
® Pe micul si marele ecran

semicentenarului unirii Transilvaniei cu Româniaîn pag. a IV-a
• PUNCT SI DE LA CAPAT
• A.B.C. cotidian

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Biroul Marii Adunări Naționale anunță pe 
deputății Marii Adunări Naționale că vineri, 
29 noiembrie 1968, la orele 10 dimineața, va 
avea loc la sala Palatului Republicii Socialiste

România, în cadrul actualei sesiuni, ședința 
jubiliară consacrată semicentenarului unirii 
Transilvaniei cu România.

Citiți în pag. a Il-a
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lO concluzie
activității extrascolaregeneratoare

ION MIHIȚ

(Continuare in pag. a IV-a)

Și 
de

însuși caracterul ei, adu- 
de alegeri reprezintă un 
culminant, un corolar al

• ÎNTREPRIN
DEREA de moră- 
rit și panificație Do- 
brogea — una dintre 
marile unități econo
mice din județul Con
stanța — a îndeplinit 
planul anual la pro
ducția globală cu 40 
de zile mai devreme. 
Calculele preliminarii 
arată că, pînă la sfâr
șitul anului, colectivul 
întreprinderii va rea
liza 14 500 tone de făi
nă. 1 750 tone de bis
cuiți și 1 500 tone de 
pîine peste sarcinile 
anuale de plan.

★ 
unitate 
din județul 
care și-a în- 
sarcinile de

Prima 
dustrială 
Harghita, 
deplinit 
plan pe întregul an la
producția globală, la 
producția marfă și la 
livrările către fondul 
/1/ții, este Industria 

’•Leală din Odorheiul- 
VSecuiesc. Datorită bu
nei organizări a pro
ducției și a muncii în 
toate sectoarele 
compartimentele 
producție, prețul de 
cost planificat a fost 
redus cu 800 000 lei.

• LA FABRICA 
„Flamura roșie" din 
Sibiu a fost pusă în 
exploatare o nouă li
nie tehnologică, care 
asigură o automati
zare și o mecanizare 
complexă a procesu
lui de producție. A- 
gregatul execută toate 
operațiile de presare 
și confecționare a pi
xurilor, stilourilor și 
petalelor de flori ar
tificiale.

• O INTERESANTĂ 
EXPOZIȚIE de pic
tură pe sticlă a fost 
deschisă la Făgăraș. 
Sntt expuse numeroa- 
Cc lucrări din secole
le XVIII—XIX, apar- 
ținînd unor artiști 
populari din comu
nele Arpașul de Sus 
și Oprea Cîrțișoara și 
din Făgăraș.

Expoziția de pictură 
populară pe sticlă în 
țara Făgărașului atra
ge zilnic numeroși vi
zitatori *

(Agerpres)
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ADUNARI DE DARE DE SEAMĂ Șl ALEGERI
A
In organizarea

de perspective

narea 
punct 
unei activități înscrise pe par
cursul unui an de muncă. Este 
momentul unui bilanț precedat 
de un șir de alte asemenea mo
mente și poate de aceea clipa 
e întotdeauna emoționantă, iar 
atmosfera sărbătorească intră de 
fapt în firea lucrurilor. Aduna
rea de alegeri trebuie să în
semne însă, în același timp, și o 
coordonată ce jalonează o acti
vitate viitoare. Cînd între cele 
două aspecte nu intervine nici 
un loc gol, cînd cele două con
diții coexistă în timp și spațiu, 
succesul adunării e mai mult 
ca sigur.

La Școala tehnică sanitară 
din București, de exemplu, acti
vitatea organizației U.T.C. este 
complexă, îndreptată spre laturile 
esențiale ale preocupărilor ute- 
ciștilor. Și darea de seamă a ți-

nut să le reliefeze amănunțit. 
Nu ca un scop în sine, ci pentru 
a puncta o realitate, evident cu
noscută de cei peste 800 uteciști 
ai școlii din care, analiza atentă, 
minuțioasă era chemată să dis- 
cearnă experiențe ce se cer duse 
mai departe, obiective asupra că
rora eforturile nu și-au epuizat 
roadele. Interpretarea realistă, 
susținerea ideilor întotdeauna 
prin exemple concrete, au con
stituit tot atîtea puncte de ple
care ale discuțiilor ce au urmat. 
Darea de seamă a încurajat opi
niile tinerilor, iar climatul pro
pice creat a făcut posibilă ex
primarea deschisă, curajoasă, 
fără ocolișuri a punctului lor de 
vedere asupra tuturor probleme
lor vieții de organizație și, în pri
mul rînd, asupra modului cum 
concură activitatea U.T.C. la mo
bilizarea elevilor, la însușirea cu-

noștințelor, la educarea lor în spi
ritul dragostei față de profesiu
ne, al răspunderii fața de rolul 
social al carierei pentru care se 
pregătesc. Din toate acestea ac
tivitatea organizației a dobîndit 
însemnate cîștiguri pentru activi
tatea sa viitoare. Punctul care a 
suscitat discuțiile cele mai aprin
se, și nu de puține ori controver
sate, a fost cel referitor la activi
tatea extrașcolară, Insistența .este

Actul unirii Transilvaniei cu 
România, săvîrșit la 1 decembrie 
1918, a fost un rezultat direct al 
luptei maselor populare încunu- 
nînd un ideal și restabilind drep
turile istorice ale românilor tran
silvăneni, dorința de a trăi și a se 
dezvolta din punct de vedere 
național, social și economic ala*  
turi de frații lor de pe celălalt 
versant al Carpaților.

Starea de spirit revoluțio
nară care, în ultima parte 
a războiului, eroda temeliile 
imperiului austro-ungar, 
sese apogeul în lunile 
tombrie—noiembrie 1918.

cultăților de ordin economic și 
militar li s-a adăugat puternica 
mișcare revoluționară, de nuanță 
burghezo-democratică, ce cuprin
sese toate naționalitățile aflate în 
componența hibridei monarhii 
habsburgice. încercările dispe
rate ale guvernanților de la 
Viena de a >Salva integrita
tea imperiului habsburgic 
prin acordarea unor concesii 
—• chiar dacă acestea îmbrăcau 
forme promițătoare ca aceea 
a creării unui guvern reprezenta
tiv popular sau a federalizării — 
erau departe de a contribui la 
stăvilirea luptelor revoluționare. 
Dimpotrivă, concesiile promise 
de împărat au scos în evidență și 
mai mult șubrezenia regimului 
dualist și au contribuit la o și mai 
mare intensificare a luptelor de 
eliberare națională. Procesul 
dezagregării a îmbrăcat forme și 
mai acute în momentul cînd în 
sinul armatei, sprijinul cel mai 
de nădejde al imperiului, au în
ceput să se manifeste semne ale 
spiritului revoluționar.

O importanță covîrșitoare au 
jucat, în accelerarea acestui pro
ces, ideile Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, care deschi
deau un nou și vast orizont luptei 
pentru eliberarea socială și na
țională.

Mișcările cu caracter social și 
național care se generalizaseră în

întregul imperiu și revoluțiile 
burghezo-democratice izbucnite 
la sfîrșitul lunii octombrie au 
fost factorii hotărâtori care au dus 
la prăbușirea dualismului austro- 
ungar, pe ruinele căruia s-au pus 
bazele unor noi state indepen
dente — ca Cehoslovacia și Polo
nia—și s-a declanșat procesul de 
făurire a unității statale a Româ
niei și Serbiei.

împrejurările amintite mai sus 
au creat cadrul general în care 
s-a consumat actul de desprin
dere a Transilvaniei din sistemul 
dualismului austro-ungar. Facto
rul determinant al acestui impor
tant act istoric a fost, însă, de 
ordin intern, reprezentat prin ac
țiunile revoluționare ale maselor. 
Mișcarea revoluționară burghezo- 
democratică izbucnită la vest de 
arcul Carpatic — parte integran
tă a frămîntărilor care agitau ce
lelalte provincii ale imperiului — 
a avut darul să canalizeze ener
giile celor peste 3 000 000 de ro
mâni transilvăneni pe făgașul 
luptei de eliberare socială și na
țională și al unirii cu statul uni
tar român ale cărui baze fuseseră 
puse cu aproximativ șase decenii 
înainte. Dincolo de aceste reven
dicări primordiale ale luptei ma-

(Continuare în pag. a H-a)\

TRAIAN LUNGU

DE CE
M-AM FĂCUTFoto : EMIL COJOCARU

SECRETARUL U.T.C. AL COMUNEI (I)

Pomul cu vrăbii

SARCINA”
,Giganta" de metal se m miinilor harnice ale oamenilor (Uzi nele „Electroputere"-Craiova)

la datorie de onoare
Cînd am întîlnit-o pentru pri

ma dată, situația mi s-a părut 
un simplu accident, mai mult 
sau mai puțin neplăcut, și am 
încercat chiar s-o justific, dîn- 
du-i dreptate celui care îmi spu
sese, deschis, că așa crede el. 
Apoi însă am mai regăsit-o. a- 
proape aidoma, în alte județe, 
la Gorj sau la Ialomița, la Olt 
sau la Vaslui, mereu într-o altă 
comună, repetîndu-se de fiecare 
dată cu alți oameni, dar în esen
ța ei rămînînd o situație iden
tică. Și abia atunci am început 
să mă întreb de ce.

Iată, de pildă, ce mi se spune 
în comuna Peștișani : „Sper să 
fiu eliberat acum, la alegerile 
acestea. Am destulă vreme de 
cind muncesc, ar putea să mai 
vină și altul". Cuvintele sînt ale 
secretarului de comitet comunal 
U.T.C. și exprimă o dorință im
posibil de pus la îndoială : 
secretarul nu mai vrea să 
fie secretar. Motivele, argu
mentele îl privesc în primul rînd 
pe el, unul din ele e acela că 
are doi copii și așa mai depar
te, deci nu e vorba de neputința

de a munci și de acum încolo, ci 
de altceva. Pur și simplu i se 
pare că și-a făcut datoria, că a 
stat destul. Ceva mai încolo. în 
același județ, la Tismana. fata 
care e secretara U.T.C. a comu
nei și care >rin profesia sa face 
mult teren, prin urmare este o- 
mul cel mai nimerit pentru a 
păstra o legătură permanentă 
între organizații, spune și ea. cu 
o anumită nerăbdare, că la noile 
alegeri „nu știe dacă va mai 
face față". După care adaugă : 
asta e muncă grea, e nevoie de 
mînă de bărbat. Și se vede pe 
fața sa că a găsit o explicație

care nu mai poate fi răsturnată r 
oricum, bărbatul acela n-o să 
mai fie ea. Mi-o închipui eu în 
situația de bărbat. încerc să fac 
cu imaginația o metamorfoză pe 
care o știu deja inutilă, pentru 
că după ce aș termina transfor
marea în bărbat, aș auzi-o spu
nând : asta e muncă delicată, 
trebuia mină de femeie.

Și exemplele pot continua În- 
tr-un alt județ, ajung în comu
na Grivița, unde aflu că, și aici, 
secretarul comitetului n-a vrut 
să-și primească la început func
ția, că a trebuit să se insiste, să 
fie rugat, să fie asigurat că va 
primi sprijin din partea — și 
numai așa s-a ajuns la un rezul
tat. O confirmă apoi secretarul

D. MATALA
(Continuare in pag. a IV-a)
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ȘOFER
5

Intrebînd oamenii de pe stra
dă ce părere au despre șoferi, 
poți face o colecție de expresii: 
„niște nebuni", „șoferii iadului", 
„oameni periculoși, nedisciplinați 
care pun în primejdie viața ce
lorlalți". Este doar opinia pie
tonului, desigur, a pietonului 
necăjit că trebuie să întoarcă 
mereu capul, în dreapta și în 
stînga, la traversarea străzii. In
tre el și șofer nu va fi, se pare, 
niciodată pace, deși în fiecare 
zi se urcă în autobuz și se Iasă 
în grija omului de la volan. Tre
buie spus că, și atunci cînd se 
scrie despre ei în gazetă, se re
latează, în marea majoritate a 
cazurilor, tot din unghiul de ve
dere al pietonului. Totuși, auzi 
adesea : „ce mult aș dori să fiu 
șofer!“ sau „îmi place această 
meserie, mi se pare frumoasă,

Primire fa președintele
Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni la amiază pe amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Mongole, Damdinnerenghiin Ba

taa, în vizită protocolară de pre
zentare.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a par
ticipat Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

foarte interesantă*',  iar copiii a- 
pasă hotărîți pe cuvintele: „cînd 
voi fi mare mă voi face șofer**.  
De unde asemenea atracție spre 
o astfel de meserie ?

Am însoțit, nu de mult, un 
șofer de cursă lungă : din creie
rul muntelui Ceahlău, pe malul 
lacului Bicaz, pînă la Piatra 
Neamț. Se numește Tudor Ichim 
și e un om în jurul a 30 de ani. 
Transporta cu mașina brazii do- 
borîți de alții în munte. Drumul 
greu, cu multe coturi, pe mar
gine de prăpăstii îi cerea un e- 
fort deosebit. La un moment dat, 
a oprit mașina și mi s-a adre
sat : „De ce m-am făcut șofer ? 
Priviți Ceahlăul. Nu-i păcat să 
nu vezi în fiecare zi așa ceva

„Bine, l-am întrebat, dar ce 
legătură are muntele cu șoferia ?“

„Are, mi-a răspuns zîmbind, 
și încă ce are. O meserie e fru
moasă cînd îți mulțumește sufle
tul. Eu aș putea lucra într-un a- 
telier, într-o uzină. Poate aș ob
ține și un salariu mai mare. Dar 
așa simt că mi-ar lipsi ceva, aș 
avea sentimentul că nu am ne
voie de o mînă sau un ochi. Mie 
îmi trebuie o meserie cu ambii 
ochi".

Zicînd acestea, a cuplat iarăși 
motorul și ne-am continuat dru
mul spre Bicaz. Un drum cu un 
șofer romantic. Dar asemenea 
oameni nu trebuie, neapărat, cân
tați pe asemenea distanțe. Ii 
putem găsi ușor în............. .
urbane, chiar printre

localitățile
„cărăușii"

ION CHIRIC
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Primul semnal al 

iernii s-a arătat ne
milos săptămîna tre
cută. Mai întîi o 
negură londoneză su
tă în sută, cu ume
zeală, gripă și reu
matism, cu cer de 
catran și faruri a- 
prinse Ia 3 după ma
să, pe urmă rochia 
de mireasă a ninso
rii, așternută pe bu
levarde, prilej pentru 
reporterii poetici de 
a face fotografii în 
alb-negru, contrast 
garantat, efect la pu
blic calitatea I-a !

Toată joaca fulgi
lor și feeria Cișmi- 
giului m-au lăsat re
ce. Aș fi putut scrie 
frumoase rânduri 
despre florile de 
gheață de pe gea
muri, o dădeam prin 
nive candidum și ie
șea ceva, dar eu stau 
pe strada Eminescu 
(fostă Romană), stra
dă fără pomi, cu au
tobuze năucitoare 
care frînează făcînd 
zgomote ca marile

turme de porci, stra
dă cu trotuarele 
sparte de 3 ani (a- 
vem șantier de tot 
atîtea zile) și ce s-au 
gîndit edilii, ia să ne 
pedepsească ei pe 
noi, că tot se face o 
casă cu 11 etaje ală-

citezi din clasici și să 
arunci metaforele ca 
banii în pușculiță ? 
Ei, uite m-am sătu
rat de metafore, 
m-am săturat de dră- 
gănele, vreau să scriu 
că unele din străzile 
Bucureștilor sînt în-

IARNA
EUGEN BARBU

și-atunci de ceturi 
să nu cărăm noroiul 
în saloanele perso
nale, că dacă se 
muncește, să se va
dă. măi tovarăși...

Deci ia să mai lă
săm poezia, deși 
ceartă amicii : 
scrii domnule despre 
inventar, despre stra
da Berzei ? Ce te-a 
găsit ? Dumneata, om 
subțire care poți să

ne 
iar

tr-o stare deplorabilă 
și că sînt exasperat 
că nu se mai iscăleș
te o dată decizia aia 
care stabilește că au
torii de reparații Ia 
canal, gaze, telefoa
ne, să fie obligați să 
repare ce au stricat ! 
Pentru că m-am să
turat să-mi rup pi
cioarele noaptea pe 
trotuare și să cad cu 
mașina într-o tran-

șee lăsată în plata 
Domnului trei săptă
mâni de către nu știu 
ce societate de gău
rit pămîntul pe Po
lonă.

Dee Domnul să mă 
citească și pe mine 
cine trebuie și să 
văd eu cum funcțio
narii de la Sector au 
lăsat hîrțoagele și au 
plecat pe teren și de 
n-or găsi ei, funcțio
narii, echipele de șoc 
trimise să astupe 
„tranșeele" și marile 
temelii ale metroului 
ce se 
să aud 
mina, 
mare și au reparat 
totul, i................
crația ’

Parcă niște amenzi 
zdravene ar fi 
potrivii 9 ce 
ceți tovarăși 
la I.C.A.B., I.R.S.C.C. 
și nu știu mai cum, 
de la Gaze, Lu
mină și alte societăți 
de umplut orașul de 
noroi ?

va construi, 
că au pus 

cu mic cu
sfidînd biro-

mai 
ai
de

EXIGENTE JUSTIFICATE
Orașul, prin lărgirea conside

rabilă a suprafețelor locuibile, 
determinată de intensul proces 
de industrializare a țării, con
stituie un magnet permanent 
pentru tînăra generație de să
teni. Ei părăsesc satul în număr 
impresionant. îndreptindu-se fie 
spre școli, fie spre locurile de 
muncă ale orașului. Procesul, 
prevăzut și legic, atrage după 
sine în această etapă de trecere, 
pe lîngă multiplele consecințe 
pozitive, o serie de urmări care, 
pe planul practicii sociale se do
vedesc în unele cazuri a fi de
favorabile unui echilibru de for
te încă necesar. între oraș și sat. 
Ritmul mecanizării agriculturii 
nu a scăzut pretutindeni în ace
eași proporție și consumul forței 
de muncă în sectorul agricol. 
Iar în unele comune, plecarea 
tineretului sătesc spre oraș lasă 
descoperite o bună parte a 
muncilor specifice satului. Și 
dacă acum, cînd generația ma
tură, validă de muncă rezolvă 
sarcinile care revin satului, în 
perspectivă, analizînd dinamica 
tendințelor, se poate presupufie

că se va produce în unele locuri 
un gol în continuitatea și ritmul 
constant al generațiilor din me
diul rural.

Iată cîteva cifre : în comuna 
Breasta, județul Dolj, situată la 
10 km. de Craiova, dintr-o pro
moție de 35 absolvenți ai școlii 
generale în anul 1963 au rămas 
în comună 5 tineri, iar din pro-

ții deosebite. Condițiile sociale 
de dezvoltare economico-cultu- 
rală a satului au creat premize- 
le apropierii nivelului de trai al 
țăranilor de cel al orășenilor. O- 
mul de la țară se acomodează 
din ce în ce mai mult cu cerin
țele, necesitățile și îndatoririle 
vieții celor de la oraș și înca
drarea în ritmul de civilizație

sufletească și materială cu cea a 
orașului.

Plecarea tineretului spre oraș 
ridică astfel probleme care ating 
deopotrivă universul social al sa
tului și cel al orașului. Nu pu
tem concepe încă sat fără tineri, 
cu toate că într-o perspectivă 
îndepărtată sferele de interfe
rență între mediul citadin și cel
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bogățirii universului spiritual al 
satului este încă deficitară.

Ancheta de fată, relevând cî
teva aspecte ale vieții satului, în 
special acelea care ar face po
sibilă stabilitatea tinerilor mun
citori agricoli, are intenția de a 
se înscrie în dezbaterea la care 
sînt chemați să participe activiș
tii U.T.C. din mediul rural, inte
lectualii satului cît și tinerii de 
la sate, dezbatere deja inițiată 
în coloanele ziarului sub gene
ricul „Locul și rolul tânărului în 
viața satului".
CU CE SE ACOPERA NEVOIA 

DE CULTURĂ A SATULUI?

LOCUL Șl ROLUL TÎNĂRULUI ÎN VIAȚA SATULUI

moția 1957 au rămas la început 
7 tineri, apoi numai 4. în altă 
comună, Ilovăț din județul Me
hedinți, așezată la 40 km. de 
Turnu Severin, din 38 de absol
venți ai școlii generale în 1961 
în sat se mai află astăzi doar 3. 
De altfel și numărul membrilor 
U.T.C. reflectă aceeași tendință : 
La Breasta sînt 110 dintr-un to
tal de peste 4 000 locuitori iar la 
Ilovăț 137 din 3 600 locuitori.

Aceste cifre pot căpăta într-o 
judecată amănunțită, semnifica-

citadin reflectă îndeaproape un 
proces social complex. Dacă ar 
fi să enumerăm numai cele mai 
evidente cîștiguri ale civilizației 
satului : electricitatea, radioul, 
televiziunea, putem înțelege mu
tația de valori care s-a produs 
în configurația spirituală a țăra
nului, ridicarea pe o treaptă su
perioară a exigențelor sale, a 
nivelului său de trai. Deschizîn- 
du-i-se cu generozitate porțile 
cunoașterii, țăranul aspiră spre 
o viață nouă, similară ca bogăție

rural ar putea șterge limitarea 
rigidă a celor două medii. La 
ora actuală, satul deține încă o 
mare pondere în populația țării, 
are încă suficiente resurse po
tențiale de a-și păstra un speci
fic aparte care, respectînd sin
cronizarea cu civilizația citadină, 
să favorizeze evoluția firească, 
continuă, a generațiilor. Dar, e- 
valuarea acestor resurse, mobili
zarea acelor condiții necesare 
atît asigurării echilibrului de 
forțe între sat și oraș cît și îm-

Majoritatea bărbaților din 
Breasta fac naveta spre și de la 
Craiova. Seara se întorc în co
mună și satul prinde viață, ca
sele se animă, ulițele, monotone 
în timpul zilei, respiră agitația 
specifică vîrstei locuitorilor. Că
minul cultural devine centrul de 
atracție, sau mai bine zis, ar 
trebui să devină. Clădirea ca- 
re-1 adăpostește seamănă cu un 
hambar de cereale, neprietenoa
să, cu pereții coșcoviți și fără 
culoare. Alături, aproape strate-

GALINA BADULESCIT

(Continuare in pag. a 111-a)
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UN CĂMIN CULTURAL
in plata domnului și a lefegiilor săi

Impunător prin ce ar trebui Să 
fie, nu numai prin gigantismul 
lui (acoperă 700 metri pătrați), 
căminul cultural din Crișan, ju
dețul Tulcea, nu există decît prin 
zidurile ce sprijină un acoperiș 
înălțat mai de grabă să țină um
bră decît să adăpostească cele 
zece încăperi din care doar una 
singură pare a avea din cînd în 
cînd, o întrebuințare. Restul ca
merelor, în felurite forme geo
metrice, la roșu, pline cu moloz, 
fără geamuri, cu uși hîțiind în 
bătaia vîntului a casă pustie. Și 
totuși, i se spune cămin cultural, 
și este, pentru că are și un di
rector.

— Construcția lui a început în 
1958, ne explică Ion Anton, se
cretarul Consiliului popular al 
comunei. Cu banii care s-au in
vestit pînă acum, vreo două sute 
de mii, satul ar fi putut avea de 
mult un cămin pe mărimea și ne
voile lui. Cui și la ce i-o fi tre
buit un așa monument, oamenii 
nu își pot explica. Dar treburile 
au stat cam așa: satul a fost cu 
banii și organele fostului raion 
Tulcea, cu proiectul. 1n 1965 eram 
președinte al sfatului popular co
munal. Am făcut mai multe de
mersuri. Satul e mic și nici cu 
venituri prea mari, numără 203 
familii de pescari și lucrători la

Trustul pentru amenajarea și va
lorificarea stufului. Și trebuia, 
neapărat, ca oamenii să mai ri
dice — tot din contribuție volun
tară bănească o școală și o uzină 
electrică. Ni s-a promis, și Comi
tetul pentru cultură și artă al raio
nului a și prevăzut în proiectul 
său de buget pentru anul în 
curs, fondurile ce mai erau ne
cesare. Dar, pînă la urmă, cum 
s-a făcut, cum s-a dres, că am 
rămas doar cu promisiuni. In tot 
căminul abia de am reușit să im
provizăm o sală.

Pe scurt, lucrurile cam așa s-au 
petrecut. Dar, de la lipsa fondu
rilor pentru finisări, pină la pă
răsirea lui completă, la lipsa to
tală de activitate, mai este și un 
alt drum, unul bătătorit in gol 
chiar de factorii chemați rea
lizeze prin funcțiile lor. însăși 
funcfia propagandistică fi de cul
turalizare a căminului. Cîteca su
te de lei, hai să zicem o mie- 
două, ar fi fost de ajuns pentru 
ca ferestrele $t ușile să nu mai 
stea fără geamuri, pentru ca încă 
o cameră sau două să fie termi
nate. Suficient pentru ca biblio
teca a cărei bibliotecară își ^con
sumă" programul mai mult ca re
ferentă a Consiliului popular co
munal, să nu mai fie izolată la

marginea satului, într-o cămăruță 
in curtea spitalului.

— Nici măcar de puținul ce 
există nu ne putem folosi, ne 
spune Gheorghe Dunaev, secre
tând comitetului comunal U.T.C. 
Mă refer la sala, care de bine 
de rău există, dar care în per
manență este închisă. Am cerut-o 
de citeca ori pentru 
am fost refuzați sau, 
ni s-a dat, a fost cu 
tați.

De ce? Aveam să 
gem în aceeași seară, 
nuscul anunț lipit pe

rost să fie deschisă, din moment 
ce în afară de un televizor — 
defect de un an — nu dispunem 
de alte materiale.

— Și programul de activități...
— Cu ce ?
— Cu oameni! Aseară era pro

gramat un film...
— în fiecare seară este pro

gramat să ruleze cîte unul, ope
ratorul își face însă planul într-o 
singură zi. Prezintă duminica 
2—3 filme.

Amănute, mai multe, sînt inu
tile.

Sîntem, în permanență martorii 
unor caste înfăptuiri în marea 
operă de transformare a satului. 
Fondurile imense alocate de stat 
in acest scop, contribuția bănea
scă, munca patriotică a cetățeni
lor, dorința lor de a-și vedea mai 
frumoase locurile unde muncesc 
și trăiesc se materializează în o- 
biectice cu cele mai diverse des
tinații, între care fiecare primea
ză în funcție de rolul și scopul 
urmărit. Situația din Crișan, u- 
nul din puținele safe cîte are 
Delta, contrastează izbitor. Izo
lați, poate mai mult chiar decît 
cei ce trăiesc în satele de munte, 
ttnerm de aici și-au dorit un 
:cmin cultural. Au gtrins ban pe 
bon. cu făcut economii. Pentru 
ce ? In nicism caz ca sâ-i în- 
mape sub ziduri ca te dfriuti 
pentru ca 
df răsun. i2n
o czctzcse. arc

St ttwwi C--M»

drfW Taler*  .i/teptim o ăci- 
tatie l*  aderâreta iaaugum ■

Frumuseți folclorice

N. COȘOVEANU
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(Vrmare din pag. I)

selor populare se conturau și alte 
obiective, nu mai puțin impor
tante : reforma agrară, revendică
rile economice și politice ale 
muncitorilor, egalitatea în drep
turi a naționalităților conlocuitoa
re etc. Trebuie spus, însă, că, dacă 
în lupta pentru eliberare națio
nală Și unirea cu România se în- 
tîlneau interesele tuturor clase
lor și grupărilor sociale din Tran
silvania, revendicările cu conținut 
social-economic erau preocupări 
aproape exclusive ale maselor 
populare.

Care a fost aportul diferitelor 
clase șî pături sociale la această 
măreața luptă ?

încă de la începutul intrării ei 
în arena vieții politice, clasa 
muncitoare din Transilvania în
scrisese, la loc de cinste, în pro
gramul ei, lupta pentru drepturi
le sociale și naționale ale româ
nilor aflați sub dominația hab- 
sburgică. Pe măsură ce proleta
riatul se impunea în viața politi
că, atitudinea sa față de lupta de 
eliberare națională și socială de
venea tot mai clară.

Acțiunile muncitorimii împotriva 
claselor dominante austro-ungare 
au căpătat spre sfîrșitul războiului 
un caracter deosebit de ascuțit, ele 
distingîndu-se printr-o varietate 
și intensitate demne de reținut.

dicau glasuri împotriva organiza
țiilor locale ale puterii de stat și 
se trecea la adoptarea unoT mă
suri menite să sancționeze, cu un 
ceas mai devreme, principalele 
revendicări ale muncitorimii și

STATUL NATIONAL
UNITAR ROMAN

De la demonstrații de stradă, și 
pină la greve parțiale sau gene
rale, întregul cortegiu al fonnelm 
de luptă exprima, din ce în ce 
mai pregnant, starea revoluțio
nara ce cuprinsese masele popu
lare din Transilvania. La Timi
șoara și la Arad, la Lugoj și la 
Oradea, la Brașov și Ia Signișcora. 
ia Cluj și la Tîrgn Mureș, h Tar
da sau la Dej, pretutuderâ, se ri-

VA RĂSPUNDE
Pe adresa rubricii noastre au 

fost primite la redacție mai mul
te scrisori cu un conținut ase
mănător. Tinerii Ion Avram — 
Cîmpulung, Ștefan Popovici — 
Harghita, Ana Istrate — studen
tă, Universitate București; prin 
întrebările puse ne solicită lă
muriri detaliate în legătură cu 
acordarea pensiei de urmaș. 
Pentru ei, și pentru alți cititori 
aflați în situații asemănătoare, 
pe baza legislației în vigoare, 
răspundem azi la următoarea în
trebare : CARE SINT CONDI
ȚIILE ȘI MODUL DE ACOR
DARE A PENSIEI DE URMAȘ.★

Legislația în materie ce regle
mentează posibilitatea acordării 
pensiei de urmaș, subliniază o 
dată în plus atenția pe care sta
tul nostru o acordă ocrotirii 
membrilor de familie în cazul 
pierderii susținătorului lor.

Prin folosirea de către legiui
tor a termenului de „membrii 
de familie" se delimitează încă 
de Ia început cercul persoanelor 
care au dreptul să primească 
pensia de urmaș și anume : co
piii, soțul, soția, părinții, frații 
și surorile celui dispărut.

Desigur, condițiile în baza că
rora poate lua naștere acest 
drept sînt deosebite pentru fie
care dintre ei. în cele ce ur
mează, noi ne vom mărgini la 
comentarea acelor dispoziții care 
conferă acordarea acestei pensii 
unei singure categorii de per
soane din cele menționate mai 
sus : copiilor.

Condiția determinantă care tre
buie îndeplinită pentru a primi 
pensie de urmaș este ca susți
nătorul decedat să fi fost pen
sionat sau, în situația că mai 
era salariat să fi îndeplinit la 
data decesului condițiile pentru 
obținerea unei pensii, indiferent 
de natura ei — pentru limită de 
vîrstă sau invaliditate. Pensia 
se acordă celui îndreptățit la 
cerere sau, atunci cînd datorită 
unor condiții speciale nu își 
poate exercita singur acest 
drept, la cererea celui în îngri
jirea căruia se află — părinte, 
tutore, curator.

De regulă, vîrsta pînă la care 
copiii pot beneficia de plata pen
siei este fixată de lege la 16 ani, 
dar plata ei se prelungește dacă 
cel în cauză își continuă studiile, 
pină la terminarea lor.

Studiile trebuie însă termi
nate înainte de împlinirea vîr- 
stei de 25 de ani mai departe 
nemaiputîndu-se beneficia de a- 
cordarea pensiei. Este necesar 
să arătăm existența unui singur 
caz în care pensia de urmaș se 
acordă peste aceste vîrste limi
te : cînd înaintea împlinirii vîrs- 
tei de 16 ani în prima situație, 
sau 25 de ani în cea de a doua, 
copilul se afla în stare de inva
liditate de orice grad, motiv 
pentru care pensia se plătește pe 
toată durata invalidității, limite-

le de virstă menționate mai rus 
nemaiavind vreo importanți dn 
punct de vedere juridic.

Menționăm că dreptul la pen
sie subzistă chiar dacă părintele 
supraviețuitor se afla sau ac în
cadrează în muncă ulterior de
cesului susținătorului De aseme
nea, copiii internați in diverse 
unități — spitale, cămme — pri
mesc pensia de urmaș pe toată 
durata internării

Revenind la situația continuă
rii studiilor (cazul unui student 
de exemplu) subliniem citeva 
aspecte ce răspund unor nece
sități practice legate tocmai de 
modul și data precisă, pe luni, 
de la care și pină la care se 
poate beneficia de acest drept

— plata pensiei se face și pe 
timpul vacanțelor fcu respecta
rea bineînțeles a condiției de a 
nu fi împlinit vîrsta de 25 de 
ani) dar, de la 1 octombrie al 
fiecărui an pensia se plătește in 
continuare numai pe baza unei 
dovezi eiiberată de facultate din 
care să reiasă continuitatea stu
diilor.

— dacă în perioada vacanței 
se împlinește vîrsta de 25 de ani 
dreptul la pensie se suspenda 
începind cu data de întii a lu
nii următoare împlinirii acestei 
vîrste.

— atunci cînd studiile sint ter
minate înaintea împlinirii virstei 
de 25 de ani. se va acorda 
pensia pină la 1 octombrie al a- 
celui an sau, cînd încadrarea in 
producție are loc înainte de 1 
octombrie, pînă la data angajă
rii.

Și acum o ultimă precizare 
privind criteriile după care se 
stabilește cuantumul pensiei de 
urmaș. Baza de calcul o consti
tuie pensia susținătorului dacă 
la data decesului era pensionat 
— sau pensia ce i s-ar fi cu
venit dacă mai era încă salariat, 
în cazul cînd cel decedat era 
sau putea să fie pensionat pe 
motiv de invaliditate de orice 
grad, se va lua ca bază de cal
cul pensia de invaliditate de 
gradul I, în mod diferențiat du
pă cauza care a determinat a- 
cordarea pensiei.

în înțelesul legii „cauza" este 
deosebită după cum pensia de 
invaliditate se datorează unui 
accident de muncă sau boală 
profesională ori unui accident 
în afară de muncă sau boală 
obișnuită.

în cazul cînd celui decedat i 
s-ar fi cuvenit mai multe pen
sii se va lua din oficiu ca bază 
de calcul pensia cea mai avan
tajoasă. Apoi, din baza de cal
cul stabilită în funcție de fieca
re situație concretă, pensia de 
urmaș se acordă într-un procent 
de sută la sută pentru mai mulți 
urmași, 75 la sută pentru doi ur
mași și 50 la sută pentru un sin
gur urmaș.

VJu! rr\<4u*x»ar  cuprinsese, 
în egală măsură, și țărănimea, a 
cărei oprimare atinsese limitele 
extreme in timpul războiului. In 
lunile octombrie și noiembrie 
1918. în cele mai îndepărtate sate 
ale provinciei de peste munți în
colțea speranța in zile mai bune, 
se react iriza lupta țărănimii pen
tru pămint și libertate națională. 
Alături de acțiunile muncitorimii, 
mișcările țărănești constituiau 
principala forță revoluționară din 
Transilvania. în fruntea țărănimii 
în mișcare, se găseau, în majori
tatea cazurilor, soldații întorși de 
pe front, dintre care mulți se 
aflau sub influența ideilor înnoi
toare ale epocii. Mulți dintre a- 
ceștia participaseră la apărarea 
Revoluției Socialiste din Octom
brie și se pătrunseseră de ideile 
mărețe ale acesteia.

Cadrul revoluționar din Tran
silvania a fost completat de par
ticiparea activă a grupurilor de 
intelectuali români și a păturilor

progresiste animate, 
in riilă măsură, de idealul eli
berării naționale și de dorința in- 
stâuririi libertăților democratice 
pentru care militaseră decenii 
de-a rindul. O parte a acestora 
se eJseau în conducerea Partidu
lui National Român și se vor si- 
trsa pe pozițiile cele mai avansate 
ie acestuia. Din păcate, în rîn- 
ctr.> burgheziei române s-au 
rtamrestat și tendințe care au a- 
dm nre ixbcii luptei de eliberare 
vxială si națională a românilor 
transihrâneni.

Un moment important în rea- 
Lzarea dezideratelor poporului 
român l-a constituit crea
rea consiliilor naționale pe 
teritoriul Transilvaniei, care a- 
veau sâ fie organele de condu
cere ale luptei de eliberare națio
nală. Poporul român și-a pus în
treacă nădejde în activitatea a- 
ce5tor organe politice, a căror 
menire se cristaliza tot mai mult 
Re£erindu-se Ia rolul consiliilor 
naționale, ziarul „Adevărul" 
scria: „Muncitorimea româna 
declară că se alătură cu trup și 
suflet la Consiliul Național și aș
teaptă ca acest Consiliu să fie la 
înălțimea chemării". Erau cuvin
te care exprimau încrederea unui 
popor întreg în posibilitatea unei 
vieți mai bune, într-un viitor mai 
fericit.

Cadrul general revoluționar în 
care avea să se pregătească Ma
rea Adunare de la Alba Iulia — 
la care alături de români au fost 
prezenți și muncitori, țărani din 
rindul naționalităților conlocuitoa
re, — ca și împrejurările priel
nice de ordin extern, anunțau că 
poporul român era hotărît să 
lupte pînă la capăt pentru înfăp
tuirea idealului pentru care lup
taseră marii noștri înaintași: fău
rirea unității de stat a României.

Și mie îmi place cum cin- 
tă Aura Urziceanu, și eu o 
cotez printre primele valori 
ale muzicii noastre de jazz 
— sînt în perfect acord cu 
telecronicara „Flăcării". Dar 
citi cred ca noi ? Mulți, pu
țini, nu știu... Și mie mi-a 
plăcut foarte mult ideea lui 
Stark de-a aduce la televi
zor oameni care-și povestesc 
cite ceva din viață ; Ecate- 
rinei Oproiu, eroul descope
rit de Stark î s-a părut for
midabil, mie așa și așa. Sîn- 
tem într-un dezacord adjecti
val. n-o să ne căutăm cu mi
traliera prin codri. Și eu am 
considerat emisiunea emi
nesciană a lui Andrei Șer- 
ban, un eveniment ca și te- 
lecrcmicara ..Flăcării"; perso
nalități cu totul respectabile 
ca Lucia Demetrius și Ovi- 
diu Papadima au fost indig
nate sau întristate, în fața 
aceleiași emisiuni. Dezacord 
total — ce pot face ? Mă 
întristează refuzul dumnea
lor. Merg mai departe, sa 
zicem că merg pe stradă, 
iată, mă întîlnesc cu X : 
„Cum. dom’le, ai lăudat-o 
pe Carmen Dumitrescu ? 
Are un tupeu, o..." Ii spun 
amicalmente : „Am lăudat-o 
tocmai fiindcă are tupeu. 
Reportajul are nevoie azi 
de tupeu"... ,.Nu mai vreau 
să te cunosc !" îmi spune X 
și într-adevăr. de atunci, la 
succesivele mele saluturi 
nu-mi mai răspunde. E o 
ură mare, la care nu mă 
așteptam. Văd seara, un re
portaj despre insula Ada 
Kaleh, nu-mi place și scriu 
marți că nu mi-a plăcut. 
Deschid joi „România lite
rară" și citesc că Argus a 
fost încîntat, emoționat, tul
burat. ș.a.m.d. de aceeași 
insulă Ada Kaleh care mie 
nu mi-a spus nimic. Mă 
mir, judec, rămîn Ia părerea 
mea — ce pot face mai 
mult ?

E greu de închipuit cît 
exclusivism există în aceas
tă lume telegenică, chemată 
să aibă — prin natura și ra-

țiunea ei — cea mai demo
cratică audiență, cel mai 
larg public. Regizori, actori, 
redactori — iată adaug : 
cronicari—toți vor să fie vă- 
zuți și citiți, pe bună drep
tate, toți vor să existe cit

mai multe păreri în legătu
ră cu opera lor, dar visul 
sălbatic e ca toate aceste 
păreri să se strîngă într-un 
,,da“ enorm. Păreri cît mai 
multe, dar unanimitate de 
păreri, acceptare totală, 
acord total. Ideea e caragia- 
liană : la noi, balotaj? una
nimitate, neicușorule ! Nu-î 
unanimitate, nu-i succes to
tal, apare balotajul ? Atunci 
vin proteste, indignări, la
crimi în birourile redacto- 
rilor-șefi și adjuncți, priviri

ucigătoare și harșt ! Perso
nal — poate am o experien
ță prea îngustă de viață — 
n-am cunoscut creator sau 
cronicar de televiziune (chiar 
cu- talent, nu discut talen
tele, ci ideile lor), care să as
pire la marea plăcere de a fi 
controversat, de a stîrni de
zacorduri. adică de a trăi 
intens. în. schimb toți pe 
care-i știu ignoră (sau igno
ră că ignoră) că se adre
sează unui public 1a- fel de 
enorm — ca să zic așa — ca 
,.da“-ul la care toți visează 
.cu furie și zgomot. Ori tocx, 
mai existența unui public 
atît de larg face ca unani- 
mitățile să nu fie posibile, 
ba mai mult: chiar cele pre
supuse se întîmplă să nu fie 
chiar indiscutabile, (gîndi- 
ți-vă la marile „succese" 
din sălile de televarietăți, 
în care sala cere un „bis" 
nebun la care cei din S'ațu 
Mare au mii de obiecții). 
E imposibil în artă să placi 
tuturor. Decît cu riscul de 
a te compromite. Iar ura 
față de „nu“-ul semenului 
tău e tot ce poate compro
mite mai adine un artist 
demn, responsabil, încreză
tor în talentul său.

Firește, în aceste condiții 
de largă exprimare a opi
niilor pot apare și „nu"-uri- 
le stupide, prin care lipsa 
de talent contestă talentul, 
mediocritatea neagră neagă 
mediocritatea strălucită, și 
geniul e contestat de neîn
țelegere. Cunosc critici și 
regizori care abia așteaptă 
să folosească schimbul des
chis de păreri și atmos
fera de „demitizare" pentru 
a-1 face harcea-parcea pe 
Shakespeare 1 Dar aceste 
dezavantaje inerente sînt de 
preferat „avantajelor" venite 
din unanimitățile fără supor
tul argumentației superioare. 
Și, la urma urmei, fie vorba 
între noi, televiziunea nu are 
de ce să se supere de cîte 
un „nu" talentat sau nu. Ea 
nu e deocamdată un Shakes
peare al zilelor noastre.

NOAPTEA')

MIRCEA NICOLAE

Numai trei filme regiza
te de Michelangelo Anto
nioni cunoaște publicul 
nostru: „Strigătul", „A- 
ventura" și „Noaptea". 
(„Blow-up“ a rulat în ca
drul unui recent festival al 
filmului britanic, o zi în 
Capitală). Numai trei filme, 
dar toate din categoria ace
lora care nu se uită. Mai 
ales că „Strigătul" a fost 
realizat în perioada cînd se 
anunța dispariția certă a 
neorealismului, sub numele 
căruia se încerca discredita
rea filmului italian ce cu
noscuse cel mai mare 
triumf artistic al perioadei 
post-belice. Filmul lui An
tonioni, „Strigătul" era una 
din acele opere de răscru
ce în care se găseau, lao
laltă, și ceea ce însemna 
trecutul filmului italian, 
dar și ceea ce va însemna 
viitorul luL Se găseau deci, 
virtuți ale realismului epic 
și ale celui psihologic pe 
care regizorul îl încerca 
sub interogația : „ce 
dese aceste personaje 
cotidianului ?“.

într-un fel, căutările 
mai vechi. încă din 
în filmul scheci „Dragoste 
în oraș", Antonioni filma
se reconstituirea unei ten
tative de sinucidere și vi
ziunea iui regizorală forța
se nota și autenticii prota
goniști ai dramei (eșuate) 
nu-și mai aparțineau. A re
zultat din acest experiment 
o temă, una singură, pe 
care Antonioni a urmărit-o 
apoi continuu: ratarea. Și 
exceptînd sinuciderea lui 
Aldo, șomerul hoinar din 
„Strigătul", unde gestul 
ține de curaj, în tripti
cul „Aventura", „Noaptea" 
și „Eclipsa", pentru toate 
personajele această ratare 
apare ca o aspirație. în 
„Noaptea" urmărim croni
ca exactă a nesfîrșitei și 
resemnatei oboseli a unui 
cuplu de o banală și nefe-

gîn- 
ale

erau
1953,

I
I

I
I
I
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I
I

Invitație la Muzeul Golești
Foto: O. PLEC AN

TELEVIZIUNE
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“I
I

17,30 — Pentru elevi. Consultații la matematică.
18,00 — TV. pentru specialiștii din industrie. Ciclul „Ciberne

tică". Dialogul om-mașină.
— Curs de limba engleză (lecția a 35-a).
— Pentru copii 

Oameni și păpuși. 
Scenariul : Cicerone Theodorescu.

— Telejurnalul de seară.

18,30
19,00

19.30
20,00 — Comedie cu Mickey Rooney.
20.30 — Bucureștiul în șapte zile. Reportaj filmat. 
21,00

I
I
§
I

Seară de teatru. „Subprefectul" de Duiliu Zamfirescu. « 
Dramatizare de Virgil Stoenescu. în distribuție : Con- B 
stantin Codrescu, Gina Patrichi, Mircea Albulescu, Flo- W 
rin Scărlătescu, Mihai Mereuță. Scenografia : Doina 
Levinta. Regia : Letiția Popa. |

22,25 — Actualitatea plastică. Prin expoziții. șț
22,40 — Program de romanțe. Conducerea muzicală : Jean

Lucaci. Soliști: Marica Munteanu, Nicolae Secăreanu și ■
Soni Niculescu (violoncel). |

23,00 — Telejurnalul de noapte.

L

ricită simetrie. Antonioni 
știe să „scandalizeze" acest 
banal într-un film cu sec
vențe lungi, de montaj 
lent, care face palpabilă 
lipsa de „aer".

Lidia și Giovanni, soții 
Pontano, se realizează doar 
într-o amînată sinucidere. 
Și ei, ca și ceilalți, într-o 
fraternitate de disperați.

Decorul stilizat, mari su
prafețe de alb ori de negru, 
există ceva dintr-o tristă 
neutralitate de ospiciu. Cînd 
sînt filmați de sus, eroii par 
exemplare dintr-un vast in
sectar. Singularizarea lor e 
tranșantă, cuplul trece pe 
lingă un cotidian tumultuos 
(prezentat prin excepții : o 
bătaie de stradă, un bătri- 
nel scandalagiu etc., etc). 
Noaptea e metafora morții 
lor. O moarte din „polite
țea" de a nu accepta min
ciuna.

S-a tot spus că Antonioni 
încearcă să-și prezinte per
sonajele feminine drept 
victime. Ba chiar și regizo
rul a făcut declarații în 
acest sens. Dar opera îl 
„trădează" într-un fel : per
sonajele masculine ale fil
melor lui se află întotdeau
na la cinci minute înainte

de sfîrșitul pe care nu-1 ig
noră. Cele feminine, înain
tea aceluiași sfîrșit, își per
mit speranțe inutile. Toți 
trăind în același mediu pe 
care îl absoarbe, treptat- 
treptat, vidul. Și nu există, 
pentru ei, nici o speranță. 
Beția simțurilor, plictisul 
seratelor din interioarele 
extravagante ale unui mili
ardar, cinismul adus la li
nia de plutire a mondeni
tății („viața ar fi mai su
portabilă dacă nu ar exista 
plăcerile"), puțină sinceri
tate în încercarea de a bi
ciui oboseala sentimentelor 
etc, etc. Mereu, mereu ace
lași lucru prin care se șterg 
contururile. E tot ce pot 
oferi personajele unui coti
dian, determinat de reali
tățile sociale ale unor con
tradicții ireconciliabile, pe 
care Michelangelo Anto
nioni îl observă necruțător 
din unghiul unei implaca
bile condamnări.

TUDOR STANESCU

*) Un film de Miche
langelo Antonioni, cu 
Jeanne Moreau și Mar
cello Mastroiani în rolu
rile principale.

COLUMNA (ambele serii)
Patria (orele 9 ; 12 ; 15 ; 18 ;
20.45) .

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII
Republica (orele 9 ; 11,30 ; 14 ; 
16,15; - ------ " • •
(orele 
20).

ANNA
serii)

Luceafărul (orele 
16,15 ; 19,45).

„JUDOKA" AGENT
Festival (orele 8,30 ; 11 ;
16 ; 18,30 ; 21), Melodia (ore
le (9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45) , Modern (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

MARIANNA, AGENTUL ----
Victoria (orele 9,30 ;
13.45 ; 15,45 ; . 18,15 ; !
Miorița (orele 9,30 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 

NOAPTEA
Central (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21,15).

ÎNȚELEPTUL de pe mun
tele BLESTEMAT

Arta (orele 9 ; 15,45 ; 18 ;
20,15), Grivița (9 ; 11,15 ; 13,30;
16 ; 18,15 ; 20,30), Floreasca
(orele 18,30; 20,45) dimineața

18,45 ; 21,15), Capitol
10 ; 12,30 ; 15 ; 17,15 ;
KARENINA (ambele

9 ; 12,30 ;
SECRET 

13,30;

0536 
11,30 ; 
20,45), 
11,30 ;

WINNETOU (seria a 3-a) (o- 
rele 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15).

VALEA ALBINELOR
Lumina (orele 9,15—16 în con
tinuare ; 18,30 ; 20,45).

HEID1
Doina (orele 9 ; 11 ; 13) ;
INIMA NEBUNA... NEBUNA 
DE LEGAT (orele 16 ; 18,15 ;
20.30) .

LUMEA COMICA A LUI HA
ROLD LLOYD ; PLIMBAREA 
LUI ESOP

Timpuri Noi
13,30 ; 15,45 ;

PRINȚESA
Union (orele
20.30)

FETE IN UNIFORMA
Feroviar (orele 9 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
sior (orele 9; " 
16 ; 18,15 ; 20,30).

VERA CRUZ
Gloria (orele 9®;
16 ; 18,15 ; 20,30).

NEÎNȚELESUL
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30).

HOMBRE
Aurora (orele 9 ; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45), Tomis (orele

(orele 9 ; 11,15 ;
18 ; 20,15).
10,30 ; 15,30 ; 18 ;

11,15 ;
11,15 ; 

Excel-
13,30 ;

11,15 ; 13,30 ;

9,15—15,30 în continuare ; 18 ; 
20,15).

WINNETOU (seria a IlI-a) 
înfrățirea (orele 15,15 ; 17,45 ; 
20).

LUSTRAGIUL
Buzești (orele 15,30; 20,30);
AUTORIZAȚIE DE CĂSĂTO
RIE (ora 18).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

Dacia (orele 8,45—19,30 în
continuare).

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

MARYSIA ȘI NAPOLEON
Unirea (orele 15,30 ; 20,30) ;
UNCHIUL MEU (orele 18).

EU TE-AM IUBIT
Lira (orele 15,30 ; 20,30) ;
VIAȚĂ LA CASTEL (ora 18). 

REGELE SUEDEZ
Viitorul (orele 15,30 ; 20,30) ;
GUSTUL MIERII (ora 18). 

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ

Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20), Rahova (orele 15,30; 20,30); 
COLIVIE PENTRU DOI (ora 
18).

SF1NTUL LA PINDĂ
Moșilor (ora 15,30 ; 20,30) ;
ȚAR ȘI GENERAL (ora 18). 

VEȘNICUL ÎNTÎRZIAT
Cotroceni (orele 15 ; 20,30) ;
MAICA IOANA A ÎNGERI
LOR (ora 17,45).

TARZAN, OMUL-MAIMUȚĂ
Pacea (15,45 ; 18 ; 20,15).

TARZAN, OMUL-MAIMUȚĂ î 
FIUL LUI TARZAN

Volga (orele 9,30—16 în con
tinuare ; 19,15).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

Popular (orele 15,30; 20,30). 
VIVA MARIA

Munca (orele 16 ; 18 ; 20).
ȘAPTE OAMENI DE AUR

Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30). 
DUELUL LUNG

Vitan (orele 15,30 ; 20,30).
ROATA VIEȚII

Progresul (orele 15,30 ; 20,30).
SUFLETE TARI (ambele serii)

Crîngași (orele 15,30 ; 19). 
FRATELE DOCTORULUI HO
MER

Ferentari (orele 15,30 ; 20,30). 
SPARTACUS (ambele serii)

Cosmos (orele 15,30; 19).
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Sîntem informați că la 
sfîrșitul acestei luni, mai 
exact între 29—30 noiem
brie se vor desfășura la 
București lucrările Con
ferinței naționale de teh
nică minieră, sub egida 
Ministerului Minelor, 
C.N.C.S. și C.N.I.T. V-am 
ruga tovarășe profesor, 
în calitate de membru al 
comitetului de organiza
re, să prezentați cititori
lor noștri mobilul convo
cării acestei conferințe 
cu caracter republican.

București, Cluj, Baia Mare, Pe- 
troșeni, Deva și Craiova. Confe
rința națională de tehnica mini
eră în fața căreia ne aflăm își 
propune tocmai examinarea în 
ansamblu a activității multilate
rale desfășurate în întreaga ra
mură și a problemelor mari ce 
se pun pentru viitor acestei acti
vități, în lumina sarcinilor stabi
lite de Congresul al IX-lea, pri
vind dezvoltarea economică a 
întregii țări.

rugăm să faceți, fie ehiar 
sumar, o trecere in re
vistă a problematicii a- 
flată la ordinea de xL

— Așa cmn am amintit, tema
tica comunicărilor privește com
plexul activităților desfășurate m 
întreaga ramură minieră. Din 
cele 48 de referate ce se vor 
prezenta, aproape jumătate sint 
din domeniul geologiei, exploa
tării și securității miniere, circa 
35 la sută din domeniul prepară-

fi prezentate nu se rezumă doar 
la prezentarea realizărilor sau a 
stadiului in care se găsesc preo
cupările noastre in diferite do
menii ale mineritului, ci subli
niază în același timp orientările 
de perspectiv*  care să conducă 
la realizarea îmbunătățirii efi
cienței proceselor existente și Ia 
introducerea unor tehnologii noi 
in exploatarea și valorificarea 
resurselor noastre minerale.

— Am reținut că actu

în decursul a aproape un sfert 
de veac de la eliberarea țării, 
pe baza programului de dezvol
tare economică stabilit de partid 
industria noastră minieră a în
registrat succese remarcabile, 
prin creșterea de aproape 5 ori 
a producției de cărbuni și de 
peste 10 ori a producției de 
minereuri și substanțe nemeta
lifere. în acest interval s-au dez
voltat și modernizat vechile ex
ploatări și instalații do prepara
re, s-au deschis mine noi de 
cărbuni, de minereuri și substan
țe nemetalifere și s-au construit 
numeroase și importante uzine 
de preparare a diferitelor sub
stanțe minerale utile, care au 
permis valorificarea superioară 
a resurselor noastre minerale.

Datorită eforturilor depuse, 
prin concepțiile noi care au stat 
la baza activității desfășurate în 
ramura minieră, aceasta se situ
ează astăzi la nivelul tehnic al 
multora din țările industriale cu 
tradiție în această ramură. Fap
tul este cu atît mai valoros, cu 
cit majoritatea zăcămintelor de 
substanțe minerale utile de la 
noi prezintă caracteristici tec
tonice și chimico-mineralogice 
speciale care îngreunează mult 
exploatarea și valorificarea lor. 
Rezultatele bune obținute se dato- 
resc în mare măsură tinerelor 
cadre de muncitori, tehnicieni 
și ingineri formați într-o largă 

J rețea de învățămînt de toate 
gradele, angrenați în diferitele 
sectoare de activitate ale indus
triei miniere, și atenției din ce 
în ce *
țărilor 
azi în

mai mari acordate cerce- 
științifice, desfășurate 

opt unități de cercetare:

Conferința națională
de tehnică minieră

— Ce își propune să re
zolve în acest sens apro
piata Conferință națională 
de tehnica mineritului ?

— Obiectivele conferinței se 
desprind din însăși tematica co
municărilor care acoperă toate 
domeniile de activitate din sec
torul minier, comune sau speci
fice diferitelor substanțe mine
rale utile. Comunicările vor con
stitui nu numai o manifestare 
științifică a preocupărilor actua
le din industria noastră minieră 
dar, în același timp un mijloc 
de a contribui la informarea re
ciprocă a specialiștilor din dife
rite sectoare și domenii de ac
tivitate, Ia îmbogățirea cunoștin
țelor de specialitate și la orien
tarea activității viitoare a specia
liștilor noștri. Pentru atingerea 
acestor obiective, comunicările 
și dezbaterile se vor desfășura 
în ședințe plenare dind posibili
tatea tuturor participantilor să 
poată privi problemele mineritu
lui nostru în mod unitar, în to
talitatea lor, finind seama de 
interdependența strânsă ce exis- 
tă între diferitele domenii ale 
acestei ramuri.

De vorbă cu prof. uni», 
ing. GHEORGHE VANCI

ala Canferință națională va 
beneficii și de prezența 
unor cadre de specialita- 

hotare.te de peste

Intr-adevăr, vor participa, în 
afara unui număr 
meu de știință, ingineri, tehni
cieni, cercetători și proiectanți 
din industria minieră și din do
meniile adiacente din țară și mai 
fimlfi invitați străini din țări cu 
care industria noastră minieră

mare de oa-

nefe-

— Pentru a licitai • i- 
maține mai concretă a lu
crărilor conferinței, vi

Bl CE M-M mr soim
(Urmare din pag. 1)

orașelor, fiindcă, dind la o parte 
pojghița obișnuinței, a banalului, 
și cei care deservesc mijloacele 
de transport în comun îi sea
mănă, cei mai mulți dintre ei. 
Pe foile lor de parcurs, intime, 
stau scrise fapte de o nebănuită 
frumusețe. în fiecare zi, pe Va- 

~.............. ’ * în.
pe 
de 
în 

.el 
pentru camarazi, își iubește me
seria cu patimă. Pe foaia sa de 
parcurs intimă 
întîmplări care 
titlurile : „cum 
fer", „cum am 
ca omul mare"

sile Chiriac îl Yezi, trecînd 
sus și în jos cu autobuzul 
traseul 9 din Galați. Are 27 
ani, este bun de glume. Este 
stare să-și dea totul de pe

scrise două 
putea avea 
devenit șo- 

plîns prima dată 
(avea 19 ani — 

n.n.). Șofer a devenit simplu: 
era mecanic auto și, cum ter
mina de reparat o mașină se 
urca la volanul ei. Alteori cînd 
cel care avea în primire vehi- 
colul era mai atent, mai sever, 
se mulțumea „să facă probele" 
numai în curtea atelierului. După 
doi ani și după multă insistență 
i s-a dat în primire un autoca
mion. într-o seară de iarnă, cu 
multă zăpadă și ger, are o pană 
de cauciuc. Acasă la gazdă a- 
junge la miezul nopții, cu picioa
rele și mîinile degerate. De us
turime a început să plîngă. „Șo- 
ferie ți-a trebuit, nu ai putut să 
rămîi în atelier, la căldură, cu un 
program ca lumea", îi reproșea
ză gazda. „De ce nu ai lăsat-o 
acolo și să te fi dus la o casă 
de om ?“ „Cum să las mașina ?" 
— a întrebat el speriat, de parcă 
Ș-ar fi referit la un copil.

Pasaje asemănătoare găsim și 
pe foile de parcurs ale șoferilor 
Ion Chiculiță, Ioniță Odiga, Sta- 
văr Bulgaru sau Mihai Bărbieru, 
toți de la întreprinderea de trans
port 
„sînt

sînt 
ar 

am

orășenesc Galați. Formula 
fruntași în producție lună

de lună, buni colegi, prioepuți 
meseriași", adevărat, e cam ste
reotipă, dar ea susține un ade
văr rezervat celor în cauză.

Mijloacele de individualizare 
aglomerează însă, vrând-nevrând, 
elementul romantic. Mihai Băr
bieru, de exemplu, și-a manifes
tat dorința la început de a i se 
da pe mină o mașină pe care alt 

-șofer o refuzase înaintea sa, pe 
motiv că era veche, urîtă, hăr
țuită. Nu a trecut o lună și a- 
ceastă mașină mergea mai bine 
decît altele, mult mai arătoase 
și mai tinere. Noul ei șofer ve
nea în fiecare dimineață primul 
în garaj și începea s-o „dădă
cească". Ploaie, ger, nu conta. 
Mihai Bărbieru Ia ora 4 era 
lingă mașină și, fluierând, îi pi
păia articulațiile, o încerca, ciu
lea urechea să-i audă răsufla
rea și așa, spre uimirea multora 
a ajuns printre primii din cei 
550 de conducători 
treprinderii.

Constantin Goran 
pasiuni, 
șoferia. 
S.N.G. 
activînd 
dar cu v
Cum ieșeam din schimb, mă dă
deam bine pe lingă șoferii pe 
care îi cunoșteam și urcam pe 
ce mi se oferea, de obicei trac
toare și autocamioane. Seara, 
cînd ajungeam acasă, eram mai 
minjit decît adevârații șoferi". 
Acum se scoală în puterea nopții, 
la 3 și jumătate, deoarece locu
iește departe de garaj, la vreo 
4 km și așa începe fiecare zi de 
muncă.

Și totuși, mulți pietoni clatină 
mereu din cap cînd vine vorba 
despre șoferi. Dar asemenea fru
museți interioare nu are danii 
de a constata o generalizare for
țată ? Dacă am insista cu privi
rea asupra fiecăruia dintre cei

550 de șoferi de la întreprinde
rea de transporturi orășenești 
Galați, noi sîntem siguri că în 
sufletul, în viața majorității din
tre ei vom găsi frumuseți ase
mănătoare.

,,E de ajuns numai ațiva să 
calce pe alături, că toată breas
la șoferilor e privită chiorâș, ne 
spune Mircea Picioruș, inginerul 
șef al întreprinderii. Sînt unii 
care, într-adevăr, au mania vi
tezei sau nu sînt prea stilați. Dar 
numărul acestora este redus și e 
în continuă scădere".

Eliminarea atentă a foilor de 
parcurs intime are darul, fără 
îndoială, de a modifica in parte 
măcar imaginea de pe majori
tatea retinelor îndreptate spre 
conducătorii auto.

auto ai în-

are două 
Dansurile populare și 

..înainte eram sudor la 
Prima mi-o împlinisem 
în echipa de dansuri, 

a doua era mai greu.

întreține legături de cooperare 
tehnică și științifică și care var 
prezenta un număr de referat*  
Menționăm astfel comunicarea 
privind mărirea vitezei de să
pare a lucrărilor de pregătire, a 
tovarășului pred. dr. mg. Boles- 
law Krupinski din R. P. Polonă 
caie este vicepreședintele comi
siei cărbunelui de pe lingă O.N.U. 
și președintele comitetului in
ternațional de organizare a con
greselor mondiale miniere, co
municare despre separarea v ibro- 
electricâ a minereurilor a dom
nului prof. dr. ing. Mario Carta 
de la Universitatea din Cagliari 
(Italia), comunicarea tovarășului 
dr. ing. I. Matuschek din 
R.S. Cehoslovacă privind dez
voltarea metodelor de exploatare 
a straturilor subțiri de cărbune 
din bazinul Ostrawa, precum 
și referatele altor invitați din 
R.F.G.. Polonia etc. Aceste refe
rate. ca și cele prezentate de 
specialiștii români, vor prilejui 
un schimb de păreri foarte util, 
care va fi adîncit cu ocazia
vizite tehnice organizate la dife
rite unități și instituții. în felul 
acesta, conferința va depăși 
drul național, constituind un pri
lej binevenit de strângere a legă
turilor dintre țara noastră 
alte țări în domeniul minier.

N. UDROIU

ca-

unor

PROMOVAREA SI AFIRMAREA TINERETULUI
A.

CRITERII OBIECTIVE IN
Conțnnrtul complex al acthita- 

țiJor sociale jrațxme pe primul 
pian al pnoevpărdor pregătirea, 
selecționarea S pronxxrarea ca
drelor. Dacă pregătirea se re- 
ndvâ isstitmionalizat pnn filie
ra âstenakn de nnățâmint. se
lecționarea cadrelor calificate si 
promovam lor prezintă aspecte 
mai complexe, cu fluctuații intre 
pozitiv ș: negativ.

Promovarea cadrelor aparține 
unor necesități obiective de în
noire în mers a mecanismelor so
ciale, ea constituie o politică de 
stat Reprezentind un aspect al 
luptei dintre nou și vechi, politi
ca de promovare a cadrelor tre
buie să ducă la triumful noului, 
ea creează posibilități de valorifi
care a capacităților și aspirațiilor 
fiecărui individ, în raport cu ni
velul acestora și cu nevoia socială 
de cadre. Cînd între capacitățile 
individuale și aspirațiile de pro
movare există un acord, acțiunea 
de selecție le sancționează, împli- 
nindu-le. Dacă însă capacitățile 
individuale sînt, la limitele lor 
declarate, numai presupuse, pu
tem înregistra situații contradic
torii. In primul rînd, selecția so
cială, vigilentă, poate frâna am
bițiile acordindu-le, pe planuri 
inferioare celor pretinse, cu capa
citățile reale ale individului. Unii

PROMOVAREA
CADRELOR

„Ospitalitate"
Foto: O. PLECAN

se resemnează, consimțind la o 
realitate personală pe care au ig
norat-o prin exagerare. Alții în
cearcă un sentiment de insatis
facție, uneori manifestat protes
tatar. sau recurg la eludarea căi
lor drepte prin mobilizarea „re
lațiilor" și a altor mijloace com
promise și compromițătoare. E- 
xistă însă și posibilitatea promo
vării nejustificate, spre mulțumi
rea individului respectiv, în detri
mentul societății. Asemenea ca
zuri se corodează însă în timp.

Prima cale de promovare satis
face necesitățile sociale, asigură 
ritmuri progresive în dezvoltare, 
consolidează sentimentul de secu
ritate și încredere în conducători, 
fără de care angrenajul social va 
înregistra inevitabile momente 
sau perioade de criză. Cea de a 
doua cale, în măsura în care cei 
înscriși pe circuitul ei promovea
ză, duce în mod cert mai curând 
sau mai tîrziu la compromiterea 
ideii de 
echitate. Ea poate constitui 
element demobilizant pentru cei 
care n-au tăria să se opună 
prompt impostorilor și mediocri
tății. Rămine evident faptul că 
cea de a doua cale e nocivă și 
prin aceasta de combătut.

Deși mecanismul promovării se 
declanșează în numele unei legi
tăți obiective, totuși mai există 
unii care-1 acceptă limitativ, din 
rațiuni cu totul personale. Aceștia 
subscriu cu entuziasm la ideea 
promovării cadrelor, pînă la tan
gența cu propriul scaun. Sclero
zați pe poziție, cei de genul ce
lor la care ne referim, nu pot 
supraviețui totuși, amendați de 
ritmurile și exigențele crescute ale 
dezvoltării socialiste.

Criteriul unic al promovării, 
foarte complex în conținuturile 
lui, trebuie să-I constituie com
petența și perspectiva de crește
re. Unii leagă competența exclu
siv de vîrstă, motivînd că numai 
în timp se dobîndește experiența 
necesară. Admițînd această pozi
ție, ar însemna ca tineretului să 
i se bareze calea promovabilității, 
ceea ce e împotriva intereselor 
colective. Pe de altă parte, expe
riența prin ea însăși nu poate con-

autoritate, de morală și
un

stitui un element al competenței. 
Depinde de ce fel de experiență 
e vorba, de calitatea și semnifica
ția ei. în anumite situații expe
riența devine dimpotrivă un ar
gument împotriva promovării.

Tinerii trebuie promovați cu 
îndrăzneală. Ei trebuie însă în 
egală măsură pregătiți pentru a- 
cest moment. Reușita școlară, 
„rodajul" în activități social- 
o'bștești de organizație, judicioa
sa orientare profesională, asocie
rea lor în echipe cu sarcini de re
zolvat, constituie cîteva premise 
care determină maturizarea lor, 
le dă o anumită experiență, îi 
înscrie pe lista promovabililor.

Selecția cadrelor care asigură 
justețea promovărilor e în fapt o 
competiție a valorilor. Aderăm la 
practica promovării pe bază de 
concurs tocmai pentru asigurarea 
competiției și succesului valori
lor.

în zilele noastre conducerea a 
devenit o problemă științifică de 
primordială importanță. Accesul 
tuturor vîrstelor active la promo
vare se face azi în lumina știin
ței organizării și conducerii. Re
zerva uriașă de energie pe care 
tinerețea o pune la dispoziția so
cietății, are rolul unei permanente 
transfuzii, prin care o societate 
se dezvoltă și se impune. Fără 
această permanentă transfuzie 
societatea îmbătrânește.

Socialismul oferă tinerilor con« 
diții optime de pregătire pentru 
integrarea lor socială, criterii o- 
biective de promovare. El li se 
adresează cu oferte profesionale 
dintre cele mai tentante, prin 
care tinerii își pot împlini cele 
mai îndrăznețe aspirații. Cu o șin- 
gură condiție : aspirațiile să fie 
consistent susținute de elementele 
de conținut ale personalității. 
Greșesc acei tineri care din do
rința de a ieși la lumină cu orice 
preț dau dovadă de pripeală, de 
neîncredere. Pripeala poate în
semna iresponsabilitate, iar neîn
crederea lipsă de orientare.

Prof. ROMEO
DASCALESCU 
secretar științific

Institutul de științe pedagogice

...Și dacă am trăit anii 
mei de tinăr și-am respirat 
soarele și-am mingiiat iar
ba și-am limpezit cu ochii 
dalele unor porturi des
chise către zarea lumii, 
cum aș fi putut să nu știu 
și-această taină ?

...Și dacă vorbele mele au 
încercat pe rînd puterea 
răzvrătită a lucrurilor, de 
ce să nu se astîmpere zbo
rul lor și pe cumpăna aces
tor dealuri — aici, unde 
lutul galben pătruns de iz
voare misterioase naște la 
nesjirșit, întru măreție, 
geniile sale ?

Ardealul e un cîntec băr
bătesc — asupru sau domol, 
neașteptat și etern.

Pe o ploaie dulce, cînd 
noroiul se prelinge peste 
buza pantofului și-ți jură 
din căldura gleznei, pentru 
rosturile sale, am pătruns 
pe o gură de rai, aici, în 
Mijloc enii Bîrgăului, între 
chemările culmilor muntoa
se, și-am poposit la poarta 
unui bade. Ziarele grăiseră 
de mult despre el, îi știam 
de-acum și numele: Ștejan 
Gănău. La casa măruntă, 
bătrinească, cu tirnaț și aco
perită cu draniță înnegrită 
de vreme, două ulcele de la

Acest ritual se savirșea 
în prezența unui joc mai 
vechi.

— Meseria o am moște
nire din moși-strămoși,cind 
fiecare tată o lăsa prin tes
tament fiului său. Eu nu 
știu dacă ulcelele și închi
puirile mele din lut ars sînt 
sau nu frumoase, dar parcă 
mă dor mîinile și sufletul 
și ochii cînd văd că vizita
torii, uneori, pe unele le 
ocolesc și le împing deo
parte. Eu le fac din mintea 
mea, așa cum le vedeam 
cînd eram copil și așa cum 
le credeam eu în basme 
că îs.

Trebuia să cunosc și a- 
ceastă taină.

Ploaia care mă adusese 
aici ștersese culorile toam
nei de pe văzduhuri, dai 
le-am regăsit, pe toate. 
Altfel — și mai frumoase — 
așezate pe vasele meșteru
lui Gănău.

La oglindă, în peretare, 
pe rafturi, văd ilustrate din 
Belgia, Uniunea Sovietică, 
Franța. Germania. Mirării 
mele se răspunde cu cople
șitoare informații:

Turiști români și străini 
(de altfel văd și un „caiet de 
impresii"!) se abat anume

VIRTUȚILE
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ÎNSEMNĂRI

PĂMINTULUI ARS
o fereastră deschisă deo- 
cheau privirile oamenilor 
de pe drum. Mi-am virit 
mîinile în gurile uscate ale 
vaselor și răcoarea grea a 
pămintului se așezase pe 
fundul lor, ca un bănuț de 
preț.

Cindva fusesem la Mar
ginea, în Moldova. Acolo o 
familie întreagă de săteni, 
un grup specializat de oa
meni, și-alăturase frunțile 
peste pămîntul gras ca 
aluatul; acolo mîinile se 
ajutau cu unelte moderne 
rapide, și vasele avansau 
spre rafturi, finisate, ca pe 
o bandă rulantă.

Dar aici, în ograda ba- 
delui Gănău, un cuptor 
primitiv, cu cărămizile că
zute, închipuia o vatră mai 
mare în care ai fi putut 
crede că se coc pîini imense 
pentru nehodina și obosea
la drumeților. Și-ntr-adevăr, 
gesturile meșterului se ală
turau cu delicatețe curată 
nenumăratelor 
cancee. ploști și figurine 
vîrîte în pîntecul focului.

Trebuia să cunosc și a- 
ceastă. taină. Lutul frămîn- 
tat cu mîinile și cu picioa
rele goale se lăsa treptat cu
cerit de căldura omului 
apoi imbucătățit pe o roată 
de gresie, miraculos se pre
lungea în forme zvelte, îm
băiate în smalțuri colorate.

ulcele,

pe aceste coclauri, pe jirul 
Bîrgăului, oprind mașinile 
la poarta lui Ștefan Gănău. 
Un asemenea turist, din 
Hamburg, a comandat 140 
de piese. Alte 1 000 ulcele 
pentru vin, bere și țuică, au 
poposit pe mesele unor res
taurante din Iași; alte serii 
în Bistrița, Singeorz-Băi, 
Năsăud. Neputind săstăpi- 
nească atîta frumusețe, 
francezul Gilbert Hâtry a 
dus la Paris o peliculă în
treagă cu imaginile .obiec
telor lucrate de meșterul 
bîrgăuan. In anul 1967, par- 
ticipînd la o expoziție de 
artă populară deschisă la 
sala Dalles din București, 
Ștefan Gănău a primit unul 
din premiile acordate.

Trebuia să vin aici și să 
cuprind cu ochii și-această 
taină. Mîinile meșterului, 
unse cu lutul săpat din poa
lele muntelui Heniu (cit de 
solar sună acest nume!) și 
ale Dealului Cireșului, pă
tate cu praful de mangan 
adus de la minele din Ia- 
cobeni, rotesc sub licărul 
dintre gene ovalul fierbinte 
al unei oale.

Și-n gestul acesta parcă 
ar roti o busolă magică în 
care — mereu — se arată 
polul eternei frumuseți.

GH. ISTRATE
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gic așezată, o circiumă care, de 
fapt compensează lipsa de atrac- 
tivitate a căminului. Programele 
de fiecare seară conțin aceleași 
arhicunoscute activități : sah, 
table, televizor și, din cînd în 
cînd, un film de mult scos din 
circulația rețelei cinematogra
fice.

Problema activităților cultura
le intr-un sat a fost dezbătută 
de nenumărate ori. Dar a remar
ca slaba activitate reflectată de 
programe nu înseamnă a desco
peri și cauzele. $i acestea, in 
ordine ierarhică, pornesc de la 
necunoașterea realelor nevoi 
spirituale ale sătenilor, a saltu
lui calitativ pe care l-au făcut 
exigențele lor. Contactul cu ora
șul, sporadic sau permanent, 
le-a lărgit infinit bagajul de in
formații, le-a format o altă o- 
rientare, receptivă la mani
festări spirituale de un mai ri
dicat nivel calitativ. Crește ni
velul lor de trai, C.A.P.-urile se 
străduiesc să asigure condiții de 
existență civilizate, educația în 
școli tinde să ajungă nivelul pe
dagogic al orașului. Se creează de 
aceea, un decalaj între cerințe și 
oferte, între ceea ce ar dori sau 
ar putea tînărul dintr-un sat să 
asimileze și ceea ce i se oferă 
prin activitățile culturale.

Cine sînt cei chemați să rezol
ve nenumăratele probleme pe 
care le ridică noua configurație 
spirituală a satului contempo
ran ? Dintotdeauna măsura o dă
deau intelectualii satului, cu- 
prinzînd sub acest nume nu nu
mai licențiații, ci pe orice om ca
pabil să se intereseze, să active
ze în vederea lărgirii orizontului 
cultural al sătenilor.

Discutam, la Breasts,, cu învă
țătorul pensionar Gheorghe Po
pa stabilit de peste 30 de ani 
p comună. îsi amintea de vre

murile cînd căminul culîurai era 
punctul de atracție pentru să
teni. Ce știință deosebită a or
ganizării posedau, pe ’.Temea a- 
ceea. intelectualii satului ? Bă- 
trînul învățător uni explica 
..misterul- cunoscut de altfel de 
noi toți : interesul și pasiunea 
care stau la baza oricărei ma
nifestări culturale din sat. în
vățătorii și profesorii se între
ceau în a organiza programele 
căminului. Și nu era vorba de 
o conștiință mai clară a rolului 
lor in ridicarea nivelului spiri
tual al țăranilor, sau. dacă ac
ceptăm aceasta, apoi ea era re
zultatul unor, considerăm, înțe
lepte mijloace de a-i determina 
să procedeze astfel. Da exame
nul de trecere dintr-un grad în 
altul se tinea seama de activi
tatea obștească depusă de un ca
dru didactic și cu cit aceasta era 
mai variată, mai interesantă, cu 
atît un profesor era mai bine 
apreciat de forurile superioare. 
După cum remarca și învățăto
rul Gheorghe Popa, a răspunde 
astăzi de căminul cultural este 
pentru mulți o ..pedeapsă" și de 
obicei cel mai puțin capabil, mai 
lipsit de fantezie și de entuziasm 
dintre profesori era adesea în
sărcinat cu organizarea lui. Este 
firesc, în asemenea condiții, ca 
activitățile să nu se bucure de 
sprijinul și de interesul săteni
lor. Orele petrecute de învăță
tori sau profesori în comună 
sînt strict limitate de orarul șco
lii, iar după sfîrșitul programu
lui, aproape nici urmă de inte
lectual. Se știe că mulți dintre 
navetiști sînt obligați de condi
ții subiective să procedeze ast
fel, dar într-o școală în care ac
tivează 10 cadre didactice ar pu
tea fi asigurată o permanentă 
prezentă zilnică la Căminul cul
tural, cu atît mai mult cu cît 
în însăși norma de lucru a ca
drelor didactice se află prevă-
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zute ore obligatorii de muncă 
obștească. Și de ce nu s-ar re
introduce la examenul de defi
nitivat caracterizările în func
ție de activitatea obștească de
pusă in comună.

Programele, după cum spu
nem. se complac într-o inutilă 
coasecvențâ. De la an la an. nu 
se schimbă nimic, cu toate că 
structural satul este mereu al

E x î g e n ț e
justifi cate

tuL Au rămas în comună multe 
femei pentru care serile la că
minul cultural ar însemna un 
important mijloc de informare, 
de schimb de experiență. La Ilo- 
vâț, o tinără îmi spunea că îna
inte de căsătorie mai trecea, din 
cind in cînd. pe la cămin și că 
apoi, acest lucru nu mai era 
posibil pe motiv că nu se mai 
poate amesteca laolaltă cu tine
rele necăsătorite. Respectînd o 
tradiție bine împănuntenită în 
sate, aceea a categoriilor de vîr
stă și a stării civile, programele 
s-ar putea acomoda după speci
ficul fiecărui sat. La Breasta 
naveta se face zilnic, deci ma
rea majoritate a tinerilor se află 
seara în comună ; la Ilovăț, băr
bații pleacă la începutul săptă- 
mînii spre Turnu Severin sau 

minele de la Motru și se întorc 
simbâta. Sint constatări eviden
te. neluate insă adesea în seamă. 
Am ascultat doleanțele unor ti
neri din Ilovăț cu privire Ia pro
grame și niciuna nu depășea po
sibilitățile reale ale satului, ele 
fiind orientate mai ales spre 
respectarea unu: specific al vîr
stelor. spre împlinirea unei ne
voi sincere a celor tineri de a 

discuta probleme care îi frămîn- 
tă. de a se întilnl, de a se cu
noaște.

S-ar părea că toate aceste pro
bleme nu sînt într-o legătură 
directă cu tema enunțată în pri
ma parte a anchetei. Dar și din 
aceste cauze se țese adesea in
sesizabil, atmosfera care-i deter
mină și pe o parte din cei dor
nici să rămînâ în sat, să-1 pără
sească. Ei cintăresc avantajele și 
dezavantajele și, bineînțeles, 
preferă monotoniei satului tre
pidația citadină. Nimeni nu are 
pretenția ca. dintr-odată, satul 
să pulseze de o intensă viață 
culturală pe măsura exigențelor 
orașului. Dar crearea unor con
diții optime pentru tinerii ră
mași în sat. încadrați în C.A.P. 
sau reîntorși, după o școală pro

fesională, cere înainte de toate, 
studierea atentă a nivelului spi
ritual, a cerințelor sătenilor și 
apoi pasiune și dăruire. Decala
jul dintre oraș și sat trebuie să 
devină din ce în ce mai puțin 
vizibil, determinînd, în felul a- 
cesta, stabilizarea unui număr 
de oameni necesari muncilor a- 
gricole care însă au nevoie de 
a-și compensa activitatea prac

tică printr-o lărgire și îmbogă
țire a universului lor spiritual.

SATELE VIITORULUI — 
MICRO-ORAȘE INDUSTRIALE?

Adesea, dintr-un spirit mai 
conservator țăranii refuză să-și 
trimită copiii la școală motivînd 
că pentru a munci pămîntul, a 
culege griul sau porumbul, ei 
n-au nevoie nici de limbă fran
ceză, nici de matematică sau is
torie. Realitatea îi contrazice, 
pentru că toți cei care reușesc 
să se impună în activitatea sa
tului, brigadierii sau tehnicienii 
sînt oameni cu temeinice cunoș
tințe teoretice despre munca pe 
care o fac, cu un orizont spiri
tual larg, capabili să îndrume și 
să orienteze și pe alții.

între anii 1959—1963 la Ilovăț, 
funcționa o școală profesională 
agricolă. Cu toate că existau 
candidați suficienți și din comu
nele alăturate, cu toate că școa
la avea un local bun, cantină și 
internat, după prima promoție 
de absolvenți, a fost desființată. 
O școală asemănătoare care pre
gătea tehnicieni pomicoli pentru 
un sector preponderent în toa

te comunele, a durat la Balotești 
2 ani. Care era eficiența socia
lă a acestor școli ? Pregătind 
cadre calificate pentru agricul
tură, ele asigurau C.A.P.-urilor 
și I.A.S.-urilor, tineri specialiști 
într-un sector sau altul, favori- 
zînd, prin aplicarea practică a 
cunoștințelor lor creșterea pro
ductivității agricole. Dintr-o sin
gură promoție a școlii, toți cei 
5 tineri din Ilovăț au rămas în 
comună și desigur, aportul în 
buna organizare a muncilor nu 
este neglijabil.

Să facem o comparație : în in
dustrie, tendința este de a-i ca
lifica pe toți cei care vin ne
pregătiți în întreprinderi, fie în 
școli, fie la locul de muncă. în 
agricultură, chiar dacă aceeași 
tendință nu este peste tot vizi

bilă, ea este totuși previzibilă 
avînd în vedere că mecanizarea 
agriculturii va putea înlocui o- 
mul în activitățile cele mai tra
diționale : semănatul, prășitul, 
culesul. Noțiunea de muncitor, 
agricol va fi, atunci, apropiată 
ca sens de cea de muncitor in
dustrial.

Mutațiile de valori necesare 
unei atari evoluții sînt observa
bile de pe acum. Mulți tineri do
resc efectiv să muncească la sate 
dar nu ca simpli lucrători, ci 
în locuri de muncă adecvate atît 
cunoștințelor acumulate în școa
lă cît și dorinței lor de a pro
gresa pe plan profesional. După 
desființarea școlilor profesionale 
agricole nu s-au mai inițiat alte 
forme de pregătire pentru tine
rii de la sat. Dacă practica so
cială a dovedit inoportunitatea 
acestor școli, ea a accentuat tot
odată și necesitatea găsirii unor 
alte forme, diferențiate, poate, 
atît după specificul unei zone a- 
grare cît și după perspectivele 
de dezvoltare ale unei comune. 
La Breasta, de exemplu, este 
prevăzută construirea unei fa
brici de teracotă și a uneia de 
conserve care să valorifice pro
dusele din zona înconjurătoare. 
Pentru stabilitatea celor care 
vor munci în aceste micro-în- 
treprinderi ar fi de dorit ca în 
primul rînd cei din Breasta să 
devină muncitori. Știindu-se 
perspectiva apropiată a con
strucțiilor, tineriț din comună 
nu sînt însă orientați spre spe
cializarea acelor meserii necesa
re obiectivelor așteptate și, pa
radoxal, se va naște problema a- 
ducerii muncitorilor din alte lo
calități în timp ce tinerii din 
Breasta vor lucra și ei în alte 
părți. O situație asemănătoare 
s-a creat pentru școlile de meca
nizatori de la Șimian (județul 
Mehedinți) și Peciu-Nou (județul 
Timiș). Cei care absolvă la Și

mian; nemaiavînd locuri în s 
tele de baștină sînt repartiza 
în Banat, iar, din același mot: 
cei din Banat vin să muncea-s 
la Ilovăț, Sisești sau alte sa 
situate la 300 km. de comuna n 
tală. Un asemenea sistem de i 
partiție și de neplanificare 
timp a locurilor de muncă d 
penibile, favorizează printre < 
tele, și continua dorință a tin 
rilor de a pleca din comui 
pentru că problema acomoda 
într-un sat străin este mult n 
complexă decît cea a integră 
într-un oraș.

Permițîndu-ne o viziune 
perspectivă asupra configurat 
satului, acesta are evidenta te 
dință de a deveni un microrai 
citadin, prin combinarea echi 
brată a muncii agricole cu c 
industrială. Orașe noi apar cc 
tinuu, distanțele pînă la cel n 
îndepărtat sat se micșorează, 
așa fel îneît va dispare izolar 
totală a unui sat, viața lui se 
interfera din ce în ce cu c 
a orașului. Aceste perspecti 
cunoscute facilitează însă și c 
noașterea precisă a căilor 
dezvoltare a satului, a schimb 
rii treptate a structurii sale 
mane. Și integrarea sătenilor 
noile forme de viață necesită 
studiere atența a forței de mu 
că disponibilă, a condițiilor sj 
cifice în care se va produ 
asimilarea.

Și în aceste complexe probi 
me pe care le naște satul cc 
temporan în frămîntata lui ev 
luție, un rol de seamă îl deți 
competența, interesul fiecăi 
activist pe tărîm social, a ac 
lor care, cu un ceas mai devi 
me au posibilitatea să discear 
printre multiplele căi posibi 
aceea potrivită unui anume s 
unor anume oameni, unor cc 
diții de existență specifice, 
toți aceștia îi invităm să-și sp 
nă părerea.
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• MODA NOUA, MODA VECHE

Negreșit, la parada modei organizată recent, 
după cun> ne informează ILIE PETRE, în Filipești- 
Tirg. județul Prahova, s-au prezentat lucruri noi : 
prietenele, surorile, soțiile noastre nu vor mai 
purta, în anul viitor, rochia la un sfert de metru 
deasupra genunchiului, ci la o jumătate metru 
sub ; nici o femeie nu va mai purta pantalonii 
soțului pe stradă, ci numai cînd pleacă în 
excursii, pe munte. în materie de culori, va pre
domina cea a vîntului mușcat de un anume ani
mal domestic.

Transmifîndu-ne știrea, corespondentul nostru 
ne informează că a avut acolo întilnire, totoda
tă. și cu moda mai veche : soția sa, care lu
crează la cooperativa de consum din localitate, 
a fost obligată de casierul care i-a înmînat 
salariul să lase pentru „parada modei" suma 
de 70 de lei, contravaloarea a două invitații.

• TREI ZILE CARE AU ZGUDUIT... COȚUȘCA

Ne pare râu că n-am fost și noi acolo in ace
le zile de adevărată fierbere. Organe superioa
re controlau activitatea organizației U.T.C. din 
comună și totul mergea ca pe sîrmă. La că
minul cultural era o fierbere de zile mari, in 
bibliotecă, in școală, în organizația U.T.C. to
tul mergea ca pe roate. Brigada de control a 
dat îndrumări prețioase, a evidențiat lucrurile 
bune dar a atras atenția și asupra ceea ce nu 
este bun. S-au alcătuit planuri, plănulețe, s-au 
tras concluzii.

Dar a venit ziua plecării și, după cum ne in
formează corespondentul nostru C. T. GRĂDI- 
NARU, apele s-au liniștit. De unde concluzia i 
tovarăși, vemți cit mai des la Coțușca I

• OMUL CU ȘAPTE NUME

„Dragă redacție, subsemnatul... vă aduc la 
cunoștință următoarele : pînă in luna octom
brie 1967 mă numeam Jurj Trandafir, iar de 
atunci încoace mă numesc Jurjiu trandafir". 
Și corespondentul nostru din orașul Brad își 
deapănă caierul de neplăceri pe care le-a pro
vocat neatenția unor funcționari distrați.

— Mama lui se numește Giurgiu (în buletin), 
Alți trei frați, Jurjiu (în registruf de stare civi
lă). Cu tatăl e o poveste mai veche și mai lun
gă, totodată. Mai departe : primul copil al 
corespondentului nostru se numește Jurj, iar al 
doilea Jurjiu.

Trandafir Jurj, Jurjiu, Giurgiu (sau cum s-o 
mai fi numind) cere, în final, ca funcționarii ne- 
atenți, in astfel de cazuri să fie buni de plată. 
Ce bine ar fi I

BREVIARUL^

PERSPECTIVE TURISTICE
Oficiul Național de Turism ne-a pus la dispoziție date sta*  

tistice care, vor fi bine primite de toți amatorii de turism.

• Volumul de investiții va crește în 1969 de 3 ori fată de cel 
din 1967 și de 4 ori în 1970. Din aceste investiții 2 3 vor fi 
destinate creșterii capacității de cazare și de alimentație publi
că și 1 3 dezvoltării mijloacelor de transport și agrement. Id 
anii 19C9—1970 se vor construi hoteluri și moteluri in 40 de lo
calități, capacitatea de cazare crescind cu peste 39 000 de locuri ’

In această perioadă se vor construi alte patru teleferice (Sinaia 
— Cota 1400 ; Cota 1400 — Muntele Furnica ; Poiana Brașov — 
Kantzer ; Brașov — Muntele Tîmpa). un telescaun la Predeal 
și un teleschi la Sinaia.

Transporturile (aero-naval și rutier) vor crește in anul 1969— 
1970 cu 30—40 la sută față de 1968. prin achiziționarea de noi 
avioane, autocare, microbuze, hidrobuze ca și prin închirierea 
unui număr sporit de avioane ale companiilor aeriene străine.

S. T.

UN PORTRET PENTRU
ALBUMUL DV.

Viermi de mătase 

in codrii de stejar

In Valea Homorodului s-a 
obținut aclimatizarea unei 
noi varietăți de viermi de 
mătase „Antherea Perny“, 
originară din Coreea. Acest 
vierme de mătase trăiește 
în libertate, hrănindu-se cu 
frunze dc stejar, mesele fiind 
„servite* 4 direct în copac- 
Producția de gogoși este cu 
mult mai mare decît cea 
obținută de la .clasicul1" ce 
consumă frunze de dud. — 
iar firul de mătase este mult 
mai rezistent. Specialiștii 
pregătesc puietul necesar 
extinderii acestei specii și 
in plantațiile de stejar din 
județele Iași. Bacău și Pra
hova.

V. IOAN

BOBBY SOLO
Bobby Solo, pe numele său adevărat Ro

berto Scztti, este unul dintre „marii*  cântecului 
italian. A implintt anul acesta 23 de ani, este 
căsătorit ți are un fus, Alem, in vîrstă de 
4 luni, pe care dorește tâ-l faci gh.tanst de 
jazz.

Bobby a început ai a*  afirme in 1962, iar 
in 19&3 cocea sa aedodioasă, tremolată. se 
face cunoscută in întreaga lume prin inter
mediul melodiei ^Unu lacrima sul cuo“ (O 
lacrimă pe obraz , cu care cițtigă Marele pre
miu la Sari Re-nn. Dczd cu acest cintec s-a 
t indut apoi in toată lumea in peste trei mili
oane de exemplare. Gxtâreții săi preferați sint 
Elds Presley (idolul său , Ray Charles, Bar
bra Streisand, Frank Smutra. Bobby Solo re
editează triumful la Son Remo, in 1-965, cu me
lodia „Se piangi, te ndi*.  Spicuim din re
pertoriul său, imorv^cz pe discurile casei 
„Ricordi* : „Cristmaf, Jn vito mia", „Non 
c*e  piwniente da tare'", „Conta ragazzina". 
Alături de „Son Francisco*,  marele succes lan
sat de Scott Mc. Kenzie, Bobby Solo a re
luat în italiană ți alta ciniece de limbă en
gleză : „Peek a booC, jCryng m the chapel" 
(lansat de Elets Presley , „To make a big man 
cry*  („Per for piangere un tcomo*  ; cintec de 
Les Reed, interpretat de P. J. Proby ți Tom 
Jones). Acest cintărcț csit de îndrăgit de tineri 
a susținui turnee m zeci de țâri: Venezuela, 
Eleveția, R-F.G-, Suedia, S.C-A, Franța, Spa
nia ,Belgia, România—

OCTAVIAN VRSULESCL

LUNA DECEMBRI
PE EC^ANH

Anul acesta, hotărît un an al 
coproducțiilor, se încheie pe e- 
cranele noastre cu o prezență ro
mânească tot „în colaborare" : 
„AVENTURILE LVI TOM SA- 
\VIER“ și „MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL" filme realizate de 
casele de filme „București" și 
„Franco-London film" din Paris. 
Filmele, premiate la Festivalul 
internațional al filmului de tele
viziune de la Milano, reunesc pe 
generic numele Marcelei Rusu și 
Fory Etterle, Roland Demongeot 
și Marc Dinapoli. Regizorii Mihai 
Iacob și Wolfgang Liebeneier 
le-au lucrat astfel încît acestea să 
poată fi prezentate și pe marele 
și pe micul ecran, în culori. Pre
miul special al juriului de la Kar
lovy Vary este de data aceasta 
cartea de vizită a filmului ma
ghiar „CLOVNI PE PEREȚI", 
realizat de tînărul regizor Pal 
Sandor cu nu mai puțin tinerii 
interpreți Gabor Ferenczi, Balasz 
Tardy și Vera Venczel. Dacă lu
nile octombrie-noiembrie au pro
gramat două săptămîni ale filmu
lui britanic și sovietic, decembrie 
prilejuiește spectatorilor reîntîlhi- 
rea cu cîteva din filmele prezen
tate atunci: „TANDREȚE", fil
mul Tatianei Liozonova, cu Tati
ana Doronina și Oleg Efremov,

„6 IULIE" — o pagină din isto
ria Revoluției din 1918 în regia 
lui Iuli Karasik și în sfîrșit „BE
CKET" după piesa lui Anouilh în 
regia lui Peter Glenville, cu un 
mănunchi de stele: Peter O’Too
le, Richard Burton, sir John Giel
gud, Paolo Stoppa, Gino Cervi. 
Alte nume celebre apar și pe ge
nericul filmului „PROFESIONIȘ
TII" western cu Burt Lancaster, 
Lee Marvin și Claudia Cardinale. 
Cinematografia cehă este prezen
tă pe ecranele lunii decembrie cu 
două producții interesante „ÎN
TOARCEREA VRĂJITORULUI" 
de tînărul regizor Eduard Gree
ner și „SUPERAUTO MATUL" de 
Iosif Pinkava. „MADE IN ITA
LY", filmul italianului Nanni Loy 
înfățișează, așa cum arată de alt
fel și titlul, sub forma unei co
medii vioaie, modul de viață ita
lian, iar comedia franceză ^ALE
XANDRU CEL FERICIT" prile
juiește reîntîlnirea cu talentatul 
actor Philippe Noiret cunoscut 
spectatorilor noștri din filmul 
„Vacanță la Castel", lată cîteva 
din filmele pe care Direcția Di
fuzării Filmelor le promite sub 
rezerva unor eventuale modificări 
de repertoriu de ultimă oră.

C. D.

VARIETĂȚI
PE GLOB

INGENIOZITATE... POȘTALA

CULMEA fanteziei în materie 
de expediție poștală se pare că 
o deține un simplu ou de găină 
găsit într-o cutie de poștă, care 
avea scris pe el cu grijă adresa 
destinatarului și aplicat un tim
bru de o valoare corespunzătoa
re greutății oului. Demn de 
menționat este faptul că pe ou 
era scris de asemenea „fragil".

UNTDELEMN DIN... 
STRUGURI

SÎMBURfI DE STRUGURI 
sînt folosiți în Bulgaria la fa
bricarea unui untdelemn foarte 
gustos. Pentru un vagon de unt
delemn sînt necesare prelucrări 
aproximativ 10 vagoane de sîm- 
buri de struguri.

FIRUL DE PĂIANJEN
O idee despre finețea firului 

de păianjen o poate da rezulta
tul unui calcul simplu î un fir 
continuu, care ar înconjura pă- 
mîntul pe la Ecuator, ar cîntări 
aproximativ 450 de grame.

PROVENIENȚA 
UNOR DENUMIRI 

GEOGRAFICE
Denumirile geografice sint cel 

mai adesea legate de împreju
rări istorice, de condiții geogra
fice, de tradiții și personalită
țile fiecărui popor. De pildă, Al
bania își datorește numirea ro
manilor, care denumeau poporul 
care locuia regiunea ..albicioasă" 
din cauza stîncilor, „Albaneu- 
ses“. Alte țări poartă nume de 
orașe : Portugalia (Portus Cale), 
Ecuador (a cărei capitală este a- 
șezată pe ecuator). Uneori o 
personalitate care a jucat un rol 
important în istoria țării, îi îm
prumută numele : America (A- 
merigo Vespucci), Bolivia (Si
mon Bolivar). în aceeași situa
ție sînt șl unele orașe : Lenin- 
grad, Karlmarxstadt, Washing
ton. Alteori denumirea geogra
fică are alte origini : de pildă o- 
rașul Stuttgart în traducere în
seamnă „gradina iepelor", care 
amintește de o mare crescătorie 
de cai din vechime, pe aceste 
locuri.
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• MICA PUBLICITATE REDIVIVUS

La aceastâ rubricâ a apârut nu de mult o 
nota prin care aduceam la cunoștința lipsa unor 
manuale la Școala tehnică de maiștri „Munte- 
nia"-București. Nu ne putem plînge de opera
tivitatea cu care s-a acționat. Șeful depozitu
lui de cărți din strada Ion Neculce s-a sesizat 
pe loc, a fost chemată bibliotecara școlii și, 
iat-o cu maldărul de cârti sub braț. Dar ce-ți e 
și cu încurcăturile astea ! în loc de „Cazane și 
turbine cu abur", volumul I, viitorii maiștri se 
trezesc cu o „Tehnologie de construcție a ca
zonelor", ceea ce este alta gîscâ în altă traistă

TURCU FLOREA, care ne-a semnalat cele de 
mai sus, ne roagă în final sâ-i procurăm adre
sa autorului cărții mult căutate. Necunoscînd 
domiciliul acestuia îi dăm, în schimb, adresa 
următoare : Ministerul învățămîntului, Direcția 
generală pedagogică a învățămîntului profesio
nal și tehnic, Direcția organizării școlilor.

P. S. Regretăm că nici lui Chivu I. Gheorgha 
nu-i putem da alt sfat. In fond de ce să nu știe 
și Ministerul învățămîntului că la liceul din Mă
ciuca, județul Vîlcea n-au sosit nici pîna acum 
toate manualele pentru clasa a Xll-a ? Asta 
pentru că inspectoratul școlar județean cunoaște 
problema dar, una din două : ori nu poate re
zolva singur cererea justificată a elevilor, ori 
neglijează cu bună știință să ia masuri ?

• 10 ANI, 10.000 DE STUDENTI, 100 DE METRI

Ce legătură există între aceste trei cifre ? Una 
simplă de iot pe care am descoperit-o într-o re
centa scrisoare trimisa redacției de cititorul nos
tru CEZAR TABARCEA din București, sectorul 1, 
bulevardul Aviatorilor nr. 23. Astfel : a) în cu- 
rînd se vor împlini aproape 10 ani de cînd 
funcționează Complexul de cămine studențești 
„Regie" ; b) Aici locuiesc aproape 10.000 de 
studenți ; c) Pentru a ajunge la tramvaiul 12. 
trebuie sâ străbați pe jos o porțiune de strada 
de 100 de metri prin gropi și moloz.

în încheiere, semnatarul scrisorii arată neca
zurile ce se ivesc de pe urma, „unei sute de 
metri de neglijență și desconsiderare din par
tea nu știu cui".

Vâ spunem noi: din partea Consiliului popu
lar al sectorului 7.

Rubrică realizată de I. BODEA 
(pe baza scrisorilor corespon
denților noștri voluntari).

i labor.-^ul de cercetări fizico-mecanice al Institutului de pielă
rie, cauciuc, si mase plastice din București

Foto: ION POPOVICI

(Urmare din pag. I)

însuși : ..Sincer sâ fiu. n-aș vrea 
să mai fin reales4*.  Ceea ce, chiar 
dacă se explica pe de o parte, 
prin prea multele jarrial" pe 
care trebuie sâ le poarte un sin
gur om. pe de altî parte scoate 
in evidență și refuzul său ce la 
început și acceptarea de după 
insistență, care trădează și ele o 
atitudine legată de plăcerea lui 
de a munci. Ca sâ nu mai vor
bim de comuna Dragoș Vodă- 
Secretarul ei este un altfel de 
cm. el nu se plînge de loc că ar 
fi greu, nu, dimpotrivă, „e chiar 
foarte frumoasă munca cu tine
retul". atita doar că „trebuie sâ 
ai timp sâ te ocupi de ea", și, 
din păcate, „munca mea nn prea 
îmi lasă mult timp". Așa-dar. 
aici nu poate fi vorba de un re
fuz, nu, argumentele sînt mai 
subtile, mai echivoce, timpul — 
atît și nimic mai mult, timpul e 
singurul lucru care îl împiedică, 
„nn tehnician sau un contabil de 
la C.A.P. ar avea. cred, mai mult 
timp liberi*.  Iar în felul acesta 
ți se și sugerează, de fapt, o e- 
ventualâ posibilitate în altă di
recție.

Și așa mai departe. Mă opresc 
totuși aici. Nu are importanță 
dacă asemenea cazuri sînt multe 
sau puține, deși se poate spune 
că, în raport cu numărul comu
nelor din țară, constituie chiar o 
părticică infimă, din păcate însă 
zona lor de manifestare nu se 
limitează la unu-două-cîteva ju
dețe, ci se îritinde. așa puține 
cum sînt, la mai mult decît cî
teva. Din cauza aceasta existen
ța lor nu mai poate fi neglijată 
și se impune ca un fenomen de 
necontestat.

O dată constatată prezența 
fenomenului, izolat dar persis
tent cu încăpățînare. prima în
trebare pe care mi-am pus-o a 
fost de ce, întrebare aparent 
simplă dar cu un răspuns foarte 
dificil, deoarece ambiția lui este 
de a pătrunde la esență. Am 
întrebat. în primul rînd, un ma
re număr de activiști, am stat 
de vorbă cu tineri, cu înșiși se
cretarii aflați în cauză și am în
cercat să aflăm împreună răs
punsul. La sfîrșit mi-am dat 
seama însă că obținusem nu un 
singur răspuns, ci mai multe și 
fiecare perfect valabil pentru că 
fiecare clarifica un alt colț al 
problemei. în rîndurile care ur
mează mă voi strădui să pun în 
discuție și să elucidez numai 
prima categorie de răspunsuri.

— Oamenii primesc de obicei 
mai bucuroși eliberarea de o 
sarcină decît încărcarea cu ea, 
mi-a spus, de pildă, cineva. Ex
plicația nu este suficientă pen
tru că nu răspunde în fond la 
întrebarea de ce, însă își are to
tuși rostul ei, fixează o stare de 
spirit, o atitudine existentă în 
rîndul multora dintre secretarii 
de comitete comunale. Cuvîntul 
„sarcină" mi-a atras atenția pen
tru că mi s-a părut deplasat 
aici. „Sarcina" este trasată de o- 
bicei de un organ superior, îțî 
este încredințată pentru că or
ganul respectiv are încredere în 
capacitatea ta și speră că o vei 
duce la bun sfîrșit. Munca de 
secretar nu poate fi confunda
tă cu o „sarcină" pentru că este 
mult mai mult decît atît, este 
o răspundere pe care ți-o asumi 
în fata unui colectiv întreg. în 
fața celor ce te aleg, conștient 
fiind că, dacă primești, nu te a- 
chiti pur și simplu de o „sar
cină", ci de o datorie permanen
tă înaintea lor și a propriei ta
le conștiințe. în cazul acesta însă 
— de unde totuși confuzia ? Tot 
fata de la Tismana. despre care 
vorbeam, a limpezit într-un fel 
lucrurile, spunîndu-mi cum a 
fost „aleasă" ea în funcția de 
secretară. A venit adică, cineva 
de la județ, care a întrebat-o 
dacă are ceva împotrivă, ea s-a 
codit puțin, a încercat să zică 
nu dar nu prea avea curajul,

așa că a zis că iu n-ar
avea ninr.ic împotrivă — si atit 
i-a trebuit. Se putea deja soemi 
secretară înainte de orize ale
geri. înainte de urtte cocjXîzre 
ew tinerii, ca re ar £ avut, fără 
iuMal. ii ei as carint de spax. 
Cam asa s-au petrec a hatrunie 
probabiL si la Grivița. Am vă
zut. doar, ca și aici secretarul 
n-ar fi vru: sâ primească, însă 
in urma insistențelor s-a simțit 
puțin oblifat. puțin coostrins. 
puțin ghinionist și a trebuit să 
accepte pinâ la urmă.

Așadar, explicația cea mai

Si chiar dacă la început n-ar fi 
avut nimic împotrivă, felul cum 
î se face propunerea, de către

ssb rare sunte un ton de impu
nere. O faze să devină deodată 
«uB. aelncretftBoc. sâ aibă im
presia că e virit ia cine știe ce 
bucluc și astfel se ratează de la 
bun început, tocmai lucrul cel 
mai important : dorința de a 
munci a omului. Secretarul 
începe să-și considere pro
pria activitate ca pe o „sar
cină" venită de undeva de 
sus, și-o face pur și simplu

DE LA „s r u

DATORIE
DE ONOARE

plauzibilă stă în modul în care 
s-au făcut alegerile pină nu de 
mult, mai curind de sus în jos 
decît de jos în sus. in obișnuin
țele care stabileau secretarii la 
nivelul „factorilor" din comună, 
nu la acela al tinerilor. Iar oa
menii. la rîndul lor. s-au obiș
nuit și ei așa. Acum, cînd în
treb secretarul unei comune ce 
crede, va mai fi reales în toam
na aceasta sau nu. el îmi răs
punde cu nevinovăție :

— Dacă-i sarcină... (cu plăce
re, nu-i așa T) Și așa se face 
că secretarul se simte nu ono
rat de o asemenea propunere, 
ci încolțit cu ea. i se pare că 
e o obligație în plus — și într-a- 
devăr nu avea destule și așa ?

din obligație, nu dintr-un senti
ment al datoriei, își neglijează 
cu bună știință organizația pen
tru că ea nu e cu nimic vino
vată de alegerea făcuta, și își li
mitează relațiile doar la organul 
superior, răspunzînd numai cînd 
este chemat de acesta. De aici 
pleacă apoi toate celelalte rele 
de care ne-am plîns atiția ani : 
activitatea întîmplătoare, făcută 
numai la apariția instructorului, 
lipsa de inițiativă a unor orga
nizații de la sate, înstrăinarea 
tinerilor de secretarul lor și mai 
știu eu care. De aici pleacă și 
ideea că, dacă răspunde pur și 
simplu la niște obligații ne
dorite, secretarul începe să aibă 
impresia că face niște favoruri 
comitetului ierarhic și astfel în-

cep refuzurile, mofturile, pretex
tele : mină de bărbat, am stat 
destui etc.

Cam așa se explică de ce am 
asistat nu o datâ la replici de

activist 
țean :

— Da mai găsiți și pe altci
neva, de ce tot eu și eu ? (cu 
alte cuvinte : eu m-am achitat 
de obligație, ajunge !). Știau ei, 
secretarii, foarte bine că aseme
nea cuvinte nu le puteau spune 
tinerilor din comună, fiindcă nu 
ei îi „găsiseră", ci alții, și de 
aceea cereau acum tot celor ce 
i-au găsit să-i și scutească de 
povară. Dacă actul alegerii ar fi 
însemnat cu adevărat expresia 
celui mai larg democratism și 
dacă tinerii și-ar fi spus ei în
șiși părerile, secretarul nu și-ar 
mai fi permis după aceea să 
fugă de răspundere, și nici n-ar 
fi fost posibil așa ceva deoare
ce tinerii știau să-și aleagă un 
secretar care să nu creadă că le 
face o favoare primind, ci să fie 
conștient că i se face lui o fa
voare, alegîndu-1. Acordarea în
tregii libertăți de exprimare a 
opiniei, cultivarea dreptului ca 
fiecare organizație să fie direct 
răspunzătoare de întreaga sa ac
tivitate, de la alegeri pînă la 
următoarele alegeri, constituie 
într-adevăr o prețioasă posibili
tate de a readuce în fruntea or
ganizațiilor de la sate tineri ca
pabili să înțeleagă și să pună în 
aplicare întreaga semnificație a 
răspunderii ce le-a fost încre
dințată, singura modalitate de a 
fi la înălțimea ei. De altfel, nu 
întîmplătGr, în discuțiile pe care 
le-am purtat cu secretarii amin
tiți mai sus, s-au ivit și situa
ții de un gen deosebit. La între
barea dacă au convingerea că 
vor mai putea fi aleși din nou 
în cazul cînd această hotărîre va 
depinde de întreg tineretul co
munei, am primit de cele mai 
multe ori, în Ioc de răspuns, o 
tăcere foarte mult prelungită. Și 
acesta era, desigur, cel mai bun 
răspuns. Numai unul din ele 
însă.

acesta. adresate cîte unui 
de la comitetul jude-

...DEPARTE DE A FI EPUIZATE

(Urmare din pag. I) 
explicabilă nu numai prin aceea 
că e vorba de aproape 2 000 de 
elevi care desfășoară o activitate 
comună, ci, așa cum au arătat 
majoritatea vorbitorilor, se dato
rește și rolului pe care această 
activitate îl are și trebuie să-l 
aibă în mobilizarea elevilor la 
studiu, în lărgirea și îmbogățirea 
orizontului lor de cunoștințe, în 
formarea lor moral-politică, cetă
țenească. Subliniind că activitatea 
extrașcolară reprezintă o modali
tate specifică la îndemîna orga
nizației U.T.C., că atribuirea răs
punderilor sporite în această pri
vință pornește tocmai de la imen
sele posibilități pe care le oferă 
organizației de a îmbipa într-o 
singură pîrghie eficiența și a- 
tractivitatea, participanții la con
ferința pe școală au arătat că, 
deși s-au obținut succese releva
bile, terenul de acțiune rămîne 
încă în mare parte neacoperit. 
S-a vorbit despre un cerc 
pe aptitudini, a «fost evidențiată 
importanța editării unei reviste 
literare a elevilor, s-a pomenit 
de necesitatea organizării unui 
club cu activități multiple. Și 
din cîte am înțeles, dorința lor 
nu a fost numai de a le men
ționa ca simple acțiuni izolate, 
ci am reținut din cuvîntul lor că

le-au făcut publice pentru a găsi 
și căile de realizare.

Dezideratul conținut în majori
tatea intervențiilor, exprimat de 
altfel și cu alte prilejuri, a fost 
acela ca în organizarea activității 
extrașcolare să se urmărească nu 
numărul acțiunilor, ci cu precă
dere calitatea lor, atractivitatea 
.și forța de îmîurire. Cuvintele e- 
levului Dovăncescu Dan sînt în a- 
ceastă privință un fel de expresie 
sintetică a dorințelor majorității 
elevilor, a cererilor îndreptățite 
pe care și le pun ei înșiși în fata 
propriei activități de viitor : „Nu 
se poate spune că la noi în școală 
nu putem vorbi despre timpul 
liber. Dar despre ce fel de con
sumare a lui ? Activități extra- 
scolare se organizează, poate, 
mai mult decît ar trebui. Dar 
nimeni pînă acum nu ne-a în
trebat dacă pe noi ne interesea
ză, ne pasionează activitățile Ia 
care sîntem chemați să partici
păm". Și umbra de regret din 
cuvîntul lui a fost un fel de apel 
la solicitarea inițiativei și fante
ziei vîrstei tinerești.

S-a amintit apoi despre exis
tența unor formații artistice. Dar 
după cum spunea și Nicolae 
Bartă, ea se face simțită numai 
cu prilejul unor ocazii festive,

ze. Eța 
dorințe

cînd este nevoie de susținerea 
unor programe artistice, după 
care ele dispar, la fel de meteo
ric cum au apărut". Și poate de 
aceea propunerea de constituire 
a unor formații reprezentative ale 
școlii, realizată prin susținerea 
unor spectacole de selecționare, 
sub forma „Dialog pe aceeași 
scenă", a fost primită cu aplau- 

Jn ele exprimarea unor 
mai vechi, confirmarea

unor posibilități și resurse pe 
care nimeni pînă acum nu s-a 
gîndit să le valorifice. *

Și n-ar fi numai atît. Poate 
că și desființarea- cenaclului li
terar „Ion Minulescu", la mai 
puțin de un an de la apariție, 
ar putea să constituie un alt pri
lej de reflecții, nu numai pentru 
noul comitet, ci chiar și pentru 
profesorii de Limba română. Ti
nerii doresc, și așteaptă, ca în 
curînd aceste reflecții să se ma
terializeze în fapte.

Și în ceea ce-i privește, au 
spus-o răspicat în adunare, sînt 
gata să pun urmărul la realizarea 
tuturor acestor proiecte.

Din punctul acesta de vedere 
se pare că adunarea de alegeri 
a constituit numai un punct de 
plecare. Dar nu arareori, expe
riența o dovedește, izbînda de
pinde de start.
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PORNIȚI PE
DRUMURILE

TARII
Baruțu T. Arghezi

Iată, prietene țînăr, cărările 
I munților și căilor șesului : ele 

sînt gata să-ți primească pașii 
excursiei, să te poarte prin 
splendidele priveliști ale patri
ei, să te conducă în locuri pe 
care nu le vei uita niciodată !

Inima dumitale plină de en
tuziasm, se va bucura întîlnind 
marile turme de oi, ureînd din 
cîmpie spre stîncile ciobanilor 
din munți. Vei auzi, pe fluier, 
doina la popasul de înserare, 
vei afla povestiri și întîmplări 
neștiute din viata acestor călă
tori neobosit! care străbat ta- 
ra-n lung și-n lat de vrea două 
mii de ani. Vei auzi balade, 
voi asculta cîntece și gîndurile 
ti se vor întoarce, emoționate, 
la vatra bunilor și străbunilor 
dumitale...

Orașe noi te vor întîmpina 
cu ferestrele blocurilor înalte, 
deschise către ochii care ți se 
vor lumina văzînd atîta frumu
sețe nouă. Plin-bă-ți pasul pe 
marile trotuare de asfalt și 
caută de află ce a fost mai îna
inte pe acolo, ce exista acum, 
felul în care trăiesc tinerii, co
legii dumitale de vîrstă și de 
preocupări. Nu zăbovi prea 
mult între sticlele cu bere,

scris poetul roman Ovidiu vei 
găsi portul nou și drumurile 
care te vor duce de-a lungul 
minunatului litoral 
modern, 
frumos.

Nu te 
cîte un . ___  ..
gătiile artei, cele mai pure și 
cele mai diferite. Jntră cu bu
nătate în casele noi sau mai 
bătrîne și roagă să ți se arate 
lada cu zestre a celor vîrstnici. 
Descoperi un tezaur care-i fac 
pe cercetătorii și turiștii stră- 

. ini să admire măiestria mește
șugului popular al cusăturilor, 
țesăturilor, al îmbinărilor de 
culori...

Vei întîlni pe la cîte o răs- 
pîntie cîte o veche fîntînă și 
poate o roasă de vreme troiță; 
oprește-ți privirile o clipă și 
aci: E ochiul de apă al fîntînii 
bătute în piatră, operă a unor 
meșteri neștiuti care au clădit 
pentru vecie... Adesea troițele 
satelor de munte oltenești, ar- 
geșene, ardelenești, sînt veri
tabile mărturii ale geniului ar
tistic popular, originale inter
pretări picturale demne de ad
mirația oricărui iubitor de artă.

Un lucru important în

românesc,
bogat, neasemuit de
sfii să poposești și în 
sat : găsești acolo bo-

INVITAȚIE LA DRUMEȚIE

cum au obiceiul unii dintre ti
neri să facă, plecînd în ex
cursie... Privește statuile ora
șului. caută expozițiile lui de 
artă și dacă nu înțelegi cîte 
ceva, stai de vorbă cu cei mai 
în vîrstă sau chiar cu pictorul 
artist... îmbată-ți sufletul de 
frumusețea parcurilor și lasă-ți 
gîndul și simțirea să alunece 
spre poezie : poezia este cînte- 
cul mut al simțirii dumitale... 
Dacă ești în grup, povestiți-vă 
lucruri gingașe din viața și 
activitatea pe care o desfășu- 
rați, căci nimic nu este mai 
plăcut decît mergînd într-un 
loc de armonii perfecte să vor
bești frumos despre lucruri 
frumoase !

Sînt sute de locuri istorice 
și de artă mai veche sau mai 
nouă în țara noastră : du-te să 
le vezi. Acolo vei înțelege mai 
bine ființa și evoluția poporului 
românesc. La Tîrgoviște vei 
întîlni vechea cetate a fostei 
capitale a Țării Românești. La 
Cozia vei păși pe urmele lui 
Mircea cel Bătrîn. în nord vei 
regăsi în picturi, chipurile lui 
Ștefan cel Mare, iar Ia Abrud 
casele unde a stat Avram Ian- 
cu, Bălcescu și alți mari lup
tători pentru libertate ai po
porului. în Dobrogea mergi la 
Adamclisi ori la Istria, un.de 
vei găsi, ca și la Sarmizecetusa 
ori Alba Iulia, nenumărate do
vezi ale trecutului neamului 
nostru. Vei descoperi o lume 
în piatră care te va cuceri, 
care te va face să cercetezi și 
să gîndești mai adînc asupra 
unor aspecte de viață... La 
Constanta, fostul Tomis unde 
a trăit o parte a vieții și a

excursie esce alegerea locului de 
vizitat. Dar ceea ce este carac
teristic și intim pentru excursii 
se află numai în sufletul și 
conștiința celui ce pornește la 
cunoașterea tării și a oameni
lor : curiozitatea descoperirii, 
raportul dintre cunoscut și ne
cunoscut. dragostea de artă, de 
noutate, de îmbogățire sufle
tească... Am întîlnit uneori ti
neri care transformau timpul 
de excursie numai in înveselivi 
necorespunzăt-oare. jucînd cărți, 
murdărind locul de popas și cle- 
gajînd în jurul lor o atmosferă 
neplăcută...

Timpul petrecut într-o ex
cursie trebuie să fie un timp 
cîșiigat. un prilej de îmbogăți
re generală^ a cunoștințelor, un 
moment plăcut de frumoasă a- 
mintire pentru mai tîrziu. A- 
dăugîndu-se și un aparat foto
grafic, un carnet de luat note 
și, eventual, un caiet de schițe 
în culoare, timpul petrecut în 
natură, în peisajul nou al țării, 
între oameni, va reprezenta o 
treaptă urcată spre împlinirea 
cerințelor de cultură, informare 
și educație patriotică a fiecă
rui tînăr.

Un sfat, care e bine să-ți de
vină principiu călăuzitor : pe 
unde treci, prietene al drumeți
ei, caută să nu Iași decît cele 
mai bune impresii. Fii vesel, 
cîntă, bucură-te, oprește-1 pe cel 
ce vrea să mîzgălească ori să 
se semneze pe monumentele ță
rii și fă cît mai multi pași spre 
a-ți cunoaște orașul, satul, țara, 
monumentele, expresiile de artă 
și cultură ale timpului nostru 
socialist, căci toate drumurile 
țării îți sînt deschise l

un.de
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TELEGRAMĂ
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consi

liul de Slat al Republicii Socialiste România, au adresat 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, 
o telegramă de condoleanțe în care se spune;

în legătură cu încetarea din viață a lui Istvan Dobi, mili
tant de seamă pe tărîm social-politic și proeminent om de 
stat al Republicii Populare Ungare, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român și Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România exprimă profunde condoleanțe Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Con
siliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare și fami
liei îndoliate.

Sosirea în București a unei delegații 
de activiști ai P.C.U.S.

Luni dimineața a sosit în Ca
pitală o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, condusă de tovarășul
S. G. Șcerbakov, adjunct al șefu
lui secției știință și instituții de 
învățămînt a C.C. al P.C.U.S., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în schimb de expe
riență în> țara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, 

delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Ion Teoreanu, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Vasile 
Morea, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față I. S. Ilin, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Ministerul Afacerilor Externe, 
alți oameni de cultură.

în timpul cocteilului, un grup 
de artiști de la circul „Aeros“ a 
prezentat un scurt program.

• LUNI SEARA a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Berlin, o delegație a Consiliului 
Național al Femeilor, condusă de 
Maria Ciocan, secretară a Consi
liului, care, la invitația Uniunii 
Democrate a Femeilor din Ger
mania, va face o vizită in R. D. 
Germană.

• LA ASOCIAȚIA de drept 
internațional și relații internațio
nale, luni după-amiază a confe
rențiat despre unele aspecte juri
dice privind schimburile interna
ționale în domeniile informării și 
culturii, Svante Bergstrom, deca
nul Facultății de drept din 
U.P.S.A.L.A. — Suedia, care face 
o vizită în țara noastră.

Conferința a fost audiată cu 
interes de o asistență numeroasă.

La galeriile de arta ale Mu
zeului județean din Piatra Neamț 
a fost deschisă o expoziție cu 
lucrări ale pictorului Ștefan Lu- 
chian, prilejuită de aniversarea a 
100 de ani de la nașterea marelui 
maestru al penelului. Aceleași ex
ponate vor poposi și în Bicaz. 
Roman, Tg. Neamț și alte loca
lități din județ. I

Manifestări consacrate aniversării 
semicentenarului unirii Transilvaniei cu România
în cadrul manifestărilor con

sacrate semicentenarului uni
rii Transilvaniei cu România, 
la Cluj a avut loc luni dezveli
rea unei plăci iuti irwîivr pe 
clădirea în care a funcționa: 
liceul unde au studiat Avram 
Iancu. George Bar*tiu,  Al-Pa- 
piu Ilarian. Constantin Roman 
și numeroși alți reva’uponari 
și cărturari români.

• AMBASADORUL R. D. Ger
mane la București, Ewald Moldt» 
a oferit luni, în saloanele amba
sadei, un cocteil cu prilejul tur
neului întreprins în țara noastră 
de Circul „Aeros“ din R. D. Ger
mană.

Printre invitați se aflau Vasile 
Dinu, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului Român 
pentru Relații Culturale cu Străi
nătatea, funcționari superiori din

O interesantă seară dedici*  
semicentenarului unirii Tran
silvaniei cu România a foet «or
ganizată de Comisia județe-nă 
Constanța pentru râsp-îndireai 
ctinos^nțe’or caltural-rt—cri ri
ce Expunerea _58 de ani de ta 
unirea Transilvaniei cu RaesA- 
nia". susținuți ie scriitortn Du
mitru Ahnas. a fort -urmată de 
un recnai muz-ral-_:erar. ta 
care si-au da: coocursul sâ eiev. 
ai «colii popolare de ană 
localitate

CONSFĂTUIREA ANUALĂ 
A DELEGAȚIILOR ARMATELOR 

STATELOR PARTICIPANTE 
LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

Potrivit planificării, între 26 și 
29 noiembrie 1968 se desfășoară 
la București consfătuirea anuală 
la care participă delegații ale ar
matelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, consfătui
re în cursul căreia se analizează 
probleme ale pregătirii de lupta.

rii oglindită in documente de-a 
lungul veacurilor". Cu acest 
prilej, profesori de istorie din 
localitate, in colaborare cu co
lectivul Casei de cultură $i al 
Bibliotecii municipale au pre
zentat auditorilor o seamă de 
corumente din istoria luptei 
p: zorului Tomân pentru liber
tate social si națională. Mani
festări si expuneri pe tema uni
rii au avut loc. de asemenea, 
ia Girtoova. Teiuș. Ciumbrud. 
Gimbav și în alte localități din 
județul Alba

în sala _Ciprian Porumbeii" 
cin Suceava, cod. univ. dr. Ni- 
coiae Petreanu a Unu: o expu
nere intitulată _Desăvirș^rea 
unității mata Mțtantl. aspi
rație de veacuri a poporului*.

Consfătuirea este condusă de 
mareșalul I. I. lakubovski, co
mandantul suprem al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de Ia Varșovia.

(Agerpres)

Un simpozion organizat de 
filiala din Craiova a Societății 
de stilate istorice a cuprins co
municările asistenților univer
sitari Ion Pâtroiu. care a vor
bit despre unele aspecte din 
lupta pentru unirea Transilva
niei cu România oglindită in 
presa din Oltenia, si Virgil Joi- 
ta. care a prezentat figuri de 
luptători pentru desăvârșirea 
unități? statului nostru.

La Salonta au avut loc sim- 
pcroi *cie  .Unirea Transilva
niei cu ta-a*  si _30 de ani de ’i 
desă'-f.-sir*-  uniri: «atile*.  Au 
partic-pa: aproape 181 de ce
tățeni din ’ocaiitate. De a seme

g^ntaar na eoeeurs de recitiri 
si o șezătoare Eterul pe tema 
Unirii, iar ta cadrul muzeului
Iaaos Araav a fort amenajată 
o exporte de dwusneme. îoto- 
grafîl. drx nare st reviste ale 
vremii

(Agerpres)

Ședințe de constituire
a Consiliilor județene 

ale Frontului Unității Socialiste
într-o serie de orașe de re

ședință din țară au avut loc, zi
lele acestea, ședințe de consti
tuire a Consiliilor județene ale 
Frontului Unității Socialiste.

Au participat membri ai co
mitetelor județene ale P.C.R., 
membri ai birourilor organizații
lor de masă, obștești și profe
sionale care au aderat la Fron
tul Unității Socialiste, reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
mari întreprinderi, instituții, uni
tăți agricole, personalități știin
țifice și culturale care au fost 
desemnați să facă parte din con
siliile județene ale Frontului U- 
nității Socialiste.

La ședințele din orașele Timi
șoara. Arad, Tg. Mureș și Zalău 
au luat, de asemenea, parte re
prezentanți ai Consiliilor județene 
ale oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară și germană, iar 
la Suceava ai Consiliului jude
țean al oamenilor muncii de na
ționalitate ucraineană.

în cadrul ședințelor au vorbit 
primii secretari ai Comitetelor 
județene de partid. Ei au sub
liniat importanța constituirii 
Frontului Unității Socialiste, ca 
organism politic menit să ridice 
pe o treaptă superioară unitatea 
ponorohri în rural partidului, să 
mobibzeze activ masele de oa
meni ai muncii, indiferent de 
națxnalrtate. la realizarea sarci
nilor mârețe trasate de Congre
sul al IX-lea «i Conferința Na- 
tBooaiă a P.CK Reafirmind a- 
dezrânea întregului popor la mă- 
sunie adaptate de recenta Ple
nari a C.C. al P-C.R, vorbito
rii n subtmsat ci eurrzTua fă
cută de tovaxâsui Nicohe 

Ceaușescu, ca și cuvîntarea ros
tită la ședința de constituire a 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, se bazează pe 
o analiză profund științifică, 
marxist-leninistă, a evoluției 
structurii sociale și politice a so
cietății noastre. Vorbitorii au rea
firmat hotărîrea neclintită a tutu
ror oamenilor muncii de a-și adu
ce contribuția la îmfăptuirea poli
ticii Partidului Comunist Român, 
chezășia înfloririi României so
cialiste, a satisfacerii intereselor 
și aspirațiilor poporului nostru.

Participanților le-au fost pre
zentate apoi planurile de măsuri 
ce urmează a fi luate pentru 
constituirea consiliilor municipa
le, orășenești și comunale ale 
Frontului Unității Socialiste, pre
cum și acțiunile ce vor fi între
prinse în vederea pregătirii ale-

Expoziții
La Cabinetul Comitetului 

municipal de partid Bucu
rești s-a deschis, luni la a- 
miază, o expoziție de foto
grafii organizată de Institu
tul de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de la 
întemeierea Partidului Co
munist din Ungaria.

La deschidere au partici
pat tovarășii Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Vasile Vlad și Ilie Radules
cu, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.. membri ai Comitetu
lui municipal București al 
P.C-R-, activiști de partid >i 
ai unor organizații obștești 
din Capitală. 

gerilor de deputați în Marea A- 
dunare Națională și în consiliile 
populare, care vor avea loc la 
2 martie 1969.

Au fost alese birourile Consi
liilor județene ale Frontului Uni
tății Socialiste, avînd ca pre
ședinți pe tovarășii: Teodor 
Haș — Arad ; Gheorghe Năstase 
— Argeș ; loan Ichim — Bacău } 
Ion Sîrbu — Buzău ; Petre Io- 
nescu — Constanța ; Nicolae 
Tăbîrcă — Dîmbovița ; Gheor
ghe Petrescu — Dolj ; Miu Do- 
brescu — Iași ; Nicolae Vereș —- 
Mureș ; Constantin Sandu — 
Olt; Dumitru Balalia — Praho
va ; Laurian Tulai — Sălaj ; E- 
mil Bobu — Suceava ; Mihai Te- 
lescu — Timiș; Simion Dobro*  
viei — Vrancea.

(Agerpres)

deschise
La galeria Mare de Arta 

din Cluj a avut loc luni des
chiderea expoziției „Arta 
populară în regiunea slova- 
co-moravă“, organizată în 
cadrul schimburilor cultu
rale dintre România și Ceho
slovacia. ★

Luni la amiază, la Gale
riile de artă „Kalinderu*  
din Capitală s-a deschis Ex
poziția cărții poloneze, orga
nizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă în 
cadrul acordului de colabo
rare culturală româno-po- 
loneză.

(Agerpres)

Iubita

jorat Erai pentru mine ca • 
rază de soare, primăvara. 
M-am îndrăgostit din tatiaa 
zi de tine, și am jurat sâ nu 
te părăsesc niciodată, sâ se 
vedem cit mai des. Atorxi. 
luertad direct în producție, 
ție iți plăceau muncitorii ca
lificați. Deci ne tatitoeazn ta 
fiecare lună. Porneam amta- 
doi pe bulevarde și. de ce să 
nu fim autocritică, mai in
tram pe la cîte un restaurant 
unde tu deveneai minijupă 
(adică te făceai pe jumătate). 
Mai tîrziu, ai început samă 
mai ocolești in cite o lună, 
iubita mea PRIMA, iar eu 
trebuia sâ fac eforturi pen
tru a te recuceri la sfirșitul

Prima mea iubită

lunii viitoare. Iar și mai t!r- 
ziu, terminind și eu unele 
studii, și lucrind ca funcțio
nar am început să ne vedem 
doar odată pe trimestru. 
De-ai ști tu ce însemna să 
te aștept 90 de zile, uneori 
mai mult, ce datorii trebuia 
să fac în contul tău. Dar 
oricum, te iubeam și atunci 
cînd iubești, nici un sacri
ficiu nu e prea mare...

Dar iată că între noi și-a 
băgat IAGO coada. Acest 
Iago, care în românește se 
traduce prin curtatul fotbal, 
a vrut să mi te răpească. Nu 
de tot, ci numai așa. cite o 
bucățică. Și dacă venea să 
ne aștepte la un colt de 
stradă, așa ca huliganii, și să 
te răpească, știam ce aveam

GH. NEAGU

P.S. Tovarășul Mira Ava- 
nu, membru al rubredacriei 
noastre județene Dîmbovița, 
ne relatează că la Uzina de 

Petrolier din Tirgo- 
atunci cînd sosesc tă
cu primele trimes- 
sosesc și tabelele cu

Utilaj 
viște, 
belele 
triale,
donații pentru fotbaliștii de 
la ^letalul".

De unde : O BUCURIE NU 
SOSEȘTE NICIODATĂ SIN
GURA.

„Cupa orașului București" la handbal
feminin

• CEA MAI rUTÎtMlCA CONFRUNTARE MONDIALA A SEZO- 
S-.-
• °NALA ULTIMEI EDIȚII A CAMPIONATELOR MONDIALE 
ttHMTATA IN SALA FLOtEASCA.

Cer-

pe care Ie pre-

AS EAR A, pe patinoarul ar
tificial din Parcul ,23 August" 
s-a disputat al doilea joc inter
national de hochei pe gheață 
dintre echipele României și Bul
gariei. Hocheiștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 5—2 
(0—1, 3—0, 2—1).

„Cupa campionilor europeni" la 
baschet masculin. Net superioa
re, gazdele au obținut o victorie 
la scor: 95—43 (46—20).

învingătoare și în primul joc 
(scor 75—70), echipa Vorwărts 
Leipzig s-a calificat pentru tu
rul următor al competiției.

Unul dm „copiu vitregi*  es 
Federației Române de Ci 
ciclocTorul. ți-a încheiat 
cent activitatea pe aceri 
intr-o atmcrferi rece la pro
priu ți la figurat. Eforturile 
acestor dirji sportivi meriți 

mai multa atenție !

9 RĂSPUNSURI (relative)
LA 9 ÎNTREBĂRI (exacte)

• A ÎNCEPUT tradiționalul 
turneu internațional de șah de 
Ia Palma de Mallorca, la care 
participă o serie de mari ma
eștri internaționali, printre care 
si Florin Gheorghiu (România). 
In prima rundă. Florin Gheor
ghiu a remizat eu marele maes
tru internațional Svetozar Gli- 
gorici (Iugoslavia). Cu același 
rezolut s-au încheiat și parti
dele : Petrosian (U.R.S.S.) — 
Korcinoi (U.R.S.S.) ; Lehmann 
(R. F. a Germaniei) — Toran 
(Spania) : Spasski (U.R.S.S.) — 
>f3tanevici (Iugoslavia) ; Visier 
(Spania) — Medina 
Benko (S.U.A.) — 
slavia).

(Spania) ; 
Ivkov (Iugo-

• LA LEIPZIG 
returul meciului 
wârts Leipzig și 
lem (Olanda),MOREL PAUNESC U

s-a disputat 
dintre Vor- 

Flamingo Haar- 
contînd pentru

• în cadrul lucrărilor comite
tului european al Federației in
ternaționale de atletism, care 
au luat sfîrșit duminică la 
Bruxelles, au fost omologate o 
serie de noi recorduri mondiale. 
Pe lista noilor recorduri ofi
ciale mondiale figurează și per
formanța de 6,82 m realizată la 
J.D. de la Ciudad de Mexico în 
proba de săritură în lungime 
de către atleta româncă Viorica 
Viscopoleanu, campioană olim
pică.

8 S-AU ÎNCHEIAT întreceri
le grupei preliminare a „Cupei 
campionilor europeni" Ia polo 
pe apă de la Budapesta. Pen
tru grupele semifinale ale com
petiției s-au calificat formațiile 
Ferencvaros Budapesta și Di
namo București, clasate pe pri
mele două locuri.

In ultima zi a turneului, Di
namo București a întilnit echi
pa cehoslovacă Ruda Hvezda 
Kosice, pe care a învins-o cu 
scorul de 10—2 (1—1, 2—0, 3—0. 
4—1). Golurile echipei române 
au fost marcate de Zamfirescu 
(3), Mărculescu (2), Novac, Bla- 
jec, Kroner. Mihăilescu și Za- 
han. într-un alt meci, Ferenc
varos Budapesta a obținut o di
ficilă victorie cu 3—2 (1—1, 2—1, 
0—0, 0—0) în fața formației A- 
kadcmic Sofia.

Iată clasamentul final al 
competiției : 1. Ferencvaros Bu
dapesta — 8 puncte ; 2. Dinamo 
București — 6 puncte ; 3. Aka- 
demik Sofia — 4 puncte ; 4.
Ruda Hvezda Kosice — 2 punc
te ; 5. Arkonia Szczecin — 0
puncte.

O ÎN ZIUA A PATRA a 
grupei „C.C.E.“ la polo pe apă 
de la Zagreb s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Mladost 
Zagreb — Natation Geneva 
ÎS—1 (6—1, 3—0, 4—0, 3—0) : Di
namo Moscova — Dinamo Mag
deburg 4—4 (1—1, 1—2. 2—0, 
0—1) ; Amateur Duisburg — 
Kuhat Helsinki 12—6 (3—1, 5—3, 
2—1, 2—1).

despre baschetul 
nostru feminin (II)

i
i
i
i
i
i
I
i

Concret, cred că specialiștii noștri pot 
— și trebuie — să realizeze ceea ce au 
realizat, în foarte scurt timp, colegii lor 
din Bulgaria, de pildă. (în țara vecină, 
baschetul feminin este practicat la un 
înalt nivel de copii și tineret, însăși na
ționala suferind în ultimii ani o radicală 
primenire de generații, fără ca valoarea 
comportării să scadă. Dimpotrivă !). An
trenorii excelenți de care avem nevoie... 
îi avem. Și la lot — Grigore Costescu, 
la senioare, Gheorghe Benone la juni
oare — dar și la cluburi — S. Ferencz, 
Costel Dinescu, Teodora Predescu, Gheor
ghe Roșu, Vasile Geleriu, Nicolae Mar
tin. Este însă nevoie, în primul rînd, ca 
fiecare să vadă mai departe decît me
ciul de duminică și, în consecință, la 
antrenamente să respecte cu religiozi
tate indicațiile privind realizarea pregă
tirii fizice, iar la meciuri să stimuleze 
jocul modern, spectaculos, cu presing 
și apărare pe tot terenul. Este nevoie, 
apoi, ca eforturile acestor buni specia
liști să fie conjugate în mai mare mă
sură spre ridicarea nivelului valoric al 
loturilor republicane. E drept, baschetul 

nostru feminin nu cunoaște disensiuni în
tre antrenori, cum se întîmplă în cel 
masculin, care are serios de suferit de 
pe urma neînțelegerilor regretabile din
tre cei doi mari și distinși specialiști — 
Vasile Popescu și Puiu Popescu — dar 
nici că ar exista o colaborare, așa cum 
am dori-o, nu putem spune.

5
întrebarea dacă nu poate nimeni s-o 

înlocuiască pe Viorica Niculescu nu face 
aluzie la locul în echipă, ci la... locul în 
inima baschetbalistelor noastre. Fosta că- 
pitană a Politehnicii și a naționalei, a- 
vînd o valoare rară, o comportare ire
proșabilă și un suflet ales, devenise prie
tena cea mai bună a colegelor, dar era 
si singura care reușea să închege în 
jurul ei un colectiv, să conducă jocul 
și să impună o anumită ținută, să de
termine pe cele mai necontrolate să-și 
refuleze la timpul potrivit ieșirile. Locul 
lăsat de Viorica este încă gol și se simte 
că e gol : între jucătoare apar animo
zități, încep să lucreze bisericuțele, dese
ori echipa nu mai este toată o inimă și 
un gînd ș.a.m.d. Sînt situații pe care nu 
le poate, întotdeauna, preveni sau corn-

DE AUR SPORTU-ACES-

1. CUM ARATA FAȚADA?
2. CARE-I, DE FAPT, VALOAREA 

SENIOARELOR?
3. VIITOR 

TA ARE ?
4. AVEM 

NORII... DE
5. NU POATE NIMENI S-O ÎNLO

CUIASCĂ PE VIORICA?
6. 18 MECIURI DE CAMPIONAT 

ÎNTR-UN AN DE ZILE, NU SÎNT 
PREA PUȚINE?

7. CE MAI E PE LA FEDERAȚIE ?
8. VOM URCA, TOTUȘI, VREODATĂ 

PE PODIUM ?
9. PESTE PATRU ANI, 

PIADÂ ?

SAU N-AVEM ANTRE- 
CARE AVEM NEVOIE?

LA OLIM-

de pe mar- 
teren. Dar

bate cu succes antrenorul, 
gine, ci numai cineva din 
cine ? Poate Ecaterina Vogel — care se 
pare că are multe din calitățile Vioricăi, 
dar care nu pare dispusă să-și asume un 
asemenea rol de compoziție.

6
Se discută, pe ici-pe colo, despre 

sistemul competițional. Era și cazul pen
tru că, în situația în care prima divizie 
are doar 10 echipe, un an de zile pro
gramează doar 18 meciuri oficiale sau, 
pentru participantele la turneul final, 21. 
Ceea ce este cum nu se poate de puțin, 
și efectele negative se văd în partidele 
și competițiile internaționale. Să sporim 
numărul echipelor din „A“ ? N-ar fi o 
soluție, întrucît și-așa sînt destule non

valori. Să dublăm numărul meciurilor? 
Este o variantă care ar putea fi luată 
în considerație, mai ales că în Polonia 
se aplică cu succes de cîtva timp. Ar în
semna ca o echipă să joace, în locali
tatea unde se deplasează, nu unul ci două 
meciuri cu aceeași adversară și aceiași 
arbitri (sîmbătă seara și duminică dimi
neața), în clasament contînd rezultatul 
total al celor două confruntări. Și mai 
prețioasă mi se pare însă ideea de a 
restrînge puțin numărul echipelor (la 8, 
eliminîndu-se astfel încă două din for
mațiile slabe) și a se juca. în schimb, 
patru sau chiar mai multe tururi de 
campionat. Am asista astfel la mai multe 
derbiuri, la mai multe partide echili
brate și s-ar prelungi considerabil acti
vitatea competițională. De-o fi una, de-o 
fi alta...

7
Este evident că toate măsurile orga

nizatorice — de înlăturare a lipsurilor 
existente sau de perfecționare — trebuie 
inspirate și dirijate de către federația de 
specialitate. Este ea preocupată și ca
pabilă în acest sens ? Personal, consi
der că Federația de baschet este una 
dintre cele care sînt caracterizate de lo
ialitate, dorință de muncă și orientare 
spre nou, spre modern. Cunosc mai mulți 
activiști de-ai săi care pot constitui bune 
exemple pentru colegii de la alte foruri, 
deveniți „clienți“ permanenți ai presei. 
Mai cunosc însă că și aici nu întotdea
una bunele intenții sînt traduse în viață, 
că eforturile — incontestabile — nu sînt 
de fiecare dată fructuoase, că încă nu 

se acordă suficient sprijin echipelor uni
versitare (care reprezintă 70 la sută din 
totalul competitoarelor noastre) și că nu 
sînt incă stabilite niște criterii precise 
privind contractarea meciurilor interna
ționale de către echipele de club. Dar 
știu că specialiștii se supără cînd zia
riștii braconează pe terenul lor așa că... 
mă opresc aici.

8
Aceasta-i întrebarea : Vom urca, totuși, 

vreodată pe podium ? In momentul cînd 
i-a predat tînărului Costescu frînele na
ționalei, bătrînul Ferencz a și zis că el 
vede echipa noastră ureînd pe podium 
la Europenele din Olanda (1970). A vrut 
să-i spună, cu alte cuvinte : Iată un 
soclu, dumneata adaugă-i statuia ! — ceea 
ce nu e deloc greu să spui cînd pleci ; 
e mai greu pentru cel care preia răs
punderea. Lotul celor care vor fi chemate 
să reverbereze în Olanda ecoul baschetu
lui nostru feminin a fost conturat și a- 
nunțat la începutul rîndurilor noastre. 
Ce pot însă reuși aceste fete ? Să în
vingă pe sovietice — nici vorbă ! La 
ora aceasta, echipa U.R.S.S. — cu două 
jucătoare peste 2 metri și cinci peste 1,85 
m — n-ar putea fi învinsă, pe globul pă- 
mîntesc, decît de o echipă... masculină. 
Practic, locul I este ocupat pentru ani 
și ani de zile. Rămîne ca româncele să 
se interpună între celelalte formații — 
Polonia, Cehoslovacia, Bulgaria, R.D.G., 
Iugoslavia — și să lupte cu ele pentru 
a se putea aburca pe treapta a doua 
sau a treia. Muncind serios și avînd ceva 
șanse se pot vîrî o dată acolo, sus, dar 

no singură înfrîngere (normală, de altfel) 
la una dintre valoroasele concurente le 
poate arunca direct pe locurile 7—8, dacă 
momentul este vitreg.

Să lăsăm timpul să decidă. Știți, une
ori timpul aranjează lucrurile, alteori nu 
aranjează nimic...

9

frumos și mai mobili- 
olimpic. înseamnă, în 
reprezentativ lărgit să 
aceste zile o pregătire

Da, ar fi posibil ca Olimpiada de la 
Miinchen să programeze și un turneu de 
baschet feminin ! Cu numai șase fina
liste, ori cu mai multe, dar sînt șanse 
ca și această dișciplină sa fie repusă în 
drepturi. înseamnă că, la obiectivele 
noastre de performanță — Cupa Cam
pionilor, Universiada, Europenele — tre
buie să mai adăugăm unul, poate pe cel 
mai tentant, mai 
zator : obiectivai 
sfîrșit, ca un lot 
înceapă încă din 
sistematică, pe baze moderne, pentru ma
rile confruntări internaționale care aș
teaptă baschetul nostru feminin în ur
mătorii ani. în ce sens trebuie îndrep
tate forțele ? în sensul în care vor apre
cia specialiștii sau — dacă se va consi
dera potrivit — și în direcțiile sugerate 
de analiza încercată în articolul de fața 
Deși, drept să fiu. sînt conștient că n-am 
făcut decît să stabilesc niște ipoteze care, 
prin însăși natura lor, sînt altceva decît 
niște adevăruri definitive. Voi fi însă 
mulțumit dacă semnalele mele vor 
recepționate acolo unde trebuie.

fi
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DîdaraflM tl.A.E. al R. D. Vietnam

Craware a bombardamentelor franco-român
Afacerilor 
U;e:nam a 
> declara- 

iamnâ Sta- 
ra noile a- 
in zona de- 

teritoriul 
iția mențio- 

UJL, după ce 
?aie să înceteze 
at bombarda- 

aeriene și de ar
tilerie asupra întregului te
ritoriu al R.D. Vietnam, 
continuă sâ trimită, pentru 
misiuni de recunoaștere, a- 
vioane și nave militare în 
spațiul aerian și apele te
ritoriale ale R.D. Vietnam.

PARIS 25 (Agerpres). — Ngu
yen Thanh Le, purtătorul de 
cuvint al ministrului Xuan Thuy, 
reprezentantul guvernului R. D. 
Vietnam la convorbirile oficiale 
de la Paris, a prezentat într-o 
conferință de presă declarația din 
21 noiembrie a Ministerului A- 
facerilor Externe al R.D. Vietnam, 
în care sînt condamnate bombar-

damentele S.U.A. din 16, 17, 20 
și 21 noiembrie asupra unor lo
calități din nordul zonei demili*  
tarizate. Nguyen Thanh Le a de
nunțat aceste bombardamente 
drept acte de violare a suverani
tății și securității R. D. Vietnam, 
care demonstrează că S.U.A. nu 
intenționează să renunțe la pla
nurile lor agresive din Vietnam. 
El a condamnat, totodată, Statele 
Unite pentru violarea repetată a 
spațiului aerian al R. D. Vietnam 
de către avioane de recunoaștere 
americane și pentru bombarda
mentele asupra Vietnamului de 
sud, acte care încalcă prevederile 
acordurilor de la Geneva din 
1954. Nguyen Thanh Le a reafir
mat cererea ca Statele Unite să 
pună capăt imediat oricărui act 
de război împotriva R. D. Viet
nam. Totodată, el a subliniat că 
Statele Unite poartă întreaga răs
pundere pentru faptul că confe
rința cuatripartită de la Paris 
pentru reglementarea problemei 
vietnameze, asupra căreia S.U.A. 
și R. D. Vietnam au căzut de 
acord, nu a început pînă în pre-

întâlniri cu tinerii români

Transilvaniei cu România
□ea, prezent ambasadorul Româ- 
rr. în RJD.G, Nicolao Ghenea.

ISTANBUL Trimisul
special Agerpres, Simion Morco- 
vescu, transmite: Luni diminea
ța, la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Turciei s-au încheiat 
convorbirile dintre Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne al României, și Ishan Sabri 
Caglayangil, ministrul de exter
ne al Turciei. în cursul convor
birilor, desfășurate într-o atmos
feră cordială, de prietenie și în
țelegere reciprocă, au fost abor
date o serie de probleme privind 
relațiile dintre România și Tur
cia, precum și unele probleme 
ale situației internaționale ac
tuale care interesează cele două 
țări. La încheierea convorbirilor, 
Corneliu Mănescu și lhsan Sabri 
Caglauangil au semnat convenția 
consulară și convenția de asis
tență juridică dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Turcia.

In cuvtntările scurte rostite cu 
acest prilej, cei doi miniștri au 
relevat însemnătatea documente
lor semnate pentru reglementa
rea relațiilor în domeniile respec
tive și au apreciat că acestea vor 
contribui la dezvoltarea continuă 
a colaborării intre cele două țări.

La prînz, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la An
kara, Grigore Geamănu, a oferit 
o recepție cu prilejul vizitei ofi
ciale în Turcia a ministrului afa
cerilor externe al României, Cor
neliu Mănescu. La recepție au 
participat ministrul afacerilor ex
terne al Turciei, lhsan Sabri Ca
glayangil, funcționari superiori ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai vieții publice, 
membri ai corpului diplomatic, 
ziariști. Au luat, de asemenea, 
parte, persoanele oficiale care 
însoțesc pe oaspetele român.

După-amiază, ministrul român, 
împreună cu persoanele oficiale

care îl însoțesc, a plecat la Is
tanbul.

La plecarea din Ankara, minis
trul român a fost condus pe ae
roport de ministrul de externe 
al Turciei, lhsan Sabri Caglayan- 
gil, și de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne.

La sosirea pe aeroportul Ye- 
șdkoy, din Istanbul, oaspetele 
român a fost îniîmpinat de gu
vernatorul Istanbulului, Vefa 
Poyraz, reprezentanți al munici
palității și alte oficialități. Au 
fost, de asemenea, prezenți con
sulul general al României la 
Istanbul ți membri ai Consula
tului.

TEL A VIU. — Ministrul Re- 
rcKxi: Socialiste România la Tel 
A-.tv, Valeria Georgescu, a orga- 
sxzat o conferință de presă cu 
pcjfȚul împlinirii a 50 de ani de 
la c=_r*a  Transilvaniei cu Româ-
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ș j

.e

Criza monetarâ occidentală

• După refuzul Franței de a devaloriza francul
• Schimb de mesaje Johnson — de Gaulle

PARIS 25 — Coresponden
tul Agerpres, Georges Dascal, 
transmite: Colocviul franco- 
român, pe tema „Noi forme 
ale comerțului internațional 
și cooperării între națiuni“ a 
fost deschis oficial luni dimi
neața la College de France. 
Colocviul, la care participă 
cunoscuți economiști români 
și francezi, va dura pînă la 
29 noiembrie. El este organi
zat sub înaltul patronaj al 
ministerelor Afacerilor Străine 
și Educației Naționale ale 
Franței, de către Institutul 
de științe economice apli
cate, cu concursul Centrului 
de studii de politică externă, 
Facultății de drept și științe 
economice și delegației per
manente a Republicii Socia
liste România la UNESCO.

Deschizînd lucrările coloc
viului, Jean Marcel Jeanneney, 
ministrul de stat, a subliniat 
importanța unei asemenea în- 
tîlniri, pentru căutarea mij
loacelor de a asigura buna 
funcționare a relațiilor eco
nomice externe, independent 
de diversitatea structurilor 
politice și economice, pe baza 
respectului reciproc al inde
pendenței fiecărei țări.

Jean Roche, rectorul Univer
sității din Paris, a apreciat 
colocviul ca o etapă care va 
permite urmărirea progrese
lor României în domeniul ști
ințelor economice.

Ambasadorul Valentin Lipa- 
tti, reprezentantul permanent 
al României la UNESCO, a 
arătat că această manifestare 
constituie un punct de plecare 
pentru noi proiecte franco-ro- 
mâne în domeniul cercetării 
și gîndirii economice, cit și o 
contribuție la cooperarea in
ternațională destinată să fa
vorizeze înțelegerea, aprecierea 
reciprocă, prietenia și pacea.

Prima parte a lucrărilor co
locviului a fost consacrată ex
punerii prof. Mihai Levente,» 
Directorul Institutului de Cer
cetări economice din Bucu
rești : „De la relații comerciale 
simple la forme moderne de 
cooperare în producție".

Oaspeți din îndepărtata Aus
tralie : Elizabeth și Barrie Ble
ars. O discuție plăcută, care se 
prelungește și în care abordăm 
probleme ce preocupă pe oa
meni, indiferent de distanțele 
geografice care îi separă.

Mai 
cuvinte 
nizația 
peții o reprezintă : 
Liga Tineretului So
cialist din Australia. 
Această organizație 
este moștenitoarea 
unor vechi tradiții 
muncitorești și demo
cratice : o organiza
ție a tineretului cu 
vederi progresiste, de 
stingă a fost creată 
încă la începutul ce
lui de al patru
lea deceniu. Tn 
timpul războiului a 
luat ființă „Eureka", 
care s-a afirmat ca o 
forță combativă în 
rîndurile generației 
tinere. în prezent, 
Liga Tineretului So
cialist desfășoară o 
activitate care se a- 
dresează celor mai 
largi categorii de ti
neri și a cărei audi
ență este în vizibilă 
creștere.

Barrie Blears, re
prezentant al orga
nizației sale la 
F.M.T.D., schițează 
portretul generației 
tinere din țara sa, e- 
vocă preocupările ei, 
accentuînd neliniștea 
provocată de con
flictul vietnamez în 
Australia. Concluziile 
sale converg către 
fenomenul unei, a- 
dînciri a activității 
politice a tineretului.

Interlocutorul nos
tru dorește să-și îm
părtășească impre
siile despre vizita în 
România :

întîi, cîteva 
despre orga- 
pe care oas-

— Cu cîteva cea
suri înainte am vizi
tat o uzina bucureș- 
teanâ. M-a bucurai 
în mod deosebit a- 
cedstâ vizită pentru 
că uzina esle legată 
de specialitatea 
mea : mașinile elec
trice. Pot afirma că 
procesul de producție 
se află la nivelul ce
rințelor producției 
mondiale. Firește, 
m-a impresionat a- 
cest fapt, după 
cum mi-a reținut 
atenția construcții-

«ocială. Țara dv. a- 
sigură tineretului ur» 
loc precis pe mâsura 
energiilor sale, al as
pirațiilor de progres.

Barrie Blears și-a 
exprimat convingerea 
câ între Liga Tinere
tului Socialist din 
Australia și Uniunea 
Tineretului Comunist 
din România, se vor 
dezvolta relațiile pri
etenești care exista.

— Am avut o întîl
nire fructuoasă la 
C.C. al U.T.C. Vreau 
să remarc seriozita
tea cu care U.T.C. 
studiază problemele 
tineretului, preocu- 
pîndu-se de fenome
nele cele mai impor
tante fărâ sâ se li
miteze a le sonda la 
suprafață. Puteți fi

Oaspeți din Australia des

pre vizita lor în România

ALEGERI
IN VENEZUELA

CARACAS 25 (Agerpres). —- 
La 1 decembrie, în Venezuela 
vor avea loc alegeri prezidențiale 
și parlamentare. La campania 
electorală participă 35 de partide 
și grupări politice care și-au de
semnat candidații. Partidul de 
guvemămînt „Acțiunea demorca- 
tică“ și-a desemnat candidatul 
prezidențial în persoana dr. Gon
zalo Barrios, lider al partidului 
și fost ministru de interne în gu
vernul lui Raul Leoni. Candida
tul opoziției, numit în comun de 
către partidele Uniunea republi
cană democratică, Forțele demo
cratice ale poporului și Frontul 
național democratic, este avoca
tul Angel Burelli Rivas. Partidul 
creștin-democratic a indicat la 
rîndul său drept candidat pe 
Rafael Caldera, liderul partidului.

VIZITA DELEGAȚIEI U.G.S.R.

IN JAPONIA
ÎN continuarea vizitei pe care 

o întreprinde în Japonia, dele
gația Uniunii generale a sindi
catelor din România a efectuat 
o călătorie în mai multe pre
fecturi. La Chiba, a avut loc o 
întîlnire cu consiliul prefectu
ral al sindicatelor și a fost vi
zitat combinatul siderurgic din 
acest oraș. Membrii delegației 
au fost apoi oaspeții sindicatu
lui muncitorilor din uzinele 
electronice din orașul industri
al Kawasaki. In sudul Japoniei, 
călătoria a cuprins orașele 
Kyoto, Nara și Hiroshima, unde 
au avut loc contacte cu repre
zentanții sindicatelor locale ale

SOHYO. La Hiroșima delegația 
a depus o coroană de flori la 
Monumentul victimelor bom
bardamentului atomic.

Luni dimineața, delegația 
U.G.S.R., condusă de Ion Co- 
toț, secretar al Consiliului Cen
tral, a făcut o vizită la sediul 
Sindicatelor independente din 
Japonia (Churitsu Roren), unde 
a avut o întrevedere cu Shige- 
ru Okamura, secretar general, 
Otohiko Egashira și Yunosuke 
Tanabe, vicepreședinți ai Chu
ritsu Roren. Cu acest prilej, a 
avut loc un schimb de păreri 
asupra activității celor două 
centrale sindicale.

ȘEDINȚA COMITETULUI
EXECUTIV AL C.A.E.R.

ca re 
se

To- 
mai 

care 
în

le noi cu 
întreprinderea 
îmbogățește, 
tuși, faptul cel 
important pe 
l-am înregistrat
uzină îl reprezintă 
calitatea profesiona
lă și umană a tineri
lor muncitori. Ei au 
produs o impresie 
foarte puternică asu
pra mea. Modul în 
care muncesc, con
știința pe care o vă
desc, reflectă pre
zența lor în viața so
cială. Este una din 
problemele esențiale 
ale prezentului : par
ticiparea noilor ge
nerații Ia dezvoltarea

optimiști în ceea ce 
privește reușita ac
tivității pe care or
ganizația dv. de ti
neret o desfășoară.

La impresiile soțu
lui ei, Elizabeth Ble
ars a ținut să adau
ge cîteva cuvinte •

— Mi-a plăcut 
Bucureștiul, iar la 
București în mod 
deosebit Muzeul Sa
tului, o instituție cu 
totul remarcabilă ca
re ilustrează bogăția 
culturii populare. La 
reîntoarcerea în A- 
ustralia voi povesti 
despre frumoasa dv. 
țară...

M. RAMURA

□

Dezbaterile în Sudan
din Comitetul politic

Lupte "Lucrările sesiunii O.N.U.

NEW YORK 25. — Trimisul 
special Agerpres, N. Ionescu, 
transmite : în Comitetul poli
tic al Adunării Generale a 
O.N.U. a început, luni dimi
neața, examinarea problemei 
invitării reprezentanților ce
lor două părți direct interesate 
la dezbaterile care vor avea 
loc în curînd în O.N.U. în le
gătură cu „problema coreeană".

Un grup de 17 state, printre 
care și România, au prezentat 
un proiect de rezoluție în care 
se cere „invitarea simultană 
și necondiționată a reprezen
tanților Republicii Populare 
Democrate Coreene și repre
zentanților Republicii Coreea, 
ca părți interesate, să partici
pe fără drept de vot la discu
tarea problemelor privind Co
reea". Documentul subliniază 
că nici o problemă nu poate fi 
dezbătută în O.N.U. în mod e- 
chitabil și eficient fără parti
ciparea părților interesate.

Pe de altă parte, Statele U- 
nite, Australia, Japonia, Noua 
Zeelandă. Filipine, Tailanda 
și alte cîteva țări au introdus 
în comitet un proiect de rezo
luție prin care sînt invitați nu
mai reprezentanții Coreei de

sud să participe la viitoarele 
dezbateri din O.N.U. în legă
tură cu problema menționată, 
punîndu-se pentru participa
rea la dezbateri a reprezen
tanților R.P.D. Coreene o se
rie de condiții inacceptabile 
pentru un stat suveran.

Luînd cuvîntul în ședința 
de luni dimineața a Comitetu
lui politic, reprezentantul per
manent al României la O.N.U. 
ambasadorul Gheorghe Diaco- 
nescu, a subliniat că „prezența 
pe ordinea de zi a punctului 
intitulat „problema coreeană : 
raportul Comisiei Națiunilor 
Unite pentru unificarea și re
facerea Coreei*  constituie ex
presia unui abuz repetat, a u- 
nei acțiuni incompatibile cu 
spiritul și principiile Cartei 
O.N.U. Prin însăși substanța 
sa, această problemă este de 
competența națională a popo
rului coreean, care este sin
gurul în măsură să o rezolve, 
fără nici o imixtiune străină, 
prin exercitarea dreptului său 
inalienabil de a dispune de 
propriul său destin, drept care 
este consacrat în Carta Națiu
nilor Unite".

doilea etaj al rachetei.
Obiectivele experienței, sînt 

pe lingă plasarea pe o orbită 
polară a satelitului, verificarea 
motoarelor celor trei trepte ale 
rachetei purtătoare și separarea 
acestora.

diplomatului

STUDENȚII de h Vnhem- 
tatea ^Simou Frxjer" din Bur
naby (Colombia britanică). care 
au ocupat localul acestei «ni- 
versitați in snai eu citeva xile, 
m fost evacuați cu forța. Ei 
cercau autorităților sporirea 
fondurilor necesare învățâmin- 
tului. An fost arestați N din 
eei 156 de stud en ți care au par
ticipat la ace as ti acțiune.

SUCCESE ROMÂNEȘTI

lizată prin colaborarea unor 
țări europene. Anularea opera
țiunii, care urma să aibă loc la 
baza australiană de la Woome- 
ra a avut loc cu 34 de secunde 
înaintea startului, în urma 
unui defect de funcționare a 
motorului de separare al celui

• LA invitația lui Pavel Ma- 
tev, președintele Comitetului de 
Artă și Cultură, a avut loc luni 
la Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria o în
tîlnire a miniștrilor culturii șl 
artei din R. S. Cehoslovacă, 
R.D.G., R. P. Polonă, Republica

LUNL 1*  Moscova a Început 
cea de-a 37-a ședință a Comi
tetului Executiv al CAER. Par
ticipă vicepreședinți ai guver
nelor țărilor membre: Tano 
Tolov — Bulgaria, Frantisek 
Hamouz — Cehoslovacia, Ger
hard Weiss — R.D. Germană, 
Piotr Jarosxewicx — Polonia, 
Damdinghiin Gombojav — 
Mongolia. Gheorghe Radules
cu — România, Antal Apro — 
Ungaria, Mihail Leseciko — 
Uniunea Sovietică. Participă, 
de asemenea, Aleksandar Grll- 
cikov, membru al Vecel Execu
tive Federale a Iugoslaviei.

58 de ani, 
derinu: func- 

general al 
la crearea 

1964.

de cărbuni aO NOUA mină 
fost închisă în Tara Galilor. Ia 
Wattstown. din valea Rhondda. 
O dată cu aceasta. in regiunea 
Rhondda, odinioară unul din 
marile centre miniere din lume, 
o singură mină a mai rămas în 
funcțiune, din cele 66 care exis
tau. Din 44 000 de mineri, as
tăzi mai puțin de 1 000 de mi
neri continuă «ă lucreze în va
lea Rhondda. Autoritățile au 
motivat închiderea minei de la 
Wattstown prin lipsa de renta
bilitate.

LA BARCELONA
CEL de-al șaselea concurs 

internațional al cin tecului „Fran
cisco Vinas^. desfășurat la Bar
celona, s-a încheiat cu un fru
mos succes al soliștilor români : 
Pompei Hărăsteanu a obținut 
premiul L Constantin Dumitru 
— premiul II, iar Hie Baciu — 
premiul III.

în concursul rexervat soliste
lor, premiul I nu a fost atribuit 
de juriu, premiul n revenind 
cîntărețelor Nina Stefanova 
(Bulgaria) *i  Aida Abagier (Ro
mânia).

PENTRU * doo*  ©art a foot 
amînată lansarea rachetei reș

Demonstrație la Helsinki. Partlcipantil revendică deblocarea 
circulației In centrul comercial al capitalei finlandeze

KHARTUM 25 (Agerpres). 
Potrivit relatărilor presei din 
Khartum, în provinciile sep
tentrionale ale Sudanului con
tinuă lupte între trupele gu
vernamentale și elementele ca
re acționează în junglă. Se 
semnalează o intensificare a 
acțiunilor militare. îndeosebi 
în provinciile Nilul Superior 
și Balir El Ghazal. în cursul 
ultimelor două săptămîni, în 
provincia Nilul Superior au a- 
vut loc lupte înverșunate în 
apropierea orașului Bor. Uni
tățile răsculaților, informează 
presa sudaneză, au încercat 
să atace aeroportul orașului.

Agenția sudaneză de presă 
informează că trupele guver
namentale au respins atacurile 
răsculaților, provocîndu-le 
pierderi în oameni și mate
riale de luptă și obligîndu-i 
să se retragă în junglă. în 
regiunea Bahr El Ghazal, un 
reprezentant al serviciului de 
ordine a declarat că în cursul 
săptămînii trecute peste 20 de 
răsculați au fost uciși, iar alți 
100 făcuți prizonieri.

Socialistă România, R. P. Un
gară și U.R.S.S.

Din țara noastră participă o 
delegație condusă de președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Pompiliu Ma- 
covei.

LUNI, în Palatul Culturii și 
Științei din Varșovia a fost des
chisă o expoziție a cărții știin
țifice românești, cuprinzînd a- 
proximativ 390 de volume din 
numeroase domenii de activitate 
științifică. Luînd cuvîntul cu a- 
cest prilej. B. Suchodolski, se
cretar științific al Academiei 
poloneze de știință, a relevat 
importanța răspîndirii cărții 
pentru întărirea și aprofundarea 
cunoașterii celor două țări și 
popoare.

DUPĂ INCIDENTELE

DIN SIERRA LEONE
LA cinci zile după semnala

rea unor incidente violente în 
mai multe regiuni ale țării, gu
vernul Sierrei Leone a acordat 
primului ministru. Siaka Ste
vens, puteri excepționale. In 
cursul tulburărilor, care, potri
vit oficialităților de la Free
town, au fost generate de unele 
manevre electorale ale opozi
ției, mai multe zeci de persoa
ne au fost ucise sau rănite. Cu 
donă zile în urmă, pe întreg 
teritoriul Sierrei Leone a fost 
instituită starea de urgență.
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