Primele victime ure- 
chiate au și fost 
luate din prim-plan 
și au deschis apeti
tul pentru felurile 
cu măsline și lămîie. 
Mîine-poimîine o 
să-1 vedem pe Iepu- 
rilă țeapăn, cu o- 
chiul translucid pe 
tarabă, pus în cîntar 
și cărat către cuptor 
în plasa gospodine
lor.

N-o să ne înduio- * 
șăm tocmai acum, 
pentru că ar trebui 
să scriem un rec
viem pentru puii de 
găină, pentru cocoșii

înfulecați și pentru 
rațele pe varză. Un 
imn ar merita și 
fleicile de vacă, an- 
tricoatele și momi- 
(ele căutate la man
datari. Pentru fie
care pește saramură

rul nostru. Absurd 
vorbind, uzinele de 
ouă de la marginile 
orașelor ar 
socotite temple 
caloriilor și ar 
rita procesiuni 
flori. Mergînd

s-ar cuveni duzini 
de ode, dar uite că 
ne facem că nu știm 
nimic despre undițe, 
abatoare, praf de 
pușcă și alte mij
loace de a înjumă
tății vietățile din ju-

absurd ?i vegetalele 
ar trebui cintate 
după forfecarea sto- 
macelor noastre. Im
nuri pentru salăți, 
sonete în cinstea 
costițelor de purcel 
de lapte, o cantată

dedicată unei pulpe 
de gîscă, ce idee ! 
O simfonie atonală 
pentru* un mistreț 
văzut în vitrina u- 
nui restaurant! Gîn- 
diți-vă ce efecte de 
alămuri s-ar putea 
scoate...

Dar pentru iepuri 
ce s-ar putea face ?

Nu sînt vînător și 
nu am participat 
decît o dată la o 
astfel de ceremonie, 
în calitate de ama
tor și epigramist. 
Mărturisesc că bă
taia cu nuiaua luată 
ca novice m-a îneîn- 
tat. Vînătorii au un 
spirit de echipă demn

7
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Voi încerca să răspund, în 
parte, la întrebările „Scînteii ti
neretului” privind orele de di
rigenție; în parte, pentru că n-am 
credința că tezaurizez cea mai 
interesantă experiență ci numai 
o experiență, pentru că n-am 
convingerea că părerile mele sînt 
cele mai întemeiate. Dar o dis
cuție publică cîștigă tocmai prin 
diversitatea punctelor de vedere
exprimate.

Cea mai 
dirigenție ? 
unei ore desfășurată acum vreo 
patru ani cînd eram dirigintă a 
unei clase a Xl-a reală, clasă cu 
un nivel mediocru la învățătură. 
Situația aceasta m-a determinat 
să urmăresc anul acela în munca 
educativă, ca obiectiv principal, 
combaterea mediocrității, a unei 
anume inerții, a amorțelii intelec
tuale. Rezultatele slabe fiind in
contestabil consecința unei activi
tăți deficiente individuale a 
elevilor am axat tematica pe de
terminarea unei atitudini juste 
față de obligațiile școlare, pe for
marea deprinderilor de muncă 
intelectuală, antrenînd în urmări
rea acestui obiectiv și ceilalți 
factori interesați : organizația de 
tineret, familia. în acest sens am 
intitulat și tema orei de dirigen
ție din dlasa a Xl-a B : „Cînd te 
obișnuiești cu munca, nu mai 
poți trăi fără ea" cuvinte foarte 
adevărate și care aparțin lui Pas
teur. Am organizat ora în scopul 
de a trezi interesul conștient al 
elevilor pentru munca școlară, cu 
atît mai mult cu cît se aflau în 
ultimul an de liceu.

Elevul N. AL a prezentat un 
referat asupra vieții și activității 
lui Pasteur, după care au urmat 
completări, discuții interesante la 
care au participat, spontan, mulți 
elevi. Nici referentul n-a fost a- 
les întîmplător : N. avea posibili
tăți intelectuale deosebite, dar

interesantă oră de 
Păstrez amintirea

munca superficială care l-a ca
racterizat ca elev nu putea avea 
alte rezultate decît mediocre, 
chiar slabe. Materialul bogat, do
cumentat, demonstra necesitatea 
perseverenței și consecvenței în 
muncă. Intervențiile celorlalți e- 
levi au completat în mod fericit 
tema orei.
prestigiu 
națională 
aduse ca 
formarea 
carea ei 
cînd talentul este unit 
în concluziile trase

Nume și opere de 
din creația spirituală 
și universală au fost 
mărturii ale reușitei în 
personalității și valorifi- 
pe plan social atunci 

cu munca, 
la sfîrșitul

stringente a clasei și, ca urmare, 
a fost privită cu multă seriozi
tate ; ea a însemnat, într-un fel, 
o cotitură în viața colectivului și 
acest fapt s-a concretizat într-o 
îmbunătățire a nivelului la în
vățătură. Numărul elevilor ne
interesați a scăzut, s-a produs o 
stimulare iar după vacanța de 
iarnă, interesul pentru școală a 
crescut, frecvența s-a îmbunătă
țit, eforturile elevilor fiind mai 
bine echilibrate de ei înșiși, s-au 
înregistrat progrese vizibile în 
asimilarea cunoștințelor.

Ore de dirigenție „ideale" s-ar

tarea •— oglindă a personalității. 
Am pornit de la interesul elevilor 
față de fenomenele hippy și- free
bie — pentru a lămuri din punct 
de vedere filozofic și social-is- 
toric termeni ca „modă", „cu
rent", mișcare, .socială” și ă ve
dea cum.se reflectă în compor
tarea și ținuta diurnă. .

Ați ridicat o problemă deli
cată: „suveranitatea diriginte
lui". De doi ani a apărut o ru
brică nouă în catalog : ora educa
tivă. Rubrica, sper, nu a fost in
clusă numai pentru notarea ab
sențelor la ora de dirigenție, ci ea 
îmi apare ca o concretizare a 
seriozității cu care trebuie tratată 
această oră, deși elevii nu sînt 
notați, ca la celelalte discipline. 
Dar suveranitatea constă, cred, 
în libertatea pe care trebuie s-o 
aibă, dirigintele în organizai ea

DIRIGINTELE
suveran fără regat

orei, am subliniat necesitatea 
realizării unei concordanțe între 
aspirațiile elevilor și atitudinea 
pe care o au față de munca lor. 
Am insistat și asupra sensurilor 
sociale majore pe care elevii tre
buie să le atribuie muncii, ca 
factor de progres și atitudine 
patriotică. Am vorbit și despre 
efectele pozitive afective pe care 
le are munca asupra omului : 
momentele de bucurie, satisfac
țiile, înfrîngerile obstacolele?., sa
tisfacțiile împlinirii.

Discuțiile purtate s-au încheiat 
cu sarcina concretă, imediată a 
intensificării muncii în ultima 
etapă a trimestrului I, în perioada 
ei de vîrf, cea a tezelor.

Această oră și-a atins scopul 
pentru că a răspuns unei nevoi

putea realiza dacă și elevii și noi 
profesorii, am avea mai mult ră
gaz, Supraîncărcarea programe
lor. necesitatea parcurgerii lor la 
fiecare disciplină în parte, frî- 
nează posibilitățile unor dezba
teri mai în adincime a probleme
lor privitoare la viața, la preocu
pările adolescenților — elevii 
noștri. „Revendicăm mai mult 
timp pentru gîndirea unor ore de 
dirigenție care să nu se supra
pună activității U.T.C. și. în a- 
celași timp, să se întrepătrundă 
cu‘acestea, să le continue și să 
le completeze. Avem în perspec
tivă o oră de dirigenție la clasa 
a Xll-a E umană unde sînt diri
gintă. o dezbatere pe o problemă 
actuală, pe care am intitulat-o 
provizoriu: „Ținuta și compor-

orei sale, în alegerea și folosirea 
metodelor și procedeelor, în răs
punderea pe care și-o ia privind 
educarea colectivului încredințat. 
Asigurarea continuității în acea
stă muncă, cel puțin pe o peri
oadă de 3—4 ani, garanție a e- 
ficienței rezultatelor, perioadă în 
care dirigintele poate cunoaște 
bine particularitățile individuale, 
mediul familial, viața spirituală, 
preocupările cotidiene, concepția 
asupra vieții, sînt în fapt con
dițiile care asigură suveranitatea 
dirigintelui. Din păcate, însă, de
zideratele coexistă cu o mare fluc^ 
tuație a diriginților, cu o încorse
tare a lor cu ajutorul indicațiilor, 
planurilor, recomandărilor etc.
etc.

Oțele ,jde dirigenție mi-ătf: scos' 
la iveală, de-a hingul practicii, și 
multe surprise.’Elevi nediscipli
nați, inegali în comportare și la 
învățătură, au apărut cu totul 
alții cu prilejul acestor ore* stimu
lați de subiectele dezbătuteț de 
atmosfera generală creată. Elevul 
I.M. din clasa a XI — E, Socotit 
pînă anul acesta un „elev-pro- 
blemă“ a prezentat, timp de două 
ore consecutive în anul școlar 
trecut, viața și opera savantului 
Dr. I. Cantacuzino. Seriozitatea, 
documentarea, forma deosebită 
de expunere a materialului, pa
siunea pe carea arătat-o. în cerce
tarea vieții și operei savantului 
ne-au înfățișat un alt tînăr, un 
chip nou, necunoscut în clasă :
un adolescent preocupat de 
știință — elevul se pregătește 
pentru medicină — de proble
mele majore ale vieții. Și alți 
elevi s-au afirmat în ore de di
rigenție, cu preocupări intense și 
puncte de vedere competente în 
domeniul artelor, sportului, li
teraturii etc. Aceasta pentru că, 
dincolo de transmiterea informa
țiilor științifice ori culturale, orele 
de dirigenție trebuie să includă 
și să evidențieze valorile. morale, 
să invite la lectură, la gîndire, la 
preocupări majore.

Munca dirigintelui — poate 
cea mai complexă din cadrul 
școlii — dacă-mi este permis să 
fac o asemenea ierarhizare — nu 
se situează încă pe o platformă 
științifică destul de clară. Firește, 
profesorul diriginte pune la bază 
principiile generale ale pedago
giei dar este văduvit în prezent 
de o sinteză a experienței, de in
terpretarea științifică a acesteia, 
astfel îneît să poată stabili pe o 
bază mai sigură coordonatele 
muncii sale cu clasa, firește, în 
funcție de clasă, de particulari
tățile de vîrstă, și de alte, con
siderente. Pînă cînd vom- fi aju
tați pe acest plan, improvizăm, 
cu mai multă sau mai puțină in
tuiție, adunînd deopotrivă suc
cese și nereușite.

Prof. RODICA VIDRAȘCU
Liceul nr. 32 București

Galati

AVATARURILE
SCHEMATISMULUI

Armonie, luminozitate, modern"

OLARII DE LA
MARGINEA

Pe marginea Codului Penal, a 
Codului Familiei și a altor legi 
scrise sau nescrise ale societă
ții noastre s-a dezvoltat de la 
o vreme un fel de subliteratură, 
ai cărei autori adulmecă prin 
presă ce este „la zi" într-o ches
tiune sau alta și confecționează 
la repezeală cite o piesuță care 
„dezbate problema14 divorțurilor, 
a delapidărilor a luării de mită 
etc. etc. Totul ar fi în ordine, 
comedioarele sau melodramole- 
tele care se nasc astfel ar du
bla în chip onest și util acțiu
nea publicistică respectivă, dacă 
autorii înșiși ar fi onești și n-ar 
ambiționa la mai mult decît îi 
țin puterile. Rodica Nicolescu 
ar fi putut face din „Diavolul 
alb“ *) o obișnuită piesă de 
triunghi, ca altele o mie.~ Ea. a 
voit însă să-și spună părerile 
asupra vieții. Iar părerile ei 
sînt de o banalitate, de o pre
țiozitate și de o lipsă de stil 
față de care toți „curierii ini
milor» au dreptul să se simtă 
importanți. Piesa este o culegere 
de panseuri puerile, personajele 
se exprimă în paradigme, gene
ralizează și trag concluzii la fie
care pas, își dau reciproc lecții 
de bună purtare, își demons
trează cu insistență adevărurile 
cele mai răsuflate. Drama : un 
ins își părăsește nevasta pen
tru o jună, exact fiica judecă
toarei care va judeca procesul 
de divorț ; aceasta, la rîndul ei, 
a trăit în tinerețe o dramă ase
mănătoare, și acum, prin pute
rea exemplului personal, izbu
tește să convingă pe toți cei trei 
eroi ai aventurii să fie cuminți 
și la locul lor. Acestei povești 
nu trebuie să-i reproșăm în pri
mul rînd cantitatea de melo
dramă, ci schematismul vio-' 
lent și uscat, cu atît mai supă
rător cu cît însăși teza declarată 
(în cîteva replici) de autoare 
este că asemenea situații se re-

fuză simplificărilor rigide. Dar 
autoarea — lipsită fiind, cel pu
țin în această piesă, de simțul 
măsurii și de știința închegării 
unor caractere viabile — și-d 
anulat singură premisa teoreti
că. Ce să mai vorbim despre 
calitatea argumentelor ? Ne
vasta abandonată coase în chip 
grijuliu nasturii soțului care se 
duce să se întîlnească cu „cea
laltă", ii pregătește prăji tură 
P’-eferată în timp ce ,,cealaltă" 
î-o cumpără de la cofetărie, și 
așa mai departe.

Unii vînturâ ideea uti’ității 
so iale a unor asemenea lu
crări, care le-ar compensa inuti
litatea estetică. Este o iluzie, și 
încă una primejdioasă, căci, 
dacă n-am auzit încă de vreun 
soț evazionist care să fi revenit 
la soția legitimă în urma vizi
onării unei piese de teatru, am 
văzut în schimb mari grupuri de 
spectatori al căror gust pentrd 
teatru este viciat grav de proli
ferarea unor asemenea texte. 
Succesul lor de public este no
civ. Atentatul la gust este un 
act antisocial.

Comițînd eroarea inițială de 
a juca această piesă care tre
buia să rămînă între cartoane, 
teatrul gălățean a încercat să 
salveze ce se mai putea salva. 
Spectacolul este imaginea unui 
travaliu impresionant, care are 
într-însul un ce miraculos : 
căci convingerea și sinceritatea 
cu care actorii rostesc enormele 
platitudini ale textului ajung 
aproape să le însuflețească. Nu 
le însuflețesc cu adevărat — a- 
semenea minuni nu stau în pu
terea scenei — dar le dau măcar 
o aparență de bun gust și se
riozitate. Lucrul se datorește re
giei sobre și pe alocuri specta
culoase a lui Ovidiu Georgescu, 
decorului luminos al lui Mihai 
Tofan și maj cu seama puținilor 
interpreți : Andra Teodorescu

(care debutează cu farmec h 
spontaneitate). Constantin Săsă- 
reanu și Lavinia Teciilescu (a* 
pariții sobre, cu momente de vi
brație adevărată), Marga Georw 
gescu și Viorel Popescu (evolu
ții abile pe muchia dintre au
tenticitate și melodramă).

în unele momente ale repre
zentației, sala este generoasă cu. 
aplauzele. Adresate actorilor,. a- 
ceste aplauze isînt recompensa 
justă a unui efort disproporțio
nat. Adresate piesei, ele sînt re
gretabile.

*

Sub îndrumarea aceluiași re
gizor, cinci actori tineri — prin
tre cei mai înzestrați pe care-: 
are acest colectiv — joacă „Nic- 
nic", piesă cunoscută și comen
tată, asupra căreia nu ne mai 
oprim decît pentru a observ? 
că, spre deosebire de Rodica Ni
colescu, Anca Bursan și G‘- 
Panco cunosc proporțiile mize* 
de la care au pornit și nu 
cearcă s-o supraliciteze inutil 
și pretențios ; piesa este deci o 
comedie lirică modestă și cins
tită, cu farmec în replică, o- 
precizie în caractere, cu con
gruență în acțiune. Din a:er.: 
trei calități, ultima lipsește. In 
parte, regiei, preocupată m»-: 
mult de rotunjirea momente'?- 
disparate decît de coagularea 
lor într-o substanță dramatică 
continuă. Dar inferpreții sin: 
într-adevăr buni, joacă cu în
suflețire și cu umor, își gîndesc 
reacțiile, își gradează efectele. 
Numele lor : Mihai Mihail, Eu
gen Popescu-Cosmin. Minodora 
Condur, Mitică Iancț Romeo 
Stavăr.

SEBASTIAN COSTIN

*) Premieră pe țară la Tea
trul din Galați

CINEMATOGRAFE
COLUMNA

rulează la Patria (orele 9; 12; 
15; 18; 20.45).

„JUDOKA" — AGENT SECRET 
rulează la Republica (orele 9; 
11,45; 13,45; 16,15; 18.45; 21,15); 
Festival (orele 8,15; 10,15;
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15).

HOMBRE
rulează la Feroviar (orele 8,30; 
11: 13,30; 16; 18,30; 21); Ex
celsior (orele 9,45. 12,15) ; ora
18 COLUMNA ; Gloria (orele 
9: 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30); 
Victoria (orele 9; 11,30; 14;
16,15; 18,45; 21).

COLIVIE PENTRU DOI
rulează la Cinemateca (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează la Luceafărul (orele 9; 
11; 13; 16; 18,15; 20,30); Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30).

FETE IN UNIFORMĂ
rulează la Capitol (orele 
8,30—16,30 în continuare; 
18,45; 21); Modern (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

REGELE SUEDEZ
rulează la Lumina (orele 
9,15—15,45 în continuare; 18,30; 
20,45).

MINUNATA CĂLĂTORIE A 
LUI NILS HOLGERSSON

rulează la Doina (orele 9; 11; 
13; CÎND TU NU EȘTI ore
le 16; 18,15; 20,30).

OSCAR
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30).

LUMEA COMICA A LUI HA
ROLD LLOYD. PLIMBAREA 
LUIESOP

rulează la Timpuri Noi (orele 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15).

PRINȚESA
rulează la Grivița (orele 9—
13.30 în continuare; 15,45; 18;
20.30) ; Miorița (orele 9;
13,30; 16; 18,30; 21).

PRIN KURDISTANUL 
BATIC

rulează la înfrățirea 
15,30; 17,45; 20).

OPERAȚIUNEA SAN 
NARO

rulează la Buzești (orele. 15,30; 
18 ; 20,30) ; Progresul (orele 
15.30; 18; THERESE DES- 
QUYEROUX orele 20,30).

SAMURAIUL
rulează la Dacia (orele
16.30 în continuare ;
21); Aurora (orele 8,30;
18; 20,30).

FIUL LUI TARZAN
rulează la Bucegi (orele 9,30;
11.30 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20.30) ; Floreasca (orele 10; 12; 
14 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30) ; Arta 
(orele 9; 16.30; 18,15; 20,15).

WINNETOU (seria a IlI-a)
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18; 20,30).

PLANETA MAIMUȚELOR
rulează la Lira (orele 15 ;
17,45 : CU MlINILE PE ORAȘ 
ora 20,30) ; Volga (orele 8,45— 
13 în continuare ; 15,30 ; 18 ;
20.30) .

11,15;

SAL-

(orele

GEN-

8,30—
18.45 ; 
15,30;

TREI COPII „MINUNE" 
rulează la Drumul Sării 
15; 17,30; 20).

APA CURATIVA
rulează la Ferentari 
15,30 ; 18; 20,30).

ROATA VIEȚII
rulează la Giulești 
15,30; 18; 20.30).

NEÎNȚELESUL
rulează la Pacea (orele 
18; 20.15).

LUSTRAGIUL
rulează la Cotroceni 
15.30; 18); THERESE 
QUYEROUX (ora 20,30).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS

rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,15).

VERA CRUZ
ruîează la Melodia (orele 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 
20,45).

VIVA MARIA
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

EU TE AM IUBIT
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30).

ZORBA GRECUL
rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20,30).

POEMUL CELOR DOUA INIMI 
rulează la Munca (orele 15,30; 
18); CINE L-A UCIS PE LI
BERTY WALACE orele 20).

TARZAN, OMUL MAIMUȚA 
rulează la Cosmos (orele 16; 
18; 20).

(orele

(orele

(orele

15,45;

(orele 
DES-

(Urmare din pag. I)

Noi am străbătut întreaga istorie a socialis
mului românesc. Am intrat în această propulsie 
de energii vitale copii și iată-ne astăzi oameni 
în toată firea. Evident, perspectiva noastră, un
ghiul din care putem privi întîmplările ultimu
lui sfert de veac republican ne favorizează. 
Și nu simplul fapt că am traversat această e- 
pocă fundamentală, unică prin contradicțiile, 
frămîntările și rezolvările pe care ea le-a adus 
cu sine, ci pentru că am trăit-o, a devenit pro
priul, nostru caracter și mod de a gîndi și 
simți, ne îndreptățește s-o numim epoca noas
tră, realitatea noastră, crezul nostru. Noi am 
evoluat odată cu ea, inerțiile ei au fost și Iner
țiile noastre, căutările ei au fost și căutările 
noastre, limpezirea ei este și limpezirea noas
tră. Liniile ei de forță fundamentale, dominind 
astăzi cu claritate orizontul spiritual, au cres
cut laolaltă și în adincul oaselor noastre, dim
preună cu inima și mintea noastră, ne-au mar
cat cu un semn de naștere, sintem ale lor pe 
cît sînt și ele ale noastre. Idealurile pe care 
ne-am zbătut să le înțelegem, astăzi sînt însăsi 
mișcarea noastră reflexivă. Modificăm, pe mă
sura puterii, înțelegerii și talentului nostru 
peisajul unei realități gîndită în punctele ei de 
maximă și creatoare intensitate. Experiența 
noastră s-ar înscrie între Vîrsta de Bronz și 
Gînditorul Iui August Rodin.

Evoluția scriitoricească nu corespunde întot
deauna evoluției istorice, sau mai bine spus,

nu bxistă o suprapunere fidelă, mecanică. în 
cazul nostru însă putem vorbi, am impresia 
de o superioară sincronizare. Am avut întot
deauna, în ciuda eșecurilor de moment, ceva 
de spus, ceva uneori ocolit, dar pînă la urmă 
izbucnind cu și mai multă forță. Era talentul 
nostru la confluența cu adevărul acestei lumi

In mijlocul unei curți cu 
case mari, o firmă anunță 
că te afli în mijlocul olari
lor din Marginea, 
naștere ceramica 
M-am întrebat, nu 
cum or fi arătînd 
celor care modelează vasele 
de lut de culoarea cărbune
lui, predestinîndu-le admira
ției cunoscătorilor cu faimă. 
Privesc atent la fiecare gest 
pe care ii fac cți 10 bărbați, 
de virate diferite, stăpini 
fiecare ai unei roți de mo
delat. Roata olarului, inchi- 
zind rezonanță de poveste. 
Nimic deosebit. Talpa goală 
obligă roata să-și continue 
mersul, în timp ce degetele* 
se relaxează pe lutul umed 
invitîndu-1 mai degrabă, de- 
cit obligîndu-1, să tindă că
tre o anume formă în spațiu.

Este o fabrică în minia
tură — 42 de muncitori, băr-

Aici ia 
neagră... 
o dată, 
degetele

acum ucenic, iar Gheorghe, 
tot ucenic, nepot. Cu Ilie 
Magopăț este frate. Dumitru 
Beringhean, ieș«t la pensie, 
a fost înlocuit de fiul său, 
Arcadie, modelor de catego
ria VII, firește, foarte pri
ceput. La ardere, lucrează 
fratele lui, Vladimir, iar la 
decorare sora lor, Veronica 
Bodale.

Cînd și-au pus în gînd să 
realizeze vasnl-miracol, ola
rii pornesc de^.la boțul 
de argilă adus din carierele 
de la Satu Mare, Frătăuți 
și Derțca — sate din apro
piere. Umezită la malaxor, 
huma argiloasă ajunge pe 
roata olarului. Trei-patru 
zile așteaptă apoi uscarea 
pe rafturi. Intr-o cameră do
minată de o masă joasă, va
sul capătă semnele orna
mentale. Două grupe alcă
tuite din personal feminin

Bacău
La vîrsta maturității

BREVIARUL REPORTERULUI
bați și femei. Alături de ei, 
șase ucenici. Acesta este în
treg colectivul unității coo
peratiste organizată în 1963, 
specializată în fabricarea ce
ramicii negre de Marginea. 
Parcurg un tabel la îndemî- 
nă cu salariații cooperativei 
și mă ispitește repetarea cî- 
torva nume. \

— La început am fost doar 
trei: tatăl meu, Ilie Mago
păț, Dumitru Beringhean și 
cu mine. Au început să lu
creze, pe urmă, alături de 
membrii familiilor noastre 
și alți consăteni. _

Magopăț 
Nume cu 
mica de Marginea, 
au ieșit între timp la pen
sie. Șeful unității, 
cutorul meu, este 
Magopăț — Vasile. Iar prin 
secție, la diferite locuri de 
muncă, nume repetate sau 
transformate prin căsătorie. 
Ana este soția lui Vasile 
Magopăț, Ion este fiul lor,

și Beringhean. 
tradiție în cera- 

Bătrînii

interlo- 
tot un

lucrează în trepte. Una fi
nisează asperitățile. Cealaltă 
decorează. Uri cui prins în 
miner de lemn servește drept 
penel. Se încrustează liber, 
din imaginație. Cu o bucată 
de cremene luată din apa 
Sucevei se trasează brîie 
sau arabescuri florale. Ulti
ma treaptă, alături — Ia 
cuptoare. Două la număr, 
asemuind furnalele, 
trează în pîntecele 
cu lemn de brad, 
înainte de a ajunge i 
țiile cumpărătorului.

Aici la Marginea, 
za fluxul geneză între 10-12 
mii de piese pe lună. De la 
Marginea pornesc în mai 
mult de 20 de țări ale lumii 
vase de mărimi și forme di
ferite, ducînd în ele clipele 
surprinzător de simple dar 
tulburător de frumoase pe 
care lutul le trăiește între 
degetele olarilor săi.

TELEVIZI U
17,36 — Pentru elevi. Consultații la fizică.

— Telecronica economică.
— Curs de limba germană.
— Club XX — emisiune pentru tineret.
— Telejurnalul de seară.
— Interpreți de muzică populară.
— Documente de piatră.
— Tineri muzicieni.
— Avanpremiera.

19,00
19.30
20,00
20,15
20.30
20,50 ____ ________
21,10 — Telecinemateca : „în umbra vieții". 

Charles Boyer și Margaret Sullivan.
22,55 — Telejurnalul de noapte.

păs- 
încălzit 
vasele, 

în gra-

urmea-

N. UDROIU'

N E

Cele două decenii de activi
tate, sărbătorite recent de Tea
trul din Bacău, înseamnă bi
lanțul unor certe realizări, de
monstrează posibilități de a- 
bordare a marelui repertoriu și 
o permanentă atracție spre lu
crări contemporane, căutări 
împlinite în succese și, firesc, 
cu unele eșecuri inerente.

Cei 20 de ani ai scenei bă
căuane au fost o participare ac
tivă pentru afirmarea și conso
lidarea prestigiului teatrului, a 
influenței sale decisive în re
lația public-cultură. Eforturi 
creatoare s-au concretizat, de-a 
lungul anilor, în spectacole cu 
o recunoscută valoare, de la 
„Apus de soare“ la „Egmont" 
și „Tartuffe", de la „Romulus 
cel Mare" la „O scrisoare pier
dută". E o trupă de actori re- 
strînsă ca număr, dar puternică 
prin dăruire, înzestrată cu per
sonalități care s-au impus în 
fața publicului, începînd cu ge
nerația vîrstnică: Ion Niculescu- 
Brună, maestrul Val Mugur, 
Ernest Maftei, Mișu Rozeanu, 
completată apoi cu forțe tinere, 
care au preluat ștafeta pe un 
drum ascendent, ca Ion Bu- 
leandră, Andrei Ionescu, Kitty 
Stroescu, Ovidiu Schumacher 
— enumerarea noastră, purtînd, 
desigur, riscul omiterii.

Gongul celei de-a 21-a sta
giuni a bătut pentru premiera 
pe țară a dramei istorice a lui 
Ion Luca „Cele patru Marii" — 
semnificativ omagiu adus dra
maturgului băcăuan. Spectaco
lul, privit în imagine de an
samblu, se înscrie printr6 reu
șitele teatrului, relevînd, în 
primul rînd, omogenitatea de 
exprimare a colectivului, topi
rea în unitate a individualități
lor. Decorul, semnat de Mircea 
Marosin, emanînd un parfum 
de frescă voronețiană, impri-

mă montării conturul momentu
lui istoric, ales din anii de ma
turitate ai lui Ștefan cel Mare. 
Arta portretistică a 
Luca, cunoscută mai ___
perspectiva personajelor sale 
feminine — a căror înfruntare 
ilustrează aici o epocă — a fost 
sesizată de regizorul Nicolae 
Moldovan, permițîndu-ne, în 
ciuda unor inegalități și lun
gimi, să notăm creațiile remar
cabile ale interpreților Kitty 
Stroescu — o Voichiță cu mult 
farmec rezultat dintr-o îmbi
nare a umorului popular cu pu
ritatea sufletească a personaju
lui — Lory Cambos, impună
toare și cu prestanță în Despi- 
na, Ion Buleandră și Valeriu 
Pascu, a căror maturitate și teh
nică artistică și-au spus cu pri
sosință cuvîntul. în acest con
text, regretăm apariția striden
tă și exterioară a Măriei de 
Mangop, în interpretarea, încli
nată supărător spre manierism, 
a Eugeniei Botoșescu.

Credincios valorilor 
lui Steinbeck — ale 
drame a oamenilor 
Gheorghe Harag (se cuvine să 
apreciem aici eficiența colabo
rărilor de prestigiu în teatru), 
a semnat regia celei de-a doua 
premiere, „Oameni și șoareci". 
In decorul lui Mihai Tofan — 
rigid, pietrificat parcă, oame
nii par respinși în solitudine, 
iar intensitatea dramatismului 
izvorăște din imensa capacitate 
de visare, din dorința de fru
musețe a eroilor și tragismul e- 
șecului, al cărui suflu se simte 
în spectacol.

Modulațiile lirice, puritatea 
morală a lui tennie se pierd, însă, 
în interpretarea lui Mihai Stoices-

lui Ion 
ales în

textului 
acestei 

singuri,

tStsvîM . a-.
cu prin sublinierea datelor ex
terioare, devenind deseori arti
ficial și obositor pe parcursul 
spectacolului. Se știrbește, jn._ 
acest fel, reușita unui cuplu ale 
cărui premise sînt puse de Ion 
Buleandră — George al său 
fiind ceea ce trebuie să fie, a- 
dică muncitorul obișnuit al fer* 
melor americane, încărcat însă 
cu o forță a speranței alimen
tate de vis. Remarcăm excelen
ta compoziție a lui ' Valeriu 
Pascu în rolul tristului grăjdar 
Candy.

Ăl treilea spectacol, în aceeași 
regie, ne-a întregit privirea de 
ansamblu asupra teatrului prin 
prezentarea faimoasei piese a 
Agathei Christie — „Conacul 
singuratic** — deținătoarea re
cordului de longevitate în is
toria spectacolului englez. O 
montare care se remarcă prin- 
tr-o logică strînsă a acțiunii; 
prin consistența partiturilor ac^ 
toricesti — amintim îndeosebi 
pe Ovidiu Schumacher, Ca- 
re-și îmbogățește cu inteli
gență și farmec personajul, Con
stanța Zmeu, Kitty Stroescu și 
Andrei Ionescu — printr-o at7.. 
mosferă îmbibată de „suspense"* 
un spectacol pe linia celor moi 
împlinite realizări scenice ale; 
teatrului. r

LILIANA MOLDOVAN

P. S. Sub semnătura lui CLT- 
ISAC, secretarul literar al 
teatrului, a apărut cu prile* 
jul aniversării monografia 
„Bacău — două decenii ăe 
teatru", utilă și documentată 
mărturie asupra activității 
scenei băcăuane.

despre capodopera. Despre o capo- 
încă

Scenă din „Cele patru Marii 
de Ion Luca

Film artistic

încercînd să transformăm virtualitatea 
capodopere în fapt real. Ultimii ani cel 
au arătat că sintem în stare de acest 
Atunci, odată datoria împlinită, vom aeveni i 
poate mai înțelepți și, fără îndoială, mult mai 1 
modești. Deocamdată, atributele noastre sînt 
ambiția, orgoliul, înflăcărarea. Tenacitatea,

PERSPECTIVA

unor 
puțin, 
lucru, 

deveni

CAPODOPERELOR
trăite. Era marele respect, nu imitativ ci. pre- 
luator, pentru scriitorii noștri clasici, dintre 
cele două războaie, un Blaga. un Bacovia, un 
Barbu sau Arghezi. Era credința că acest timp 
trebuie răsplătit pe măsură. Era sentimentul 
unei posibile renașteri. Astfel ne-am format, 
în poarta acestor deschideri, ca oameni și ca 
scriitori. Astfel vom continua să evoluăm, tot 
mai egali cu sine, cu tot mai multă răspundere,

munca se mai pot învăța. Celelalte aparțin îpsă 
talentului. La vîrsta noastră, vîrstă de răscruce, 
vîrsta marilor stratificări, productivă, miracu
loasă, gîndeau, la fel, îmi place să-mi închipui, 
să cred, toți marii scriitori ; ei gîndesc și-acum 
la fel. pentru că arta, oricît de bine făcută, 
vrea mereu să se depășească, este o veșnică 
tindere și-mbrățișare, niciodată deplină, cu 
limita. /

Am vorbit . .. . .
doperă. Despre o capodoperă virtuală, 
nescrisă, dar pe cale de a fi scrisă. Nu despre 
capodoperele existente, apărute în acest tumul- 

‘ tuos. sfert de veac, pe care le știm cu toții. Nu.
Despre. capodopera necunoscută, despre acea 
carte, cuprinzînd versuri, proză, teatru, critică, 
ce urmează să apară, ce va fi tipărită și co
mentată în anii următori. Ea este cheia de 
boltă a întregii noastre obști scriitoricești, a 
întregii noastre activități. Orice cuvînt, orice 
atitudine sau fapt al nostru o are în vedere, 
în primul fînd, și cel mai stăruitor, pe ea. Ca
podopera este punctul cel mai înalt al patrio
tismului nostru. Ea va fi rodul largului demo
cratism instaurat și-n obștea noastră scriitori
cească. . <

Cred a mai fi necesar să amintim un lucru, 
Oricîte schimbări de structuri vor surveni, în 
organizarea activității scriitoricești, a editurilor 
și revistelor, factorul esențial, cel care va ști 
să se folosească din plin de ele, rămîne la urma 
urmelor, tot omul. El este nodul calitativ, ele« 
mentul dinamic, coordonator. Nu-mi pot ima
gina, în afara prezenței lui, nimic bun. Trebuie 
găsiți acei oameni care, deopotrivă cu valoarea 
și prestigiul lor de scriitori, pot crea și încu
raja climatul pentru marea, autentica litera
tură. Aș vrea să numesc în această ordine de 
idei, din multele nume ale generației mele, pe 
Nicolae Breban, Nichita Stănescu, Fănuș Neagu, 
Ștefan Bănulescu, Matei Călinescu, Adrian 
Păunescu și Cezar Baltag. Iată un minimum de 
puncte necesar unei constelații.



SClNTEIA TINERETULUI PAG. 3

CONSTITUIREA CONSILIULUI NATIONAL AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Cuvintarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

Unității Socialiste va sta pro
gramul adoptat de Congresul 
al IX-lea al Partidului Comu
nist Român — forța politică 
conducătoare a societății noa
stre — program care stabi
lește căile desăvîrșirii con
strucției socialiste în România, 
ale dezvoltării bazei materiale 
a societății socialiste. în cen
trul acestui program se află 
industrializarea socialistă — 
condiție esențială a progresu
lui multilateral al tării, al ri
dicării bunăstării poporului, 
premisă a trecerii treptate spre 
comunism — dezvoltarea agri
culturii, a științei, învățamin- 
tului, culturii, care constituie 
părți integrante ale politicii de 
făurire a socialismului și co
munismului în România. Acest 
program va trebui să devină 
programul de acțiune al Fron
tului Unității Socialiste ; pe 
acest program trebuie să ne 
bazăm activitatea, cu acest 
program trebuie să ne prezen
tăm în alegeri ! (vii aplauze).

In ce privește politica ex
ternă, este, de asemenea, de 
înțeles că Frontul Unității So
cialiste va trebui să se ba
zeze pe principiile politicii ex
terne stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului, care a 
pus în centrul activității noa
stre internaționale prietenia și 
colaborarea cu țările comuni
tății socialiste, dezvoltarea a- 
cestor relații în direcția gă
sirii căilor pentru înlăturarea 
divergențelor existente și rea
lizarea unei colaborări active 
cu toate țările socialiste ; a- 
ceasta este o condiție de bază

Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste
Agacht Neculai, director ge

neral al Combinatului side
rurgic din Hunedoara ; Agir- 
biceanu Ion, dr. în științe fi
zice, șef de secție la Institutul 
de fizică atomică din Bucu
rești ; Albert Elisabeta, studen
tă la Universitatea ..Babeș 
Bolyai" din Cluj ; Alexe Ilie, 
vicepreședinte al Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Mește
șugărești ; Alexe Vasile. ge
neral locotenent; Amăriuța 
Ion, student, vicepreședinte al 
Consiliului V.A.S.R. : Andro- 
nache Ileana, operatoare la 
Uzinele de fire sintetice din 
Săvinești ; Angelescu Mircea, 
președintele Consiliului 
U.A.S.R. ; Anton Ion, profesor, 
șef de catedră la Institutul 
politehnic din Timișoara ; An- 
toniu Costache, actor, recto
rul Institutului de artă tea
trală și cinematografică, pre
ședintele Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile tea
trale și muzicale ; Apolzan 
Virgil, tehnician la cooperati
va ..Tehnica Nouă“ din Sibiu : 
Apostol Gheorghe. ipembru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R. : Apostu 
George, sculptor, membru al 
Comitetului de conducere al 
Uniunii artiștilor plastici; Ar- 
vinte Vasile, conferențiar uni
versitar, decanul Facultății de 
filologie a Universității din 
Iași ; Baba Cornelia, pictor, 
membru al Biroului Uniunii 
artiștilor plastici, profesor '.a 
Institutul de arte plastice ..Ni- 
colae Grigorescu- din Bucu
rești ; Balalia Dumitru, prim- 
seoretar al Comitetului jude
țean Prahova al P.C.R.. pre
ședintele Comitetului execuriv 
al Consiliului popular jude
țean : Balasz Viorel, medic, 
circumscripția sanitară Gher
la, Cluj ; Balogh Edgar, profe
sor la Universitatea Babeș- 
Bolyai. redactor-șef adjunct al 
revistei „Korunk“. Cluj ; Ba- 
nyai Lazlo, profesor la Univer
sitatea din București; Barbu 
Floarea, președinta Cooperati
vei agricole de producție Cer- 
nâtu, județul Teleorman ; Ba- 
rosa Maria, croitoreasă la
fabrica de blănuri 
Oradea ; Bădăran 
maistru la fabrica 
menți Bîrlad ;
Nicolae. arhitect, 
tele Comitetului 

„1 Mai", 
Costică 

de rul- 
Bădescu 

președin- 
de Stat

pentru Construcții, Arhitec
tură și Sistematizare; Bă
lan Gheorghe, președintele 
Uniunii Cooperativelor meș
teșugărești din municipiul 
București ; Beiu Jan, director
general al Uzinei „Grivița 
Roșie". București ; Bele Ra- 
fila, țesătoare la Uzina tex
tilia „30 Decembrie", Arad ; 
Beiigan Radu, actor, directo
rul Teatrului de Comedie, 
București ; Berger Wilhelm, 
compozitor, membru al Uniu
nii compozitorilor ; Binder 
Herman, vicar la Episcopia 
Evanghelică Confesiunea
Augustiană, Sibiu ; Bîrlea 
ștefan, inginer, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice ; 
Bîrsan Pipu George, șeful 
serviciului tehnic al Uzine
lor de tractoare Brașov ; Bla- 
ga Lucia, președinta Comite
tului județean al femeilor,
Gorj ; Blaj Gheorghe, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Maramureș al P-C-.R., 

a afirmării forței și rolului 
sistemului socialist pe plan 
mondial (vii aplauze). Frontul 
Unității Socialiste va trebui să 
desfășoare o susținută activi
tate pentru sprijinirea luptei 
de eliberare națională, pentru 
colaborarea cu toate forțele și 
mișcările antiimperialiste de 
pe toate continentele — vă- 
zînd în aceasta una din direc
țiile principale ale activității 
sale pentru unirea forțelor 
progresului și păcii în lume 
(vii aplauze).

Frontul Unității Socialiste 
va sprijini neabătut politica 
externă a țării noastre pri
vind dezvoltarea legăturilor 
cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială, ații din 
Europa, cit și de pe celelalte 
continente, văzînd în aceasta 
o sarcină importantă în lupta 
pentru prietenie și colaborare 
cu toate popoarele, pentru asi
gurarea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur des
tinele, fără imixtiuni din a- 
fară. Frontul Unității Socia
liste trebuie să așeze la baza 
politicii externe principiile — 
care se afirmă tot mai mult 
pe plan mondial — ale egali
tății în drepturi, respectului 
independentei și suveranității 
naționale, neamestecului în 
treburile interne, principii 
trainice care asigură colabo
rarea și pacea în lume (vii 
aplauze). Cu aceste principii 
ale politicii noastre externe va 
trebui să ne prezentăm în 
fața întregului popor în ale
gerile care urmează să aibă 
loc la începutul anului viitor 
(aplauze puternice).

președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
județean ; Blandiana Ana. 
scriitoare, membru în Comi
tetul de conducere al U- 
niunii Scriitorilor, redactor la 
revista „Viața studențeas- 
că“, București : Boboș Ște
fan. prim-secretar al Co- 
mitetului județean Neamț 
al P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al Con
siliului popular județean: 
Bobu Emil, prim-secretar al 
Comitetului județean Sucea
va al P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al Consi
liului popular județean; Bog- 
za Geo, academician, membru 
al Biroului Comitetului de 
conducere al Uniunii Scrii
torilor ; Bolojan Victor» 
prim-secretar al Comite
tului județean Bihor al 
P.C.R., președintele Comite
tului executiv, al Consiliului 
popular județean : Borănescu 
Geta, muncitoare la Combina
tul de industrializare a lem
nului Focșani ; Bordei an u 
Viorica, studenta. Universita
tea Iași : Braniș LadisLau. 
prim-secreiar al Comitetului 
județean Harghita al P.C.R. 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
județean ; Breitenhofer An
ton. scriitor, redactor-șef ai

Buftea Ion, președintele

Bughici S im ion. pre—
ședințele Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum ; 
Bana Alexandra, președintele 
comitetului sindical al Com
plexului C F.R. T—-yeira ; 
Buzatu Stzna. secretară a 
Consiliului National al Femei
lor ; Călinescu Ștefan, secre
tar al Consiliului sindical ju
dețean Ilfov; Calueoesra 
Ionel, secretar general al U- 
niunli Societăților de Științe 
Medicale ; Ceauțesca NieeUe. 
secretar general al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România; Chirescu 
Ion. compozitor, membru in 
Biroul Uniunii Compozito
rilor, profesor consultant 
la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu*, București ; Cio
banii Lina, prim-secretar 
al Comitetului de partid 
al sectorului 2, București; 
Cioroiu Nicolae. directorul 
Muzeului de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revo
luționare șl democratice din 
România ; Cîrcei Ion, adjunct 
de șef de secție la C.£. al 
P.C.R.; Cirțină Constantin, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Brașov; 
Coman loan, general-locote- 
nent, secretarul Consiliului 
Politic Superior al Forțelor 
Armate, adjunct al ministru
lui Forțelor Armate ; Coman 
Teodor, prim-secretar al Co
mitetului județean Tulcea al 
P.C.R., președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular județean ; Constanti- 
nescu Petre-Iași, academician, 
președintele Uniunii Societă
ților științifice ale cadrelor di
dactice ; Constantinescu Vio
rica, țesătoare la fabrica „Do
robanțul", Ploiești; Cotoț 
loan, secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România ; Co- 
valiu Ion-Brăduț, pictor, pre
ședintele Uniunii artiștilor 
plastici; Crăciun Constanța, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat; Crișan Adalbert, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Bistrița -Năsăud al

Desigur, tovarăși, în cadrul 
activității sale internaționale, 
Frontul Unității Socialiste, ca 
organizație largă, reprezenta
tivă, a societății noastre, va 
trebui să stabilească legături 
cu o serie de mișcări și de or
ganizații similare, atit din țări 
socialiste, cît și din celelalte 
țări ale lumii. în felul acesta, 
Frontul Unității Socialiste își 
va aduce contribuția la dez
voltarea și întărirea solidari
tății internaționale.

In legătură cu constituirea 
Frontului Unității Socialiste 
aș propune, atit Consiliului 
Național, constituit astăzi, cît 
și conducerilor organizațiilor 
care au aderat la Frontul U- 
nității Socialiste, și care sînt 
prezente aici, să consfințim 
crearea Frontului Unității So
cialiste printr-un act consti
tutiv. Acest act să fie semnat 
de către reprezentanții tuturor 
organizațiilor care au hotărît 
să formeze Frontul Unității 
Socialiste, spre a-i da și mai 
multă tărie, reprezentind un 
angajament juridic .dacă vreți, 
dar, în primul rind. politic 
— angajament de a acționa în 
strînsă unitate pentru înfăp
tuirea întregului program de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste în România, pentru ri
dicarea țării pe culmi tot 
mai înalte, de progres și civi
lizație. penttp întărirea inde
pendenței și suveranității pa
triei noastre (vii și îndelungi 
aplauze). Interpretez aplauze
le dumneavoastră ca o apro
bare a acestei propuneri (din 
nou aplauze puternice).

Vă rog să-mi dați voie să

lei de

P.CJU președintele Comitetu
lui executiv ■ al Consiliului 
popular județean ; Crist eseu 
Dan. director tehnic al Diree- 

latizare, arhitec
tură și proiectare a construc
țiilor Brașov, președintele fi
lialei Uniunii arhitecților; 
Croitora Maria, vicepreședin
te al Consiliului sindical din 
comerțul de stat și cooperația 
de consum ; Daicoviciu Con
stantin, academician, membru 
al Consiliului de Stat; Dan 
Teofil. maistru chimist, Com
binatul chimic din Bor- 
zești : Dănică Petre, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Vîlcea al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular jude
țean ; Dănilă Aurelia, preșe
dinta Comitetului județean al 
femeilor Cluj ; Dănilă Vasile 
Ion, maistru la Combinatul de 
industrializare a lemnului Su
ceava ; Daniliuc Maria, asis
tentă de ocrotire la policlinica 
Iași; Dăscălescu Constantin, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R„ pre- 

exe
al

de ar
ii

■iior

popular jude- 
; Deleanu Nicolae. scrii- 
membru al Uniunii Seril
or : Demeter loan, profesor 
uS'i^'-Babeț-Beiya:* din 
: Damian Ascanio. profesor 

rectorul Institutu- 
—ură din Bucu- 
jedinte al t
Dimitriu George- 
Cooperativa agri

colă de producție Muntenii de 
Sus, juderul Vaslui : Dincules- 
cu Constantin, inginer, profe
sor la Institutul politehnic din 
București, președintele Consi
liului Național al 
ți Teh-.Kier.ilor; Dobra Mar
eei. președintele Cooperativei 
agrierve de producție Girbov, 
județul mov : Dobre Constan
tin. inginer la întreprinderea 
de prestâri Pitești; Dobrescu 
Miu, prim-secretar al Comite
tului județean Iași al P.CJt, 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean : Dobrin Tamara, pro
fesor universitar, prorector al 
Universității din București; 
Dobrovici Simion. prim-secre
tar al Comitetului județean 
V ran cea al P.CJ1., președintele 
Comitetului executiv al Consi
liului popular județean : Doi- 
cescu Octar, profesor universi
tar la Institutul de arhitectură 
din București, vicepreședinte 
al Uniunii arhitecților; Dolgu 
Gheorghe. ziarist, redactor-șef 
al revistei „Viața economică" : 
Dragomir Ștefan, secretar al 
Consiliului sindical județean 
Dolj; Dragoș Nicolae, ziarist, 
redactor-șef al ziarului „Scîn- 
teia tineretului* ; Drăgan Ma
rin, prim-secretar al Comite
tului județean Teleorman al 
P.C.R., președintele Comitetu
lui 
popular 
Mircea, 
țiar 
al Institutului de 
trală și cinematografică din 
București;
hai, inginer, 
manent al 
vernamentale 
re < 
cui ;
prim-secretar al Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R. 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
județean ; Duca Aurel, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R., președin
tele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean ; 
Duda Iuliana, profesoară la 
Liceul industrial din Reșița ;
Duminică Petre, prim-secretar 

executiv al 
județean 
regizor, 

universitar.

Consiliului 
; Drăgan 

conferen- 
prodecan 

artă tea-

Mi- 
per- 
gu- 

dota- 
cal-

Drăgănescu 
secretar 
Comisiei 
pentru 

cu echipament de
Drăgoescu Constantin,

exprim mulțumiri pentru ale
gerea mea ca președinte al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, și să 
asigur Consiliul Național că 
mă voi strădui să-mi îndepli
nesc cît mai bine și într-un 
mod cît mai democratic aceas
tă însărcinare (vii aplauze).

Cred că membrii Biroului 
Executiv, aleși astăzi, îmi dau 
mandatul să vă mulțumesc și 
in numele lor, asigurîndu-vă 
că Biroul Executiv va lucra ca 
un organ colectiv, căutind să 
răspundă încrederii pe care 
i-ați acordat-o (vii aplauze).

în încheiere, doresc, încă o 
dată, să exprim convingerea 
noastră, a tuturor, că toate 
organizațiile participante la 
Frontul Unității Socialiste, cît 
și reprezentanții marilor între
prinderi, unități agricole și in
stituții, personalitățile cultu
rale, științifice, și din dome
niul cultelor, care fac parte di» 
Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste, vor ac
ționa cu toate forțele pentru 
dezvoltarea multilaterală a pa
triei, pentru înfăptuirea nea
bătută a politicii partidului 
nostru — politică care cores
punde pe deplin intereselor 
vitale ale întregului nostru 
popor (vii ți puternice aplau
ze).

Urez conducerilor tuturor 
organizațiilor de masă și ob
ștești prezente aici, ca și tu
turor membrilor Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, succes deplin în ac
tivitatea lor ! (Aplauze pu
ternice, îndelungi). • 

al Comitetului județean Argeș 
al P.C.R., președintele Comite
tului executiv al Consiliului 
popular județean ; Dumitrescu 
ion. compozitor, profesor, șef 
de catedră la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu" din 
București, președintele Uniu
nii compozitorilor; Durian 
Ana, muncitoare la Uzinele 
..Electronica" din București ; 
Eisenburger Eduard, ziarist, 
redactor-șef al revistei „Kar- 
paten Rundschau", președin
tele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ger
mană din Republica Socialistă 
România ; Enache Marin, in
giner la Uzinele „23 August", 
București; Făsui Ilie, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Caraș-Severin al P.C.R., 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
județean ; Fătu Lucian, ju
rist, președintele Tribunalului 
județean Suceava; Fazekas 
Janoș. membru al Comitetului 
Executjv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri ; Filip Marin, teh
nician la Combinatul chimic 
Govora, județul Vîlcea; Flo- 
rcscu Mihail, inginer, vice
președinte al Consiliului Eco
nomic ; Fodor Octavian, pro
fesor. doctor, directorul Insti
tutului de medicină al filialei 
din Cluj a Academiei; Fran- 
cisc Augustin, conducătorul 
Arhiepiscopiei romano-catoli- 
ce din București ; Gabos Zol- 
tan, profesor universitar, de
canul Facultății de fizică a 
Universității „Babeș-Bolyai* 
din Cluj ; Gavrilă Ținea, 
membră a Cooperativei agri
cole de producție Chirnogeni. 
județul Constanța ; Gavrfles- 
eu Nicolae. prim-secretar al 
Comitetului județean Sibiu al 
P.CJU, președintele Comite
tului executiv al Consiliului 
popular județean ; Gheorghi- 
șan Dumitru. prim-secretar 
ai Comitetului municipal 
U.T.C. București; Ghicea 
Gheorghe, prim-secretar al 
Comitetului județean. Boto
șani al P.B.R., președinte- 
ie Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean ; 
Giosan Nicolae. inginer, pre
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculturii : Gâdea Suzana. 
profesor universitar, prorector 
al Institutului politehnic Bucu
rești, președinta Consiliului 
Național al Femeilor; Gollner 
Carol, cercetător la filiala din 
Cluj a Academiei; Grădinara 
Tatiana, locțiitor al secreta
rului Comitetului municipal 
U.T.C Bacău ; Grigoriu Ele
na. președinta Comitetului ju
dețean al femeilor Ilfov ; Gri- 
goriu Theodor. compozitor, 
membra în Biroul Uniunii 
Compozitorilor; Groza Mia, 
lector universitar, vicepreșe
dintă a Consiliului Național 
al Femeilor; Guină Nicolae, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.; 
Guzu Vasile, brigadier la 
Cooperativa agricolă de pro
ducție Jlrlău, județul Brăila ; 
Hamar Marton, doctor în 
științe, șef de laborator la In
stitutul de protecție a plante
lor București; Haș Teodor, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Arad al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular jude
țean ; Henrich Adrian, secre
tar al Consiliului sindical ju
dețean Caraș-Severin ; Herța 
Leontina, vînzătoare la între
prinderea comercială Bistri
ța ; llomoșteanu George, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Alba al P.C.R., președin
tele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean ; 
Hulubei Horia, academician, 
președintele Comitetului pen
tru energie nucleară ; Huțan 

Ana, contabil șef la coopera
tiva de consum Leorda, jude
țul Botoșani; Ichim loan, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Bacău al P.C.R-, 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
județean ; Iftodi Constantin, 
inginer, vicepreședinte al U- 
niunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție ; 
Ignat Nestor, redactor-șef ad
junct la revista „Lupta de 
clasă", președintele Uniunii 
ziariștilor; Ilie Ion, lector la 
Universitatea București ; Ilies
cu Ion. prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului; Ion 
Gheorghe, general-colonel, 
prim-adjunct al ministrului 
Forțelor Armate ; Ionescu A- 
lexandru, ziarist, prim-ad- 
junct al redactorului șef al 
ziarului „Scinteia" ; Ionescu 
Petre, prim-secretar al Comi
tetului județean Constanta al 
P.C.R., președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular județean; Ionescu 
Stelian, membru în Biroul per
manent al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție; Ionescu Tudor, 
profesor la Institutul politeh
nic din^București ; Ioniță Ion, 
general-colonel, ministrul For
țelor Armate ; Iovauovici Mi
lan, ziarist, redactor șef al 
ziarului „Pravda" din Timi
șoara, președintele Consiliului 
județean Timiș al oamenilor 
muncii de naționalitate sîrbă ; 
Ivanovici Dumitru, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R. ; Jebelea- 
nu Eugen, scriitor, membru al 
Biroului Comitetului de con
ducere al Uniunii Scriitorilor; 
Joja Athanase, academician, 
vicepreședinte al Academiei, 
membru al Consiliului de 
Stat; Jugurică Constantin, 
arhitect, șef de atelier la In
stitutul „Proiect-București", 
Kiraiy Carol, prim-secretar al 
Comitetului județean Covasna 
al P.C.R.. președintele Comite
tului executiv al Consiliului 
popular județean; Kovacs 
Gyorgy. scriitor, redactor-șef 
al revistei .Jgaz Szo", Tg. 
Mureș, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale ; Ko
vacs Gyorgy. actor la Teatrul 
de Stat din Tg- Mureș; La- 
moth Peter, conferențiar uni
versitar la Institutul politeh
nic din Timișoara; Laslău 
Ion. prim-secretar a! Comi
tetului județean U.T.C. Alba ; 
Laszlofi Aladar, scriitor, mem
bru in Comitetul de conducere 
al Uniunii Scriitorilor, redac
tor la revista „Napsugar" din 
Cluj ; Levente Mihai, directo
rul Institutului de cercetări 
economice din București; Lică 
Gheorghe, maistru la Uzinele 
„Electroputere" din Craiova ; 
Maciu Vasile, profesor univer
sitar la Universitatea din 
București; Macovei Alexan
dru Pompiliu, arhitect, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă ; 
Manea Anton, directorul Cen
trului • de documentare 
al Ministerului Muncii ; 
Manea Ion, membru al Coope
rativei agricole de producție 
Moțâței, județul Dolj; Maros 
Țiberiu, prorector al Institu
tului medico-farmaceutic din 
Tg. Mureș ; Marinescu Mihai, 
inginer, ministrul industriei 
construcțiilor de mașir.i: Mar
tin Vasile, președintele Uniu
nii județene a cooperativelor 
agricole de producție. Ialomi
ța ; Mateescu Constantin, 
prim-vicepreședinte al Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum : Maurer Ion Gheor
ghe. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al CC al P.CJU. pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România : Mănâilesru Dumi
tra. președintele Cooperativei 
de consum Neboiu. județul 
Buzău : Mărculescu Eleonora, 
președinta Comitetului jude
țean al femeilor Galați : Măr- 
gineanu Ion. ziarist, redactor 
șef al ziarului „România Li
beră* : Mihai Nicolae. prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Brăila al P.G.R., preșe
dintele Comitetului executiv 
al consiliului popular jude
țean ; Milcu Ștefan, academi
cian, profesor doctor, vicepre
ședinte al Academiei; Milita
re Nicolae, general locotenent; 
Minges Roland, inginer, doc
tor, conferențiar la Institutul 
politehnic din Timișoara • 
Mindrescu Anatol, critic de 
artă, membru in Biroul Uni
unii artiștilor plastici, redactor 
șef al revistei „Arta" ; Mla- 
din Nicolae, mitropolit al Mi
tropoliei ortodoxe a Ardealu
lui ; Moga Ioachim, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
județean Hunedoara : Moises- 
cu Justin, mitropolit al Mi
tropoliei ortodoxe a Moldovei 
și Sucevei ; Monoreanu Gheor
ghe, tehnician la întreprinde
rea forestieră din Fălticeni: 
Moraru Nicolae, președintele 
Comitetului Uniunii sindicatu
lui din întreprinderile meta
lurgice și construcții de mașini; 
Murgeanu Gheorghe, profesor 
universitar Ia Universitatea 
din București; Muscă Gavrilă, 
inginer, directorul Institutului 
de cercetări petrochimice din 
Ploiești; Mustățea Mihalcea, 
secretar al Comitetului jude
țean U.T.C. Vrancea ; Nag.v 
Iuliu, episcopul Episcopiei re
formate Cluj ; Năstase Con
stantin, maistru la Exploa
tarea minieră Lupeni ; Necula 
Gheorghe, prim-secretar al 
Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R., președintele Comite
tului executiv al Consiliului 
popular județean ; Nedelcu 
Mircea, maistru la Uzina de

automobile din Pitești; Ne- 
mecek Iosif, rectorul Insti
tutului de teologie ramano- 
catolic din Alba Iulia ; Neni- 
țescu D. Costin, academician, 
directorul Institutului de chi
mie organică al Academiei ; 
Nestorescu Nicolae, profesor 
doctor, președintele Uniunii 
Societăților de Științe Medi
cale ; Niculcscu Mizil-Paul, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al 
P.C.R. ; Nițulescu Stelian, ju
rist, președintele Asociației 
juriștilor; Olah Dumitru, 
jurist, procuror șef al Procu
raturii județului Bihor; O- 
nescu Cornel, ministrul afa
cerilor interne ; Oniga Emil, 
directorul general al Uzine
lor de tractoare din Brașov ; 
Opriș Iosif, inginer, directorul 
general al Uzinelor de con
strucții de mașini din Reșița ; 
Oșan Gheorghe, inginer la 
Uniunea județeană a coope
rativelor agricole de produc
ție Satu Mare ; Paloș Gheor
ghe, prim-secretar al Comi
tetului județean Gorj al 
P.C.R., președintele Comite
tului executiv al Consiliului 
popular județean; Pană 
Gheorghe, prim-secretar al 
Comitetului județean Brașov 
al P.C.R., președintele Comi
tetului executiv al Consiliu
lui popular județean ; Papp 
loan, tehnician la Fabrica de 
încălțăminte „Solidaritatea" 
din Oradea; Papp Laszlo, 
episcop, Episcopia reformată 
Oradea ; Pascu Maria, mem
bră a Cooperativei agricole 
de producție din comuna So- 
poca, județul Buzău; Pascu 
Ștefan, profesor universitar, 
rectorul Universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj ; Păunescu 
Gheorghe, inginer, vicepre
ședinte al Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de 
producție Olt; Penescu Cor- 
neliu, profesor universitar, 
decanul Facultății de auto
matică a Institutului po
litehnic din București; 
Peterfi Istvan, academician, 
prorector la Universitatea 
„Babeș-Bolyai" din Cluj, pre
ședintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară din Republica Socialistă 
România, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat; Petb Ilo
na, profesoară, președinta Co
mitetului județean al femeilor, 
Harghita ; Petre Constantin, 
șef de brigadă la Exploatarea 
minieră Lupeni ; Petrescu 
Gheorghe, secretar al Consiliu
lui Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România ; 
Petrescu Gheorghe, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Dolj a! P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al Con
siliului popular județean ; Phi- 
lippide Alexandru, academi
cian. președintele Secției de 
literatură și artă a Academiei; 
Pilly Nicolae, tehnician la U- 
zinele Călan : Pintilie Aneta, 
contabilă la cooperativa agri
colă de producție Boroaia, jude
țul Suceava : Pire Alexandru, 
profesor universitar, decanul 
Facultății de filologie a Uni
versității din Craiova; îirvu- 
lescu Constantin, președintele 
Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C-R.; Pop Carol, protopop al 
Protopopiatului ortodox Baia 
Mare : Pop Corfolan, prim-se- 
crerar a! Comitetului munici
pal de partid Timișoara ; Pop 
Irina, laborantă Ia Uzinele chi- 
mico-metalurgice din Baia Ma
re ; Pop Iuliana inginer, di
rector adjunct la Școala profe
sională de mecanizare a agri
culturii din Zalău : Pop Nico
lae, inginer la Uzina de prelu
crare a maselor plastice Bucu
rești : Pop Simion, scriitor, 
membru al Uniunii scriitorilor; 
Pop Simion. inginer, directorul 
Institutului „Proiect Bucu
rești* : Pop Vaier, membru al 
cooperativei agricole de pro
ducție Viișoara. județul Bistri
ța-Năsăud : Pop Valeria, zia
rist președintele Comitetului 
de Radio și Televiziune ; Popa 
Dumitra, membru supleant al 
Comitetului Executiv al CC, al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal - de partid 
București, primarul general al 
Capitalei; Popa Magdalena, 
balerină la Opera Română ; 
Popescu Dumitru Radu, scrii
tor, membru în Comitetul de 
conducere al Uniunii Scriitori
lor, secretar a! filialei din 
Cluj a Uniunii Scriitorilor; 
Popescu Georgeta, medic la 
Sanatoriul Mînăstirea Dealu
lui, județul Dîmbovița; Po
pescu Ion Gopo, regizor, vice
președinte al Asociației ci
neaștilor din România; Po- 
povici Titus, scriitor, membru 
al Uniunii Scriitorilor; Potop 
Vasile, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R. ; Popov 
V. Mihai, doctor inginer, șef 
de secție la Institutul de e- 
nergetică al Academiei ; Po
pescu Cornel, vicepreședinte 
al Uniunii județene a coope
rativelor agricole de producție 
Brăila; Popescu Puțuri Ion, 
directorul Institutului de stu
dii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R. ; Pre
da Marin, scriitor, vicepre
ședinte al Uniunii Scriitorilor ; 
Purcărea Mircea, sondor la 
schela de extracție Găiești t 
Radu Tudor, președintele co
operativei agricole de produc
ție din comuna Bragadiru, ju
dețul Teleorman ; Rațiu Ma
ria, inginer la Uzinele textile 
din Botoșani : Râdulescu Ilie, 
șef de secție la C.C. al P.C.R. ; 
Răduleț Remus, academician, 
directorul Institutului de e- 
nergetică al Academiei ; Rî-
peanu Valeriu, critic literar, 
redactor-șef adjunct la ziarul 

„Scînteia" ; Rend Dezideriu, 
președintele cooperativei agri
cole de producție Band, jude
țul Mureș ; Roman Ion, ingi
ner, • directorul Institutului de 
cercetări tehnologice pentru 
procese specifice industriei 
construcțiilor de mașini 'din 
București ; Roman Valter, di
rectorul Editurii politice : Ro- 
setti Alexandru, academician, 
directorul Centrului de cerce
tări fonetice și dialectale al 
Academiei; Roșianu Mihail, 
președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S. ; Roșu Gheor
ghe, prim-vicepreședinte al U- 
niunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție ; 
Roth Simion, președintele co
operativei agricole de produc
ție Miercurea, județul Sibiu : 
Rosen Mozes, rabinul șef al 
cultului mozaic din Republi
ca Socialistă România : Ruha 
Ștefan, solist concertist al 
Filarmonicii din Cluj ; Rus 
Georgeta, muncitoare Ia U- 
zina de piese auto Colibași; 
Rus Vasile, prim-secretar al 
Comitetului municipal de par
tid Tirgu Mureș ; Rusu Oli
viu, profesor inginer la Insti
tutul politehnic din București; 
Sandu Constantin, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Olt al P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular județean ; Savin 
Ion, prim-secretar al Comite
tului județean Vaslui al P.C.R., 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
județean : Savin Stelian, zia
rist, redactor-șef al ziarului 
„Viață nouă" din Galați : 
Schafer Elfriede, membră a 
Cooperativei agricole de pro
ducție Teremia Mare, județul 
Timiș : Selea Gheorghe. lăcă
tuș la Uzinele de aluminiu din 
Slatina : Sencovici Alexandru, 
ministrul industriei ușoare; 
Sigismund Toduță, compozi
tor, profesor la Conservato
rul „Gheorghe Dima“ din 
Ciuj ; Sima Gheorghe, maistru 
la întreprinderea de mecani
zare a agriculturii Chirnogeni, 
județul Constanța ; Sima Paul, 
pictor, membru în Comitetul 
de conducere al Uniunii ar
tiștilor plastici ; Simionescu 
Cristofor, academitflan, recto
rul Institutului politehnic, din 
Iași, președintele filialei din 
Iași a Academiei, membru al 
Consiliului de Stat; Simka Io- 
landa, repansatoare Ia Fabri
ca de postav din Brașov ; Sîr- 
bu Ion, prim-secretar al Co
mitetului județean Buzău al 
P.C.R., președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular județean: Solomon 
Nicolas, student la Institutul 
agronomic din București ; 
Stancu Zaharia, academician, 
președintele Uniunii Scriitori
lor; Stănescu Ion, președin
tele Consiliului Securității 
Statului ; Ștefănescu Marcel, 
președintele Comitetului sindi
cal al Combinatului siderurgic 
din Galați; Ștefănescu Ște
fan, doctor în științe istorice, 
director adjunct științific la 
Institutul de istorie „Nicolae 
Iorga" al Academiei; Ștefă
nescu Teodor, președintele U- 
niunii județene a cooperative
lor agricole de producție Bu
zău : Stejereanu Elena, con
tabilă la Cooperativa agricolă 
de producție Ardusat, județul 
Maramureș : Stoica Gheor
ghe, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.CJl„ membru al Con
siliului de Stat: Stoica 
Gheorghe, secretar al C.C. al 
U.T.C ; Stroie Maria, ingineră 
la întreprinderea „Drapelul 
roșu* din Sibiu ; Surugiu Ior
dan, electromecanic la Combi
natul siderurgic din Galați ; 
Suta Lucia, jurist, consultant 
principal Ia Ministerul Justiți
ei ; Szabo Adalbert, strungar la 
Uzinele. „înfrățirea* din Ora
dea ; Szilagyi Dezideriu. ziarist, 
redactor-șef al ziarului „E18- 
re* ; Szilagyi Domokos, scrii
tor, colaborator Ia ziarul „E- 
15re“ ; Șandra Andreia, profe
soară la Liceul nr. 4 din Iași; 
Takacs Ludovic, profesor uni
versitar, membru al Consiliu
lui de Stat; Tașcă Aurica, teh
nician la Institutul petrochimic 
din Ploiești ; Tăbîrcă Nicolae, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Dîmbovița al P.C.R., 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean ; Teclu Iacob, general 
de armată, președintele Comi
tetului organizatoric al vetera
nilor din războiul antifascist, 
membru al Consiliului de Stat; 
Telescu Mihai, prim-secretar al

(Urmare din pag. I)

Marin, Fazekas Janoș, Gâdea 
Suzana, Grozea Mia, Iliescu 
Ion, Ignat Nestor, Moraru Ni
colae, Niculescu-Mizil Paul, 
Nicolescu Miron, Nestorescu 
Nicolae, Peterfy Istvan, Radu
lescu Ilie, Stoica Gheorghe, 
Stancu Zaharia, Voitec Ștefan, 
Vîlcu Vasile, Vasilichi Gheor
ghe.

In continuare, adunarea a 
ascultat propunerile prezentate 
de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil privind participarea 
Frontului Unității Socialiste la 
alegerile de deputați in Marea 
Adunare Națională și în con
siliile populare care vor avea 
loc. așa cum s-a anunțat, la 2 
martie 1969.

Consiliul Național a hotărît, 
în unanimitate ca toate orga
nizațiile care alcătuiesc Fron
tul Unității Socialiste să parti
cipe împreună^ in cadrul aces

Comitetului județean Timiș
P.C.R.. președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular județean Timiș ; Teo- 
dorcscu Nicolae, academician, 
vicepreședinte al Societății de 
științe matematice ; Teodores- 
cu Rodica. profesoară la Liceul 
nr. 1 din Timișoara ; Tcșu Ion, 
membru al Biroului permanent 
al Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Produc
ție : Titicu Anton, președintele 
Cooperativei agricole de pro
ducție Palazu Mare, județul 
Constanța: Tirnovan Paul,
maistru la Combinatul chimico- 
metalurgic din Baia Mare; To
ma Dumitru, președintele Coo
perativei agricole de producție 
Panciu, județul Vrancea ; To
ma Spiridon, maistru ;la Uzi
nele „1 Mai" din 1 loiești ; To- 
mescu Damian Vasile, muzico
log. membru în Biroul U- 
nlunii compozitorilor, redac
tor-șef al revistei „Muzica" ; 
Trică Gheorghe, inginer, di
rectorul general al Uzinelor 
„Steagul Roșu din Brașov; 
Tudorache Olga Maria, actriță 
la Teatrul Mic din București ; 
Tudoran Marin, inginer, direc
torul întreprinderii agricole 
de stat Medgidia, județul Con
stanța ; Tudose Aurora, pro
fesoară la Liceul nr. 8 din 
Iași ; Tulai Laurean, prim-se
cretar al Comitetului jude
țean Sălaj al P.C.R., președin
tele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean ; 
Turcu Ion, membru supleant 
al C.C. al P.C.R. ; Uborny Mi
hai, vicepreședinte al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție ; Uglar 
Iosif, prim-secretar al Comi
tetului județean Satul Mare 
al P.C.R., președintele Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular județean ; Ursu Ion, 
profesor universitar, prim-vice
președinte ai Comitetului pen
tru energie nucleară ; Valter 
Iosif, secretar al C.C. al U.T.C ; 
Vasile Marin, prim-secretar 
al Comitetului județean Ialo
mița al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al Consi
liului popular județean ; Va- 
silescu Victoria, președinta 
Cooperativei „Arta casnică" 
din Breaza, județul Prahova ; 
Vasilichi Gheorghe, președinte
le Uniunii Centrale a Coope
rativelor Meșteșugărești ; Va- 
siliu Aspazia, profesor, direc
toarea Liceului „I. L. Cara- 
giale" din Ploiești; Vasîi Ion, 
președintele cooperativei a- 
gricole de producție Cața, ju
dețul Brașov; Văsîlca Ilie, 
membru al cooperativei agri
cole de producție Cuț, jude
țul Alba : Vela Andrei, ziarist, 
directorul general al Agenți
ei Române de presă — Ager- 
pres ; Vențel Ana, șeful comi
siei școli a Comitetului jude
țean U.T.C. Harghita ; Vereș 
Nicolae, prim-secretar al Co
mitetului județean Mureș al 
P.C.R., președintele Comitetu
lui Executiv al Consiliului 
popular județean ; Vida Ge- 
za, sculptor, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici ; 
Vieru Anatol, compozitor, lec
tor la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu" București ; Vî- 
joli Aurel, membru al C.C. al 
P.C.R.; Vîlcu Vasile, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție ; Voicu 
Ion, solist violonist al Filar
monica „George Enescu" din 
București; Voicu Ștefan, zia
rist, redactor-șef al revistei 
„I.upta de clasă" • Voinea 
Radu, profesor la Institutul 
politehnic București, secretar 
general al Academiei; Voitec 
Ștefan, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România ; Wolf lohann, 
lector la catedra de limbă și 
literatură germană a Univer
sității din Timișoara ; Zaharin 
Gheorghe, director adjunct al 
Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lingă 
C.G al P.C.R. ; Zahariciuc 
Ilarion, profesor la Liceul 
nr. 1 din Suceava, președin
tele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ucrai
neană din județul Suceava ; 
Zăvăleanu Ion, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid Craiova; Zburlea Ma
ria, tehnician veterinar Ia 
cooperativa agricolă de pro
ducție Niculițel, județul Tul
cea ; Zvic Maria, membră a 
cooperativei agricole de pro
ducție Trușești, județul Boto
șani.

tui Front, la alegerile de depu
tați . pentru Marea Adunare 
Națională și consiliile popu
lare. prezentind candidaturi in 
aceste alegeri pe liste unice, 
întreaga campanie electorală 
se va organiza de către Frontul 
Unității Socialiste, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân. Consiliul Național a apro
bat principalele măsuri privind 
pregătirea și desfășurarea cam
paniei electorale și a împuter
nicit Biroul Executiv să coor
doneze întreaga activitate a 
Frontului Unității Socialiste în 
această campanie.

Participanții la adunare au 
hotărît să consfințească forma
rea Frontului Unității Socialis
te, printr-un act constitutiv 
semnat de reprezentanții tu
turor organizațiilor care au a- 
derat la acest Front.

în încheierea adunării a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,

I
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de medi- 
echipei. 
un du- 
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„Zagalo se 
leșinat la pamînt 
imediăt in con jur at 
cui și masorul 
Amarildo executa 
blu salt; Di di se
maiestuos (...) către jucătorii 
din apărare, care năvăleau 
asupră-i și-l îmbrățișau. In 
timpul acesta pătrundea 
în teren și antrenorul 
Aimore Moreira, care fugea 
de la un jucător la altul, 
tot pentru îmbrățișări".

Iată — descris de antre
norul Constantin Teașcă — 
modul de comportament al 
echipei de fotbal a 
ziliei, în momentul 
unul dintre jucătorii 
înscrie un gol.

Ce părere aveți : tot așa 
se întâmplă și în clasa 
noastră cînd un coleg, 
după eforturi grele, ia un 
10 sau e premiat la un 
concurs sau — pur și sim
plu — reușește să scape de 
amenințarea unei corijen
te ? Desigur, nu! De ce ?

Nepăsarea este prima și 
cea mai gravă consecință 
a egoismului în viața noas
tră de elevi; ea se mani
festă ca un fel de egoism 
colectiv. Te retragi liniștit 
in cochilia ta, cînd alții au 
nevoie de tine, îți pui vată 
în urechi, cînd colegii strigă 
după un ajutor, și nu mai 
auzi nici măcar propria ta 
conștiință care îți spune că 
nu-i chiar așa de greu și 
de neplăcut să-ți ajuți pri
etenii. Vezi cu ochii tăi că 
numai o atitudine colectivă 
ar putea să salveze pe 
neva de la dezastru 
spui: „S-o facă alții, 
poate și fără mine!“ Si 
te bucuri de victoriile 
legilor, și nu te întristezi 
de înfrîngerile lor.

Ei bine, nu e firesc! Și 
nu e firesc, pentru că o 
clasă e o echipă de 40 de 
oameni. Dacă numai a 
treia parte dintr-o echipă 
ar spune la meci: „se 
poate și fără mine s-ar 
petrece un adevărat dezas
tru sportiv. E îngrozitor să 
privești de pe punte pe 
cineva care se îneacă și 
să-ți pui problema dacă 
să-i arunci colacul de sal
vare sau să-i lași pe alții, 
și asta pentru că s-ar pu
tea să te stropești sau să 
te zefirii pe degete.

îmi amintesc că, acum

2—3 ani. un eoleg de-al
meu, despre care toți știam 
că e un element negativ 
(și cam atât știam) a dis
părut. Nimeni, nici măcar 
mama lui nu bănuia unde 
se afla și nici unul dintre 
noi nu a căutat să știe. 
După cîteva zile s-a întors 
și am aflat unde fusese. 
Comisese un furt, fusese 
prins și eliberat: î se acor
dase in conțin-----   *
dere. Ei bine, 
gii lui.
aceeași încredere ca necu- 
noscuții care îl priviseră cu 
înțelegere. Dimpotrivă, am 
făcut asemenea tărăboi, in
cit a fost mutat din clasa 
noastră. Ah ! Doamne ! Ce 
bucurie a fost atunci prin
tre noi ’■ Fiecare se ghe- 
muia în banca lui și jubi-~ 
la în secret. Ce bine că 
nu-l mai aveam pe cap! Ce 
ne păsa nouă ce pățise el! 
Bine că nu ni se întâm
plase nouă. Noi fuseserăm 
copii cuminți. Părinții noș
tri puteau să vadă cit de 
buni și de cuminți eram! 
Și cît de inumani !

Dacă, după terminarea a 
opt clase, băiatul nu a pu
tut să-și continue studiile, 
asta s-a întâmplat din vina 
noastră, a nepăsării noas
tre. Pentru că, la urma ur
mei, este mai greu pentru 
un elev să devină un ele
ment negativ, decît pentru 
un colectiv intreg să-i li
pească o etichetă infaman
tă și să fie mulțumit că a 
găsit un termen potrivit.

Prieteni, colegi, ucideți 
nepăsarea ! Cu pumnii, cu 
praștia, cu orice, numai cu 
ședințe nu! Nu căutați să 
distrugeți nepăsarea prin 
adunări la care se spune: 
„să luăm măsuri, e necesar 
să luăm măsuri !“ — și atît 
E mai bine și mai sănătos 
să avem inițiativă, să pu
nem în mișcare mecanis
mul salvator al bunului 
simț, să-l ungem ca să nu 
scirțiie, să avem curaj să 
criticăm cind este nevoie 
și să avem înțelegere pen
tru cei care nu sini poate 
la fel de buni și de deș- 
tepți ca noi. Să învățăm 
să ne înbrățișăm, cind 
unul din noi are un suc
ces ; să învățăm de la e- 
chipa lui Didi și Pele.

întrebările
— Consideri vîrsla de 16 ani ca un prag care desparte

copilăria de tinerețe ? Cînd fi în ce împrejurări ai simții 
câ treci acest prag ? ............................ . .

— Care socotești că sînt calitățile principale ale unui tinai
de vîrsta ta ? . . .

_  După părerea ta, tetele au alte drepturi și alte 
decît băieții ? .

— Care a fost cea mai mare bucurie pe care a<

Șină aii ? .
ar cea mai mare mihnire ? . , „

Dacă întîlnești un coleg într-o situație nepotrivita 
un elev, ce atitudine iei?

— Te-ai gîndit vreodată la datoriile tale ? . ,
— Cu ce personaj (din istorie sau din domeniul literaturii, 

al teatrului, al cinematografului) ai vrea să semeni (și 
de ce) ?

Ioana Berceanu (București), Doina Berchină (Constanța) 
lolânda Bulencea, Rodica Dumitrescu (București), lucian 
Enescu (Ploiești), Gabriel Georgescu, Alexandru Mateescu, 
Tiberiu Mihail, Andrei Moldoveanu, Ileana Murgescu, Dan 
Nâstase, Irina Neicu, Gabriela Nicolau, Corina Popescu 
(București), Mihail Dan Oprea (Brașov), Dolores Oprișan 
(Constanta), Ioana Păunicâ (București), Veronica Ștefania 
Pîntea (Zimnicea), Andrei Pop (Teiuș), Dorin Rachmuth, Lida 
Răutu, Virginia Stoica, Adriana Stoichițoiu, Mircea Stoicescu, 
Doina Uricaru (București).

Ilustrații : Viorel Alexa, lura Bălănescu, Maia Damadian 
(București).

Paginâ realizata de 
FLORIN MUGUR

AURELIAN 
(Grupul școlar 
teștî).

1. în toamna -------
puțin înainte de a împlini 16 
ani. ambii mei părinți s-au îm
bolnăvit și au fost internați în 
spital în două localități diferi
te : tata la Sibiu și mama la 
București — deci departe de 
casă (sînt originar din comuna 
Boișoara, județul Vîlceă). Am 
rămas să conduc gospodăria , și 
să îngrijesc de ceilalți doi frați 
ai mei. dar ca să nu pierd le
gătura cu învățătura am conti-

nuat să merg la orele de româ
nă și matematică, deși în vara 
aceluiași an .absolvisem școala 
generală. în acest răstimp am 
observat că oamenii din jur nu 
mă mai tratau ca pe un copil.

6. Participam la un miting și 
mă găseam împreună cu colegii 
mei în preajma unui grup de e- 
leve de la un liceu din Pitești. 
Prin comportarea lor, cîțiva 
colegi au supărat-o pe tovară
șa profesoară care însoțea ele
vele. Dînsa a întrebat de la ce 
școală sîntem. „De la Pro
fesională", a răspuns un co
leg. „Mă așteptam !“ a so
sit răspunsul. M-am simțit foar
te prost. Am căutat să-i lă
muresc pe colegi că faptele lor 
nu-i privesc numai pe ei, ci 
aruncă o pată și asupra școlii. 
Eu cred că un elev de la Profe
sională trebuie să se poarte ci
vilizat și să fie politicos la fel 
ca oricare alt elev... 
tor muncitor trebuie să 
să se comporte ca și un 
savant.

8. întotdeauna faptele 
lor neamului nostru m-au im-

. presionat, 
l-am iubit 
Poate că e 
aș. vrea să 
Am admirat la el felul în care 
a știut să treacă prin suferințele

sale ca om (întemnițarea și 
moartea fiicei sale Olena, rana 
de la picior primită în luptă și 
atîtea altele), felul în care a 
■știut să fie aprig în războaie și 
bun cu poporul. Cred că piesa 
de teatru „Apus de soare" este 
o capodoperă. Ce bine ar fi 
dacă Teatrul Național din Bucu
rești ar veni și la Pitești și dacă 
maestrul Calboreanu ni 
arăta pe Ștefan cel Mare !

OCTAVIAN ȘTIREANU (Li
ceul „N. Bălcescu» — Pitești).

5. Faptul că nu mi-am cunos
cut bunicii, despre care mi s-a 
vorbit foarte elogios, sau că 
mama suferă de o boală care 
nu dispare fără a lăsa urme, 
gîndul că poate eu nu-mi voi 
petrece nici măcar un singur 
concediu undeva, pe altă pla
netă, sau că n-am primit nici un 
răspuns de... unde așteptam 
sau că nu voi mai putea juca 
volei un timp (mi-am luxat un 
deget de la mînă) mă mîhnesc 
în egală măsură, aproape. Un 
apogeu ai mîhnirii n-am trăit 
încă, dar sînt trist' cînd văd 
tineri „bătrîni" care răpesc tot 
farmecul acestei vîrste, vîrsta 
romantismului și a visărilor, 
prin comportare, ținută, voca
bular, concepție, atitudine față 
de cei din jur.

S. Meditez și caut să aflu ex
plicația acestei situații. Poate 
că respectivul „erou" se află 
în acel punct de tangență al 
tinereții cu copilăria, al conver
genței datoriei lui cu dreptu-

rile, poate că-i angrenat de acel 
uluitor vîrtej „permis-neper- 
mis", „da-nu“ „poți-nu poți" și 
n-a respectat proporția celor 
două variante. Vreau să spun 
că nu e neapărat nevoie să-1 
privim pe acel elev din unghiul 
absolutei, necruțătoarei și su
biectivei acuzări. Am putea 
greși. însă dacă faptele se vor 
repeta, voi încerca să îl împie
dic de a mai greși : fie printr-o 
discuție (a se citi schimb de 
păreri prietenesc și celegiaj), 
fie prin avertizarea celor în 
drept (profesori, părinți).

7. Da. Datoriile mele se con
fundă, cum e și firesc, cu Cele 
ale unui tânăr contemporan cu 
timpul său. Astfel socotesc că 
în era socialistă datoria fun
damentali a oricărui cetățean 
este munca, blazonul nobil al 
existenței noastre, etalonul su
prem al omului modern, cel mai 
eficace mijloc de făurire a pro
priei noastre personalități.

8. Cînd eram mai mic îi ad
miram pe rînd, cînd pe Athos, 
cînd pe Monte-Cristo, vroiam 
să fiu unul din „Tînăra gardă" 
sau să conduc un „Nautilus11 ca 
al Căpitanului Nemo, îmi do
ream inteligența lui Napoleon, 
sau măcar o parte din calită
țile Sfîntului. Negreșit, dacă 
acum aș mai avea 13 ani, aș 
zice că vreau să fiu unul din 
eroii romanului foileton ce s-a 
sfîrșiț de curînd în „Cutezăto
rii". Insă acum, la 17 ani. aș 
vrea să semăn cît mai mult 
cu... mine, cu acel Eu pe care 
mi-1 făuresc necontenit. Am 
certitudinea că odată cu primi
rea diplomei de majorat cele 
două chipuri — actualul și vii
torul EU (despre care v-am 
vorbit) — se vor suprapune 
perfect ca într-o fotografie fă
cută cu un aparat „Exakta".

I
I

mai mirat că I

aproape se-

TIBERIU MIHAILRODICA DUMITRESCU

strîns mîinile, 
păstrau încă

ci-
Ș* 

Se 
nu 
co-

ri

IKEBANA numai
am mai

Biblioteca
o ciudățenie orientală?

Cu cîteva zile în 
„cantemiriștii" puneau 
rul la urnirea acelor 
giului înspre cel de-al doilea 
veac de existență a liceului 
lor. V-aș putea spune nenu
mărate lucruri despre însem
nătatea acestei răspîntii, des
pre tradiția culturală sub 
semnul căreia s-a desfășurat 
sărbătorirea sau despre per
manența printre ucenici a 
marilor figuri de dascăli și 
de elevi, deveniți nume ilus
tre în viața culturii noastre. 
Aș vrea să mă opresc, însă, 
la un alt aspect, mai puțin 
vizibil, dar de loc mai puțin 
însemnat, fiindcă certifică 
resorturile sufletești cele mai 
ascunse, înflorite în acest 
moment al centenarului Aș 
\Tea să vă povestesc despre 
munca pasionantă care s-a 
dus pentru pregătirea sărbă
torii, despre munca aceea 
,.de culise', neștiută, a cărei 
încununare a fost deplina 
reușită a actului final. V-aș 
povesti despre felul cum

urmă, 
umă- 

orolo-

mină de entuziaști au aran
jat o noapte întreagă expozi
ția din holul liceului, despre 
îndelunga pregătire a lucră
rilor prezentate în cadrul se
siunii științifice, despre emo
țiile interpreților montaju
lui teatral, ale elenilor care

dintre cântecele din reperto
riul său. Dar — surpriză ’ 
— unul dintre recitatori iese 
mai devreme decît se soco
tea și iată, în fața spectato
rilor, coriștii fără dirijor, de
rutați- Profesorul de muzi
că, Anton Scornea, conducă-

TfCULISELE"
unei sărbători

au alcătuit numărul festiv al 
revistei liceului. Despre a- 
ceasta și despre altele...

Am să mă opresc. însă, 
poate la cel mai emoționant 
minut al zilei. Era in plină 
desfășurare a serbăriL Corul 
școlii trebuia sâ intervină, 
între replicile a doi recita
tori, și să interpreteze unul

torul corului, sesizează mo
mentul și, dîndu-și seama că 
se va naște un „gol" în 
montaj, scoate grăbit nelipsi
tul său diapazon, făcînd să 
se audă un „la" sonor și apa
re pe scenă calm și cu zîm- 
betul pe buze. Elevii, 
pentru cîteva clipe se 
duseră', au cîntat cum

Flori pe toate mesele de 
ședințe si în jurul lor, flori 
pe care le rupem pentru că 

• tot nu ne vede nimeni, flori 
pe care le dăm colegelor sau 
colegilor, cînd nu găsim alt
ceva, flori pentru dirigintă și 
pentru Alain Delon, flori, 
flori, flori... Hippies-ii din 
San-Fra-ncisco întind o floare

polițiștilor cu mitraliere sau 
bastoane de cauciuc. E ciu
dat să auzi că acești copii 
sălbateci vor să schimbe lu
mea cu o floare. E tot atît 
de ciudat să auzi că există 
pe lume oameni cărora nu 
le p-lac florile. Bineînțeles, 
ele nu ne sînt necesare ca 
pîinea noastră cea de toate 
zilele. Dar ele ne sînt nece
sare ca bolta cu stele.

Revistele de decorație inte
rioară - își sparg capul să gă
sească metode de a pune 
florile în valoare cît mai 
bine. Epuizîndu-se teritoriile 
mai apropiate, se caută idei 
în Japonia. Și nu întîmplă-

LEVEL UI
mai făcuseră niciodată. La 
sfirșit, austerul profesor le-a 
trimis celor peste o sută de 
fețe îmbujorate un sărut, cu 
mîinile, uitînd de aplauzele 
din sală.

Nu m-am 
peste cîteva minute, cînd ne 
îndreptam cu toții spre lo
cul unde avea să fie desco
perită o placă comemorativă, 
elevii scandau — în cor — 
numele profesorului lor: 
„Scor-nea, Scor-nea, Scor
nea!" Iar el se prefăcea că 
discută cu cineva, de parcă 
ceea ce auzea nu l-ar fi im
presionat cîtuși de puțin. 
Dar cînd ne-a * * "
ochii săi mai 
urmele emoției.

După aceea, 
rios, ne-a amenințat :

— Poftiți la cor, că vă 
pun absențe !

Am uitat, în clipa aceea, 
cine erau sărbătoriții și cine 
sărbătoritorii"...

închinat în octombrie și no
iembrie colegilor tai — și ție!

ȘCHIOPU NICUȘOR (Li
ceul „r- 
Tirgu 
rile... 
ne-au i 
(mai 
sare!) 
darea 
clasă 
răbdare — și 
din nou.

.Ștefan cel Mare“ din 
Neamț). Din „Cugetă- 
proverbiale", care nu 

îneîniat peste măsura 
pune, colega, puțină 
transcriem ; „Cu răb- 
treci și marea^dar o 
niciodată11. N»r avem 

te așteptăm
BOȚIȘ TEODORA, colega 

noastră din Tîrgoviște, e su
părată pe noi pentru că, în 
cadrul concursului „Oraco
lul nostru", se acordă premii 
pentru talent și fantezie : 
„Ca să fii om adevărat, n-ai 
nevoie de talent și de fan
tezie, ci de înțelegere și de 
sinceritate. De 
tineri dau răspunsuri „fan
teziste", " 
talentul de orator, în loc să 
răspundă onest". Dacă unii 
dintre colegii noștri dau 
asemenea răspunsuri (și 
dau ; Teodora are dreptate !); 
noi credem că n-o fac pen
tru a lua premiul de fante
zie, ci pur și simplu pentru 
că nu vor sau nu sînt în 
stare să spună adevărul. ’ Și 
apoi : crezi cu adevărat că 
există o contradicție între 
talent și adevăr ? Dimpotri
vă : talentul te poate ajuta 
să spui mai limpede și mai 
convingător adevărul. Bine
înțeles, s-ar putea să nu 
avem dreptate. Scrie-ne pă
rerea ta.

aceea unii

demonstrîndu-și

OPRIȘAN
Transcriem 

spiritualul por-
DOLORES

(Constanța), 
din foarte 
tret pe care-1 faci „Călăto
rului fără bagaj" : „Hai să 
trec și eu prin școală, odată 
tot trebuie s-o fac ! — așa 
își începe viața de elev. 
Apoi, uite-1 cum și-o conti
nuă, uite-1 cum și-o termi
nă. El, ilustrul anonim, fleg
matic și indiferent, insensi
bil la viața dinafară, își 
face loc greu, în lene, — 
obosit parcă — și în coada 
rîndului reușește să se fo
fileze, uneori, pînă la baca
laureat ! ’

" din noi. 
ciocnim
cu care ____  .
„Tocilarule ! Dacă aș vrea 
eu să învăț, numai pe jumă
tatea ta, aș luă prelmiul în- 
tîi !“. Dacă ar vrea el ! Dar 
de ce n-o fi vrînd, domnu
le ? N-ar fi exclus să reu
șească într-adevăr strălu
cit. Nu pare nici prost și 
nici fără ținere de minte. 
De ce n-o fi vrînd, frate ? 
Ah ’ Da, desigur, n-ați au
zit ? Are oroare de tocilari! 
își preferă poziția comodă, 
și doar privirea lui, pe care 
și-o coboară către tine ca 
din vîrful unei piramide, îți 
aruncă disprețuitor : „Eh ! 
Dacă aș fi la fel de fraier 
ca tine, tocilarule, pesemne 
că mi-aș plînge de milă". 
Ultimele vești anunță con
stituirea unei asociații de 
cercetare în domeniul como
dității și nepăsării cronice!... 
Cele mai ilustre capete dih 
asociație caută cheia reuși
tei fără bătaie de cap! Care 
să fie această cheie ? El e 
misterios ca Luna : știe, dar 
nu spune. Și tot ca Luna, e 
un astru mort".

Re curînd și — dacă mă 
iubiți, onorabililor ! — scri
eți mai citeț.

îl vedem fiecare 
Imposibil să nu ne 
de superioritatea 
ne apostrofează:

trebuie să aibă parfumul pe
rioadei ta care au crescut 

Japonezii au scos florile 
din riadul obiectelor decora
tive și le-au dat viață, le-au 
făcu: să participe la viața 
de zi cu zi și la sărbători, 
care stat în egală măsură 
sărbători ale florilor. De pil
dă. de ziua păpușilor, nu se 
scot decît flori de piersici. 
Anul Nou se întâmpină nu
mai cu crizanteme și crini 
albi, în vase albe.

Sigur că această rigoare, 
nouă, europenilor, poate să 
ne pară ciudată. Dar este 
ceva în Ikebana care trece 
și de Budha și de Japonia. 
Este puterea și imaginația 
cu care japonezii au reușit 
să mute aranjarea florilor 
din rîndul ocupațiilor grați
oase. într-o lume de idei pro
funde, de sensibilitate vi
brantă și simboluri.

A nins. Să așezăm într-un 
vas cîteva flori albe. Un me
saj al zăpezii, pe catedră...

DAN MIHAILESCU, stra
da Ostrovului 36, București. 
După cum vezi, îți publicăm 
adresa întreagă. Cititorii 
vor înțelege de ce. după ce 
vom reproduce cîteva rîn- 
duri din scrisoarea ta : „Nu 
am nici un prieten adevă
rat și simt o nestăvilită do
rință să-mi destăinui cuiva 
gîndurile și părerile. De a- 
ceea aș prefera să corespon
dez cu un coleg sau cu o 
colegă, pe care să-1 (s-o) fac 
confidentul meu".

pentru a avea acces la sus- 
numitele instituții este de 
a fi împlinit 18 ani. Or, 
se mai întâmplă ca unui 
elev din clasa a X-a sau 
a Xl-a (deci sub 18 ani) 
să-i fie necesară o lucra
re, pe care nu a putut-o 
găsi la bibliotecile școlare, 
raionale, sau la cea orășe
nească.

De aceea, credem că s-ar 
putea proceda la o redu
cere a baremului de vîrstă 
(15 sau 16 ani), eventual 
cu condiția prezentării unei 
adeverințe din partea 
școlii. z

centrală 
de stat, ca și la Discoteca 
centrală de altfel, dom
nește o situație ușor de în
țeles, dar tare neplăcută 
pentru noi: condiția sufi
cientă (dar necesară1)

tor, pentru că în Japonia 
aranjarea florilor (Ikebana) 
este o artă la fel de impor
tantă ca pictura și literatura. 
De. 13 secole, ea provoacă 
dispute filozofice și estetice 
între școli și curente. Fiind la 
început o artă bazată pe con
cepte filozofice budhiste, 
Ikebana este astăzi o școală 
de aranjare a florilor, cea 
mai evoluată și cea mai se
veră din punct de vedere de
corativ. Principiile Ikcbanei 
se referă la senzația pe care 
trebuie —să ți-o dea florile 
combinate în diferite armo
nii. Aranjamentele trebuie 
să sugereze întotdeauna evo
luția naturală, mișcarea, via
ta și — în același timp —

Discreția și delicatețea tre
buie să caracterizeze florile 
așezate după cerințele Ike- 

banei... (foto)

ELENA MURGESCU<niimDlEXX3B
unmoclei pentru noi?

Din partea lui Sișu loan (Liceul nr. 1 Hunedoara) am primit 
o scrisoare mai lungă, din care cităm :

„Scriu aceste rînduri cu convingerea că rugămintea mea va 
găsi un ecou în larga inimă a redactorilor. Din întâmplare 
(și-mi pare rău că numai întâmplarea a făcut-o), am dat peste 
o carte extraordinară, „Elevul Dima dintr-a Vll-a", de Mihail 
Drunieș.

Titlul cărții mi-a atras numaidecît privirea și după ce am 
citit cartea s-a întâmplat un lucru de neînțeles pentru mine. 
M-am îndrăgostit de erou într-un mod nebunesc.

Nu știu cum pare la prima privire această declarație de dra
goste, pentru o persoană imaginară, probabil o copilărie, dar 
o spun cu toată sinceritatea. Nu mă pot despărți de erou.

Vă rog să mă ascultați. Nu este prima carte pe care am 
citit-o. îmi plac clasicii și Ie citesc operele cu o deosebită plă
cere. Peste tot am găsit un erou care să mă impresioneze (fie 
total, fie parțial). Dar acesta — nu știu cum să spun — mă ob
sedează. Oare poate fi adevărat acest sentiment

Ce părere aveți : poate fi elevul Dima un model pentru noi ? 
Dacă nu, de ce ? Dacă da, care sînt trăsăturile ce vă atrag 
la personajul lui Drumeș ? Așteptăm cu nerăbdare răspunsul 
vostru.

ALEXANDRU
MATEESCU

MILAȘCU ANGELA din 
Galați, elevă în clasa ulti
mă a liceului, ne propune 
să continuăm să ne preocu
păm de problemele celor 
din clasa a XH-a. Așa vom 
face — și așteptăm părerile 
tale în chestiunile pe care 
le-au pus în discuție cele 
două pagini pe care le-am Elevul din banca a treia

la
Nu. nici un obiect 

zburător neidentifi
cat n-a poposit la Li
ceul nr. 15. în mij
locul elevilor a ve
nit (nu pe o farfurie 
zburătoare, ci doar 
cu mașina) tovarășul 
profesor Dan Huli- 
era, care a întreți
nut o discuție cu e- 
levii pe marginea a- 
cestui subiect. Ex-

Farfurii zburătoare
un liceu

perimentul Phila
delphia ; posibilita
tea unor uzine i- 
mense ascunse în 
podișul Mato-Gro- 
sso ; farfuria văzută 
la Cluj — doar un. 
balon ? Iată cîteva 
din subiectele de 
discuție care au a- 
tras atenția partici- 
panților.

Dacă fiecare din

bucureștean ?
elevii care au luat 
parte la discuție a 
plecat acasă cu do
rința de a descoperi 
enigma O.Z.N.-uri- 
lor, nu știu, dar că 
întâlnirea a fost de
osebit de atrăgă
toare, asta e lucru 
hotărît ! Și a fost 
așa și nu altfel, pen
tru că organizatorii 
au acționat nu pen-

tru a rezolva un 
punct dintr-un olan 
de acțiuni („întâlniri 
ale elevilor cu..." 
etc.), ci și-au mo
bilizat fantezia și ca
pacitățile organiza
torice în scopul de 
a organiza o întâl
nire ieșită din 
comun.

GABRIEL 
GEORGESCU
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nerilor întâi o scurtă informare 
asupra activității organizației, 
apoi proiectul de activități, 
discuțiile și abia după aceea să 
treceți la punctul pe care dvs. 
l-ați trecut primul în cronolo
gia adunării. După umila mea 
părere cam așa ar fi normal.

Abia atunci președintele pre
zidiului și-a scos la repezeală 
cîteva fițuici pe care se aflau 
însemnate niște cifre, erau în
săilate cîteva cuvinte. Și, în 
sfîrșit...

Totul prezentat la modul cel 
mai abstract cu putință. Nici 
măcar nu s-a început cu tradi
ționala formulă : „am făcut**... 
„am organizat*'... „am realizat".... 
Lipseau faptele. S-a apelat deci 
la modalitățile autocriticii. „Nu 
am făcut... Nu am organizat... 
Nu am găsit formele și mijloa
cele să vă stimulăm... Multe 
acțiuni bune nu ajung pînă în 
mijlocul nostru, se pierd pe 
parcurs". Sau „am făcut cîteva 
excursii, dar, ’* ~~
că la ele au 
tovarășele de 
avut cum să 
Scuze, mereu ane scuze, „nm 
organizat și unele vizionări de 
spectacole ; e drept, pînă acum 
numai la Teatrul Mic, că acolo

de fapt, să știți 
participat numai 

la centrală. N-am 
vă anunțăm..

alte scuze. „Am

are responsabila noastră cultu
rală relații".

Am auzit parcă ceva și des
pre o fostă sau viitoare echipă 
de fotbal, despre existența sau 
necesitatea unui club pentru 
tineret, am remarcat însă cu 
precizie pronunțatul spirit au
tocritic al vorbitorului: „Aceas
ta a fost activitatea noastră. E 
drept, nu prea bogată, dar spe
răm ca în anul în curs să rea
lizăm mai mult. Așa că aveți 
tot dreptul să ne criticați, că 
n-am făcut mai nimic !“ Și 
tare mult aș fi vrut să-1 întreb 
pe locțiitor dacă trebuie nea
părat să se aștepte adunarea 
de alegeri ca să se ajungă la 
aceste concluzii, ori poate nici 
acum nu se intenționa scoate
rea lor pe primul plan, poate 
de aceea se și ocolise prezen
tarea lucrurilor în adunare. Și 
nu mi-a mai părut rău că inter
veniseră în desfășurarea ei. Ti
nerii aveau dreptul să afle 
adevărul despre organizația lor.

A urmat apoi prezentarea 
proiectului de activități. Sche- --- M------------ V sărac> 

se repe- 
perfectă 

Iarăși se 
de spec-

matic, peste măsură 
Acțiunile anterioare 
tau într-o identitate 
însă la timpul viitor, 
pomenea de vizionări 
tacole, excursii și citirea presei. 
Atât și nimic mai mult. Pro-

misiunile făcute numai cu cîte
va minute mai înainte fuseseră 
deja date uitării.

Discuțiile au fost la fel de 
sărace ca și activitatea în sine. 
Inerția Comitetului se dovedi
se molipsitoare. Am notat to
tuși cîteva lucruri ce merită 
atenție, chiar și numai pentru 
memoria tovarășilor din Comi
tetul U.T.C. al Trustului 2 In
stalații Montaje București. „Nu 
am știut cine este secretar, 
nu am participat la nici o șe
dință, iar de un an de zile nu 
am plătit nici cotizația U.T.C.** 
(Ion Gheorghiu). „Nici nu 
am știut de ședință și nici eu 
nu-1 cunosc pe secretarul 
U.T.C. De fapt, de doi ani, de 
cînd sînt la întreprindere, nu 
am participat la nici o activi
tate U.T.C.**. (Gheorghe Ștefan). 
„Proiectul planului de activi
tăți nu este reprezentativ nici 
pentru specificul muncii noas
tre, nici pentru vîrsta, preocu
pările și mai ales cerințele 
noastre" (Ion Șerban).

E greu ca la asemenea rea
lități să faci comentarii, să dai 
pe moment soluții. Lucrul 
acesta i-a fost imposibil și to
varășului Țone. Mi-ar fi și mie 
la fel de greu, chiar dacă, de 
fapt, eu conduceam, de undeva 
din umbră, adunarea. Le-ar fi 
fost, însă, fără îndoială, mult mai

ușor s-o facă celor direct răs- A 
punzători de bunul mers al ac- “ 
tivității acestei organizații. Și 
celor care, într-un fel sau al- a 
tul „răspund**, pe baza unor W 
grafice cu siguranță meticulos 
întocmite pe undeva pe la sec- 
torul IV al Capitalei, de ceea 0 
ce se mai întâmplă sau nu prin 
organizația respectivă. Dar și 
secretarul Comitetului U.T.C. 
al Trustului, sau vreun activist 
al Comitetului U.T.C. de sector, 
chiar dacă au mai dat pe aici gfc 
din cînd în cînd, n-au lăsat “ 
nimic în urma lor, altfel nu se 
explică de ce membrii organi- a 
zației, ca și prezidiul adunării 0 
de altfel, au aflat de in
strucțiunile cu privire la orga- _ 
nizarea și desfășurarea alege- 
rilor din acest^ an abia atunci, 
în adunare, și încă nu de la cei 
în drept să le-o spună, ci de la A 
mine, de la un oaspete întâm
plător, care a trebuit să se 
amestece și în acest punct al 
adunării și să explice pe înțe- 
Ies actul votării. Și numai așa 
totul s-a putut petrece în mo- 
dul cel mai firesc, așa cum ar A 
fi trebuit să se petreacă de 
altfel, de la început.

Nu știu ce va fi consemnat £ 
procesul verbal despre aduna- " 
rea la care am fost nu numai 
martor, ci și participant direct. a 
Atunci, pe hîrtia care primise V 
această destinație, se aflau 
-aruncate (da, aruncate !) doar 
cîteva cuvinte, cîteva nume pe 
care nici semnatara procesului 
verbal nu le-a mai putut des- 
cifra la sfîrșit. Mie însă întîm- A 
plarea aceasta mi-a dat prile
jul de a surprinde o stare de 
lucruri, fără să știu în ce mă- A 
sură are sau nu caracter acei- " 
dental, dar pe care o ofer, to
tuși, fără nici o satisfacție. 
drept un profund subiect de w 
meditație pentru cei amintiți 
mai sus.

MONTECATINI
■x

ORAȘUL 
SUPERB

Manifestări consacrate aniversării 
semicentenarului unirii

RICHARD M. NIXON a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, o telegramă în care se spune :

4[ Stimate Domnule Președinte,
Vă mulțumesc pentru mesajul dv. plin de atenție transmis cu 

ocazia alegerii mele ca președinte al Statelor Unite. Mă alătur dv. 
în speranța că relațiile dintre țările noastre vor continua să se dez
volte. îmi amintesc cu satisfacție de ospitalitatea dv. amabilă și 
de schimbul nostru deschis de vederi din timpul vizitei mele în 
țara dv. în martie 1967.

cu România

★

• MARȚI DUPĂ AMIAZĂ 
a sosit în Capitală, de la Copen
haga, delegația U.A.S.R. condu
să de tov. Mihail Stoica, vice
președinte al U.A.S.R., care a 
efectuat o vizită în țările scan
dinave, la invitația uniunilor

★

naționale studențești din aces
te țări.

La aeroport, delegația a fost 
întâmpinată de tov Lia Pop Pă
curarii, vicepreședintă a U.A.S.R., 
de activiști ai C.E. al U.A.S.R.

La schela petrolieră „Crișana“, 
din Suplacul de Barcău, a avut 
loc marți un simpozion închinat 
sărbătoririi semicentenarului 
Unirii Transilvaniei cu România. 
Profesorii F. Nica și Maria Grăj- 
deanu au evocat activitatea des
fășurată în 1918 în Oradea și Bi
hor pentru înfăptuirea acestui 
important act istoric. Vorbitorii 
au înfățișat, de asemenea, chipul 
unor luptători bihoreni pentru 
înfăptuirea Unirii.

Un simpozion pe tema : „Uni
rea Transilvaniei cu România — 
idealul înfăptuirii unității na
ționale" a avut loc și la Casa 
de cultură a sindicatelor din Tg. 
Mureș, iar la Reghin. în cadrul 
unei manifestări asemănătoare, a 
vorbit prof. Ion Ranca, directo-

rul Arhivelor statului din Tg. 
Mureș. ™

Apropiata sărbătorire a semi- 
centenarului Unirii Transilvaniei 0 
cu România prilejuiește nume
roase manifestări și în județul 
Bacău. în comune și în între
prinderi au avut loc simpozi
oane, expuneri și diverse mani
festări literar-artistice. Astfel, 
la Fabrica „Proletarul", din 
Bacău, Emil Donici, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
de partid, a prezentat expune
rea „50 de ani de la unirea Tran
silvaniei cu România" în care a 
evocat lupta comună a locuito
rilor din cele trei provincii ro
mânești pentru înfăptuirea u- 
nirii.

SPORT
FORMAȚIA PENTRU 

r MECIUL CU ELVEȚIA

în cursul zilei de ieri a fost 
alcătuită formația probabilă a 
echipei de fotbal a României, 
care va întilni sîmbătă 23 no
iembrie la București selecționa
ta Elveției în cadrul prelimina
riilor campionatului mondial. 
Iată componența echipei româ
ne : Gornea, Sătmăreanu, Boc, 
Dinu, Mocanu, Ghergheli, Nun- 
iveiller VI, Pîrcălab, Domide, 
Dumitrache, Lucescu.

PRIMA GALĂ TN VEDEREA 
SELECȚIEI LOTULUI 

PENTRU „EUROPENELE" 
DE LA BUCUREȘTI

Cu AUREL ZAHAN despre

RILA
(Urmare 

din pag. I)

Prima gală de selecție a bo
xerilor în vederea alcătuirii lo
tului pentru campionatele euro
pene de la București (31 mai — 
8 iunie) va avea loc astă seară 
de la ora 19 în sala sporturilor 
de la Floreasca. în centrul aten
ției se situează meciurile dintre 
Gh. Ene — C. Stanțiu, AI. Po
pa — O. Baciu, Gh. Călin — I. 
Gyorfi și I. Sănătescu — Iancu 
Anghel. Pe afiș mai figurează 
numele cunoscuților pugiliști 
Gh. Chivăr, M. Lumezeanu. 
Paul Dobrescu, și C. Gruiescu.

ASTĂZI

„C.C.E.“ la polo pe apă

9 Pe stadionul Republicii 
chipa suedeză de fotbal I. 
Goteborg își începe turneul 
tara noastră întâlnind formația 
Progresul București. Jocul înce
pe la ora 14.

DUMINICA

e- 
F. 
în

• Competiția de judo pentru 
„Cupa Municipiului București** 
va avea loc duminică în sala 
Giulești. întrecerile se vor des
fășura cu începere de la ora 
15,00.

Mîine se va da startul în 
noua ediție a „C.C.E." la polo 
pe apă. După cum se știe țara 
noastră va fi reprezentată de 
multipla campioană, DINAMO 
BUCUREȘTI.

în primul tur al competiției, 
echipa noastră va participa în 
aceeași grupă cu echipele cam
pioane ale Ungariei, Bulgariei. 
Poloniei și Cehoslovaciei. Pri
mele două clasate se vor cali
fica pentru faza următoare. 
Cîteva amănunte despre această 
importantă competiție euro
peană și despre pregătirile de 
„ultimă oră" ale echpiei Dina
mo, ne-a furnizat maestrul _e- 
merit al sportului 
ZAHAN, om de bază și 
al echipei naționale.

— Actuala ediție a 
Campionilor, reprezintă 
devărat „maraton". Mă 
atât la numărul mare de 
prezente în competiție, 
la valoarea din ce în ce mai 
ridicată a acestora. în momentul 
de față, colegii mei se află în
tr-un stadiu avansat de pregă-

AUREL 
căpitan

Cupei 
un a- 

refer 
echipe 
cît și

axăm foarte malt pe 
apărare, iar in atac 

formale noi. bazate pe
tire. Ne 
jocul in 
exersăm 
jocul în forță. De asemenea, un 
antrenament special fac por
tarii care in ultimele întâlniri 
internaționale au dovedit des
tulă nesiguranță. Echipa va avea 
o alcătuire eterogenă dar aceasta 
nu este în măsură să ne îngri
joreze. cu avîntul și dorința de 
afirmare a ..tinerilor** s-ar pu
tea ca să însemne ceva bun. 
Din formație nu vor lipsi : Grin- 
țescu, Kroner, Mărculescu. 
Zamfirescu, Frățilă, Novac. Este 
posibilă introducerea tinărului 
Al. GySrgy. în încheiere aș 
vrea să asigur pe toți suporterii, 
că ne vom strădui să ne com
portăm la înălțimea așteptărilor 
și să ne clasăm mai bine decit 
în întîlnirea anterioară**.

I-am mulțumit interlocutoru
lui nostru, urîndu-i mult succes, 
lui și întregii echipe, în dificila 
întrecere care va începe de 
mîine la Budapesta.

OCT. PĂUN

TINERETUL obiect de
(Urmare din pag. l-a\

mai multor ani și ale căror su
biecte privesc viața și activitatea 
tineretului. în cursul celor două 
zile, cît vor dura lucrările sim
pozionului, vor fi prezentate 
peste 100 de comunicări, pe 
marginea cărora se vor purta dis
cuții.

— ..A căror tematică e deja 
cunoscută, probabil ?

— Evident. Așa cum rezultă 
și din programul ce s-a difuzat, 
comunicările abordează o tema
tică largă, privind cele mai va
riate aspecte ale structurii și e- 
voluției tineretului, problemele 
actuale pe care le ridică forma
rea și integrarea tineretului în 
muncă și viață, educarea tinerei 
generații.

Tendințe și factori care con
diționează integrarea socio-pro- 
fesională. dezvolt'”'"^ mn^ilate- 
plă a personalității tinerilor, a-

.olescența, activitatea politico- 
educativă și formarea idealului 
de viață, mass-media, educația 
estetică și tineretul, familia tâ
nără și problemele dezvoltării 
psiho-fiziologice, delicventa ju
venilă — iată numai cîteva din 
subiectele comunicărilor ce vor 
fi prezentate și care ilustrează 
aria tematică pe care își propune 
s-o acopere lucrările simpozionu
lui.

Cercetările se referă la toate 
categoriile de tineri : muncitori, 
țărani, elevi, studenți, băieți și 
fete, investigînd, deopotrivă, 
problemele cu caracter general, 
precum și o serie de probleme 
specifice.

Se cuvin menționate, apoi, co
municările ce se referă la expe
riențe existente, în această pri
vință, în alte țări, și, îndeosebi 
cele ce abordează aspecte ale 
metodologiei de cercetare a pro
blemelor tineretului.

AL VERII
Note de drum din Italia

Ce-o mai fi făcînd acum, în 
prag de iarnă, orașul superb al 
verii, Montecatini ? Amînat în
tr-o celebritate estivală, proba
bil își pregătește anonimatul a- 
notimpului alb, lăsînd pentru 
Florența — cu giuvaerurile de 
pe Ponte Vecchio, cu incompa
rabila Galeria Uffizi unde veș- 
nicește Botticelli, — orL pentru 
bătrîna Pissa curiozitatea ulti
milor turiști. Autostrada Soare
lui însoțește probabil, impasibi
lă, turismele grăbite, amenin- 

£ țațe de paloarea toamnei, pă
răsite — măcar în parte — de 
acea exuberanță estivală, pe 
deplin armonizată temperamen
tului italian. Acum funicularul 
urcă rar spre Montecatini Alto, 0 lebedele supraomenesc de albe 
ascultă toamna tremurînd în 

_ ape, iar tablourile și frescele 0 din castelele Toscanei vor fi 
troznind de vechime, anticipînd, 
prin relații imprevizibile, evo
cări pe care nimeni nu se gră
bește să le depene.

Din centrul celei mai mari

IEPU

9 stațiuni termale din Italia,

Cele patru puteri ale băilor*, 
?a cum le înfățișa revista 

stațiunii în 1913

stimă, un vecin 
coloană al meu 
fost sancționat

de 
de 
a 
pentru câ a tras de 
trei ori Ia rînd in 
loc de două, nemai- 
dînd vinatului nici o 
șansă. Scoaterea lui 
din șir s-a făcut cu 
altercații și priviri 
ucigașe.

Fațâ-n față cu mi
nunatul iepure am 
avut surprize din 
cele mai mari. Știm 
diu paexiile ieftine 
eâ Rilă e fricos, că 
nu ar avea inteli
gență și așa mai 
departe.

Nu există eroare 
mai mare. Am asis
tat cu îneintare cum 
un astfel de erou, 
pentru eă uu-1 pot 
numi altfel, străbate 
un baraj teribil de 
focuri, sfidind ali
cele și judecind la 
rece fiecare posibili
tate de a scăpa. Nu, 
iepurele nu este un 
fricos. El este un 
înțelept constrîns 
să-și ciștige în fie
care sezon de vînă- 
toare viața. In raiul 
lui cu foi de varză 
și foșnet aducător 
de primejdii, iubitul 
nostru fel de mîn- 
care va fi gindind 
că dacă există justi
ție imanentă, omul 
va fi pedepsit vreo
dată la fel pentru 
nemila

Cînd 
în sos, 
ceea ce 
aici.

la fel 
i lai.
I îl consumați 
. gîndiți-vă la 

am scris eu

A stațiuni termale din Italia, și 
s-ar putea din Europa, nu mai 

• pleacă zilnic autobuzele confor
tabile, îmbrăcate în sticla inca- 
sabilă către Livorno, Pissa ori 

• Lucea, spre Viareggio unde bri
za țyrenionă s-a înăsprit, spre 
vestita grădină Collodi, a ora- 

• șului în care s-a născut din fan
tezia lui Carlo Lorenzini, zis 
Collodi, neuitatul, universalul, 

a tristul și veselul Pinocchio, cei 
" care și-a început călătoria fără 

sfîrșit prin lume din bucătăria 
£ castelului marchizului Garzoni. 

Turiștii adunați de frumusețea 
• stațiunii și, mai ales, de miraco

lele ce se ascund în apele sale
termale s-au înapoiat la vilele

• lor din marile orașe ale lumii.
In hotelul de lux ol orașului, în 
cele 7 hoteluri de categoria I, 

a în celelalte peste 120, ori în cele 
“ 150 de pensiuni, însemnind mai

mult de 12 500 de paturi se in- 
A sinuează încet aripile liniștii, 

ale unui alt fel de odihnă. 
Neobositii, atenții băieți de la 
Hotelul Tamerici et Principe, în
conjurat de solemni arbori me- 
diteranieni și de exuberanța flo- 
rilor, își încheie și ei sezonul, 
începe munca imprevizibilă de 
estimare a veniturilor de către 0 proprietarii de băi și hoteluri, 
și de către cei ce au fost în 
perioada estivală în slujba lor. 0 Calcule cu cifre și satisfacții, 
firește, diferite. încep și calcu- 
lele anticipative ale anului vii- 0 tor ; se stabilesc cheltuielile ne
cesare, se fac investiții și achi- 

• ziții. Se fac, probabil, și adună
rile amintirilor, întâmplărilor, e- 
venimentelor de seamă ale anu- 

• lui. Cunoscuții se întâlnesc în- 
după ranguri sociale,

Ch‘5ZjieiC' dJscutâ/ Pun la cale /

cercetare științifică
C.C.P.T., fie reunite în 
unei culegeri.

Scopul simpozionului 
mează, de asemenea, 
unei estimări a forțelor de cer- gfe 
cetare preocupate de probleme- ™ 
Ie tineretului, o selecție, în ace
lași timp, a acestor forțe exis- A 
tente în întreaga țară. Schimbul 
de păreri asupra metodologiei 
de < 
maticii (va fi prezentat proiectul 
unui plan de cercetări pentru 
perioada 1969-1970) vor conferi 
simpozionului și calitatea de 
efort îndreptat spre corelarea 
activității factorilor preocupați 0 
de aceasta vastă temă pe care 
o reprezintă tânăra generație,

— Trecerea în revista a cerce
tărilor întreprinse nu pare să fie 
singurul scop al simpozionului. 
Ce alte obiective își mai propune 
această inițiativă ?

— Sînt cele legate de însăși 
menirea Centrului de cercetări: 
să contribuie Ia perfecționarea 
muncii în rindul tineretului, Ia 
îmbogățirea conținutului și for
melor activității educative. Cum 
nu puține comunicări abordează 
și probleme ale activității prac
tice pe care o desfășoară diverși 
factori, între care, evident, orga
nizațiile U.T.C., relevînd calități 
și defecte ale experienței exis
tente, lucrările simpozionului pot 
oferi nu numai teme de medita
ție și sugestii generale, ci și con
cluzii cu eficiență imediată. Din 
acest motiv, rezultatele cercetă
torilor comunicate în cadrul 
simpozionului vor cunoaște o 
largă difuzare, fie prin interme
diul buletinului de informare al

cadrul

însu- 
inteția

. . -- — — iu
A Part.'9e, de vînâtoare ori partide 
W lurt-r inyulî',oore de veni- 

- ■ j'C, e drame mar'le pa-
sium devin mai discrete, se di-

• Ș'muleaza și, poate în liniștea 
imensa care trebuie să domnea
sca în oraș, acum la încheierea 
socotelilor și a sezonului ele 
incep să dobîndească ,alte sem
nificații. Se pregătesc balurile 
de iarnă, iar discretul monument 
al orașului Montecatini, barza 
verzuie, cu aripile desfășurate 
privește zadarnic cerul, gata de 
un salt 
de zile. La hipodrom, ca niște 
flăcări mocnite,

ce i se refuză de ani

caii, superbii 
cercetare și asupra proble- A împărați ai arenelor se întrec

/«rtt »• rtmiA/dnl a , i i | A ■in tururi de consolare, lasind 
mai mult promisiuni pentru a- 
nul ce vine, anticipînd dispute 
cu finaluri imprevizibile și pa
riuri ce vor fi însemnind pentru 
cîstiqători surîsuri pentru toată u icpirziutu uiiara gciirrapv, .

spre stabilirea unor relații fruc- 0 vara, iar pentru păgubași o sta- 
tuoase cu diferite instituții și 
colective de cercetare, ceea ce 
constituie una din sarcinile im
portante ale Centrului de cerce
tări pentru problemele tinere
tului.

tornică cură cu ape termale, la 
£ băile Tettuccio. (Este cunoscută 

doar eficacitatea apelor de la 
Montecatini în tratarea bolilor 

® de ficat I).

Trebuie să fie violentă tăcerea 
ce se așterne peste oraș după 
începutul lui decembrie, cînd ul
timii turiști au plecat. E o sen
zație de altceva, de eliberare 
din lanțul invizibil al furnicaru
lui uman care măsoară întreaga 
vară străzile orașului, care 
populează grădinile de un exo
tism sănătos. Poate că sărbăto
rile de iarnă, luminozitatea cu 
care este dăruit orașul în acele 
zile să amintească, într-un fel 
aparte, mai intim, triumful verii.

Tn anotimpul aparentei liniști 
oamenii își vor rememora pa
gini ale trecerii prin lume a o- 
rașului lor. Și vor avea de des
coperit mîndria de a ști câ prin 
aceste locuri a trecut vestitul 
Hannibal cu armata sa, presu- 
punîndu-se deci cunoașterea 
Termelor de la Montecatini 
încă din această perioadă. Și 
vor avea de meditat la erois
mul locuitorilor Castelului, a 
terrazzanilor din anticele cro
nici care și-au înscris gloria la 
poalele „Colinei în formă de 
lună", în luptele cu gibellinii ; 
sau în călătoriile nostalgice de 
toamnă se vor opri pentru cî
teva clipe lîngă Podul lui Dan
te, unde marele poet, după ce 
se distinsese în trupele gibellini- 
lor, epuizat de greaua oboseală 
a zilei, s-a așezat seara să se 
odihnească.

Or, recitind notele istorice și 
turistice ale eminentului prof, 
dr. Dino Scalabrino, președin
tele actual al Agenției Autono
me de Cură și Odihnă din Mon- 
tecatini, se vor adinei prin hăți
șurile secolelor în care efortu
rile locatarilor de a se între
prinde reorganizarea băilor au 
fost întâmpinate nu o dată de 
indiferență sau promisiuni amî- 
nate, pînă cînd, spre sfîrșitu! 
secolului al XVIII-lea, Marele 
Duce de Toscana, Leopold, prin

„Invitația colonadelor*

învățatului Ugolino, de pe la 
1400, ori opiniile despre calita
tea apâlor termale exprimate 
de Michail Savonarola, tatăl 
celebrului și tristului, legendaru
lui dominican, să amintim de 
Andrea Bacei, medicul Papei 
Sixtus V, care remareînd pro
prietatea apelor de aici de a se 
conserva pentru lung timp, pu
tând fi oricînd întrebuințate, su
gera că le-ar fi fost cunoscută 
calitatea și în afara Italiei ; ori 
de Francesco Redi (secolul al 
șaptesprezecelea), „cîntârețul 
lui Bachus" în Toscana, supra
numit pentru aptitudinile sale 
medicale drept Hipocrates al 
Curții de Medicis, care scria în 
„Consultațiile" sale într-un lim
baj exact, modern, semn al u- 
nei riguroase specializări. Și 
ceea ce se impune relevat este 
faptul că la o asemenea remar
cabilă pleiadă de nume dedi
cate studierii calităților resurse
lor naturale ale orașului așezat 
nu departe de Autostrada Soa
relui (căruia i-a fost oaspete de 
onoare — așa cum atestă gra
vuri și fotografii din presa vre
mii — celebrul compozitor Giu
seppe Verdi) se adaugă mereu 
altele, formînd o adevărată

„Asediul** (caricatură din ,.Le Fonti... della Verita" — numărul 
din aprilie 1915)

interesul ce-l acordă stațiunii 
va determina ascensiunea aces
teia.

Comparația între mai vechile 
înfățișări ale băilor, așa cum 
sînt propuse de ilustrațiile căr
ții amintite și realitatea lor de 
azi va genera,, cu siguranță, 
penlru locuitorii de azi din Mon- 
tecatini un sentiment de satis
facție față de prezent. Fiindcă 
în locul imaginilor modeste de 
altădată înfățișînd modul de 
distribuție a apelor termale la 
vechile băi Tettuccio, ori în lo
cul imaginii de masivitate ori
zontală pe care o oferea priviri
lor băile Torretta, prin fața că
rora se preumblau lin, simandi
coase figuri în costume de epo
că, orașul se arată acum ca o 
oază de liniște și verdeață, a 
cărei împărăție este simetric 
punctată de verticalele unor 
clădiri moderne, lucrate in cal- 
cio vecchio, împodobite cu 
firme luminoase care strigă în 
noapte nume ce-și ascund rezo
nanța în timpuri vechi, amintind 
tradiții cu dreptate consemnate 
în tomuri masive. Și pentru că 
amintim tradițiile cred că, pen
tru a înțelege personalitatea a- 
cestei mari stațiuni termale e- 
uropene și prestigiul ei, e bine 
să amintim — fie și numai în 
treacăt — că încă într-o veche 
scrisoare, datând din 1387, fai
mosul negustor Francesco di 
Marco Datini cerea doctorului 
său Giovani di Banduccio din 
Florența un sfat înainte de a 
începe cura cu ape termale de 
la Montecatini, vroind să știe 
dacă trebuie să facă această 
cură chiar la băi sau la domici
liu („vreau să vă rog să-mi spu
neți dacă eu și Margherita...").., 
Ori să numim Tratatul doct al

școală de medicină termală (fi
resc să fie astfel cînd zona ter
mală cuprinde aproape 450 000 
m2 de parcuri și grădini, în ca
re sînt situate construcțiile des
tinate captării și folosirii izvoa
relor termale). Tettuccio, Palaz- 
zina Regia, Excelsior, Leopoldi- 
ne, Tamerici, Torretta, clădiri 
care aduc nu numai nume de 
muzicală rezonanță dar și ar
hitectură tipic toscană, 
corații 
ne de
Toate 
primă 
cunoaștem, prețul unor băi ori 
al consumului apelor binefăcă-

i, cu de- 
interioare adesea dem- 
reputația unor muzee, 

acestea sînt clădiri de 
categorie în care să Te

toare, după prescripțiile 
cului, nu este la îndemînc 
cui. De altfel, luxul hoteli 
reclama ce se face aceste 
calități, calităților tămădu 
ale apelor sale sînt ele 
indicii certe că veniturile a 
vin din exploatarea băiloi 
accesoriilor turistice sînt 
mult decît generoase. Sg 
înso în acest oraș boc 
jertfe lichide ale adînc 
clădiri de băi și pentru < 
mul apelor termale care 
ționează gratuit, Fiind rezt 
bolnavilor săraci ce pot b 
cia de binefacerile apeloi 
zentînd un certificat care 
testă „identitatea". Efortur 
se fac, după cîte am aflat 
tru a se asigura accesul I 
tament al acestei categori 
oameni merită toate aprec

...Dar, deocamdată la 
tecatini e, ca pretutindeni, 
nă. O parte din vegetație 
văzut nevoită a se da în 
trimițîndu-și frunzele să 
pînâ la trecerea măturai 
în uniforrre, pe asfaltul stre 
La Podul lui Dante seara : 
terne cu nostalgie, iar fun 
rul coboară pentru ultima 
de la Montecatini Alto. La 
străzile vor vorbi despre < 
sănătate, și tot la vară la 
teraie se va dansa pînă

Și pentru că tot e toamr 
ne gîndim la vacanțe, c 
care profesorul Dino Sca 
no spunea că „în gener 
loc să aducă beneficii săn 
abundă în excese și epui 
ulterior organismul deja ol 
iar drept antidot propunea 
țiunile termale care ofer 
refugiu cert celor care își 
tuiesc propria sănătate", 
tînd desigur, să recomanc 
rasul Montecatini care 
multe secole este reput 
oraș cu ape ideale pentru 
filaxia și terapia bolilor < 
cat, stomac și de nutriție"

Tratatele științifice și de< 
țiile făcute de-a lungul si 
lor sînt argumente cărora 
poți opune. Profesorul 
dreptate. Dar pentru min 
tînd că vine o vîrstă, Mor 
tini a rămas un oraș ascui 
tre pomi maiestuoși, între 
uri de flori multicolore, în 
oamenii se recunosc și se 
ciază după merite dar și 
ierarhia avuției, a rămas c 
în care vara se consumă 
de-o zi și poate drame de-< 
ță, în vreme ce la pietrei 
brâcate-n mușchi de la 
lui Dante roade timpul cu < 
tornicie pilduitoare.

Iar acum, în prag de i 
întrebarea „Ce-o mai fi f 
superbul oraș al verii — M 
cătini ?" este mai mult de 
simplă întrebare.

NICOLAE DRAG

„Podul lui Dante*

■'W

V X'V <4^^^

a



Convoi d» camioane distrute pe șoseaua Onitsha în urma ciocnirilor dintre trupele fede- 
rale nigeriene și unitățile biafreze

Demisia 
guvernului 

italian
Primul ministru al Italiei, Gio

vanni Leone, a prezentat la 19 
noiembrie președintelui repu
blicii, Giuseppe Saragat, demisia 
guvernului minoritar democrat- 
creștin. Lipsiți de o majoritate 
stabilă, democrat-creștinii nu 
și-au putut permite în cele 6 
luni care au trecut, nici o acțiu
ne de anvergură în vederea so
luționării problemelor care fu
seseră larg dezbătute înainte de 
alegerile din 19 mai. Această 
situație a dat naștere unei anu
mite stări de imobilism și in
certitudine, mai ales în ce pri
vește reformele sociale și de 
structură.

Demisia guvernului Leone 
era, de altfel, așteptată. Încă de 
la învestitura sa, primul minis
tru a făcut cunoscut că acceptă 
acest mandat tocmai pentru a 
da „posibilitate forțelor politice 
italiene să beneficieze de o pe
rioada de gîndire". Această pe
rioadă a luat sfîrșit o dată cu 1 
încheierea congreselor P.S.I. $i 
Partidului republican. Observa
torii consideră însă că perspec
tivele refacerii coaliției guver
namentale de centru-stînga. 
după aceste congrese, sînt și mai 
dificile.

Da Hang 
sub focul patrioților 

sud-vietnamezi
Forțele patriotice sud- 

vietnameze au lansat o 
serie de atacuri puterni
ce împotriva uriașei baze 
navale americane de Ia 
Da Nang și împrejurimi, 
lor sale. r

După cum transmit agențiile 
de presă, au fost semnalate cioc
niri chiar în interiorul orașului 
Da Nang, unde patrioții au atacat 
stația de radio, postul guverna
mental de poliție și închisoarea. 
Asupra instalațiilor militare ale 
bazei au fost lansate marți 30 de 
rachete de 120 și 140 mm.

Unități ale F. N. E. au supus 
unui bombardament de baraj o 
bază de aprovizionare a pușcași
lor marini americani, situată la 
nord de Da Nang, și au atacat un 
avanpost apărat de trupe satelite 
coreene, la 20 km sud de baza 
navală americană.

Alte ciocniri au acut loc fa 
provinciile septentrionale și in 
regiunea de deltă a fluviului Me
kong.

Agenția ELIBERAREA trans
mite totodată că în ultimele două 
zile forțele patriotice au scos din 
luptă 100 de militari americani 
m provincia Quang Tri, situată 
la sud de zona demilitarizată. în 
aceeași perioadă a fost aproape

ce

distrusă, in urma unor bombarde 
mente de artilerie, baza ameți 
cană Ben Tre, construita pe riu 
Tien Giang.

rare ■■■
soluȘiceiare 
patriciii dm 
riaLi fi din

O știre tron 
de presă vietn 
relatează că 
țîonale, 
orașul Hue,

alături de întregul popor pentru 
libertăți democratice, pentru în
cetarea războiului de agresiune 
american, pentru recunoașterea 
dreptului F.N.E. de a participa 
ca partener cu drepturi depline 
la convorbirile de la Paris.

Lovitură 

de stat 
in Mali

Armata a preluat 

puterea
Regimul președintelui Mo

dibo Keita a fost răsturnat 
marți, anunță FRANCE 
PRESSE citind un comunicat 
difuzat de postul de radio 
Bamako. In Mali a fost ins
tituit un „Comitet militar al 
eliberării naționale" care a 
preluat puterea în țară, asu- 
mîndu-și toate prerogativele 
politice și administrative. Po
trivit comunicatului. mișca
rea militară care a efectuat lo
vitura de stat este condusă de 
locotenentul Moussa* Traore. 
Agenția FRANCE PRESSE 
anunță că, potrivit co
municatului, noile autori
tăți militare au promis orga
nizarea de alegeri.

După anunțarea loviturii 
de stat, în întreaga țară au 
fost impuse restricții de cir
culație între orele 18,30 și 6. 
A fost interzisă circulația pe 
străzi în grupuri mai mari de 
trei persoane. Comunicatul 
nu furnizează nici un fel de 
amănunte în legătură cu si
tuația fostului președinte 
Modibo Keita șl a membrilor 
guvernului.

Sesiunea Comisiei mixte 
guvernamentale 

româno-egiptene
CAIRO 19 — Coresponden

tul Agerpres, C. Oprică, trans
mite : Gheorghe Cioară, mihis- 
trul comerțului exterior, condu
cătorul delegației române care 
a participat la cea de-a patra 
sesiune a comisiei guvernamen
tale mixte româno-egiptene, a 
avut marți o întrevedere 
Sayed Marei, ministru al agri
culturii și reformei agrare al 
Republicii Arabe Unite. în 
cursul discuțiilor au fost abor
date probleme legate de posibi
litățile de lărgire a cooperării 
în domeniul agricol între cele 
două țări. In aceeași zi, minis
trul român a avut convorbiri cu 
Hassan Abbaă Zald, ministru al 
economiei și comerțului exteri
or al R.A.U.

Marți a avut loc ultima șe
dință de lucru a celor două de
legații. Au fost discutate pro
bleme legate de lărgirea coope
rării economice și tehnice și 
dezvoltarea ' relațiilor comerci
ale dintre cele două țări. în 
cursul ședinței s-a procedat la 
semnarea portocolului privind 
actuala sesiune a comisiei gu
vernamentale mixte româno- 
egiptene de cooperare economi
că și tehnică și a protocolului pri
vind schimbul de mărfuri pe 
anul 1969, în cadrul acordului 
comercial pe termen lung exis
tent între cele două țări.

Intr-un comunicat comun dat 
publicității la încheierea reuniu-

Extinderea 

schimburilor comerciale 

polono — vest-germane
Agenția PAJ’, transmite că în 

urma tratativelor care au avut loc 
la Varșovia, la 15 noiembrie a 
fost semnat un protocol supli
mentar la protocolul din 7 martie 
1963 cu privire la schimburile 
de mărfuri între Polonia și R. F

Protocolul cTrplîTnmtar care 
reglementează schimburile de 
mărfuri dintre cele două țări pe 
anul 1969, prevede extinderea 
posibilităților de export în R.F.G 
a acelor mărfuri poloneze pentru 
care există încă restricții cantita
tive și valorice, în primul rînd 
a mărfurilor industriale de con-

sum. Se prevede, de asemenea, 
extinderea exporturilor poloneze 
de mașini și unele genuri de ma
terii prime și semifabricate. Po
trivit protocolului, Polonia va im
porta din R.F.G. mai ales materii 
prime pentru industria chimică 
și semifabricate, precum șî“ ma- 
<:ni și o serie de mărfuri indus
triale de folosire îndelungată.

Șeful delegației comerciale a 
R.F.G., Egon Emmel, ambasador 
extraordinar al Ministerului A- 
facerilor Externe, a avut o între
vedere cu ministrul comerțului 
exterior al R. P. Polone, Witold 
Trampozynski.

nii, se subliniază că volumul 
schimbului reciproc de mărfuri 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Arabă U- I 
nită w spori în anul 1969 | 
cu 18 la sută față de nive- R 
Iul anului acesta. De aseme- B 
nea, va fi intensificată, pe baza I 
avantajului reciproc, coopera- I 
rea economică și tehnică dintre ■ 
cele două țări, în special în do
meniul industriei petroliere, 
petro-chimice și Extractive, a agri
culturii și transporturilor. ț

Lucrările actualei sesiuni s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă.

Reuniune 
arabă lu 

nivel înalt?
Ip numărul său din 19 noiem

brie, ziarul „AL AHRAM" arata 
că Egiptul este în favoarea unei 
reuniuni la nivel înalt în cazul 
în care și celelalte țări arabe se 
vor pronunța în acest sens. în 
continuare, ziarul menționează că 
R.A.U. își va defini viitoarele K 
sale acțiuni politice, după ce mi- ■ 
nistrul afacerilor externe Mahmud n 
Riad va conferi cu premierul for- S 
danian Bahjat Al Talhouni, cart 9 
urmează să sosească miercuri la B 
Cairo. în prezent, ministrul Riad 
se află la Riad, unde examinează 
cu oficialitățile saudite posibilita
tea convocării unei conferințe a- 
rabe la nivel înalt.

în același timp, din Beirut se 
anunță că ministrul de externe 
al Libanului, Hussein Oueini, a B 
declarat marți că Libanul se pro
nunță în favoarea unei conferințe 
arabe la nivel înalt. Această pro
blemă, relatează agenția France 
Presse, a fost examinată în ca
drul unei întrevederi la care au 
participat președintele republicii., 
Charles Helou, primul ministru 
Yafi, ministrul de externe Hus
sein Oueini și ambasadorul Liba
nului la Cairo, Halim Abouezzed- 
dine. L

e

Cind va decola „Concorde"2

La prima conferin
ță de presă organi
zată de noul direc
tor general al com
paniei Sud-Aviation, 
Henri Ziegler, au 
participat un număr 
record de ziariști 
„dornici să cunoas
că ultimele buletine 
de sănătate ale ce
lor două programe 
de care depinde ’în 
mare parte viitorul 
industriei aeronauti
ce vest-europene și 
franceze, în mod spe
cial „Concorde" și 
„Airbus" (LE FIGA
RO).

în vara acestui an 
s-au efectuat încer/ 
cări pe motoare, a 
fost realizată o ru
lare pe pistă", de
clara dl. Ziegler.

Totuși, cînd va de
cola „Concorde" ?

Prototipul 001 ur
mează să fie livrat 
la sfîrșitul acestei 
luni sau începutul 
lui decembrie servi
ciului de cercetări în 
zbor... Se speră ca 
prima desprindere 
de sol să se efectue
ze în cursul lui ianu
arie 1969. Aparatul 
va putea primi cer-

luare precisă a fie
cărui Aparat.

De altfel, creșterea 
continuă a costului 
prototipului a stîrnil 
dezbateri vii în Adu
narea Najionaia 
franceză cu prilejul 
aprobării creditelor 
pentru aviația civilă. 
Anthonioz, raportor 
□I Comisiei pentru 
finanțe, a precizat 
cu această ocazie că 
,operația «Concor
de:) va costa Franța 
5 miliarde de franci, 
repartizați pe buge
tul a cinci ani". în 
ciuda acestui volum

Tn interiorul cabinei simulatorului de zbor al lui „Concorde 001"

Presat de întrebări 
noul director gene
ral a răspuns diplo
matic la chestionări
le ■„flash", lăsînd în 
umbră o serie de pro
bleme. „Programul 
«Concorde» este di
ficil, cu atît mai mull 
cu cit se urmărește 
asocierea unei tehno
logii avansate cu 
economia de exploa
tare. Greutățile a- 
părute sînt, cum e 
normal, mult mai im
portante decît cele 
apărute la construi
rea unui avion cla
sic. De aceea execu
tarea proiectului 
progresează încet, 
nu pe măsura dorin
ței noastre și a vii
torilor cumpărători.

tificatul pentru dare 
în exploatare în a- 
nul 1972 urmînd ca 
intrarea în serviciu 
să aibă loc la sfîr
șitul lui 1972 sau 
1973. Prin realizarea 
acestor speranțe,
proiectanții și reali
zatorii avionului
franco-britanic, cred 
că au asigurat aero
navei „Concorde* 
un avans de cîțivo 
ani în fața rivalului 
american, care la 
rîndul său întîmpină 
dificultăți.. Ziegler 
a rămas evaziv în 
răspunsurile privind 
prețul unițar al apa
ratului, motivînd că 
lipsesc multe detalii 
pentru a da o eva

de cheltuieli, minis
trul transporturilor 
Jean Chamant și-a 
exprimat speranța 
că sumele destinate 
pentru realizarea 
proiectului „Concor
de" vor contribui la 
accelerarea dării în 
folosire a aparatului, 
păstrînd sau chiar 
mărind avansul în 
timp în fața concu
rentei de peste o- 
cean, avans atît de 
necesar pentru de
pistarea unor noi 
cumpărători ai avio
nului, și deci pentru 
recuperarea cel puțin 
parțială a uriașelor 
investiții.

I. TIMOFTE

s IBu r* “t
Proteste după sentința 

de la Atena
Numeroase organizații și aso

ciații din țările Europei occiden 
tale, precum și un mare număr 
de oameni politici au dat publi
cității declarații în care se pro
nunță împotriva sentinței Tribu
nalului militar din Atena și cei 
anularea ei.

Ministrul de externe al Norve
giei, John Lyng, a declarat că 
guvernul său a făcut demersuri 
pe lîngă guvernul grec, cerîndu-i 
să cruțe viața lui Alekos Pana- 
gulis, condamnat la moarte pen
tru participarea sa la atentatul 
nereușit împotriva primului mi
nistru Papadopoulos.

Din Roma se anunță să mini
strul de externe al Italiei, Giusep
pe Medici, a adresat guvernului

EAFABA N-A RĂSPUNS...
Optsprezece tanchete și șase transportoare grele încărcate cu 

pușcași alcătuiau convoiul tortelor armate portugheze care 
înainta încet și cu multe precauții pe șoseaua dintre orașul 
Bifată și Bissau capitala Guineei portugheze. Toate precau- 
țiunile n-au ajutat la nimic pentru că după o luptă care a 
durat mai puțin de 40 de minute militarii portughezi erau in 
cea mai mare parte morți sau răniți, iar armamentul lor fie 
distrus, fie capturat. Apelurile adresate prin radio, în primele 
clipe ale ambuscadei, bazei aeriene de la Gafara au rămas 
fără răspuns. La acea oră, marele aeroport militar portughez 
era în alarmă, sub obuzele trase de mortierele patrioților 
guineezi care au distrus astfel patru avioane și două elicoptere.

Atacurile acestea, două din 
numeroasele acțiuni înregistrate 
aproape cotidian, veneau să 
marcheze, la 6 noiembrie a.c., 
împlinirea a nouă ani de la în
ceperea luptei armate de elibe
rare în Guineea zisă portughe
ze și insulele Capului Verde, 
Ca de obicei, regimul colonial 
de la Lisabona s-a străduit să 
împiedice, prin cenzura strictă, 
răspîndirea știrii acțiunilor cu
rajoase ale patrioților. Informa
țiile au parvenit, însă, prin in
termediul unor reporteri vest- 
germani. Unul dintre aceștia, 
Wilfried Hamberg, trimis spe
cial al revistei QUICK, descrie 
într-o amplă imformație trimisă 
ziarului NEUE ZORCHER ZEI- 
TUNG „atacurile eficiente" de 
la 6 noiembrie și adaugă că pe 

de la Atena un apel tn favoarea 
grațierii lui Panagulis.

Un comunicat publicat la Viena 
anunță că ambasadorul Austriei 
la Atena a fost însărcinat să in
tervină pe lingă guvernul grec 
pentru a obține comutarea pedep
sei capitale pronunțate duminică.

La Bonn s-a făcut cunoscut 
că ministrul de externe al R.F.G., 
Willy Brandt, a exprimat emoția 
resimțită în țara sa în legătură 
cu sentința Tribunalului militai 
din Atena. Ambasadorul vest-ger- 
man în Grecia a fost însărcinat să 
explice autorităților grecești punc
tul de vedere al guvernului 
R.F.G.

Un apel similar a transmis gu
vernului grec fi papa Paul al 
VI-lea.

baza „realităților trăite timp de 
a două luni" el apreciază că >,în 

Guineea se desfășoară în pre
zent cea mai importantă și ire
zistibilă acțiune armată antico
lonialistă, din toate teritoriile 
pe care Portugalia le stăpînește 
în Africa".

Guineea „portugheză" califi
cată în mod oficial de guvernul 
de la Lisabona drept „o provin
cie de peste mări" e situată în
tre Senegal și Republica Gui
neea. Ea are o suprafață de 
36125 km pătrați și o populație 
de 800 000 de locuitori. Arhipe
lagul „Capul Verde", alcătuil 
din nouă insule (3 903 km pă
trați și 200 000 locuitori) este de. 
asemenea, denumit „provincie 
portugheză de peste mări". Da
că cineva dorește să ofere o

Filatură modernă de bumbac în apropiere de Mostar (Iugoslavia)

imagine pregnantă a ceea ce 
reprezintă colonialismul e sufi
cient să citeze cîteva din reali
tățile tragice ale Guineei zisă 
Eortugheză : 99 la sută analfa- 

eți, cea mai mare mortalitate 
infantilă de pe continentul afri
can, media de vîrstă 32 de ani, 
singurul teritoriu din lume unde 
persistă oficial „contractul pe 
viață" adică o formă de scla
vaj la marile ferme ale coloni- 
lor.

Deși primele acțiuni insurec
ționale datează încă din anul 
1950, abia în 1956, a fost creat 
în condițiile clandestinității, 
Partidul african al independen
ței din Guineea și insulele Ca
pului Verde (PAIGC) care, în- 
tr-un interval de trei ani, a pus 
bazele unei lupte armate orga
nizate. La 6 noiembrie 1959 s-a 
declanșat greva din portul Piii- 
autti, reprimată cu ferocitate ae 
forțele portugheze, acțiune care 
este considerată drept punctul 
de pornire al luptei armate pen
tru independență. „La nouă ani 
de la declanșarea insurecției ar
mate — remarcă în notațiile 
sale reporterul vest-german ci
tat — situația portughezilor este 
de o precaritate ușor sesizabilă 
oricărui vizitator al locurilor.

• Ambuscada de pe șoseaua Bifata- 

Bissau • Aeroportul portughez sub 

obuzele patrioților guineezi • De la 

4000 la 78000 sau forța mișcării de 

eliberare din Guineea portugheză * 

i ———■

Forțele insurgente, bine înar
mate și excelent antrenate în 
tactica ambuscadelor, au tăiat 
în două teritoriul Guineei și au 
izolat acum în întregime portul 
Bissau, capitala țării de avan
posturile portugheze din inte
rior... Portughezii dețin încă ma
joritatea orașelor principale 
unde s-au baricadat pur și sim
plu în spatele sîrmei ghimpate 
și unde pot fi aprovizionați cu 
greutate, de multe ori numai 
pe calea aerului". Relatarea a- 
ceasta poate fi completată cu 
datele cuprinse în cel mai re
cent comunicat al Partidului a- 
frican al independenței din Gui
neea portugheză și insulele 
Capului Verde. Forțele patrio
tice controlează — potrivit co
municatului — aproape două 

treimi din teritoriul gui- 
neez.

Amploarea și succesele luptei 
de eliberare din Guineea zisă 
portugheză pot fi deduse și din 
eforturile militare sporite ale 
Lisabonei. Tn anul 1961 în Gui
neea și Insulele Capului Verde 
se aflau 4 000 de militari por
tughezi. Efectivele portugheze 
actuale se ridică la 78 000 de 
militari echipați cu armamentul 
cel mai modern. Săptămîna tre
cută se anunța în capitala lu
sitană apropiata trimitere a u- 
nei noi unități de parașutîști cu 
un efectiv de 1 500 oameni. 
Este și aceasta o confirmare 
grăitoare a forței mișcării de 
eliberare din ultimele teritorii 
africane aflate încă sub domi
nație colonială.

E. R.

• LA BUDAPESTA a avut 
loo cea de-a 12-a ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. 
pentru industria radiotehnică și 
electronică. La ședință au par
ticipat delegații din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. In conformitate cu în
țelegerea intervenită între 
C.A.E.R. și R. S. F. Iugoslavia, 
la ședință a participat și o de
legație iugoslavă.

• DELEGAȚIA DE ACTI
VIȘTI AI P.C.R., condusă de to
varășul Constantin Dăscălescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Galați al P.C.R., care, la invi
tația C.C. al U.C.I., se află în
tr-o vizită în schimb de expe
riență în Iugoslavia, a avut 
marți convorbiri cu I. Simcici, 
membru al Comitetului executiv 
al C.C. al U.C. din Croația.

TURCIA NU VA PARTICIPA 
LA UNITĂȚILE NAVALE NATO

Ministrul turc al apărării, Ah
met Topaloglu, a declarat, într-un 
interviu acordat presei, că Turcia 
nu intenționează să sporească 
forțele sale armate, ca urmare a 
hotărîrilor adoptate de recenta 
sesiune a Consiliului Ministerial 
al N.A.T.O. Ministrul a precizat, 
de asemenea, că țara sa nu va 
participa la constituirea noilor u- 
nități navale ale N.A.T.O. stațio
nate în Mediterana, hotărită la 
sesiunea amintită.

• LA BUENOS AIRES a avut 
loc vernisajul expoziției de tapi
serie românească contemporană 
organizată sub auspiciile Minis
terului Relațiilor Externe și 
Cultelor, precum și ale munici
palității orașului Buenos Aires.

• LA SEDIUL PALATULUI 
NAȚIUNILOR din Geneva s-au 
deschis lucrările celei de-a 27-a 
sesiuni a Comitetului pentru e- 
nergie electrică din cadrul Co
misiei economice O.N.U. pentru 
Europa.

Comitetul l-a ales în unani
mitate drept președinte pe A- 
drian Georgescu, adjunct al 
ministrului energiei electrice al 
Republicii Socialiste România. 
Mulțumind pentru alegerea sa, 
noul președinte a subliniat im
portanța sporită a folosirii ener
giei electrice în progresul acti
vităților umane. El a relevat că 
în acest cadru Comitetul pentru 
energia electrică constituie un 
instrument util de cooperare și 
informare pus în slujba guver
nelor țărilor europene.

• DIRECTORUL GENERAL 
AL U.N.E.S.C.O., Rene Maheu, 
a decernat acad. Andrei Otetea, 
care a reprezentat timp de doi 
ani țara noastră în Consiliul E

xecutiv, medalia de argint a 
U.N.E.S.C.O. pentru contribuția 
sa adusă activității acestei or
ganizații.

• ALEXEI KOSÎGHIN, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., i-a primit marți la 
Kremlin pe senatorii americani 
Albert Gore și Claiborne Pell, 
la cererea acestora. în cursul 
convorbirii care a avut loc cu 
acest prilej, arată agenția TASS, 
au fost discutate unele proble
me de interes comun, printre 
care problema dezarmării.

NOI ARESTĂRI ÎN INDONEZIA
• AGENȚIA ANTRA, citînd 

o declarație a generalului Ishak 
Djuarsa, comandantul militar al 
regiunii Sumatra, anunță că în 
această regiune, începînd din 
luna iulie a.c. și pînă în pre
zent, au fost arestați peste 
1 400 de membri ai Partidului 
Comunist Indonezian.

• FOSTUL MINISTRU DE 
EXTERNE AL JAPONIEI, Ta
keo Miki, candidat la președin
ția Partidului Liberal-Democrat, 
a declarat că guvernul trebuie 
să negocieze retrocedarea insu
lei Okinawa pornind de la pre
misa retragerii bazelor nucleare 
americane înainte de a se rea
liza realipirea ei la Japonia.

Criza monetară
interoccidentală

Criza monetară interoccidentală continuă să se afle în centrul 
actualității vieții politice vest-europene. La Londra, primul mi
nistru al Marii Britanii, Harold Wilson, a prezidat marți, la reșe
dința sa din Downing Street, o reuniune restrînsă a miniștrilot 
însărcinați cu problemele economice și financiare, respectiv Rog 
Jenkins, ministrul finanțelor, Anthony Crosland, ministrul comer
țului, Peter Shore, ministru pentru problemele economice, Bar
bara Castle, ministrul forței de muncă și productivității, și Michael 
Siewart, ministrul afacerilor externe. Discuțiile s-au referit la re
centa întâlnire de la Basel a reprezentanților băncilor centrale oc
cidentale, precum și la o serie de probleme privind situația lirei 
sterline.

în aceeași zi, generalul de Gaulle s-a întreținut la Palatul Elysee 
cu primul ministru Couve de Murville și cu ministrul economiei și 
finanțelor, Francois Xavier Ortoli. Au fost trecute în revistă cu 
acest prilej o serie de măsuri privind realizarea unor economii 
bugetare în anul 1969.

La închiderea ediției agențiile de presă transmiteau că la 
Bonn s-a anunțat oficial că Republica Federală a Germaniei nu 
va proceda la o reevaluare a mărcii vest-germane. După cum 
transmite agenția FRANCE PRESSE, guvernul vest-german, re- 
fuzind să reevalueze marca, va cere Bundestagului să adopte 
de urgență proiecte de lege menite să asigure reducerea expor
turilor și sporirea importurilor, în scopul unei echilibrări a 
balanței de plăți vest-germane.

Cuvintarea lui 

Fidel Castro
Cu prilejul inaugurării li

nei școli din provincia Ha
vana, primul ministru al Cu
bei, Fidel Castro, a rostit o 
cuvîntare în care s-a ocupat 
pe larg de problemele actu
ale ale învățămîntului. Intr-o 
societate nouă, a spus el, 
școala trebuie să fie o insti
tuție cu adevărat nouă, ast
fel îneît să asigure tineretului 
nu numai acumularea de cu
noștințe temeinice, ci și edu
cația fizică și socială. In con
tinuare, vorbitorul s-a ocupat 
de conținutul pe care trebuie 
să-l aibă programul de învă- 
țămînt în condițiile în care 
știința și tehnica avansează 
extrem de rapid. Dezvoltarea 
la care aspiră țara noastră — 
a spus Castro — nu se poate 
obține cu tehnica primitivă, 
ci numai cu tehnica modernă, 
iar aceasta presupune forma
rea unor cadre bine pregă
tite. In acest scop, în Cuba 
se pregătește în prezent le
gea cu privire la învățămîn- 
tul obligatoriu pînă în pragul 
universității și se pune accent 
pe pregătirea tehnologică a 
tineretului.
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