
• întreprinderea de 
transporturi aeriene 
române „TAROM“, 
și-a îndeplinit sar
cinile prevăzute în 
planul anual de stat. 
Potrivit unor calcu
le, pînă la sfîrșitul 
anului pe liniile ae
riene interne și in
ternaționale ale com
paniei de navigație 
aeriană românească 
vor mai fi transpor
tați încă 100 000 de 
pasageri.
• Fabrica de sti

clă din Azuga este 
cea de-a zecea între
prindere prahoveană 
care a îndeplinit pla
nul anual de produc
ție Ia toți indicato
rii. Se apreciază că

nSâl ’tatreprffilei*»  jTbufaî 'ÎTirrol 

v» uvr. »fa.
prodaM o. «ticari. De mențion.» di pr.- 
s e&ror valoare M vederile planului a-

MMfan. plaaalal ur
mai de export m 
fort realitate fa 1. 
Ini.

• fadepllnlndu-»l

CU PLANUL ANUAL
ÎNDEPLINIT!

va ridica la pc«U 5 nual do livrare, la 
milioana lei. fondul pieței» ea și

ale celui de desfa- 
• Unitățile eoope- cere cu amănuntul 

rație! meșteșugărești au fost Îndeplinite 
din Județul CoMtan- ta numit 8 luni» Jar

planul anual de pro
ducție înainte de 
termen, colectivul 
Întreprinderii meta- 
lurgige «^Energia", 
din Cenftanța, a rea

lizat ptnă ta prezent 
o producție globală 
suplimentară ta va
loare de peste 9 mi
lioane lei.
• întreprin

derea pentru 
desfacerea fi trans
portul produselor pe
troliere din Ploiești 
a livrat la 6 decem
brie ultimele canti
tăți de uleiuri mine
rale prevăzute în 
planul anual de ex
port. Producția de 
ulei mineral a cres
cut astăzi, datorită 
instalațiilor puse in 
funcțiune ta ultimii 
ani la Teleajen, Plo- 
ieștl țl Cîmpina, de 
10 ori ta comparație 
cu anul 1948.
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Se poate spune că ancheta noastră are 
două titluri: FETELE DESPRE BĂIEȚI, BĂIEȚII 
DESPRE FETE sau BĂIEȚII DESPRE FETE, FE
TELE DESPRE BĂIEȚI. Am recurs la această for
mula pentru a dovedi, de la bun început, citi
torilor, maxima obiectivitate cu care vom înre
gistra răspunsurile lor. Cu cît vom primi mai 
multe chestionare completate, cu atît vor fi 
concluziile trase mai apropiate de adevăr, mai 
exacte. Așadar, pentru a pune apoi la dispo- 
ziția acelora care doresc să aibă un punct de 
vedere cît mai realist asupra problemelor care 
vâ frămîntă, un rezultat întemeiat pe o cuprin
dere vastă, pe o investigație pe mii și mii de 
subiecți, este necesar să pierdeți cîteva minute 
completind chestionarul, decupîndu-l din ziar 
și introducîndu-l în plic (timbrat cu 35 bani

„FETELE DESPRE BĂIEȚI-BĂIEȚII DESPRE FETE"
pentru București și 55 bani pentru provincie). 
Răspunsul dv. se va însuma în totalul răspun
surilor venite de pretutindeni, din țară. în 
cazul în care doriți să răspundeți mai amplu, 
mai ales că unele întrebări se și pretează la 
asta (vezi Nr. 5 din chestionar), puteți anexa 
chestionarului o filă separată. Aveți grijă să 
precizați pe plic : pentru ancheta „Fetele des
pre băieți, băieții despre fete" (sau invers, cum 
preferați) I Am lăsat în chestionar un spațiu 
anume în care să treceți numele și prenumele, 
dar lucrul acesta nu este obligatoriu, dacă do

riți să vă păstrați anonimatul. Este însă abso
lut necesar să completați corect chestionarul 
(fetele sau băieții), să treceți profesia, (sau 
clasa), data nașterii (cel puțin anul), localitatea 
în care locuiți, profesia părinților și, separat, 
vîrsta lor.

Așteptăm, cît mai curînd, răspunsul vostru. 
După totalizarea și compararea părerilor ex
primate, vom reveni cu concluzii adecvate. Nu 
vă interesează să aflați cum gîrldesc cei de-o 
vîrstă cu voi, în asemenea probleme impor
tante ?

I 
I
I
I
I

■ >

AU ÎNCEPUT Proletari din toate țările, uniți-vă!

Conferințele de dare de seamă și alegeri ale

organizațiilor U.T.C. orășenești și municipale • &
X

După desfășurarea adunărilor de alegeri în organizații fi a " 
conferințelor din întreprinderi și instituții, bilanțul raportat 
la nivelul întregului municipiu sau oraș. Însumi nd • expe- 
riență pozitivă care se poate fructifica prin extinderea sa in W 
alte locuri de muncă, ale altor organizații, reprezintă an nou 
și important moment în viața organizației noastre. Momentul 
este cu atît mai important, cu cit conferințele municipale și 
orășenești sînt datoare să valorifice experieuța fiecărei arga- 
nizații, analizată cu simț de răspundere și exigentă și. totodată, 
să o ridice la o treaptă mai înaltă de efieieață, prin ■riturile 
și hotărîrile pe care le vor lua pentru îndrumarea muncii in “ 
viitor. Abordînd cu spirit critio problemele referitoare la parti
ciparea activă a tinerilor, la întregul ăroc-s de desfășurare a a 
vieții politice și sociale, ca și pe acelea lezate de o mai mare " 
diversificare și diferențiere a activității in funcție de specificul 
locului de muncă, ele vor putea să contureze o orientare _ 
profund realistă către problemele esențiale, eare frâmintă ma- 
joritatea masei de tineri, capabilă să le asigure rezolvarea eea 
mai adecvată.

In acest context, conferințele de dare de seamă și alegeri ale 
organizațiilor municipale și orășenești trebuie să facă dovada 
unei analize mature a modului in care organizațiile au izbutit A 
să răspundă, prompt și cu competență, cerințelor ridicate de “ 
etapa prin care trecem acum, ca si a necesităților izvorite din 
propria lor dezvoltare. Ele trebuie să însemne, pe baza celui 
mai larg democratism, conturarea cadrului propice pentru w 
dezbaterea la un înalt nivel de exigență a tuturur laturilor 
vieții și activității de organizație. Conferințele care au avut ț 
deja loo au făcut din plin această dovadă.
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AL ACTIVITĂȚII ILf.C.
Buzăul cunoaște înnoiri si 

transformări despre care locui
torii săi, și tinerii mai ales, vor- 
besc cu deosebită mîndrie. Justi
ficată de altfel deoarece orașul 
ajcrescut și crește odată cu ei. 
Uzina de prelucrare a maselor 
plastice. Metalurgica, Uzina de 
sîrmă și produse din sîrmă, Fa
brica de zahăr sînt cîteva din 
noile obiective răsărite viguros 
pe harta industrială a țării în 
ultimii ani și ele se află într-o 
continuă dezvoltare. La aceasta 
se adaugă faptul că nu de mult 
ridicat la rangul de municipiu, 
Buzăul a devenit reședință de

județ, ceea ce i-a sporit rolul și V 
în același timp răspunderile, a- 
șezîndu-1 cu mai multă trăini
cie în rîndul orașelor de im
portanță incontestabilă prin ro
lul pe care îl joacă în economia 
socialistă a țării.

O asemenea dinamică nu pu
tea să nu fie reflectată și în 
conferința de dare de seamă și 
alegeri a organizației munici-
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ÎN PAG. A VII-A:

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe corespondentul 

diplomatic al ziarului 
„The Times"

Vineri îa amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
a primit pe A. M. Rendel, co
respondentul diplomatic al zia

rului „The Times", care se a-> 
flă într-o vizită în România.

Cu acest prilej, a avut loc a 
convorbire cordială.

A fost de față George Maco-t 
vescu, prim-adjunct al minis*  
trului afacerilor externe.

CREȘTEREA ROLULUI
CONDUCĂTOR AL P.C.R.
FACTOR FUNDAMENTAL 
AL DEZVOLTĂRII VIEȚII 

NOASTRE SOCIALISTE

j ATENȚIUNE! 8 

i TINERI [

1 D’N COMUNA | 

a HOTARELE, I
■ CEA DE-A VII-A | 
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Angajat, cu pasiune și abne
gație, de aproape un sfert de 
veac, pe drumul construirii noii 
orînduiri sociale, poporul nostru 
a găsit, în partidul comuniștilor, 
conducătorul încercat, ferm și 
clarvăzător, capabil să-1 organi
zeze și să-i îndrume activitatea pe 
toate planurile vieții sociale, să 
asigure progresul continuu al pa
triei, înflorirea multilaterală a 
națiunii. Prestigiul, autoritatea 
partidului comunist în fața ma
selor s-au ridicat, în acești ani, 
la înălțimi pline de strălucire, 
întregul nostru popor înconjurîn- 
du-și conducătorul cu sentimente 
de profundă recunoștință și dra
goste, urmîndu-i cu neabătută

încredere îndemnurile, înfăptuin- 
du-i cu devotament și hărnicie 
politica.

Rolul de forță conducătoare 
a procesului de construire a 
noii societăț’. | 
deplinește cu i 
tarnent partidul, 
unei îndelungate 
rice, al unui • 
acțiuni și lupte eroice în ani de 
grea ilegalitate, al condițiilor so- 
cial-politice obiective create în 
țara noastră după cucerirea pute
rii de către clasa muncitoare.

Creșterea rolului conducător 
al partidului este și rezultatul 
măsurilor pe care le-a luat 
pentru perfecționarea continuă

pe care-l în- 
neclintit devo- 

este rezultatul 
» evoluții . isto- 
șir glorios de

a propriei sale structuri or
ganizatorice, pentru îmbunătăți
rea permanentă a stilului său de 
muncă și a metodelor de organi
zare și conducere a vieții sociale.

Recunoscut de către mase ca 
cea mai competentă forță politică 
și socială capabilă să le conducă 
pe drumul ales — construirea so
cietății noi, lipsite de exploa
tare, a societății socialiste — 
partidul nostru justifică această 
investire prin fidelitatea neabătu
tă față de ideile marxismului, ale 
comunismului științific, prin ser
virea intereselor și aspirațiilor 
poporului nostru în plină în
florire și dezvoltare. Exercitarea 
neabătută a rolului conducător de 
către partidul clasei muncitoare — 
credincios și consecvent ideilor 
marxist-leniniste — a avut ca 
rezultat realizările de însemnă
tate istorică obținute de poporul 
român în dezvoltarea an de an 
a economiei naționale, la întări
rea sistemului mondial socialist, 
ridicarea la un nivel înalt, necu
noscut înainte, a politicii sale in
ternaționale.

Partidul Comunist Român 
manifestă ca forța politică con
ducătoare în toate domeniile vie
ții sociale, în promovarea a ceea 
ce este nou și înaintat, în dina
mizarea factorilor meniți sa a- 
sigure progresul atît în sectoare
le pioducției materiale, în per
fecționarea societății și desfășura
rea vieții publice, ca și în activi
tatea științifică și artistică, în în
treaga noastră cultură socialistă. 
Exprimînd interesele majore ale 
clasei muncitoare, țărănimii coo
peratiste și intelectualității, ale 
întregii națiuni socialiste, P.C.R. 
este, după cum se arată în Con
stituția țării noastre, „forța poli
tică conducătoare a întregii so
cietăți". Deținător suveran a) 
puterii, poporul urmează neabă
tut calea trasată de partid, își 
strînge tot mai mult rîndurile în 
jurul său, traduce consecvent în

se

i
i
I
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Două fotografii de ION CUCU
MIRCEA MACIU

(Continuare în pag. a lll-a)

(Continuare tn pag. a IV-a)

ION MIHIT 8
I

Vâ este dedicată vouă g 

brie, orele 17, în sala cămi- |
și va avea loc luni 9 decem-

nului cultural.

In program : i
| — Ancheta in sunet și |
8 imagini : „Răminefi în sat ? ■ 
g Plecaji la oraș ? De ce

SARBATOAREA 
MAJORATULUI

— Taraful casei de cultură 
a studenților din București. 
Soliști : Maria Ciobanu, Be- 

| none Sinulescu.

— Formația de muzică u- 
șoară „Club 6" condusă de 
Horia Nicolaescu. Soliști : 

IHoria Nicolaescu, Valentin 
Baciu.

I
I
§
l

Decembrie, cunoscută ca 
lună a bilanțurilor și a pro
iectelor, a vacanței școlari
lor și sărbătorilor de iarnă, 
și-a adăugat în ultimii ani 
încă o tradiție : Sărbătoarea 
majoratului. Cei aproape 
200 000 de adolescenți care 
au împlinit 18 ani în cursul 
lui 1968. sînt, în aceste zile, 
eroii unor frumoase festivi
tăți. Inițiată de Uniunea Ti
neretului Comunist în vede
rea evidențierii memorabi
lului eveniment înregistrat 
anual în viața a mii și mii 
de tineri, sărbătoarea majo
ratului include programe ar
tistice și distractive inspirate 
de „vîrsta de aur“, dezbateri 
cu privire Ia profilul moral

al tînărului de azi, la drep
turile și obligațiile sale ce
tățenești. La aceste manifes
tări sînt invitate să vorbeas
că personalități ale vieții 
noastre sociale, oameni cu 
bogată experiență în diferi
te domenii, activiști de par
tid și de stat, juriști, peda
gogi, muncitori fruntași, scri
itori. .

Acțiunile, care vor lua 
sfîrșit în 31 decembrie, se 
desfășoară la casele de cul
tură ale tineretului și clubu
rile din București și alte 
orașe, precum și în mari în
treprinderi industriale, că
mine culturale și coopera
tive agricole de producție 
din întreaga țară.

— Ansamblul de dansuri
• al Casei de cultura a studen-

I
iilor din București.

— Moment poetic : Gabri-

Iela Melinescu, Florenfa Albu, 
Adrian Pâunescu.

| — în jurul traa'ifionalei

mese rotunde vor lua loc ■

I Eugen Barbu, Nemțu Octa- 
✓ian, Nicolae Dragoș.

I
I

8

I

I
— Concurs pentru ce! mai 

Sun recitator și cel mai ta
lentat interpret al muzicii 
populare.

I

Privit global indi
vidul pare irepro
șabil, are maniere, 
sărută mina la 
doamne, scoate pă
lăria cînd trebuie 
și e cineva. Nu o 
ia înainte pe scări, 
oferă locul în tram
vai persoanelor în 
vîrstă, sprijină pe 
bătrîni cînd este ne
voie. se bărbiereș
te sîngeros în fie
care dimineață, știe 
să țină ceașca de 
cafea și dă și bacșiș 
cît se cuvine. Nu s-a 
răstit la nimeni, nu 
a spus o vorbă mai 
tare, să te ferească 
Domnul, e punctual, 
corect. obsecvios. 
Are și un surîs plă-

MA CONTRAZICE
EUGEN BARBU

cut, dacă e mai vesel 
poți să vezi și două 
șiruri de dinți dem
ne de Invidie. Te și 
întrebi dacă nu a ju
cat cumva ta vreun 
film.

Acest om bun, va
ra, Iarna devotat, 
mperb la urma ur

mei, într-un cuvînt 
de carieră are un 
singur și mare de
fect : nu suportă 
iă-1 contrazici! Dacă 
s spus el un» și 
bună, gata !

Că să vedeți, c-e 
fi, c-o păți. Imposi
bil să treacă peste

cnvîntul rostit. Dacă 
ai o opinie să spu
nem în 
oină, de 
mă, ea 
coincidă 
le dînsului. 
că nu e 
începe să-i 
Ba că 
e leneșă, 
roui e de un model 
învechit, cîte și mai 
cite. Dacă insiști și 
nu ești atent începe 
să ți se pună la în
doială pînă și faptul 
că ai studii integra
le. Contabilii sînt 
mutați la Chiajna 
șl șeful serviciului 
3 trimis pe teren.

(Continuare 
tn pag. a VII-a)

materie de 
materie pri- 
trebuie să 

cu vederi- 
Ai zis 

așa. totul 
miroasă, 

dactilografa 
ba că bi-

Șl AU TRĂIT FERICIȚI, 
PÎNĂ LA ADÎNCI BĂTRÎNEȚL..

• •••••••••• • • 0 • ®
DAR CUM?

Poveștile de dragoste în care 
Făt-Frumos se luptă pentru a o 
cuceri pe Ileana Cosînzeana, în 
care flăcăii trec prin numeroase 
încercări pentru a ajunge la fata 
iubită... Vă amintiți ? Toate se 
încheie, după ce am urmărit și 
am dorit din suflet izbînda și 
întîlnirea flăcăului viteaz cu fata 
frumoasă și cuminte, cu o nun
tă 1 Și formula de sfîrșit, cu în
țelesul ei generalizator și totuși 
magic, ne împiedică să ni-i in

chipuim pe eroi mai departe : 
„și au trăit fericiți pînă la adînci 
băkîneți...". Nimic mai mult.

Știți, desigur, ce este un ora
col : caietul în care adolescenții 
se întreabă reciproc asupra unor 
probleme diverse. De la datele 
personale pînă la păreri despre 
prietenie, școală, dragoste, căsă
torie, fericire, viață și moarte, 
toate noțiunile fundamentale ale 
existenței constituie subiecte de 
ch PC Honor D’n oîrx/Ț n

ceste oracole mai sînt confiscate 
de profesori sau părinți, adoles
cenții le ascund cu grijă, făcîn- 
du-le să circule de Ia unul Ia 
altul ca niște documente prețioa
se. „Ce este viața ?“ sună, sen
tențios, întrebarea sau „Credeți 
în fericire ?“ sau „Ce este prie
tenia ?“ și cu o străduință dem
nă de filozofi cu ochelari și păr 
cărunt, tinerii încearcă să gă
sească definiții, să-si clarifice no-

Citesc într-un astfel de caiet 
al unor adolescenți de 17—18 
ani cîteva răspunsuri la cele 25 
de întrebări „fundamentale**.  Și 
dialogul meu cu ei, cu acești 
tineri curioși, preocupați de a 
descoperi tainele anilor pe care-i 
au în față, a început de aici. 
Dragostea și căsătoria, două no
țiuni asupra cărora semnatarii 
caietului s-au oprit mai înde
lung, uneori vizibil nedumeriți, 
alteori hotărîți să spună în cu

vinte totul. Cineva scrie: „dra
gostea ?! va fi și pentru mine, 
odată ca niciodată" și același 
consemnează la rubrica „ce este 
căsătoria" : „au făcut o nuntă 
mare, ca-n povești, și-apoi au 
trăit fericiți pînă la adînci bă
trâneți". Dacă prieteniei, ferici
rii, chiar dragostei adolescenții

GALINA RADULESCU

(Continuare ta pag. a II-a)
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PERSONAJUL LITERAR CONTEMPORAN
Un erou, în ultimă instanță 

produs al realității istorico-so- 
ciale și sintetizat sau, mai bine 
zis, întruchipat în opere artisti
ce, nu se definește numai prin 
faptele sale pur și simplu, prin 
suferințele și bucuriile, prin suc
cesele și insuccesele ce-i mar
chează drumul, prin începutul, 
ascensiunea și sfîrșitul său. Cel 
puțin la fel de important și de
sigur indispensabil, pentru ca 
să-1 definească, este idealul său 
în viață, tangibil sau încă înde
părtat sau chiar, poate, irealiza
bil. Iar acest ideal nu poate fi 
o afacere personală, căci nu in
teresează pe nimeni, ci numai 
expresia unei năzuințe colecti
ve umanitare.

Horea indiscutabil a fost un 
erou, și încă unul dintre aceia 
cu care s-ar mîndri orice popor 
din lume. El nu din ambiție per
sonală, din vanitate sau din sete 
de renume a pornit în anul 1783 
în fruntea iobagilor, ci pentru 
că aceasta, de mult, o voia 
țara, cum îi spunea pe atunci 
propriu-zis poporului, acea țară 
oprimată pînă Ia extrema limi
tă a răbdării de către feudalii 
din Transilvania.

Iar Horea era tina cu vrerea 
iobagilor si nu numai că ved£a 
limpede că nu se mai poate, dar 
avea și curajul să facă ceva îm
potriva jugului insuportabil.

N-am să relatez evenimentele 
știute de toți, inclusiv pînă la 
idrobirea du roata a eroilor Răs
coalei. Dar vreau să răspund la 
o întrebare, care ar suna cam 
așa : Horea nu și-a dat seama 
la un moment dat ca el și cu ai 
săi nu vor mai putea rezista 
oștilor împăratului Iosif II ? Ba 
da ! Dar și-a mai dat seama de 
ceva : Că între el și îmnărat nu 
poate exista nici un fel de îm
păcare. idealul său nu se putea 
nici c’ityi rnninga cu intențiile 

absolutiste ale monarhului hab- 
sburgic, și deși știa că bătălia 
va fi pierdută, considera înfrîn- 
gerea prin luptă o victorie, în 
care chiar moartea sa deschidea 
o breșă de lumină către viitor 
prin zidul întunecat ce-1 ridica
se împărăția în fața țării. EI știa 
că, și după moarte, sau chiar 
prin această moarte de erou și 
de martir, țara se va pătrunde 
mai mult de spiritul ce-o lumi
na pe dinăuntru și striga după 
dreptate. Dacă Horea s-ar fi pus 
în genunchi în fața coroanei și 
s-ar fi lepădat de năzuințele 
drepte ale iobăgimu, viu să-1 fi 
lăsat împăratul, el ar fi fost mai 
mort decît toți morții. Dar £ste

PROFIL DE EROU 
CONTEMPORAN

absurd să presupunem că Horea 
putea face una ca asta. Căci el 
era un adevărat erou al timpu
lui său, însuflețit de idealuri 
care nu mijeau numai în Munții 
Apuseni. Pe atunci așa eroi se 
cereau, iar Horea a rămas ca un 
obelisc gigantic de lumină pe ale 
cărui fețe sint gravate cu singe 
tragice clipe istorice și o neîn
duplecată voință umană de-a nu 
capitula în fața nedreptății fi 
tiraniei.

Am fost întrebat nu o dată, 
cum aș vedea eu pe uz erou al 
zilelor noastre ? Desigur că in 
primul rînd umxn. în această 
epoci a energiei nucleare, a ci
berneticii fi a ordinatorilor. Af 
putea adăuga că l-aș vedea ea o

MIHAI BENIUC

expresie a umanismului socia
list. Dar cînd mă glndesc că so
cialismul nu este decît o treaptă 
către comunism, cred că ar fi 
destul să spun că-1 văd ca o 
întrupare a idealurilor comunis
te care au prins cheag în tarile 
socialiste după Revoluția cea 
mare din Octombrie 1917. si al 
II-lea război mondial și se con
turează mereu, în sinul maselor 
muncitoare, în toată lumea, lu
minate de concepția marxist-le- 
ninistă: Comunismul prin natura 
lui este umanitar sau umanist.

așa s-a năseut și aceasta-1 defi
nește : definitiva înlăturare a 
exploatării omului de către om !

Dar cine vrea sâ fie cu ade
vărat comunist, consecvent cu 
ideile lui Marx si Lenin, pe plan 
național si pe plan internațional, 
intr-unui sau altul din domenii
le majore ale activității sociale 
si umane, acela trebuie să aibă 
suflet de erou, conștient că nu-i 
va fi ușor și câ va avea de 
luptat încă mult. Nu e nevoie să 
fie enumerate toate greutățile de 
care trebuie să se izbească un 
adevărat comunist, căci fiecare 
le știe, si nu numai comuniștii, 
d si dușmanii lor. Iar pentru a 
Înfrunta aceate greutăți «e cere 

curaj, devotament și nu o dată 
— oricît ar părea unora nelalo
cul său acest cuvînt — jertfă 
de sine.

Unde găsești un astfel de e- 
rou ? Te miri unde. Intr-un sat, 
de exemplu, la o cooperativă, 
unde alții umblă să se căpătu- 
iască, în persoana unui activist 
de partid, care, pe vreme bună 
sau rea, departe de casă, nedor
mit, îndeplinește sarcinile parti- 
diilui. Și într-o țară care a por
nit, ca România, hotărît pe dru
mul socialismului, îl găsești pre
tutindeni 1

Ibsen era un pasionat cititor 
de ziare. Drama contemporană 
lui, socotea marele nordic, tre

buie urmărită în viața cotidiană. 
Acolo lint eroii ei. Presa noas
tră în ultimul timp, atît „Scîn- 
teia*  cit și celelalte ziare, oferă 
zilnic fire pe care dacă le a- 
puci fi te afunzi în realitate poți 
ajunge să vezi și ce are măreț 
epoca noastră, chiar și dramatis
mul cu care se înfăptuiește a- 
ceastă măreție.

P.ăspunzind setei de a călători 
a unor scriitori, exprimată la 
recenta Adunare Generală a 
Scriitorilor, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, amintind de fapt 
vechi îndemnuri ale partidului, 
spunea că ar trebui să se orga
nizeze pentru aceștia niște 
excursii, ca să-și cunoască mai 
bine țara și aceste noi realități 

ce se zămislesc sub ochii lor. 
Cred că nu acestea au fost exact 
cuvintele, dar sensul lor nu pu
tea fi altul. Acolo, în acea reali
tate, sînt eroii contemporani, 
dar și antieroii. Căci eroismul ia 
naștere în luptă cu ceea ce se 
opune omenescului. Iar ceva mai 
omenesc decît a combate cu ori
ce preț jefuirea omului de drep
tul de a se bucura de munca sa 
și de a construi o lume în care 
să nu se mai poată întîmpla a- 
ceasta, nu există. Iar combaterea 
se face nâ numai dezvăluind 
răul, ci cel puțin în egală măsu
ră făcînd binele, să zicem ca mi
ner, medic, zootehnician, pictor 
și atîtea altele, dar conștient că 
o face nu numai de dragul său 
ci de dragul omeniei și omenirii.

Desigur că eroul nu trebuie să 
fie o împletitură de virtuți tot 
așa cum nu poate fi un ghem de 
vicii. Dar o virtute, aceea de a 
fi al timpului său printr-o tră
sătură fundamentală a sufletu
lui, e necesar să aibă. Și oricum, 
apărarea omului în acest veac al 
marilor primejdii, atunci cînd și 
șansele se vădesc istoric și ști
ințific, este cel puțin o datorie. 
Omul trebuie să se ridice aici 
în viață și pe pămînt, de-asupra 
celui mai demn de cinstire pos
tament și singurul valabil pen
tru progres și cultură : munca 
productivă și creatoare, a sa și 
a semenilor săi. Iar aceasta să 
fie nu muncă pentru muncă, ci 
pentru bucuria de-a trăi și con
tinuitatea îmbogățită a vieții, în 
deplin respect reciproc.

Or fi și altfel de eroi, dat mai 
greu e să fii așa, un adevărat 
erou al muncii, chiar fără dis
tincții primite. Aceasta înseam
nă să fii contemporan. Pe aces
ta îl așteaptă poporul, în întîie- 
tate, de la scriitori.

Deși cu o istorie relativ re
centă, literaturii române nu-i lip
sesc tradițiile. Cea mai impor
tantă dintre ele mi se pare tra
diția valorică. Dar, alături de 
prestigiul calității, literatura 
noastră își revendică, prin stră
dania nobila a cronicarilor și, mai 
ales, prin remarcabila matrice 
folclorică în care s-a format, și 
prestigiul vîrstei. Al unei vîrste 
spirituale de o rară măreție, nim- 
bînd nn popor demn și talentat. 
Imaginea acestui popor cu vo
cația libertății și cu un simț al 
dreptății, al „omeniei" extrem de 
dezvoltat, se regăsește concen
trată, în profilul, cu valoare de 
simbol, al personajelor literare 
reprezentative. Reprezentative 
pentru coordonatele morale con
stante ale românilor, reprezenta
tive, în aceeași măsură, pentru 
TIMPUL și SPAȚIUL la care 
sint raportate.

Personajul contemporan, ase
menea literaturii ultimului sfert 
de secol, n-a apărut din neant, 
ca într-o altă Spanie seacă, de
populată, cum s-a crezut, cu re
gretabilă ușurință, uneori. într-un 
climat social inedit, el a căpătat 
contururi inedite, racordate, însă, 
la străvechiul fond de umani
tate atît de caracteristic tezau
rului etnic românesc. El a bene
ficiat, de asemenea, de contactul 
culturii noastre cu cultura univer
sală, pe care, la rîndul său, a 
îmbogățit-o cu aspecte necunos
cute aceleia. Deosebit de semni
ficative în acest sens sînt cuvin
tele rostite de secretarul general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român la 
Adunarea Generală a Scriitori
lor : „Literatura, activitatea de 
creație# artistică din țara noastră 
nu se dezvoltă izolat, ci în con
tact cu întreaga cultură mondială 
— fi în primul rînd cu literatura 
din țările socialiste, călăuzită de 
aceeași ideologie, cu literatura 
înaintată din toate țările lumii. 
Creația literară din România se 
afirmă în lume azi ca un factor 
activ în lupta pentru progres, 
fiind purtătoarea unor idei fi as
pirații nobile de prietenie între 
popoare, de pace fi colaborare 
internațională, de solidaritate cu 
toate forțele avansate ale socie
tății contemporane'* . Iar în alt 
paragraf sînt enunțate obiectivele 
înseși ale artiștilor contemporani : 
„Datoria scriitorilor de astăzi 

al tradițiilor marii nocstre litera
turi clasice să tnolfo fi » tșa 
arta poporului rc raăn. si rod dm 
ea un puternic factor de progrta 
social, hrană spiririmli a oatuhd 
nou, constructor ai sodeLsmuha’.

Desigur, eficiența sociala și e- 
tică a operei literare este cu atit 
mai pregnantă, cn al îrsl-i va
loarea sa estetk-ă se dovedește 
mai înaltă. Socialul și ebod je
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cer incluse imaginii artistice, ele 
trebuie să REZULTE din pro
filul spiritual, din comportamen
tul, din modul de gin dire ai e- 
roilor respectivi. în ultimă in
stanță, din concepția filozofică a 
autorului, care, însă, nu va fi ex
pusă, oferită didactic, d inte
grată ansamblului viziunii sale 
estetice. Beletristica nu se poate 
substitui eseului filozofic sau 
manualului de morală ; dar, prin 
mijloacele sale specifice, ea Ie 
poate concura rezultatele. Să ne 
amintim ce scria Engels, în a- NICOLAE BALTAG

ca rădăcinile devenirii 
c;nd code din cer 
cenușa singurătății—

ION ANDREIȚÂ

GELOZIE
Aș vreo să iubesc o fată fără amintiri 
Să nu-mi poată vorbi niciodată 
in nopțile r.ocstre de inimă 
Despre celălalt
Si ochi străini să nu mâ țintuiascâ 
fn ceafa
Din fiecare perete al nopții.
Dacă-mi amintesc bino 
Toate iubirile melo 
Au fost de fapt niște chipuri 
Inerte
Cărora le-am dat viață 
Și le-am cărat în mine 
Ca p*? niște coșciuge ambulante 
înfășurate în cel mai frumos 
Suri* de logodnă.
Aș vrea să iubesc o fată fără amintiri 
O statuie coborîtă din valurile 
Nimănui
Pentru un țărm imprecis 
Ca așteptarea.
Aș vrea să iubesc timpul 
în partea pe care voi n-o atingeți 
în fiecare zi.

VERA LUNGII

CÎNTEC VECHI
Lunile anului douăsprezece, 
fără baladă, 
anul le clatină, 
le trece prin iarbă, 
le usucă fetele și le învie 
între nopți, amiezi, 
zile, zăpadă și brumă zimțoasă. 
Si luna-nebună pe arbori și case — 
brățară de spumă lucioasă, 
în argint fiiigram, cu dichisuri 
și pietre de culori ovale 
sparge înghețul și atunci 
oh, primăvară...
Aburul 6 viu, moale 
învăluitor și cețos, 
șoapte de dragoste chiamă 
ca un arbore-mladă 
pe țărm nisipos.
Nisipul cerne ceasurile-n calendarele vechi, 
îneacă sunetele țarcei de Sînziene — 
florile se împletesc în porți cunună, s 
cine să nu asculte secara cum sună 
abia auzit, foșnit, 
Carul mare se apleacă 
și răscolește lostrița-n apă.
Unduiri, unde cocorul trece, 
aripa i se-mpăienjenește ~ 
peste porumbul copt împărtășește...
Frunza verde din vară, 
săgetată luna zboară 
din umbroase dimineți, 
înghețul luciu, arzător, 
desenează balade-n coroanele pomilor, 
crestează aburii cu povești de zîne 
și transparenți Feți frumoși 
rup vîntul dintre sigilii vinete și umbrite...

NICOLAE OANCEA

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Patria (orele 9 ; 12 ;
15 ; 18 ; 20,45) ; București (orele
9.15 : 12,45 ; 16,45 : 20J5) ; Lu
ceafărul (orele 8,30 ; 12 : 16 ;
19.30) .

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Republica (orele 9 ;

11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) ;
Capitol (orele 8.30 ; 10,45 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Melodia (o-
rele 10,30 ; 13; 15,30 : 18 ;
20.30) ; Modern (orele 9,30;
11,45; 14,15; 16.30; 13.45;
21.15).

ANNA KARENINA (ambele 
serii)

rulează la Bucegl (orele 9;
12.30 ; 16 ; 19,30) ; Flamura
(orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30).

JUDOKA. AGENT SECRET 
rulează la Festival (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) : Fe
roviar (orele 8,30—15,15 în 
continuare ; 17,45 ; 20) ; Excel
sior (orele 9,45 : 12 ; 14,45 ;
16.30 ; 18,45 ; 21) ; Gloria (ore
le 9 : 11,15 : 13,30 ; 16 : 18,15 ; 
20,30) ; Flacăra (orele 10 ;
12.30 ; 15 ; 17.30 ; 20).

SUPERAUTOMATUL
rulează la Victoria (orele 9,30 ; 
11,30; 13.45; 15,45; 18,15;
20.45) .

NOAPTEA
rulează la Central (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).
AVENTURIERII
rulează Ia Lumina (orele 9,30 ; 
15,45; în continuare 18,15;
20.45) .

LUSTRAGIUL
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 : 16 ; 18.15 ; 20.30).

MARIANNA, AGENT 0555 
rulează lș Rahova (orele 15,30 ;
20.30) ; AM INTÎLNIT ȚIGANI 
FERICI?! (orele 18) Giulești 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la înfrățirea (orele
15.15 ; 17,45 ; 20) ; Munca (o- 
rele 16—20).

HOMBRE
rulează la Grivița (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30;
16 ; 18.15 ; 20,45) ; Miorița (o-
rele 9; 11,15; 13.30; 16;
18.30 ; 20,45).

ROATA FECIORILOR, MISTE
RE IN PIATRA, ATLETISM, 
A TREIA CONSTANTA, CU
VINTE, DIAMANTUL, ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 10/1968 

rulează Ia Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

HETDI
rulează la Buzești (orele 15,30); 
FRAGII SĂLBATICI (orele 
18—20,30); Popular (orele 15,30;
20.30) .

ROATA VIEȚII
rulează la Dacia (orele 8.30 ;
16.45 în continuare ; 18,45 ; 21).

• ••••••••••••••••••••• •• •••••

(Urmare din pag. I)

se încumetă să le găsească de
finiții, unele auzite de la alții, 
altele simple jocuri de cuvinte, 
asupra căsătoriei nu îndrăznesc 
să facă judecăți de valoare. E- 
venimentwl este, pentru majori
tate, o necunoscuta. Declară la 
ce vîrsta doresc să se căsăto
rească, dar nu-și închipuie a- 
proape nici unul ce vor face 
după căsătorie. în mod evident, 
actul căsătoriei este asociat cu 
dragostea astfel că, unele răs
punsuri îl definesc cam așa : „îm
pletirea dragostei sincere și a în
țelegerii" ; „punctul culminant 
al iubirii" ; „fenomenul prin care 
două persoane de sex diferit se 
leagă pentru o viață" ; iar alte 
răspunsuri recunosc sincer că „nu 
știu" că „voi afla cînd mă voi 
căsători", iar un semnatar mai 
glumeț scrie : „nu știu, pentru 
că nu se învață la școală !“.

Basmele cu Feți-Frumoși și 
Ilene Cosînzene se terminau, tot
deauna, foarte misterios, cu pe
trecerea de nuntă care se pre
lungea trei zile și trei nopți, cu 
urările de fericire, bunăstare a- 
dresate tinerei perechi. (Și apoi, 
dacă ar fi să luăm basmul cum 
e, oamenii îmbătrînese). Deci, se 
terminau și nu-i era permis ni
mănui să pătrundă cu imagina
ția în culisele marii festivități... 
Și totuși, după aceea urma o 
viață, o viață întreagă în care 
frumoasa Gosînzeana devenea 
tfotie, gospodină, mamă, iar flă
căul -— soț și tată. Basmele nu 

glorifică aceste noi calități do- 
bîndite de cei doi îndrăgostiți. 
Și, pe drept, adolescentul care 
s-a gîndit la toate acestea, a în
semnat cu o nuanță de umor 
acea definiție a dragostei care va 
fi și pentru el „o dată ca nici
odată".

M-am gîndit deseori cum se 
naște, cum evoluează ideea de 
căsătorie, cum se dezvolta in în
țelegerea umană. N’e-am jucat 
cred, toți, în copilărie „de-a 
mama și de-a tata" si metafora 
jocului respecta regulile precise 
ale faptului real : un băiat și o 
fetiță, acesta era cuplul, uneori 

Șl AU TRĂIT FERICIȚI, 
PÎNĂ LA ADÎNCI BÂTRÎNEȚI...

DA R CUM?
apărea un al treilea care deve
nea „copilul" familiei. Frecven
tul „acum eu eram mama și tu 
erai tata" păstrează întocmai 
configurația cuplului părintesc, 
și copiii imită cu uluitorul lor 
simț de observație gesturile, cu
vintele, ocupațiile celor mari.

Lumea descoperită în rapor
turile ei interne, este acceptată, 
asimilată. Cînd vine vîrsta între
bărilor — căci această vîrsta nu 
înseamnă numaidecît perioada co
pilăriei fragede cînd „de ce“-urile 
se str ‘d obsedant, ci acei ani 
cînd uriozitatea, interesul pen
tru elațiile umane capătă sen
suri profunde, grave — adoles
centul sondează cu judecata sa 

deja foarte ascuțită lumea din 
jurul sâu, oamenii, schimbul de 
sentimente și valori dintre ei, 
formele pe care ie îmbracă a- 
ceste raporturi umane.

Și vine o vreme cînd noțiunile 
fundamentale despre viața noas
tră, flespre drumul profesional, 
despre cel al împlinirii perso
nale, se limpezesc, se clarifică, 
ne gîndim că vom deveni ingi
neri sau strungari sad profesori, 
ne gîndim că ne vom căsători...

întrebarea înscrisă în paginile 
oracolului : „Ce e căsătoria ?“ ar 
fi căpătat aceleași răspunsuri 
chiar dacă semnatarii ar fi avut 

cu cinci ani mai mult, ai ti fost 
deci mai aproape de vîrsta ac
ceptată pentru căsătorie. Pînă a 
avea vreo experiență personală, 
definițiile se încheagă clin ele
mente ale observației zilnice, din 
căsnicia părinților, a prietenilor, 
a eroilor literari și uneori — sau 
mai bine zis la 17 ani cu pre
ponderență — din metafore, sim
boluri care pornesc de la ideea 
unei fericiri găsite, a Unui ideal 
atins împreună.

Cîteva cazuri de curînd aflate 
îmi dovediseră că întrebările din 
oracol, fie ele și „secrete" față 
de părinți sau profesori, își au 
valoarea lor, capacitatea de a 
crea o atmosferă de meditație 

pe de-o parte deschizătoare de 
adevăruri și pe de alta de pre
venire a unor eventuale erori în 
judecarea vieții. La 16 ani, eleva 
Dorina C. părăsește școala și „se 
căsătorește", mai bine-zis, fuge 
cu un om mai vîrstnic decît ea 
(35 ani). îmi motivează într-un 
singur fel gestul ei prematur :

— îl iubesc...
încerc o limpezire a cuvîntu- 

Iuî, dar Dorina rămîne pasivă, 
chiar mărturisește că înainte nu 
se gîndise prea mult la acest 
sentiment, la profunzimea și gra
vitatea lui. Știu că dragostea nu 
se poate explica sau descompune 

ca o formulă matematică, în 
componentele ei, știu inefabilul 
sentimentului, dar totuși, Dorina 
nu-mi pare a fi cu adevărat în
drăgostită.

Treptat, îmi destăinuie o neîn
credere și o nedumerire mai 
veche. Părinții s-au ferit aproape 
ca de foc să atingă vreodată, în 
discuțiile lor, relațiile dintre 
sexe, au încercat s-o convingă 
că, atunci cînd va veni timpul, 

, va afla singură.
— El (cel cu care fugise de-a

casă) îmi vorbea tare frumos 
despre dragoste, îmi recita ver
suri... îmi spune.

înțeleg și realizez momentul. 
Pastrînd în ea întrebările, nedu

meririle, închizîndu-le cu fie
care reacție de refuz a celor din 
jur, Dorina a luat drept bun și 
suficient primul răspuns care i 
s-a oferit, incapabilă să discear- 
nă adevărul sau minciuna unor 
prime cuvinte. Am încercat s-o 
lămuresc că fuga ei de-acasă și 
traiul în comun cu un om care 
nici măcar nu i se potrivește, nu 
înseamnă căsătorie, că, dincolo 
de legătura sufletească obligato
rie este nevoie și de o recunoaș
tere socială a unirii lor. Nu știu 
cit a înțeles din ceea ce-i expli
cam, poate simțea că cuvintele 
mele vin prea tîrziu, într-un mo

ment' în care o retrospectivă a 
gestului ei nu putea decît s-o 
dezechilibreze mai mult. Era o 
naivitate și o candoare în refu
zul ei de a-și accepta greșeala, 
poate și pentru simplul fapt că 
înainte nu bănuise posibilitatea 
acesteia.

La nn liceu din București, un 
profesor confiscă unui elev o jer
pelită carte de educație a sexe
lor. Scandal în clasă, în familie, 
băiatul este pus în situația de a 
da socoteală pentru „curiozita
tea" lui.

— Voiam, pur și simplu, să 
mă lămuresc... Vorbim mereu 
despre dragoste sau căsătorie ca 
despre o legătură siipra-pămîn- 

teană. ideală. Cum îndrăznim să 
ne apropiem mai mult de subiect, 
întrebînd sau citind, gata, ni se 
interzice.

Și-apoi, continui eu cuvintele 
băiatului, deziluziile se înmul
țesc ca ciupercile intr-un sol fer
til al necunoașterii, al locului 
gol care leagă iluziile, frumoase, 
e drept, de realitatea care nu 
este nici frumoasă nici urîtă, ci 
doar... reală.

S-au produs, constată tqți a- 
ceia care se ocupă de proble- 
melq integrării sociale a fin aru
lui. vizibile mutații de valori în 
înțelegerea vieții. Generația a

cestui deceniu este mai lucidă 
și mai realistă nu pentru că ar 
avea o predestinare spre a fi 
deosebită cu tot dinadinsul, dar 
pentru că însăși realitatea, viața 
noastră este mai acută, mai inte
rogativă, mai problematică. în 
toate domeniile, aceste caracte
ristici sînt acceptate și promo
vate, ele făcînd parte din baga
jul de sentimente și valori ne
cesare. Doar în dificilul domeniu 
al dragostei, al desăvîrșirii vieții 
sentimentale a celor tineri se 
bate pasul pe loc, dintr-un exa
gerat și inutil simț al pudorii, al 
falsei griji pentru apărarea inte
grității sufletești. Cinci, oare, vor 
înțelege atît profesorii cît și pă

rinții că nevoia de realitate a a- 
dolescenților nu se realizează 
prin idilice discuții despre dra
goste sau căsătorie, poetice des
crieri ale acelei urmări din basm 
de după nuntă.

Așteptăm de multă vreme ca 
Ministerul Învațămîntului să in
troducă undeva, între sau în lo
cul uneia din nenumăratele ore 
din programă, și o materie care 
să se numească, eventual „pre
gătirea pentru viată"... Nu forma 
unei asemenea materii o aștep
tăm, ci conținutul ei, capabil să 
rezolve măcar în linii mari, mul
titudinea de aspecte ale vieții 
de dincolo de școală, a acelor 
ani care intersectează marile pro
bleme ale existenței individuale 
dragostea și căsătoria. Noi spe
răm cu destulă răbdare ca Mi
nisterul să nu fie, în acest caz, 
mare amator de basme. Teama 
de a aborda cu mult curaj și mai 
ales cu încredere în simțul de 
discemămînt al adolescenților, a- 
ceste probleme, este în unele 
cazuri, fatală, premergătoare u- 
nor dezechilibre sesizabile în în
treaga activitate a tinerilor. Fa
milia este un organism social 
care se cere întărit, conturat clin 
vreme, la fel ca și profesiunea, 
de exemplu. Normarea științifi
că, reală a relațiilor intime în
tre oameni constituie obiect de 
studii în toate domeniile : socio
logie, psihologie, morală. Dar 
fără subiectele care animă aces
te studii, care le umanizează, ele 
devin ineficiente. Și primele e- 
fantioane de studii sînt adoles
cenții, vîrsta centrului de greu
tate al existenței în care se cla
rifică dar se și tulbură viitorul.

SIMBATA,
7 DECEMBRIE 1988

PROGRAMUL I
17.20 — Telex T. V.
17,35 — Pentru școlari: 

„Prinț și cerșetor".
18,05 — Mult e dulce și fru

moasă. Emisiune de 
limbă română.

18.30 — Pentru copii : „Noi
le aventuri ale echipa
jului Val-Vîrtej“. „Un 
baron fără greutate" (I).

19,00 — Telejurnalul de sea
ră.

19.45 — Miniaturi folclorice. 
20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Recitalul sopranei 

Marina Krilovici.
21.20 — Film serial „Răzbu

nătorii".
22,10 — Avancronica dumi

nicală.
22,15 — Melodii ’68.

PROGRAMUL II

20.00 — Telex T. V.
20,05 — Parada orchestre

lor de muzică ușoară.
20.45 — Recitalul de sîmbă- 

tă seară.
21,05 — Bis pe... 16 mm — 

„Oameni zburători".
21.30 — Filme de animație : 

„Prostia omenească" — 
d,c r a n i z a r e după I. 
Creangă.

21,40 — Parada vedetelor : 
Herve Vilard.

î2,10 — Roman - foileton : 
„Forsyte Saga" (XII).
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Viață politica sa marxist-leninistă. 
Exercitarea rolului conducător 

de către partid în toate domenii
le vieții societății este considera
tă în mod plenar de oamenii 
muncii nu numai ca o necesitate 
obiectivă — o lege a fău
ririi noii orînduiri sociale — dar, 
în același timp, drept garanția 
sigură a înfăptuirii construirii so
cialismului și comunismului. Influ
ența politică și ideologică a parti
dului asupra maselor este un fapt 
ce se concretizează în îndeplini
rea și depășirea an de an a sar
cinilor trasate de Congresul al 
IX-lea și de Conferința Națională 
a partidului.

In activitatea de construire a 
socialismului, Partidul Comunist 
Român a pornit de la necesita
tea aplicării, în mod creator, a 
principiilor teoriei marxist-leni
niste.

Partidul nostru a ținut și ține 
seama de învățătura leninistă 
potrivit căreia fiecare țară 
care trece la socialism este o- 
bligată să respecte principiile 
generale ale construirii noii orîn
duiri sociale, dar că, în același 
timp, ea aduce cu sine experien
ța sa proprie, modul său particu
lar de aplicare, în funcție de con
dițiile concret-istorice, a princi
piilor generale. în acest spirit 
Lenin arăta în lucrarea „Stîngis- 
mul — boala copilăriei comunis
mului" că : „Atîta timp cît există 
între popoare și țări deosebiri na
ționale și statale — și aceste deo
sebiri vor dăinui încă foarte mul
tă vreme chiar și după înfăptui
rea dictaturii proletariatului pe 
scară mondială — unitatea tacti
cii internaționale a mișcării mun
citorești comuniste din toate ță
rile nu cere înlăturarea diversi
tății, suprimarea deosebirilor na
ționale..., ci cere o aplicare a prin
cipiilor -fundamentale ale comu
nismului... care să modifice just 
aceste principii în amănunte, să le 
adapteze just și să le aplice la 
deosebirile naționale și ale fiecă
rui stat național".

EJaborînd linia politică ge
nerală corespunzător condițiilor 
concrete, particularităților speci- 

ifice ale țării noastre, P.C.R. a 
|doptat strategia și tactica cerute 
le dezvoltarea social-istorică a 
României și a asigurat înainta
rea ei neabătută pe calea noii 
orînduiri, pornind de la adevărul 
marxist, profund științific, că ge
neralul se realizează în și prin 
particular, privit în dinamica dez
voltării sale, a formelor concrete 
de manifestare. Practica a dove
dit că, în ceea ce privește con
strucția socialismului, nu se poa
te recomanda un „model unic", 
că fiecare țară socialistă trebuie 
să pornească, în edificarea noii 
orînduiri, de la analiza realități
lor naționale, a condițiilor și par
ticularităților specifice, privite în 
dialectica devenirii lor.

înfăptuirea programului de 
industrializare socialistă a ță
rii, de transformare socialistă 
a agriculturii, de ridicare a 
nivelului producției industriale și 
agrare, introducerea tehnicii noi, 
avansate, asigurarea creșterii con
dițiilor de viață materiale și spi
rituale ale poporului, se realizea
ză în fiecare țară în parte — O 
dată cu trecerea la socialism — 
în /Qnformitate cu legile genera
le * * cu principiile particulare ge
nerate de condițiile social-istorice 
de dezvoltare a poporului respec
tiv, de trăsăturile psihologice și de 
cultură, de valorile spirituale crea
te în decursul veacurilor. Pornind 
de la aceste considerente, Parti
dul Comunist Român și-a clădit, 
pe ele, întregul edificiu al politi
cii sale, consacrată ridicării Ro
mâniei pe treptele cele mai înalte 
ale civilizației.

oameni de știință trecuți de 
prima tinerețe — sau chiar 
de a doua — și care, cu 
toate că au publicat nume
roase cărți unanim apreci
ate atît la noi cît și peste 
hotare, și cu toate că sînt 
considerați somități științi
fice, nu dețin titluri de doc
tor. Care este cauza ?

Dacă ne gîndim la faptul 
că, în urmă cu un deceniu 
și ceva, la noi nu.se confe
rea încă acest titlu, proble
ma devine limpede. Este 
vorba, deci, de acei oameni 
de știință care, deși au dus

diată prin mărirea număru
lui de conducători științi
fici la specialitățile solici
tate în mod frecvent.

In al doilea rind, cred că 
ar fi bine să se renunțe la 
sistemul „sesiunilor fixe" 
de înscriere la doctorat. Ar 
trebui, cred, ca cei ce do-

* resc să-și depună candida
tura să se poată înscrie ori- 
cînd la institutele respec
tive, urmînd ca examinarea 
actelor și stabilirea dreptu-

informația în specialitate, 
citatea de care dispune candida
tul, modul în care este el con
dus de către conducătorul știin
țific, rezultatele teoretice și prac
tice pe care le obține.

Lucrul cel mai important în 
obținerea titlului de doctor este 
tema abordată. Doctorandul 
trebuie ajutat în această di
recție de către conducătorul 
științific și forul științific tute
lar (catedra, facultatea, institu
tul etc.), căci altfel riscă să-și 
irosească energia în cercetarea 
unor probleme de însemnătate 
minoră sau pentru care institu
ția respectivă nu posedă încă 
mijloace spre a o duce la înde
plinire.

Nu e lipsită de importanță nici 
pregătirea conducătorului științi
fic. Aici aș dori să fac o propu
nere care, după părerea mea, poa-

mărul doctoranzilor este de 
cel puțin 30—40 la sută din 
numărul absolvenților. Iar 
pentru a mări și la noi a- 
ceastă cifră este nevoie — 
așa cum a arătat și profe
sorul Petre Spacu într-un ar
ticol anterior — de un număr 
tot mai mare de conducători 
științifici. în momentul de 
față, însă, foarte mulți dintre 
aceștia sînt „blocați" — pen
tru că au atins plafonul de 10 
doctoranzi ! — ceea ce face 
ca absolvenții care vor să 
candideze la doctorantura să 
fie obligați, vrînd-nevrînd, la 
o așteptare de cîțiva ani.

Pentru lichidarea unor a- 
tari stări de lucruri — și 
toată lumea e de acord că 
ele trebuie lichidate — cred 
că organele în drept ar tre
bui să ofere posibilitatea ca

în realizarea mărețului său 
program, partidul nostru a a- 
cordat și acordă o importanță de
osebită dezvoltării vieții spirituale, 
stimulează gîndirea creatoare, 
în toate sferele activității so
ciale, încurajează și valorifică, 
în folosul progresului general al 
societății, inteligența, talentul, ca- 
oacitatea creatoare a maselor 
Largi. Realizarea idealurilor so
cialismului în țara noastră, 
înseamnă, pentru P. C. R„ atît 
împlinirea aspirațiilor spre o viața 
materială mai bună, cît și ridica
rea membrilor societății la un 
nivel superior de înțelegere a ros
tului lor în lume, la o bogată și 
multilaterală viață spirituală.

Orizontul larg al acestei poli
tici, valoarea ascenderii sale 
spre viitor, constau în faptul că a- 
cest proces este considerat în di
namica perfecționării sale conti
nue. Această viziune, această con
cepție politică înaintată s-a a- 
firmat cu o deosebită vigoare 
la Congresul al IX-lea și, ul
terior, la Conferința Națională 
a P.C.R. — momente de co- 
vîrșitoare însemnătate în via
ța partidului și a întregu
lui nostru popor. Așa cum 
s-a subliniat în aceste înalte foruri, 
P.C.R. pornește de la principiul 
că formele și metodele de orga
nizare și conducere a vieții so
ciale nu sînt imuabile, date o- 
dată pentru totdeauna, ci ele 
trebuie schimbate și perfecționate 
în funcție de transformările care 
au loc în structura și suprastruc
tura societății, în funcție de ce
rințele impuse de viață. Sublini
ind necesitatea complexului de 
măsuri cu privire la perfecționa
rea conducerii și planificării eco
nomiei naționale, adoptate de 
Conferința Națională a P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu re
leva faptul că acestea sînt dictate 
„în primul find de / schimbările 
calitative și cantitative petrecute 
în anii construcției socialiste în 
economia țării noastre, de sarci
nile noi, superioare, care se pun 
în prezent în fața României"

Rolul conducător al parti
dului se exercită cu deose
bită forță în toate sferele 
vieții noastre sociale. Capacitatea 
de conducător și organizator a 
partidului se manifestă prin acti
vitatea sa intensă, multilaterală, 
pentru promovarea ;piritului no
vator în întreaga • ață socială, 
pentru perfecționarea conducerii 
fi' planificării economiei, pune

rea de acord a formelor organi
zatorice și a metodelor de muncă 
cu cerințele societății, pentru a- 
sigurarea triumfului în țara noas
tră a procesului de desăvîrșirea 
construcției socialiste. Hotărîrile 
adoptate de Congresul al IX-lea 
și Conferința Națională a P.C.R., 
măsurile inițiate de partid în 
diverse domenii de activitate, 
creează cadrul necesar pentru a- 
firmarea și consolidarea noului în 
procesul multilateral de transfor
mare socialistă a țării, pentru în
lăturarea oricăror tendințe de imo
bilism și închistare, a oricăror 
forme depășite care pot frîna 
mersul înainte al societății noa
stre.

întărirea continuă a rolului 
conducător al partidului este o 
necesitate obiectivă pentru reali
zarea cu succes a sarcinilor is
torice ale întregii perioade a 
construirii socialismului și comu
nismului. înfăptuirea acestei ce
rințe este strîns legată, în con
cepția și practica partidului nos
tru, de aplicarea consecventă a 
principiului muncii colective, 
instituționalizat la toate nivelele 
activității de partid și de stat. în 
descoperirea și fructificarea tu
turor posibilităților de progres 
continuu al țării, în analiza căi
lor și metodelor de realizare a 
sarcinilor propuse, în stabilirea 
oportunității acțiunilor ce trebuie 
întreprinse pentru a se asigura 
eficiența maximă a investițiilor, 
în selectarea și promovarea ca
drelor, întărirea legăturii dintre 
producție și știință, găsirea mij
loacelor de valorificare cît 'mai 
rapidă și mai eficientă a rezul
tatelor cercetării științifice — 
principiul muncii colective joacă 
un rol de primă însemnătate. A- 
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plicarea acestui principiu per
mite cuprinderea simultană, în 
raza de activitate a partidului, a 
tuturor sectoarelor vieții sociale 
și de stat, dezvoltă capacitatea 
partidului de a interveni oportun 
și cu eficacitate pentru rezolva
rea, în cele mai bune condiții, a 
problemelor ce se ridică în proce
sul construcției socialiste.

Utilizarea tot mai eficientă, a 
potențialului material și uman de 
care dispune societatea noastră, 
ca și soluționarea tot mai 
promptă, mai adecvată, a cerin
țelor vieții sociale, economice, po
litice și spirituale, arată măsura 
înaltă în care a crescut rolul con
ducător al partidului în actuala 
etapă. La îndeplinirea programu
lui de înflorire multilaterală a 
țării ia parte, direct și plenar, 
fiecare organizație de partid, fie
care comunist. Situîndu-se în 
fruntea tuturor acțiunilor între
prinse pentru progresul țării și 
bunăstarea poporului, luptînd 
pentru îndeplinirea exempliră a 
sarcinilor care revin fiecărui co
lectiv de oameni ai muncii, co
muniștii au făcut din politica 
partidului o uriașă forță trans
formatoare, care dinamizează și 
împinge înainte cursul întregii 
noastre vieți sociale.

Transformările care au avut loc
— sub conducerea partidului — 
în țara noastră, triumful revolu
ției socialiste, procesul în plină 
desfășurare, de formare și dezvol
tarea proprietății socialiste, per
fecționarea relațiilor de producție 
socialiste, procesul în plină des
fășurare, de formare și dezvol
tare a conștiinței socialiste, re
prezintă temeiul afirmării și 
lărgirii comunității de inte
rese a tuturor claselor și pă
turilor sociale, al unității politice 
și de năzuințe a întregului nos
tru popor. Acest fapt ridică pe o 
treaptă superioară rolul conducă
tor al partidului și creează ca
drul cel mai prielnic dezvoltării, 
lărgirii și perfecționării democra
ției socialiste, care, la rîndul ei, 
ridică pe o treaptă nouă unita
tea de monolit a poporului în 
jurul partidului.

Realitățile din patria noastră 
confirmă faptul că societatea so
cialistă își dezvăluie adevăratele 
ei dimensiuni în climatul de 
dezbatere creatoare și responsa
bilă pe care-1 promovează parti
dul. Participarea maselor largi de 
oameni ai muncii la acest coloc
viu la scară națională nu se poa
te realiza în afara democrației, ci 
în cadrul ei generos. „Socialismul
— scria V.I. Lenin — nu este 
posibil fără democrație sub două 
aspecte : 1. proletariatul nu poa
te săvârși revoluția socialistă dacă 
nu se pregătește în vederea ei 
luptînd pentru democrație ; 2. 
socialismul victorios nu-și poate 
consolida victoria și nu poate 
duce omenirea spre dispariția 
treptată a statului fără a înfăptui 
o democrație deplină". Credin
cios acestor principii, Partidul 
Comunist Român militează perse
verent pentru exemplara lor tra
ducere în viață.

în vederea adîncirii continue a 
democrației socialiste, a creă
rii posibilităților de fructificare la 
maximum a tuturor energiilor 
creatoare, de manifestare nestîn- 
jenită a tot ceea ce este nou, va
loros, organizațiile de partid 
desfășoară o muncă susținută de

afirmare a criticii și autocriticii. 
Instrument de lucru deosebit de 
prețios, propriu comuniștilor, cri
tica și autocritica au un rol ex
trem de important în perfecțio
narea continuă a relațiilor de pro
ducție, în organizarea societății, 
în dezvoltarea și lărgirea neîn
treruptă, în forme tot mai adec
vate, a democrației socialiste, în 
aplicarea normelor echității so
cialiste în întreaga viață socială 
și de stat. Dezvoltarea democra
ției socialiste, afirmarea nestin
gherită a personalității umane, 
înflorirea ei, nu numai că nu 
slăbesc, ci, dimpotrivă, așa cum 
viața însăși o arată, întăresc per
petuu orînduirea noastră.

Partidul comuniștilor este 
partidul novatorilor, partidul 
care luptă hotărît pentru a crea 
toate condițiile necesare afirmă
rii și dezvoltării noului. în acti
vitatea sa, el pornește de la 
principiul că interesele sale, ale 
poporului pe care îl conduce spre 
realizarea misiunii sale istorice, 
coincid cu interesele dezvoltării 
permanente a vieții sociale. Pen
tru partidul nostru, nu există țel 
mai înalt decît slujirea cu cre
dință a intereselor poporului și 
asigurarea ridicării continue a 
acestuia pe culmile civilizației și 
prosperității. Partidul nostru și-a 
cucerit, prin sacrificiile, abnegația 
și devotamentul față de popor, 
prin rezultatele politicii sale, rolul 
de conducător aî națiunii, de 
avangardă a întregii societăți.

Valorile materiale și spirituale 
create în epoca noastră sînt ro
dul activității neprecupețite, piine 
de abnegație, a tuturor oameni
lor muncii. Ridicate la creația is
torică conștientă, masele popu
lare sînt chemate să hotărască a-

supra treburilor statului, contri
buind astfel la bunul mers al 
vieții noastre sociale. Dînd curs 
unui astfel de principiu major al 
socialismului, Partidul Comunist 
Român a încetățenit, ca o me
todă de lucru curentă, practica 
de a se sfătui cu cei ce muncesc, 
cu poporul, în toate problemele 
politicii de construcție socialistă 
și ale activității internaționale. în
suși programul fundamental al 
activității multilaterale pe care o 
desfășoară poporul, condus de 
partid, programul istoric al celui 
de al IX-lea Congres a fost în 
prealabil supus unei ample dezba
teri publice, perfecționat și îmbo
gățit pe baza acestei consultări 
naționale, devenind astfel cu a- 
devărat un program al construc
ției socialiste semnat de întregul 
popor. în acelaș spirit au fost e- 
laborate, în continuare, principa
lele măsuri pentru perfecționarea 
activității în diverse domenii ale 
vieții sociale. Dezbaterile publice 
care au precedat adoptarea mă
surilor cu privire la perfecționa
rea conducerii și planificării eco
nomiei, îmbunătățirea organizării 
administrativ-teritoriale a țării, 
dezvoltarea învățămîntului de 
toate gradele, noul Cod Penal, 
organizarea activității comisii
lor populare etc sînt o con
firmare elocventă a consecvenței 
cu care se înfăptuiește în practică 
principiul consultării cu masele, 
manifestare pregnantă a democra
tismului vieții noastre social-ob- 
ștești.

Măsurile stabilite de partid 
pentru dezvoltarea democrației 
socialiste primesc o nouă con
firmare — și, în același 
timp, o lărgire considerabilă 
— prin crearea Frontului U- 
nitații Socialiste, organism me
nit să asigure întărirea con
tinuă a unității moral-politice a 
poporului, a frăției dintre oame
nii muncii români și cei aparți- 
nînd naționalităților conlocui
toare. Sub conducerea partidului, 
se , va concentra și fructifica 
întreaga energie creatoare a na
țiunii noastre socialiste. Sarcina 
Frontului Unității Socialiste este 
aceea de a asigura intensificarea 
participării întregului popor la 
activitatea economică, socială, 
politică și culturală a țării, la 
conducerea treburilor ei, la im
pulsionarea continuă a mersului 
înainte al societății noastre so
cialiste.

Crearea Frontului Unității -So- 
c’a^te — cerință obiectivă a dez
voltării vieții sociale și politice 
din țara noastră — determină, în 
același timp, creșterea rolului 
partidului ca forță politică con
ducătoare. Exprimînd unitatea și 
coeziunea națiunii noastre socia
liste, el face să crească și mai 
mult răspunderea partidului în 
organizarea și conducerea vastei 
opere de desăvîrșire a vieții 
sociale, economice și de stat, 
la care iau parte toți oamenii 
muncii, indiferent de naționalita
te. O astfel de măsură confirmă 
încă o dată justețea politicii par
tidului nostru, faptul că în țara 
noastră problema națională a fost 
rezolvată în spiritul principiilor 
marxist-leniniste. Aceasta a dus la 
crearea unei puternice alianțe 
frățești între cei ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, hotarîți 
să înalțe pe pămîntul patriei co
mune socialismul și comunismul,

să asigure dezvoltarea liberă 
independentă a României. "

întărirea rolului conducător al 
P.C.R., calitatea muncii sale, de- 
pind în mod nemijlocit de călită- v 
tea muncii și a pregătirii mem
brilor săi. Pornind de la această ® 
premisă, partidul a pus și pune 
în fața membrilor săi sarcina de 
a-și ridica necontenit nivelul de ț 
pregătire teoretică, de a păstra o 
legătură permanentă cu masele, 
de a învăța în continuu din ex- ® 
periența maselor, de a valorifica 
această experiență .și înțelepciune 
colectivă într-un grad tot mai ® 
înalt. Văzînd în aceste principii 
de ample semnificații idealuri 
nobile către care trebuie să-și în- ® 
drepte aspirațiile proprii, tinerii 
patriei noastre se pjegătesc cu a 
perseverență pentru a se dedica ™ 
activ vieții sociale a patriei, nă-

" zuiesc cu o consecventă dăruire a 
către întrunirea acelor calități" 
care să le dea dreptul de înaltă 
onoare de a face parte din rîndu- ® 
rile partidului comunist. "

Verificată pe plan intern prin 
construirea socialismului și dez- ® 
voltarea națiunii socialiste, poli-v 
tica Partidului Comunist Român 
se bucură de un prestigiu eres- ® 
cînd și pe plan extern. Acest 
fapt se exprimă prin aceea că 
țara noastră dezvoltă relații de £ 
prietenie și ajutor reciproc fră
țesc, de colaborare cu toate ță
rile socialiste pe baza principii- ț 
lor marxism-leninismului, a egali
tății în drepturi, a independenței 
și suveranității naționale și de® 
stat, a avantajului economic reci
proc. Militînd pentru promovarea 
unor relații cu adevărat interna-® 
ționaliste, de tip nou, între 
țările socialiste, între națiuni 
bere și suverane, partidul nostru® 
duce, în același timp, o politică 
de întărire și dezvoltare a tutu-— 
ror forțelor progresiste, antiimpe-® 
rialiste. România desfășoară pe 
plan extern o politică activă, de^ 
dezvoltare a unor relații norma-W 
le, sănătoase între țări cu orîn
duiri sociale diferite. a

Consecvența politicii externeW 
promovată de România își află 
izvorul în spiritul plin de răspun- ® 
dere cu care Partidul Comunist 
Român înțelege să abordeze pro
blemele interstatale, atît cele care ® 
privesc relațiile cu țările sociali- “ 
ste, cît și cele care decurg din 
relațiile cu țările capitaliste sau 
cu țările în curs de dezvoltare. 
Convingerea că de unitatea, forța 
și autoritatea sistemului socialist 
depind în mare măsură victoria și 
forța întregului front antiimperia- 
list, stă la baza tuturor acțiunilor 
pe care Partidul Comunist Român 
le întreprinde în vederea întări
rii coeziunii și unității sistemului 
socialist. în această lumină tre
buie privită activitatea pe care 
organismele de resort ale Româ
niei o. desfășoară atît în cadrul 
C.A.E.R.-ului, cît și în cadrul 
Tratatului de la Varșovia. în con
cepția partidului nostru, perfec
ționarea și intensificarea colaboră
rii între țările membre ale 
C.A.E.R. trebuie să se înteme
ieze pe respectarea fermă a prin
cipiilor relațiilor dintre țările so
cialiste, principii, înscrise și în 
statutul acestei organizații. Pro- 
nunțîndu-se pentru respectarea 
riguroasă a statutului C.A.E.R., 
statut care oferă posibilități bo
gate pentru o conlucrare fruc
tuoasă, eficientă, partidul nostru 
nu poate fi de acord cu promo
varea unor teze și propuneri care 
susțin — în contradicție cu prin
cipiile unanim acceptate ale sta- 
tutului, cu interesele suveranității ® 
și independenței țărilor socialis
te — „integrarea" statelor mem- 
bre ale C.A.E.R., investirea aces- ® 
tei organizații cu atribuții supra
statale, crearea unor organisme 
economice supranaționale. înțele- ® 
gînd cu toată răspunderea înda
toririle ce stau în fața patriei 
noastre în calitate de parte inte- ® 
grantă a sistemului socialist, de 
membră a Tratatului de la a 
Varșovia, partidul nostru pornește " 
de la considerentul că apartenen
ța la Tratatul de la Varșovia — gfe 
a cărui menținere este justificată ™ 
și necesară atît timp cît există 
blocul militar N.A.T.O. — nu A 
trebuie să limiteze în nici un fel 
independența și suveranitatea de 
stat, ci, dimpotrivă să constituie A 
un mijloc de întărire a lor.

Politica științifică, marxist-leni- _ 
nistă a partidului nostru este con
firmată și de poziția sa în rela
țiile cu celelalte partide comu 
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Știința șî tehnica româ
nească se bucură, în. pre
zent, de un deosebit pres
tigiu peste hotare. La acest 
lucru au contribuit, într-o 
fcarte mare măsură, și lu
crările oamenilor de știință 
români, publicate de dife
rite edituri străine și cotate 
printre cele mai de seamă 
ale domeniilor respective.

Am făcut această remarcă 
pentru a scoate în evidență, 
de la bun început, un feno
men care mi se pare cel 
puțin straniu. La ora actu
ală există foarte mulți

Consider și eu, ca și alți 
specialiști care și-au spus 
cuvîntul in cadrul anchetei 
dv., că actualele „posibili
tăți de cuprindere" de care 
dispun conducătorii științi
fici — cărora, conform legii, 
li se repartizează un număr 
de 10 doctoranzi — nu sint 
cele rfiai stimulatoare pen
tru lărgirea numărului de 
doctori. Se înțelege că . a- 
ceastăi situație nu poate să 
continue. Ea trebuie reme-

bună dreptate, doctoratulPe
este considerat ca școala muncii 
științifice. în această școală vin 
să se specializeze (atît prin sis- 

£ temui cu frecvență, cît și la fără 
. frecvență) tineri și vîrstnici din- 

w__ ___ ________ ___ tre cei mai buni în profesia lor.
niște și muncitorești. P.C.R. por- ® în anumite probleme ale ori- 
nește de la principiul fundamen cărui domeniu, orice doctorand 
tal potrivit căruia deosebirile de poate reuși, pînă la sfîrșit, să-și 
vederi ce se ivesc între diferitele ® depășească propriul conducător 

științific, iar dacă nu-1 depășește 
înseamnă că demonstrează prea 

W puține posibilități de a pune 
și a urmări ipoteze noi, de a re- 

• zolva ceva în sectorul respectiv,
de a împinge mai departe știința 
sub aspect fundamental sau apli- 

• cativ în probleme de cercetare.
Ca în orice școală, avem aici 

burile interne, pentru afirmarea atît promovați cît și rep 
în relațiile dintre partide a prin- ^tenți. Promovarea depinde de- 
cipiilor internaționalismului pro- numiți factori, printre care : ca 
letar.

Pornind de la aceste prin- ț 
dpii, partidul nostru militează 
consecvent ca problemele ce 
se ivesc în activitatea parti- ț 
delor marxist-leniniste să fie 
discutate cu răbdare și în- 
credere, cu respect față de expe- ® 
riența istorică a fiecărui partid 
comunist. Întîlnirile între două 
sau mai multe partide, desfășura- ® 
te într-un spirit tovărășesc s-au 
dovedit, după experiența partidu- 
Iui nostru și a altor partide co- ® 
muniste și muncitorești, deosebit 
de utile și eficiente. Ele au ‘me- 
nirea de a contribui în mod ® 
eficient, constructiv la înlă
turarea asperităților ce se pot ivi 
la un moment dat, la crearea ® 
unui climat propice întăririi și 
dezvoltării unității și coeziunii a 
mișcării comuniste și muncito- ™ 
rești internaționale.

Integrat organic în conștiința 
maselor — partinitatea devenind, 
în anii noștri, o dimensiune spiri
tuală a întregului popor — Parti- £ 
dul Comunist Român își sporește 
continuu rolul conducător, spre 
binele și progresul patriei, pen- ® 
tru fericirea poporului și desă
vîrșirea cu succes a construcției 
socialiste în România. ®

partide comuniste cu privire la 
o problemă sau alta a dezvoltării 
sociale nu trebuie să afecteze ra
porturile dintre ele ; el militează 
consecvent pentru respectare» 
neabătută a normelor de bază ale 
raporturilor dintre partide, a prin
cipiilor independenței, egalității 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne, pentru afirmarea atît promovați cît și repe-

, ~ ’ -a-
numiți factori, printre care : can
titatea și calitatea muncii depuse,

Nu este un secret pentru 
nimeni că, în momentul de 
față, numărul doctoranzilor, 
raportat la numărul absol
venților de facultăți, este 
încă destul de redus : nu mai 
mult de 3—4 la sută. De 
exemplu, la Facultatea de 
chimie industrială din cadrul 
Institutului politehnic-Bucu- 
rești, întîlnim doar 8—10 doc
toranzi pe an, la peste 200 
de absolvenți, ingineri chi- 
miști. Or, asțăzi, după cum 
se știe, nivelul de civilizație 
se calculează nu numai după 
cantitatea de zahăr și săpun 
consumată ci, mai ales, după 
o serie de indici moderni, 
printre care numărul oame
nilor de știință cu o înaltă 
specializare ocupă un loc de 
prim plan. Datele statistice 
arată că, în străinătate, nu-
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capa-

DE CE ATIT DE PUȚINI
DOCTORANZI ?

o laborioasă muncă de cer
cetare în perioada respec
tivă, n-au putut, în mod fi
resc, să-și dea doctoratul a- 
tunci cînd trebuia. Or, as
tăzi, cînd ei se află la o 
vîrstă mai înaintată și cînd, 
mai ales, sînt cotați printre 
cei mai buni specialiști în 
domeniul lor, a-i obliga să 
treacă — asemeni oricărui 
tînăr cercetător sau asistent
— prin filiera obținerii unui 
titlu de doctor, ar însemna, 
evident, un non sens. Și a- 
ceasta pentru că o teză de 
doctorat nu se poate ridica 
la nivelul cărților științifice 
publicate de ei și pentru că
— ei fiind cei mai bine 
pregătiți în specialitatea 
respectivă — nu pot avea 
conducători științifici.

In concluzie, se impune, 
după părerea mea, ca aces
tor cercetători să li se ofere, 
pe baza lucrărilor publicate 
și a activității depuse, titlul

lui de înscriere propriu-zisă 
să fie făcută de serviciile de 
doctorantură ale institute
lor, în comun acord cu con
ducătorii științifici. în felul 
acesta, s-ar obține, după pă
rerea mea, o mai mare o- 
biectivitate în selectarea 
'doctoranzilor.

Socotesc, de asemenea, că 
este timpul să se renunțe la 
concursul de admitere pen
tru doctorat, aplicîndu-se 
principiul simplu și sănătos: 
„să se înscrie cine dorește, 
să devină doctor cine poete 
te". Procedîndu-se astfel, nu 
numai că s-ar da oricui po
sibilitatea de a-și încerca 
forțele, dar, poate, s-ar des
coperi pe parcurs elemente 
capabile care, din diferite

te să ducă la o îmbunătățire 
a Situației prezente. In cazul în 
care o temă face parte dintr-un 
domeniu de graniță, ar fi bine 
să se utilizeze, nu unul, ci mini
mum doi conducători științifici, 
în felul acesta ar avea de cîști- 
gat atît doctorandul cît și, mai 

' ales, ramura științei în care lu
crează. Justificarea acestei propu
neri o dă faptul că domeniile de 
graniță nu se pot dezvolta doar 
prin contribuția unilaterală dintre 
științe contingente.

în altă ordine de idei aș vrea 
să reliefez o problemă de care 
m-am lovit des în activitatea mea. 
Există, actualmente, foarte mulți 
doctoranzi care cad la susținerea 
tezei. Motivul nu poate fi, desigur, 
decît slabul nivel științific al lu
crării prezentate. Dar de cele mai 
multe ori tezele nepromovate nu 
sînt lipsite de interes. Ele conțin 
idei, uneori foarte îndrăznețe, 
sînt scrise cu acuratețe, dar nu 
au consistența științifică nece
sară, materia primară. Refăcute, 
astfel de lucrări s-ar situa la un 
nivel extrem de ridicat în spe
cialitatea respectivă. Cum se 
poate ajunge, totuși, la o astfel 
de îmbunătățire ?

Eu cred că este absolut necesar

gradul de profesor și confe
rențiar, asociat cu titlul de 
doctor, să dea, implicit, drep
tul de conducător științific. 
Poate că nu e cea mai bună 
măsură, dar, sub raportul o- 
portunității, ea mi se pare, 
cel puțin deocamdată, singura 
care se propune atenției.

După părerea mea, noul 
regulament de doctorat, cum 
și instrucțiunile recente ela
borate. reprezintă un progres 
în metodica de obținere a doc
toratului. Cred, totuși, că ar fi 
bine ca fixarea temei să nu 
se definitiveze de la început, 
ci după terminarea cercetă
rilor. La început să fie defi
nitivate doar ideea și dome
niul specializării. Pledez pen
tru acest mod de a lucra, de
oarece, pe parcurs, în timpul 
cercetărilor, se întîmplă să a- 
pară adeseori probleme adia
cente, care pot deveni în eco
nomia lucrării (avînd în ve
dere importanta lor științi
fică) partea principală, cea 
care pînă la urmă va deter
mina poate si titlul.

Aș sugera, de asemenea, ca 
examenul de admitere (scris

l?< /A

de doctor. Organele în. drept 
ar trebui să formeze, în ve
derea acestui scop, o comisie 
alcătuită din. mari persona
lități științifice, care să stu
dieze toate cazurile exis
tente și să treacă de urgență 
la rezolvarea lor. O aseme
nea restabilire a echilibrului 
valoric al cadrelor mi se 
pare absolut necesară la ora 
actuală. Mai mult decît atît, 
prin oferirea titlului de doc
tor unor astfel de specia
liști vom dispune de un nu
măr tot mai mare de con
ducători științifici de înaltă 
calificare. Și, desigur, nu 
este un secret pentru ni
meni faptul că procesul 
doctoranturii trebuie îmbu
nătățit și în această direc
ție.

Prof. dr. docent 
MATEI MARINESCU 
membru corespondent 

al Academiei

motive, rămîn la ora actu
ală departe de procesul 
doctorantura și chiar și de 
cercetarea științifică.

în fine, cred că ar fi indi
cat să se renunțe — parțial 
sau chiar total — la elabo
rarea așa-ziselor „referate, 
elaborare care consumă un 
timp prețios, un timp care 
ar putea fi folosit cu un mai 
bun randament — atît de 
doctorand cît și de conducă
torul științific — pentru 
pregătirea tezei de doctorat, 
acesta fiind, la urma ur
mei, scopul suprem urmărit 
de aspirantul la acest titlu 
științific.

Acad.
EUGEN MACOVSCHI 

ca pe parcurs, de la o etapă la 
alta, fiecare teză de doctorat să 
fie discutată în cadrul catedrei 
de care aparține sau de către 
grupul restrîns de specialiști ai 
catedrei sau institutului respec
tiv. în felul acesta se pot face 
observațiile necesare la timp 
și se pot canaliza optim cercetă
rile viitoare.

în momentul de față, acest mod 
de lucru cu doctoranzii se folo
sește doar pentru cei de la frec
vență. Extinderea lui și la acei 
care-și dau doctorantura la fără 

frecvență o consider absolut ne
cesară.

Vreau să mai subliniez o idee 
care merită să fie luată în seamă, 
atît de către doctoranzi, cît și 
de către doctori. Doctoratura 
fiind o adevărata școală, nimeni 
nu trebuie să considere că, după 
ce a absolvit-o, a intrat în peri
oada inactivității științifice, a au- 
tomulțumirii. Abia de acum o- 
bligațiile sînt mai mari, căci, de 
la doctori de specialitate, socie
tatea așteaptă mult mai mult. Iar 
așteptările societății trebuie în-; 
totdeauna satisfăcute.

Prof. dr. 
CONSTANTIN PUF AN

Si oral) să fie susținut de toti 
doctoranzii, nu numai de bur
sieri. Intr-o astfel de situație 
se naște, firește, necesitatea 
desființării examenului ge
neral de după admitere.

In sfîrșit, nu pot să fiu de 
acord cu acele noi instruc
țiuni care prevăd ca docto
ranzii bursieri să execute, si
multan cu pregătirea lucrării 
de doctorat, și o normă di
dactică. Procedîndu-se astfel, 
n-ar mai exista, în fond, bur
sieri ci doar doctoranzi fără 
scoatere din producție. Or, a- 
ceastă nivelare este cu totul 
neavenită, mai ales dacă a- 
vem în vedere că, în gene
ral, lucrările prezentate de 
bursieri sînt cu mult supe
rioare celor provenite de la 
doctoranzii externi. Acest lu
cru este, de altfel, firesc, 
dacă avem în vedere condi
țiile sensibil superioare — ca 
timp și bază materială de 
cercetare — de care dispun 
bursierii.

Prof. dr. docent 
EMILIAN BRATU 

membru corespondent 
al Academiei
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Drumului i-au fost închinate versuri, drumului i-au fost închi- 
.aie cîniece... De imaginea iui sînî legâîe nostalgii, melancolii 
au dureri omenești. Sau bucurii. Diurnul îndefimiiâ la msdila- 

Je. Urmele camehiîor prin praful lui sinî ca urmele șarpelui 
prin apti — se veid o clipa, anoi dispar pentru totdeauna. Cu 
loa’o câ nu este nimic misterios în acestea, totuși, încer- 
cînd o descifrare a celor care înaintea ta au pășit prin praful 
.'ui, ajungi sâ înțelegi misterul atîîor urme de opinci, de san
dale, bocanci sau cizme, tălpi goaie crăpate de arșija soarelui 
sau a gerului.

Dar drumurile care au dispărut ? Care au fost preferate 
odată și au căzut apoi în „dizgrație", fie din necesități eco
nomice, fie din cauze necunoscute ? Istoria lor mi se pare tot 
atît de atrăgătoare ca și istoria drumurilor pe care calcă și 
azi piciorul omului, roața căruței sau a automobilului. A fost 
vreodată un astfel de drum pe malul Ialomiței, din poale de 
munte pînă în praaui Dunării ? Posibil ! Dar nimeni nu poate 
confirma. Arheologii gîndesc că, în larga cîmpie unde nu gă
sești o piatră de care să te folosești cînd sar la tine dinii de 
la stîne, cîndva au duduit cuptoare în care săracul minereu de 
fier al cîmpiei ora stors pentru a se scoate din el materia prima 
pentru paloșul ascuțit sau pentru a prelungi și întări mina 
omului în munca lui epuizantă pe brazdă. Descoperindu-se ză
căminte mai bogate în locurile dintre munți, această îndelet
nicire și-a sleit tortele și Ialomița n-a mai cunoscut nopțile în 
care flăcările lingeau în cuptoare minereul prețios. Drumul care 
lega cuptoarele a fost părăsit si năpădit de ierburi sau de 
lăstărișul arțarului și salamului. Aite drumuri s-au născut — 
drumurile turmelor din munte la vaduri de Dunăre ; drumurile 
spre tîrguri sau spre locuri care aveau să devină tîrguri în 
inima cîmpiei sau pe marginea marelui fluviu ; drumuri marcate 
de hanuri*  cum a fost cel pomenit pînă și azi. Dor Mărunt, 
drag și unui Odobescu într-un secol anterior.

Multe din aceste drumuri au fost dublate de oameni] acestui 
ev — îmbrăcate în asfalt sau șină de fier — dar rădăcina lor 
e veche. La început a fost potecă bătută de daci și de geți, 
șerpuind prin ierburi seu prin pădurile străvechi.

Calc pe un drum de Bărăgan și mi se pare că m-am întîlnit 
cu un prieten de vîrstă matusalemică. De-a lungul lui îmi caut 
cîntecele băfrînești, neamurile prefăcute în pulbere, pulbere 
care azi îmi oferă pîinea cea de toate zilele. Din osemintele 
lor.

— Și ai aflat ceva despre cîntecele lor ?
— N-a fost greu ! E foarte ușor dacă ești atent...

Bunicul meu avea o că
ruță și doi cai, o palmă de 
pămînt din care jumătate 
in lunca Ialomiței, jumăta
te care cădea ’ _ ’'
sub șuvoaiele inundațiilor 
de primăvară. Mai avea o 
casă de copii — printre ei 
și pe tatăl meu. Pe toți a 
trebuit, să-i crească și — 
datoria lui de seamă — să 
le asigure un rost pe lu
mea asta. Iată cauza pen
tru care s-a văzut nevoit 
să muncească și pe moșia 
unuia ca Aurel Pană.

Mi-1 amintesc pe bătrîn 
într-o dimineață de primă
vară. privind lunca asal
tată de ape. Negru de su
pă, are, uscat de truda ani
lor. părea o statuie ciopli
tă din bardă. Simbolică 
imagine a omului acestui 
pămint» al Bărăganului in 
lupta permanentă cu vici
situdinile soarței, cu as
primea climei, înlănțuit de 
relații sociale ostile. îm
preună cu el am cunoscut 
vechiul Bărăgan. Am stat 
alături pe lungile drumuri 
ale cîmpiei fără sfîrșit, în 
mersul legănat al căruței, 
privind mereu în zare tîr- 
gul Țăndăreilor. care pă
rea de neatins în zilele de 
arșiță, fie bănuind — din
colo de Mărculești și Co- 
sîmbești peste yîrfurile 
cordonului de plopi însoți
tori ai Ialomiței — orașul 
Slobozia, cu silozul și gara 
lui, monumentală în ima-

de regulă

ginația mea care era lip
sită pe atunci de repere 
mai de seamă. Păstrez a- 
mintirea crivățului nără
vaș f-ostogolit peste cîmpie 
și, toamna, goana ciulinilor 
lui Panait Istrati peste mi
riștile stăvilite de drumul 
de fier al Ciulniței. Era un 
Băiagan nu mult deosebit 
de cel descris . cîndva de 
Odobescu și, de ce nu aș 
spune și eu, imitîndu-1 
,,F.t in Arcadia ego * !

Visam pe vremea aceea

ferestre. Mă întorc pe șo
seaua de asfalt de pe par
tea stingă a rîului — altă
dată i-am simțit toate hîr- 
toapele — spre Slobozia, cu 
popas la satul care poartă 
numele lui Gheorghe La- 
zăr. La masa unei întîlniri 
cu vechi cunoscuți, dezba
tem chestiuni privind o 
mare colectivitate, și cifre
le pomenite dau imaginea 
certă a unui salt de nevi
sat în viața satului ialo- 
mițean. Oamenii folosesc

terminate, Complexul de 
îngrășare a animalelor de 
la Căzănești și, în viitorul 
apropiat, alte cîleva fabrici 
de mari dimensiuni, prelu- 
crînd superior materia pri
mă pe care o oferă Bără
ganul, fie în legume, car
ne, fie în domeniul cerea
lelor sau al hidroameliora- 
țiiilor. Bărăganul s-a smuls 
definitiv din imperiul for
mulei „eminamente agri- 
cph‘, atît de vînturată de 
ideologii trecutului, înscri-

3. ET IN ARCADIA EGO
alte orizonturi. Om al cîm
piei fără de sfîrșit, nu-mi 
imaginam pierderea orizon
turilor circulare, ci un 
transfer într-un element 
nou — pe cîmpiile la fel 
de deschise ale mării. în
toarcerea în realitate s-a 
făcut pe nesimțite, de-a 
lungul anilor.' și iată că 
Bărăganul mă află iar in 
centrul lui, urmări ndu-i a- 
celeași circulare orizonturi 
într-un peisaj cu totul ine
dit.

Drumul de nisip pînă la 
Țăndărei, pe dreapta rîu
lui, e de piatră, și podul 
de vase a dispărut — un 
pod de beton mă trece din
colo peste ape. în pragul 
caselor noi cu mușcate .a

un limbaj tehnic în care 
predomină elementele de 
seamă ale acestui ev mo
dern : tractoare și carbu
ranți, hidroameliorații și 
îngrășăminte chimice, avia
ție utilitară și tone grele 
de carne și cereale. Nu 
este nimic surprinzător în 
acest limbaj adus la ni
velul cerințelor unei agri
culturi intensive, ba, dim
potrivă, ținînd seama că ■ 
Bărăganul se relevă astăzi 
cu un viitor industrial a- 
preciabil. începutul a fosț 
făcut. Uzina de reparații 
mecanice Ciulnița, Combi
natul de celuloză și hîrtie 
de la Călărași, Fabrica de 
ulei comestibil de la Slobo
zia, ale cărei ziduri sînt pe

, indu-se riguros pe coordo
natele trasate de partid, 

• care-i conferă un pregnant 
caracter industrial-agrar, 
perpetuu deschis înnoirilor. 

Cifrele de producție ale 
acestor noi fabrici sînt cu
noscute, iar prezența lor în 
peisajul Bărăganului — sim
bolică. Turnuri industriale 
în Bărăgan, turnuri în Cîm- 
pia Română. Pe piscurile lor 
ard șofai electrici, care se 
văd în noapte pînă depar
te. Prin aceste mari uzine 
și combinate, cîmpia s-a ri
dicat de odată pe verticală, 
în acel punct de unde se 
deschide o nouă perspectivă, 
de neconceput altădată, ca
re modifică substanțial un
ghiul nostru de observație

și de percepere a valorilor 
locului. S-a sfîrșit, am pu
tea spune, o străveche, mi
lenară epocă a platitudinii, 
a mersului monoton și egal 
pe orizontală, acest spațiu 
gigantic al hărții noastre in- 
trînd în zodia ritmurilor 
fierbinți ale civilizației in
dustriale. Mii de oameni ai 
cîmpului au devenit munci
tori, în viața lor Și a așe
zărilor lor s-au petrecut 
mutații profunde, transfor
mări pline de inedit. Iar to
nele de îngrășăminte chimi
ce născute în retortele și 
alambicurile marelui com
binat de la Tg. Măgurele se 
revarsă, ca o ploaie fertilă, 
asupra cîmpiei înseși, asu
pra întregii cîmpii, trezin- 
du-i la viață latențe necu
noscute.

Bărăganul a intrat, astfel, 
cu toate priveliștile și ener
giile sale, în imperiul 
creației.

Imaginea omului împie
trit în fața apelor inva
datoare pe luncile mănoa
se a făcut loc chipului nou
lui locuitor al Bărăganului, 
înarmat cu noi mijloace 
tehnice și cu cele mai îna
intate cunoștințe științifice, 
capabile să-1 facă stăpîn 
absolut, în condițiile indus
triei și agriculturii socialis
te, nu numai pe pămîntul 
pe care-1 muncește de 
veacuri, ci și pe elemente
le nedisciplinate alt naturii.

de la
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îi dau dreptate. Și iată 
de ce :

La începutul secolului al 
KIX-Iea, aici erau numai ni
sipuri întinse, răscolite de 
vînturi. La poalele lor se 
tîra Ialomița. Se povestește 
despre așezările de la Ber- 
lești-Popești, de la Popeni, 
Inimă Rea, Caramanu. Te- 
șila, Hagi Vasile, Mășelii 
sau Gomea. Unii trudeau 
pentru mănăstirea
Slobozia (outn erau cei din 
Berlești-Popești), alții pen
tru Eforiile civile din Bucu
rești, alții pentru arendași 
ca Toma Petcu și Mitică 
Apostol. Țăranii trăiau în 
pămînt și, totuși, pămîntul 
nu-i putea hrăni. Moșia 
Bărăganu ui, răscolită de ei 
cu sapa și plugul, nu le a- 
parținea. Viața se scurgea 
monotonă, egală, mizerabi
lă. Peste această mizerie 
5-a năpusti it și ciuma, co
sind cu nădejde. Probabil 
că semnul care marchează 
sfîrșitul răbdării — mu
chea palmei trecută 
de-a lungul gîtului — 
de atunci a rămas. Cel din 
Berlești-Popești și-eu luat 
copiii și au fugit P« 
moșiile mănăstirești ; au fu
git de ciumă și robie. Călu
gării i-au afurisit, dar nici 
unul dintre fugari nu s-a 
mai întors. Goana lor s-a 
Istovit între nisipurile din 
locurile de azi, și primul a- 
juns a bătut aici stâlp de 
nouă înființare. Așa s-au ri
dicat primele așezări în 
noul sat, numit, de toată 
lumea Bărăganului, Sudiți. 
Au fost printre cel dintîi 
care și-au ridicat umerii șl 
au făcut semnul sfîrși- 
tului răbdării — mu
chea palmei trecută de-a 
lungul gîtului. Aceasta a 
fost prima lovitură de cio
can dată de viață pe mate
rialul uman. Era prima 
„modelare" într-un sens po
zitiv. Spre Sudiți au înce
put să vină cîte unul, cîte 
doi. fugari din celelalte a- 
șezări ale Bărăganului. E- 
xodul dezmoșteniților se ac- a 
centuează pe măsură ce tre- M 
ce vremea. Apar și primii 
transilvăneni, scăpațî de 
sub sceptrul stăpînirii hab- 
sburgice și. după numele 
lor dat de stăpînirea Țării 
Românești, sudiții, adică 
oameni scutiți de dări și an
garale — întregul sat își 
schimbă numele, renunțînd 
la o vocală.

Loviturile date acestor 
oameni de către vechea via
ță au scos la iveala un tip 
uman cu totul deosebit, dîrz 
și mîndru, atent mereu să 
nu fie jignit (experiența, in 
această privință, a fost cu 
totul nefastă), de o putere 
de muncă rar întîinită a- 
turici cînd ea este dirijată 
în folosul obștei, receptiv 
la tot ceea ce se arată a fi 
o treabă de ispravă.

Elementele monografice 
pomenite nu- constituie

DIONISIE

ȘINCAN

rabilă. întrebarea din cîn- 
tecui mocănesc:

Reportaj de

jvania.

DE CINTEC
La Giurgeni se îr.fig fn 

malul ialomițean, picioarele 
unui viitor pod. Dincolo, pe 
malul dobrogean, se ir.tim- 
plă același lucru. O șosea 
cu cîteva piste se va irâlța 
deasupra Dunării bătrir.e, 
dezinvolt, cu eleganță, măr
turie palpabilă a talentului 
constructorilor noștri. Apa
rent, lucrurile par ot.' .
te, tac parte din cotidian, 
dacă ne gîndîm că i.'/.rrsză 
țară este un imens șantier 
de construcție, câ lur.ă ce 
lună noi capacități indus
triale intră în producție. S 
totuși, ceea ce se intimp*â  
mai jos de Hîrșova. la Giur
geni și la Vadul Oii. este 
un fapt cu totul deosebit 
purtător al unor semnifica
ții cu rădăcini adine înfipte 
în trecutul îndepărta:

Dintre sutele și sutele ce 
variante ale baladei ..Mio
rița", multe își au rezonan
ța lor specifică loc ir . ■ 
dintre Dunăre și Mare 
Miorița a trecut prin . 
de la Dunăre o data cu t :r- 
mele pornite din Siliștea 
sau Galeșul Sibiului. cm 
Săcelele Brașovului sau cm 
creierul munților Vrar. e 
Bărăganul a fost bătut mă
runt de milioanele de co- 
pite ale oilor minate de mo
cani la iernat în balta pri
mitoare. Drumurile trans
humantei — pendularea ci
clică între munte și mare — 
au vechime milenară, și așa 
se face că, peste granițele 
impuse artificial de imperii 
astăzi dispărute, elementul 
românesc din Transilvania 
— inima Daciei — s-a ma
nifestat permanent ca un 
liant extrem de puternic 
de-a lungul veacurilor.

Țara Hațegului păstrează 
nn cîntec despre un păcu
rar care, mînîndu-și oile...

.Spune-mi. puișor de corb, 
La Dunăre o fi pod ? 
Spune-mi, pui de rindunea, 
Verzită o fi balta
Să pasc eu cu turma

mea ?_**.
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4. CITE CEVA 
DESPRE. . . . SUDIȚI

i multe sate de

,Vara le căra
In vîrful munților.
Iarna le ierna.
In prundul mării—".

Cîntecul a răsunat și pe
ste cîmpia Bărăganului. 
Drumurile turmelor străbă- 
tînd Ialomița se adunau 
mănunchi la Giurgeni. A- 
colo se împleteau cîntecele 
locului cu cîntecele care e- 
yocau bradul carpatin, făp- 
tuindu-se un schimb mira
culos de motive folclorice 
cu ajutorul aceleiași limbi 
neolatine, atît de unitară pe 
teritoriul stăpînit cîndva 
de Buerebista. Pe vechiul 
drum al turmelor sînt 
trasate astăzi șosele de as
falt, coborînd de la Brașov 
sau venind dinspre Bucu
rești. Au temelie veche, du-

Cu ard in urai, pcrvdrd 
dirspre o margine a Bără
ganului sâ-1 străbat cu tre
nul. s-a nimerit să fie în
spre seară. Treptat se în
scăuna întunericul și șarpe
le mecanic, alenhr.d pe și
ne. părea că se strecoară u- 
șurel îr.tr-un turei uriaș din 
care avea să iasă numai în
spre ziuă ia porțile Bueu- 
restîului. Imaz r.ea aceasta 
mi-a rămas adine săpată în 
memona: o mare de întu
neric. a păși nd tipsia cîm- 
pie:. Rar tîșnea in ferestre
le trenului, la intervale re
gulate. flacăra anemică a 
lămpilor cu petrei din gă
rile singuratice. Incotou. Ba 
da. o singură dată, ca din- 
tr-o mare depărtare, două 
lame puternice de lumină, 
tăioase ca sabia de Damasc, 
spintecau în adîncul nopții, 
alergînd paralel cu noi o 
vreme, apoi dlspărind, ca 
să hase întunericul și mai 
profund,; automobilul pă
răsise șoseaua.

o imagine bogziar.ă) cu toa
te luminile aprinse, navi- 
gau în spre viitor. Era un 
Bărăgan cu totul deosebit, 
care, cercetat apoi palmă cu 
palmă, confirma marșul 
său spre un destin clar con-

2. Nave pe o
mare dispărută
inAlpmea unui zbor asia
tic. îi puteam r.umăra sa
tele fi orașele după ciorchi
nele de lumini electrice. De 
sus. Bărăganul apărea ceea 
ce a fost in îndepărtate ere 
geologice — o mare întin
să, pe care satele și orașele, 
ca niște nave gigantice (tot

turat. Dar el venea din în
tunecimile altui ev — un 
ev social care expiase. Sea
ră de seară, poposind cînd 
ici, cînd colo la căminele 
culturale, stînd de vorbă cu 
oamenii care se întilneau 
să petreacă împreună cîte- 
va ore — urmărind pe sce-

r.e evoluția unui conflict 
dramatic, trăind emoții pu
ternice la întîlniri cu scrii
tori. audiind muzică sau 
pur și simplu răsfoind vo
lumele lui Eminescu sau 
Shakespeare in săHle de 
lectură — am avut clin nou 
imaginea ur.or nave gigan
tice, oamenii aflîndu-se la 
pupitrul de comandă și de- 
terminîndu-și singuri mer
sul. înaintarea.

Poate părea puțin exage
rată imaginea, dar, cur.os- 
cînd ce au fost cîndva a- 
ceste locuri, care erau des
tinele oamenilor, nu se poa
te să nu constați saltul rea
lizat într-un alt imperiu, 
cel al luminii. De sus. du
pă cum spuneam, noaptea, 
satele și orașele par nave 
în plin marș. Jos, însă, lu
crurile, fără să-și piardă 
strălucirea poetică, r.e ofe
ră efortul omenesc, infinit 
mai frumos și mai com
plex.

de țuică. Trecem peste mo
mentul tocmelii, el îftfsuși 
este plin de poezie și pi
toresc. Patru fierari cu fețe 
niindre și trăsături pline 
de energie au așezat pe ni
covală o foaie de aramă 
dreptunghiulară, cu dimen
siunile de un metru pe doi 
metri. în jurul lor, o mul
țime de bărbați și de femei. 
Unul dintre fierari spriji
nea foaia de aramă cu ge
nunchiul, la un colț. Doi 
dintre ei, așezați de-o par
te și de alta a nicovalei, cu 
ciocanele pregătite.
troica, cu miinile 
duri. S-au privit 
toți patru și, după 
a început ritmul infernal, 
egal totuși și plin de calcul 
și inteligență, al loviturilor 
de ciocan, ritm care avea 
să țină pînă sub seară și 
sâ înceapă din nou a doua 
zi. Și așa mereu, vreme de 
patru zile. Fiecare milime
tru patra: al foii de aramă 
a fost bătut cu ciocanul, 
subțiat, modelat, aranjat 
în vederea noii forme pe 
rare o cerea existența ace
lui vas în care avea să se 
nască licoarea parfumată 
smulsă fructelor. Patru zile, 
fierarii au fost asistați de 
mulțimea de țărani într-o 
tăcere adîncă. întotdeauna, 
la lucru se aflau numai 
trei. în timp ce al patrulea 
stătea pe margine pentru 
odihnă. El era ca un fel de 
^schimb" necesar, pentru 
ca ritmul să nu încetineas
că nici o clipă. Ritmul tre
buia păstra: necontenit, el 
constituind dinamica ciu
dată. voința nestrămutată 
de a realiza ceva utiL 

învățătorul despre care 
am amintit Ia început era 
puțin poet. Pentru el, lu
crul fierarilor a fost aso
ciat cu un fapt de natură 
socială. El afirma că fie
care milimetru pătrat din

sufletul țăranilor sudițeni a 
fost bătut cu un ciocan 
formidabil de-a lungul cî- 
torva generații și •'& din 
lucrarea aceasta, în care 
ciocanul era asemuit cu 
viața, s-a reușit să se scoa
tă, abia acum, adevărata 
formă a unui om nou. Și 
încă riîăi lucrează în vede
rea perfecționării lui.

Al pa
in șol- 
în ochi 

o clipă,

H ■■I® i

Vaduri noi la Vadul Oii... Se apropie de final construcția noului 
pod peste Dunăte

cum mwnu mmremi uumti
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pale U.T.C. Și ea a fost, într- 
adevăr. reflectată cuprinzător, a- 
tît în darea de seamă prezen
tată de comitetul municipal, cit 
și în dezbaterile participanților. 
După ce ai ascultat darea de 
seamă și ai participat la con
fruntările de opinii, la schimbul 
intens de idei,, e dificil să în
cerci o anumită ierarhizare a 
problemelor dezbătute, să dră- 
muiești cu exactitate ponderea 
vreunei activități sau alteia, 
categorisindu-le după un even
tual criteriu al importanței. E 
dificil pentru că toate aspectele 
muncii au fost supuse unei ana
lize la fel de serioase și amă
nunțite și pentru că activitatea 
organizației nu poate fi împăr
țită, clasificată în acțiuni impor
tante, sau mai puțin impor-

*\ tante și despărțită astfel de e- 
forturile comune ale tuturo. oa
menilor muncii din municipiu. 
Ea se conjugă în mod necesar, 
și se confundă în ultimă instanță, 
cu realizările obținute de fie
care colectiv în parte, în fiecare 
loc de muncă.

în mod firesc, dată fiind dez
voltarea atît de rapidă a muni
cipiului în domeniul industriei, 
discuțiile, cu toată diversitatea 
lor de conținut, au atins în ma
joritate tocmai acest subiect, 
punîndu-1 în corelație cu cele
lalte laturi ale vieții de orga
nizație și scoțînd în evidență 
caracterul său de unitate de 
măsură în ceea ce privește mo
dalitatea în care organizația 
U.T.C. a știut să se situeze în 
centrul celor mai însemnate 
probleme, în miezul acelor fră- 
mîntări care caracterizează masa

largă de tineri, pentru a le da 
răspunsul cel mai cuvenit, re
zolvarea corespunzătoare inte
reselor lor.

Participarea tinerilor la pro
cesul de producție a fost astfel 
privită prin prisma unei auto- 
exigențe maxime și a responsa
bilității față de însemnătatea 
scopurilor propuse, iar eviden
țierea rezultatelor s-a făcut în 
măsura în care organizația 
U.T.C. a avut o contribuție efec
tivă la obținerea lor. S-a con
semnat, de pildă, scurt dar eloc
vent, faptul că întreprinderile 
buzoiene au obținut în acest an 
economii suplimentare la chel
tuielile de producție de aproape 
șase milioane lei și beneficii 
peste plan în valoare de șapte 
milioane. Mobilizarea tinerilor 
la îndeplinirea unor asemenea 
sarcini de plan a fost posibilă

pentru că ea a constituit nu nu
mai o problemă personală a fie
cărui utecist, ci o preocupare 
a întregii organizații, a cărei 
prezență activă a facilitat ob
ținerea unor asemenea rezul
tate.

Consemnăm, în acest sens, cî- 
teva acțiuni menite să vină în 
sprijinul producției, al ridicării 
calificării profesionale a tineri
lor : întîlniri cu fruntași în pro
ducție, concursuri pe teme pro
fesionale, schimburi de expe
riență, consfătuiri periodice cu 
tinerii lucrători din diferite sec
toare, dezbateri pe tema caii- - 
tâții produselor, procese educa
tive etc. Aceste acțiuni au re
levat în permanență preocupă
rile organizațiilor U.T.C. de la 
Uzina de prelucrare a maselor 
plastice, Fabrica „Metalurgica* 1, 
Uzina mecanică, Fabrica de za-

hăr, Uzina de sîrmă și produse 
din sîrmă, Depoul C.F.R. La a- 
cestea s-au adăugat alte forme 
de activitate, care au stimulat 
participarea tinerilor în număr 
însemnat la cursurile de cali
ficare. Cel mai bun argument al 
eficientei lor l-au dat cei 100 
de tineri de la Uzina mecanică 
care, la terminarea școlarizării, 
au reușit să obțină o categorie 
superioară de salarizare.

Realizările înscrise în darea 
de seamă au fost primite cu 
mîndrie și satisfacție de către 
tinerii uteciști, dar în luările 
de cuvînt ei s-au oprit, așa 
cum era și de așteptat, și asu
pra aspectelor mai puțin plă
cute, evidențiind astfel și cîteva 
din punctele la care va trebui 
să se oprească mai mult acti
vitatea de viitor a comitetului. 
S-a insistat mult, și a fost bine 
așa, asupra disciplinei în pro
ducție sub toate aspectele ei. 
„S-au dat aici destule exemple 
— spunea inginerul Dumitru 
Mocanu de la Uzina de prelu
crare a maselor plastice — și 
avem și noi destule altele. Ar 
fi fost de dorit, însă, să ni se 
și arate în ce chip comitetul, 
organizația U.T.C. a muncit cu 
tinerii care au asemenea aba
teri, dacă a încercat să afle

cauzele care le-au generat pen
tru a găsi apoi soluțiile cele 
mai bune de înlăturare a loi. 
Cred că o muncă mai atentă de 
îndrumare, făcută de la om la 
om,. i-ar fi ajutat mai mult pe 
tineri derit discutarea cazuri
lor in ansamblu in diferite șe
dințe. De altfel, ca și extinde
rea acelor forme de manifes
tare care să viaă în sprijinul 
producției, a pregătirii tineri
lor care ies de pe băncile școlii. 
Consider că noi. specialiștii, am 
făcut pînă acum prea puțin în 
această direcție". Necesitatea 
intervenției energice și mai de
cise a organizației U.T.C. in 
miezul problemelor de producție 
a fost reliefată și de cuvîntul 
lui Constantin Țițeică, de la a- 
ceeași întreprindere, al lui Ion 
Aron. de la Depoul C.F.R., și 
al altora.

S-a vorbit apoi despre disci
plina muncii. Cineva spunea că 
cei peste o jumătate de milion 
lei pierduți de întreprindere 
sînt rezultatul întîrzierilor de 
la serviciu, al absențelor nemo
tivate și că, de fapt, exemplul 
nu reprezintă un caz izolat și 
de a sea, organizația U.T.C. are 
datoria să acționeze și în a- 
ceastă privință. Este o datorie 
a ei pentru că, așa după cum

conchidea și Doina Drăgoi, de 
la Grupul școlar sanitar, „pînă 
acum s-a făcut prea puțin pen
tru insuflarea la toți tinerii a 
dragostei, a cultivării mîndriei 
pentru profesiunea aleasă, pen
tru colectivul în care muncesc1*.

Dezbaterile au făcut astfel 
dovada. încă o dată, că, deși 
s-au obținut rezultate demne de 
relevat in acest domeniu, orga
nizațiile U.T.C. mai au încă un 
cîmp larg de acțiune înaintea 
lor. un teren care le oferă po
sibilități nelimitate de manifes
tare a inițiativei și capacită
ții de intervenție prompta, ori 
de cite ori este necesar. De 
altfel, aceste posibilități sînt în 
mod indisolubil legate de creș
terea și dezvoltarea din ce în 
ce mai energică a Buzăului, ca 
centru industrial, lucru care 
duce în mod indispensabil la o 
sporire tot atît de rapidă a 
ponderei tineretului, Ia o creș
tere dinamică a numărului de 
tineri atrași de dorința de a 
învăța o meserie. Faptul acesta 
implică, pe de altă parte și o 
mai mare complexitate a acti
vității educative desfășurate în 
rîndul lor, lărgirea gamei de 
activități menite să ducă la a- 
propierea lor față de colecti
vul în care au intrat, la îmbu-

nătățirea condițiilor lor de mun
că și de viața, la cunoașterea 
perfectă a mașinilor la care vor 
lucra. Aceste precizări au fost 
rostite și de la tribuna conferin
ței și ele au constituit deja tot 
atîtea propuneri concrete care 
și-au găsit locul în programul 
de activități al organului nou 
ales, ceea ce înseamnă că se 
vor^ bucura de atenția cuvenită 
și în ansamblul de preocupări 
viitoare ale comitetului munici
pal U.T.C.

O mai mare exigență dublată 
de prestigiul pe care organiza
ția municipală și l-a cîștigat 
deja și corelată armonios cu 
necesitatea unor intervenții mai 
operative ale comitetului U.T.C. 
în problemele cele mai diverse 
care-i^ preocupă pe tineri — 
sînt cîteva cerințe de primă în
semnătate pentru activitatea 
care a început de acum, iar în
deplinirea lor consecventă va 
contura certitudinea obținerii 
unor rezultate superioare în 
toate domeniile vieții de orga
nizație. Sînt primii pași, din 
care cel dintîi a și fost făcut 
o dată cu noile zile de muncă, 
cu ajutorul cărora se va stabili 
o legătură trainică - între ceea 
ce există și ceea ce se va în
făptui în viitorul apropiat.
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gândesc s-o 
intr-un viitor
panglică de

material fără continuitate, 
bun ntimai pentru a satis^ 
face o curiozitate ele ordin 
istoric. Oamenii de azi, ur
mașii celor de pe vremuri, 
sînt autbrii unor fapte de 
muncă și de creație cu to
tul deosebite.

Am aflat, aici, în Bără
gan, oameni preocupați de 
sisteme de canalizare și de 
sistematizarea matelor. Unii 
și-au tras pe țevi apa îh 
casă. Alții plănuiesc același 
lucru. Cu cîțiva ani în Ur
mă, introducerea luminii e- 
lectrice mai era încă o pro
blemă. Becul electric a de
venit astăzi un lucru obiș
nuit, după cum obișnuite 
sînt si aparatul de radio sau 
televizorul. Tot cu cîtăva 
vreme în urmă, nu puteam 
intra.în Sudiți decît în zile
le de vară secetoasă. în 
rest, îmi barau drumul no
roaiele. în prezent, ei au o 
șosea de piatră, pe care gos
podarii cbfnunei și cei ai ju
dețului, se 
transforme.
apropiat, în 
asfalt.

Sînt elemente ale unei 
noi monografii, care vin să 
se aglomereze zi de zi. Și a 
sosit timpul ca, în fiecare 
sat al nostru, să apară cîte 
un cronicar — fie din rîn- 
dul cadrelor didactice, fie 
din rindul celorlalți intelec
tuali — care să noteze amă
nunțit fiecare transformare 
de ordin material și spiri
tual născut în sânul acestor 
așezări. Astfel de „cronici*  
nu constituie ceva nou la 
noi, ele trebuie numai re
luate, îmbogățite cu multi
tudinea de creații și fapte 
ale prezentului, pentru ca 
urmașii noștri să poată 
merge, pe firul lor, înapoi, 
să-și afle strămoșii și fapte
le acestora. neîntrerupt 
de-a lungul timpului, din 
vechime și pînă la zi, ca o 
curgere continuă spre mai 
bine. Ritmul este intens, el 
nu încetinește nici o clipă, 
ci. dimpotrivă. își amplifică 
mereu ecourile, ca al celor 
patru arămari poposiți în 
pragul Sudiților — bătînd 
cu ciocanele lor metalul au
riu ca să scoată vas trainic 
pentru culegerea dulceții 
pămîntului.

de 
aici,

Po- 
rîu 
de 

sau 
Co-

Acum, în toamnă, am în
tâlnit o zi de vară în Slo
bozia Bărăganului, o zi ca 
o amintire anacronică la 
sfîfșit de octombrie. Ea a 
fost ca un liant pentru o 
alta vară destul de înde
părtată,. puțin cam secetoa
să. cu vînturî fierbinți. Ia
lomița scăzuse și malurile 
coborau în trepte spre firul 
de apă tulbure care înainta 
spre Dunăre mai puțin re
pezit ca de obicei. Orașul se 
trezea în zori înviorat puțin 
de răcoare, pentru ca pe la 
8 să se moleșească, să mo- 
tăie în îmbrățișarea geru
lui tot mai încins pe măsu
ră ce soarele se ridica. Doar 
zilele de târg aduceau o netă 
aparte în viața monotonă, 
încărcată de plictis, a case
lor acoperite cu tablă, 
dul metalic de peste 
primea lungi convoaie 
câriițe dinspre Ciulnița 
dinspre Mărculești și 
sîmbești. Șoseaua pietruită 
dinspre Ograda și Bucu, 
sau cea dinspre Brăila, sau 
drumurile — pe atunci de 
pămînt — prin Amara, 
dinspre Buzău, conduceau și 
ele alte convoaie de căruțe 
pline cu țărani veni ți în 
Slobozia să-și cumpere cele 
necesare gospodăriilor. Era 
pe mica stradă comercială 
o forfotă îndrăcită. Orașul 
se trezea brusc. Toată lu
mea Bărăganului părea că 
și-a dat întîlnire cutreierând 
magazinele, schimbînd pă
reri cu glas tare despre ca
litatea mărfurilor, încin- 
gînd discuții pe marginea 
prețurilor la grîne, făcînd 
geambășie cu vestiții cai ia- 
lomițeni. tocmind căruțe 
noi cu fierarii și rotarii lo
cului, pipăind — cu bănu
ială — stămburile de culori 
întunecate și de calitate în
doielnică, cercetînd hamu
rile din ață de Manilla sau 
pe cele din piele, con tem- 
plînd munții de butoaie de 
stejar sau obiectele din 
lemn și ceramică aduse cu 
trudă în harabate cu covil
tir de moții din Apuseni.

Din oborul de la margi
nea orașului răzbatea un 
murmur nedeslușit — mul
țimea de gură-cască lua cu 
asalt călușeii apoi se oprea 
în fața corturilor care pro
miteau. de Ia Intrare, ce’e 
mai diverse ciudățenii ale 
naturii — de la vestitul șar
pe lung de nu știu cîți me
tri. pîr.ă la -ăl mai tare om 
din lume*.  Porneau roțile 
norocului dințate 1 

răsunau împușcături la ta
raba de tir, urlau caterinci- 

- le ; își dădeau duhul in 
tromboane de culoarea ara
mei fanfare încropite prin 
Colentina sau prin Cuțari- 
da. Toată această vînzolea- 
lă era învăluită în mires
mele gogoșilor fierbinți sau 
în fumurile apetisante ale 
grătarelor cu mititei, func
ționând sub cerul liber. Și, 
ca o încoronare, cînd 
cînd, respirația adâncă

Și 
a 

câmpiei mai trimitea trâmbe 
de praf, uniformizând peisa
jul, ascunzând verdele salcî- 
milor sub văluri pufoase, 
galbene.

Rentele- ; 
Brăila; ne- 

dobrogeni 
puteau sâ 
hoți de cai) 
-eagâ. ssriz.- 

cu

Câteva zile, populația așe
zării din juni; ruinatei mi- 
nâstiri se dubla, se xrip.a. 
Vedeai aici nu numai țăra
nul de ci mp ie uscat și ars 
de soare.e Bărăganul ut în
tâlneai mocani veni ți cu oi 
ce vi r. zare dinspre Hirșova; 
cășteri dinspre 
pescari de la 
gusturi de cai 
(care, noaptea, 
fie, foarte bine, 
etc. O lume inta__
să la un toc. negociind 
înverșunare.

Tot clehri acesa dura nu
mai cftera Co ta<i: e- 
rau apoi de larga
tipsie a Bârigar. J jL târ
gui Si oboeoei revenea ia 
tr.ctâiala ?x care părea fără 
sfirșrt. de oeev.’at.

O hrae care a fost pinâ 
nu de rnuit. o lume fnvăi 
ti acum ca intr-un atr

Peisaj văratec cotidian al Cîmpiei românești

legendă. Troienită pînă 
în memoria celor de virstă 
medie, pare, atunci cînd ne 

• amintim de ea, un vis greu, 
pe care numai chiotul vic
torios al altei vieți l-a 
curmat. Depărtarea în timp 
i-a tocit mult din asperități 
și, pe undeva, fiind cu totul 
desprinsă de noi, ‘ne lasă 
gustul acela dulceag-amărui 
al unor imagini estompate 
de curgerea vremii. Ne adu
cem aminte pentru ultima 
oară de vechiul chip al Slo
boziei, avînd sub privire 
imaginea palpabilă, plină 
de energie, a orașului de as
tăzi. Dimensiunile viitorului 
au început să se contureze 
pregnant, de pe acum, 
și aici. O nouă arhitectură 
își anunță copleșitor 
zența, dominind 
chile construcții.

Nimic mai impresionar. 
per.tru vizitator, decît pr 
veliștea acestor orașe din 
Bărăgan care-și schimba 
înfățișarea, ar.exîp.du-și o 
nouă arhitectură, un nou 
urbanism, atribute de sea
mă ale civilizației noastre 
socialiste. La Slobozia, la 
Călărași, pretutindeni, sem
nele acestea — care confi
gurează înfățișări de orașe 
noi — sînt to: mai preg
nante. și ele echivalează cu 
o veritabilă revoluție. A re
construi cupă alte legi — 
modeme, științifice — un 
univers pe care o întreagă 
literatură l-a așezat Ia -por
țile Orientului-. Intr-un ba
nal pitoresc de import, este 
o operă -are are. aici, ir. 
Bărăgan, .rezonanță cintre 
cele mai proftir.de. Aceeași 
opera cuprinde și satele, 
vechile sate risipite, lăbăr
țate inform peste cfmpie, 
reașezîr.cu-le priveliștea pe 
coordonatele noului Trece
rea spre viitor a câmpiei se 
face și prin acest nucleu 
de frumos și civilizație ca
re e noua arhitecturi — o 
r ouă și impresionant*  ver
ticală a Bărăganul jL

Secolul mașinilor eîeo- 
tronine, al marilor uzi
ne și fabrici, al proiec
telor de mar*  anver
gură vîzind rup vrerea tota
lă a etanentetor naturii, 
<i-a pus pecetea «i pe aceste 
toruri- Ceea ce a fost pirâ 
ir:*  30—25 de an: este ar
heologie, o artedocie de tip 
decsebi: — o numim socială 
— dar arheologie ’ O prac- 
ticim. pentru ca sâ ne dăm 
țesrra mai bine de saltul 
efectua

Bărăganul ane ape puține. 
Bărăganul, Insă, are iz
voare. izvoare în adîncuri. 
punctate în afară de mari 
cujnpene profilate pe ori
zont- O cumpănă în cîmpia 
deșartă amintește de Fata 
Morgana în zilele fierbinți, 
dar, mai ales, de faptul că 
pe dedesubt curg alte Ialo
mița, care pot fi aduse la 
suprafață. Cîmpia e largă, 
o gură formidab:!ă. perma
nent țipîr.d după apă. Mo
toarele electrice puse în 
funcțiune sorb din riuriie 
subterane, pulverizînd apa 
peste grine. 
putere incit 
fiecare colț 
ni rid riuriie

să-și 
spre 
doar

geo-

dar n-au a t i ta 
să nutrească 
însetat Adu
lării. maiesta

tea sa Dunărea are putința, 
ajutată de oameni, 
mine apere nu numai 
mare. Dar aceasta este 
uvertura!

Vechile lucrări de 
grafie, referindu-se la anu
mite colțuri ale țării noas
tre — Delta Dunării, com
plexul lagunar Razelm sau 
teritoriile cuprinse între 
brațul Borcea și Dunăre — 
ofereau cititorilor tablouri 
de un exotism în înțelesul 
deplin al cuvîntului, apro
piate de înfățișarea genezei, 
cînd ..apele s-au despărție 
de uscat" dar aceste

7. SIMFONIA
APELOR

gini exprimau, oare, totul ? 
Categoric, nu ! Paginile lui 
Mihail Sadoveanu ca și 
cele ale lui Jean Bart, ne 
vorbesc despre veritabila 
explozie acvatică și vege*  
tală de la vărsarea fluviu
lui în mare, ca și despre cea 
aflată în cuprinsul județu
lui Ialomița.

Ultimii douăzeci de ani 
au adus, și în acest dome
niu, schimbări adinei. Nu 
vom vorbi aici despre Deltă, 
devenită azi un rezervor de 
materie primă stuficolă 
pentru Combinatul indus
trial de la Chișcani, ca și 
pentru industria alimentară. 
Dar. străbătînd mai departe 
spânul acestei cîmpii, vom 
Intîlni între Borcea și Du
năre noutăți nu mai puțin 
spectaculoase. Miile 
hectare de pămînt de 
care cădeau ciclic sub 

glinda apelor, i-au preocu
pat multă vreme pe specia
liști. Studiile științifice e- 
fectuate. în acest perimetru 
dezvăluiau puterea formi
dabilă de germinație a unor 
astfel de terenuri odihnite, 
îngrășate de mîlul Dunării. 
Acest lucru era de mult cu
noscut ; greutatea consta, 
însă. în a-i răpi Dunării po
sibilitatea evadărilor ciclice 
din albia ei, de „a-i tăia 
ghearele", cum spun oame
nii locului.

După mature, temeinice 
studii, s-a ajuns în anii 
noștri, la declanșarea bătă
liei. Este o bătălie de mare 
amploare, cu spectaculoase 
desfășurări de forțe. Intere
sant este faptul că nu se 
pune numai problema îndi
guirilor care să silească a- 
pele să-și mențină albia. 
Prin sistemele de canale 
servite de gigantice pompe 
electrice, din debitul Dună
rii și Borcei ce va oferi, a- 
tît Bărăganului cît și ste
pei dobrogene, apa necesară 
desprinderii de sub depen
dența capriciilor atmosfe
rice. Și roadele acestor în
drăznețe planuri ce se aplică 
de cîțiva ani au devenit — 
și devin mereu — evidente, 
în Dobrogea întîlnim astăzi 
piersici mari cît pumnul 

Culese de pe teritorii îna
inte vreme producătoare de 
stuf și papură, sau le

gume de o mare frumusețe, 
recoltate de acolo de uncie 
pescarii scoteau babușcă li- 

Mputană. în Bărăgan, vom 
alege — dintre multele e- 
xemple care ne solicită — 
interiorul' I.A.S.-ului Pie- 
troiu fn suprafață de peste 
8 800 ha. Digul de centură 
de aici — un dig de 
43 km — poate da o i- 
magine elocventă despre 
amploarea lucrărilor efec
tuate pînă acum. Lupta cu 
apele a oferit pagini drama
tice. Infiltrările au necesi
tat instalarea în zonă a trei 
stații electrice de evacuare, 
dar cifrele care sintetizează 
hărnicia pămîntului au în*  
trecut așteptările. Peste 
6 000 kg porumb boabe- la 
hectar de pe terenuri neiri
gate și peste 7 000 kg de pe 
cele irigate. Sînt cifre care 
mobilizează și care, în con
dițiile generalizării lor — 
acest lucru este deja de o 
perspectivă apropiată — vor 
veni să rotunjească imagi
nea unei agriculturi inten
sive, în plină dezvoltare a- 
tît în cuprindere cît și în 
adîncime. Ofensiva unor 
astfel de cifre este riguros 
prevăzută pentru întreaga 
terasă a Bărăganului. Din
spre Pietroiu spre Jegălia, 
și mai departe, spre apa re
pezită a Ialomiței.

După cum se vede, ne în- 
tîlnim aici cu efortul susți
nut de capturare a Dunării, 
de sechestrare a apelor în 
albia lor, dar, în același 
timp, cu opera dirijării lor 
sistematice pe mari canale 
de irigație, ca o infuzie dătă
toare de puteri sporite 
mîntului ialomițean.

Omul ținînd în mină 
ciul electric, ca pe o 
ghetă magică, lovește 
piatră și din piatră țîșneș- 
te apa. Piatra, fecundată 
astfel, dă pîinea.

Nopțile și zilele Bărăga
nului sînt permanent sub 
tensiune electrică. Drumuri 
electrice... Semnul acestui 
ev.
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între Călărași și Giurgeni, 
și mai sus de Giurgeni, 
malul Dunării e populat cu 
o serie de sate care, prin
tr-o ciudățenie, la prima 
privire, au corespondențe 
apelative pe malul dobro
gean. Aceste numiri nu sînt 
de jeri, de azi. ele se întâl
nesc și pe hărțile vechi de 
un secol sau două. Medita
ția de ordin geografic face 
locul, în cazul acesta, în 
urma cercetării documente
lor. meditației mai largi de 
ordin istoric. Etnografia și 
folcloristică pot fi abordate 
și ele cu succes pentru elu
cidarea problemei. în dome
niu] folclorului, o cercetare 
maî atentă ar scoate la 
iveală nu numai circulația 
unor motive asemănătoare 
*— acest lucru e firesc pe în
tregul teritoriu al țării — ci 
o circulație intensă a pro
ducțiilor identice de acest 
gen. S-ar părea — cunos
când procesul de cizelare 
progresivă a poeziei popu
lare — că aceeași scîhteie 
poetică a suferit. îmbogățiri 
unanim acceptate pe ambe
le maluri ale Dunării. Pu
tem vorbi despre un folclor 
t-ansilvan, iar în inte
riorul lui de folclorul spe
cific Hațegului, Sibiului, 
Năsâudului: numai aici, jos,

La suita aniversărilor care au 
avut loc în această toamnă, 
mareînd momente sărbătorești 
ale existenței unor institute de 
învățământ tehnic-superior, se 
adaugă acum, la începutul lu
nii decembrie, sărbătorirea a 
20 de ani de la înființarea In
stitutului politehnic din Brașov. 
Evenimentul a fost marcat prin- 
tr-o sesiune jubiliară de comu
nicări științifice. în cadrul că
reia s-au prezentat 221 de co
municări. rodul muncii a 430 de 
cadre didactice din diferite cen
tre universitare ale țări.Retros
pectiva existentei politehnicii 
brașovene — evocată recent în 
cuvântul prof. dr. inginer Gheor
ghe Nitescu. rectorul institutului 
— oferă prilejul rememorării 
unor momente încărcate de a- 
dînci semnificații. înființarea 
a fost impusă de marea dez
voltare ne oare, cu două decenij 
în urmă au luat-o în această 
localitate industria construc
tor de mașini, celelalte ramuri 
ale industriei care, de la un an 
la altul, reclama un număr tot 
mai mare de ingineri. Actul de 
naștere al institutului a fost 
semnat în 1948 prin inaugurarea

-urilor la facultățile de me- 

la Dunăre. nu putem delimi
ta precis, prin anumite date 
specifice, un foictor ai spa
țiului din jurul Țăndărilor 
sau al Călărașilor sau al 
Feteștilor sau. treci nd balta, 
de un folclor al regiunii dtn 
jurul Hirșove: sau Cema- 
vodei.

Oamenii au fost aici, de 
secole, intr-un contact per
manent. in pofida vitregii
lor de ordin istoric. Nid un 
imperiu străin nu a putut 
să despartă cu sabia comu
nitatea de limbă, de trăsă
turi psihice, de obiceiuri. de 
cultură și. mai ales, de r.a- 
turâ istorică și economici

Un fapt, mărunt in apa
rență. pe care ni-1 oferă 
mărturiile documentare, a- 
mintește la Hirsova. prin 
secolele XVII—XVIII. de 
existența unui cartier numjt 
Varoș. cartier locuit numai 
de oieri transilvani. Oame
nii de astăzi. însă, din acest 
oraș se numesc ei înșiși oa
meni de cîmpie sau dună
reni.

Mai sus, pe Dunăre, spre 
Topalu. sint amintite sate 
în baltă. Urmele ior pot fi 
depistate și astăzi — tirle 
de oi, mici cimitire, vetre 
de case etc. în aceste 
locuri, în vreme de restriș
te, se refugiau fie locuitorii 

20 DE ANI DE INVĂȚAMINT 
SUPERIOR IN ȚARA BIRSEI
canică și silvicultură. Ulterior 
ele au funcționat in cadrul Ins
titutului politehnic, adăugin- 
du-li-se încă două facultăți : 
Industrializarea lemnului și Teh
nologia construcțiilor de ma-. 
șini. In prezent, cele 4 
facultăți funcționează cu 9 
secții de specialitate și o secție 
de sub-ingineri, recent înființată 
ca urmare a prevederilor direc
tivelor C.C. al P.C.R. privind 
dezvoltarea învățămîntului, a 
noii Legi a învățămîntului. în 
decursul celor douăzeci de ani 
de existență, Institutul și-a lăr
git necontenit dimensiunile, cu
prinzând în actualul an de învă
țământ 4 354 de studenți, la cursu
rile de zi și serale, a căror bună 
pregătire este asigurată de 319 
cadre didactice, față de 115 stu

din Hirsova. din Topa’.u 
sau din alte sate, fie cei de 
pe malul King, strânși in 
chingi de angarale — biruri 
cumplite, născocite cu dia
bolică inventivitate fanario
tă. Balta a fost. deci, nu nu
mai loc de iernat pentru 
turmele de oi. nu numai te
ritoriu îndrăgit de pescari 
sau de crescătorii de albine. 
Fâșia îngustă de pâmint, 
cuprinsă din două părți de 
apă. a adăpostit aceiași oa
meni, de aceeași ființă, in 

clipe ?rele. transformîn- 
du-se într-un fel de reci
pient în care și necazurile 
și bucuriile lor se topeau 
într-un tot. perpetui nd le
gături organice stabilite de 
milenii, de dinainte de Bue- 
rebista.

O mică paranteză. Poate 
câ regatul getului Cotvs, re- 
gele-poet de la care Ovidiu 
Naso. exilatul de la Tomis, 
solicita protecție, se întin
dea pînă în inima Bărăga
nului. Cert este, însă, că 
aici, în această parte de ța- 

denți și 20 de cadre didactice, 
cu care și-a început activitatea 
în 1948. în scurta dar densa lui 
istorie. Institutul politehnic bra
șovean a pregătit peste 8 000 de 
ingineri, răspândiți azi în unită
țile industriale din întreaga 
țară. Relevator este faptul că, 
dintre aceștia. 137 fac parte din 
actualul corp didactic al facul
tăților, cu titlul de profesori u- 
niversitari, conferențiari, lectori 
și asistenți.

Spațiul de învățământ s-a ex
tins permanent. Corpurile de clă
diri ale institutului cuprind, pe 
lîngă sălile de cursuri, nu mai 
puțin de 57 laboratoare prin
tre care cele de electronică in
dustrială, mașini electrice, mă
suri electrice, automatizări, ma
șini agricole etc., bine Înzestrate 

. râ. la Dunăre și la mare, se 
atestă documentar doi poeți 
în același timp (acum 2 000 
de ani) care scriau în lim
bile getă și latină. Simboli
că potriveală a vremii ! Din 
contactul intim al celor 
două limbi s-a năsept lim
ba noastră și putem să cre
dem, cu puțină îndrăznea
lă câ și de Ialomița și în 
Dobrogea, este direct legat 
lungul și complicatul pro
ces de izvodire a unei limbi 
noi.

STRATIGRAFIE
Legăturile, după cum se 

vede, se pierd în negura is
toriei. Ele s-au continuat 
neîntrerupt pînă astăzi. Vin 
să se adauge — ca puncte 
de sprijin în favoarea aces
tui adevăr — și mărturiile 
mai noi, de factură toponi
mică. observate pe hartă și 
ammtite la începutul aces
tor rînduri. Geografia as
cunde. în cazul de față, un 
sîmbure de esență istorică. 
Locuitorii din Borcea ialo- 
mițeană de pildă, — :a și 
cei din alte sate — s-ar pu- 

care asigură posibilitatea unor 
experiențe și cercetări complexe, 
întregesc condițiile exigente ale 
unui învățământ modern. Expre
sie a grijii partidului și statu
lui față de viața tineretului stu
dios, în această perioadă au fost 
construite opt cămine conforta
bile în care sînt cazați peste 
2 700 studenți. Complexul social 
mai dispune, de asemenea, de o 
cantină cu o capacitate de 2 500 
locuri. Un număr de 2 440 stu
denți cu rezultate bune la în
vățătură și disciplină, primesc 
burse.

Paralel cu dezvoltarea insti
tutului. s-au înregistrat remar
cabile progrese în activitatea de 
cercetare științifică. orientată 
spre problemele majore ale 
economiei naționale, asigurin- 

tea să aibă neamuri în Bor
cea dobrogeană. Cîntecele 
care sînt pe buzele lor s-ar 
putea să fi prins aripi în 
satul de dincolo de Dunăre, 
și invers. La ele s-au adău
gat și contribuțiile emoțio
nante ale vechilor dicieni — 
români vechi dobrogeni, 
după cum ne informează 
profesorul universitar Con
stantin Giurescu. Balta a 
fost un adevărat pod, cu o 
circulație intensă de-a lun
gul atîtor veacuri.

Cîmpia Bărăganului a fost 
deschisă, de totdeauna, tu
turor Viaturilor. Dacă 
vânturile au avut drum 
slobod, noroadele migra
toare s-au scurs nelegîn- 
du-și nici măcar numele 
de ceva. Documentele con
firmă, în chirilicul lor, cu 
peceți de la Mircea Voievod 
încoace, ființa satelor Cără- 
reni (Hagieni), Făcăeni, Fră- 
țilești : trei sate, foste lîngă 
orașul Slobozia de azi : Pâr
liți, Slavica, Zgăești. Mai a- 
mintim satul Bucu, pe a

du-ee o tot mai strînsă legă
tură a investigației științifice cu 
producția, o tot mai deplină uti
lizare a potențialului științific de 
care dispun facultățile. La cere
rile unor întreprinderi din țară, 
printre oare uzinele de tractoare 
și autocamioane. .,1 Mai“-Plo- 
iești,-.Progresul"-Brăila, „Auto
buzul,-București, „Electropu- 
tere“ Craiova etc., specialiștii 
institutului au luat în cercetare 
și au soluționat mii de probleme 
reclamate de producția acestora. 
Pe lîngă unele dintre cele 25 de 
catedre, s-au format adevărate 
școli de cercetare științifică, cea 
mai proaspătă fiind cea în do
meniul automobilelor și tractoa
relor. prima școală de cercetare 
românească în acest domeniu.

O prestigioasă activitate d« 

tunci (1418) împărțit în 
două — Bucu-vechi și Bu- 
cu-nou — avînd ca sateliți 
alte două sate : Mătăsești 
și Berilești. Lîngă Cosîm- 
beștii de astăzi, posedînd 
parcuri cu vad de moară și 
pădure, își duceau traiul lo
cuitorii satului Pisculești.

Dragostea pentru coroana 
verde a codrului s-a trans
mis din generație în gene
rație, peste sute și sute de 
ani. Este cunoscut faptul că 
numirile de localități, de lî- 

uri sau de munți, străbat 
din mari vechimi. De aceea, 
pergamentele sau pieile de 
vițel răzuite purtînd titu
latura : „Io Mircea, mare 
Voievod și domn... stăpînind 
și domnind peste toată țara 
Ungrovlahiei și al părților 
de peste munți... Almașului 
și Făgărașului, Herțeg și 
domn al Banatului, Severi- 
nului... încă și pînă la Ma
rea cea Mare și stăpînitor 
al cetății Dîrstorului“, con
firmă o vechime, probabil, 
cu mult mai mare de 500 

cercetare științifică desfășoară 
la rîndul lor studenții. în ca
drul cercurilor științifice, ei 
s-au afirmat cu comunicări care 
au stîrnit interesul în toată țara, 
cucerind premii la conferinței^ 
și seminariile naționale ale cer
curilor științifice. Ca și uzinele 
de tractoare și autocamioane din 
localitate. Institutul politehnic 
și-a impus prezența nu numai 
în țară dar și peste hotare. Re- 
numele său trece meridianele 
o dată cu produsele acestor în
treprinderi, la făurirea cărora 
specialiștii din cadrul facultăți
lor de profil și-au adus o pres
tigioasă contribuție. Pe de altă 
parte. Institutul întreține relații 
științifice cu 480 de institute de 
învățământ superior din 45 de 
țări ale lumii.

Despre toate aceste realizări 
s-a vorbit cu justificată mîndrie 
cu prilejul aniversării institutu
lui, cu aceeași mîndrie cu care 
s-a vorbit despre viitorul său 
armonios, circumscris în ampla 
dezvoltare pe care o cunoaște în 
zilele noastre învățământul de 
toate gradele din România so
cialistă,

R. I«AL 

de ani a localităților amin
tite.

Supusă mai mult eroziu
nii vremii este onomastica. 
Un nume de familie se poa
te pierde mai ușor, depin- 
zînd de vitalitatea unui 
grup familial sau altul. Ui
mitoare, la prima privire, 
este apariția în documente 
a unor nume de familie mai 
reprezentative prin particu
larul lor, mai întâi ân Ialo
mița și, apoi, cu cît ne a- 
propiem de anii 1600, în 
Buzău, Dîmbovița și Bucu
rești. Voi lua un singur nu
me întîlnit în zilele noastre, 
în comuna Pietroiu și apoi 
în Constanța și în Bucu
rești : Gheorghe. Avem, pe 
la 1417, un Gheorghe O- 
braz ; în 1495 un Gheor- 
ghe-tată al lui Oprea. Să
rind la anii de după 1600, 
aflăm o mulțime de Gheor
ghe — circa 33, aparținînd 
diferitelor categorii sociale 
de la țigani boierești, pînă 
la ^postelnici, pîrgari, ar
mași etc. Poate că unii din 
aceștia sînt și întemeietori 
de sate, deoarece întâlnim și 
toponimicul Ghergani.

Aceștia sînt o categorie 
— cei legați de pământul 
Bărăganului încă înainte de 
Mircea cel Bătrân. Sînt, a- 
poi, cei care alcătuiau sa

Cetatea Neamțului

tele de sudiți — adică cei 
scutiți de biruri și gloabe, 
existenți pe acea vreme, do
vedind însă o fluctuație u- 
mană mult mai intensă, 
desfășurată în limite geo
grafice foarte largi — din 
nordul Transilvaniei pînă 
la poalele Heracleei Pon
tice. Dintre ei am ales un 
nume, întîlnit t-ot în hrisoa
vele lui Mircea Voievod (la 
1416), Pîrîianu, venind din 
țara Făgerașului pe melea
gul Ialomiței. Cu siguranță 
că Pîrîienii din satele nu
mite și azi Sudiți (Pîrîienii 
au aici nume derivate din 
toponimice ardelenești) se 
trag de dincolo de Carpați, 
deoarece găsim familii în
tregi — de la Brașov la Si
biu — purtînd acest nume. 
Concluzia este una singură: 
Bărăganul — echivalat în- 
tr-o expresie cu „loc pus
tiu, al nimănui" — ni se re
levă ca fiind de o mare ve
chime în ceea ce privește 
satele și oamenii lui. Locul, 
deschis asprimii anotimpu
rilor și istoriei, a dăltuit 
oameni de o puternică e- 
nergie și statornicie, trans- 
mițîndu-și, din veac în 
veac, mesajele ființei și e- 
xistenței lor.
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PAG. 6 SClNTEIA TINERETULUI

s
Primim din partea tovarășilor: inginer ILIE BARBU și ROMULUS ALEXANDRESCU

scrisori din care reproducem A
Dezvoltarea mijloacelor de 

comunicație și telecomunicație, 
aduce mai aproape de marele 
public creatorii, executanții și 
interpreții celor mai variate do
menii de activitate artistică, li
terară, sportivă și — uneori —■ 
științifică sau tehnică. Presa, 
revistele ilustrate, radiodifuziu
nea și, mai ales, televiziunea, 
pot aduce toate figurile ilustre 
ale secolului XX, în apropierea 
noastră directă, pot contribui în 
mod hotărîtor la răspîndirea 
imaginii acestora, propunîndu-i 
drept model cititorilor sau te
lespectatorilor.

Dar uneori, pe degeaba cri
tică, în mod just, Cristian To- 
pescu unii Jucători din echipa 
,.Rapid"-uluîi, că nu au găsit 
altceva de imitat la fotbaliștii 
englezi deleft perciunii, și pe 
degeaba s-a prezentat, în foarte 
frumosul rjeportaj din ajunul 
deschiderii anului școlar — pu
țin ironic *— coada din fața 
frizeriei „țPigaro", unde urmau 
a fi sacrikicate pe altarul dis
ciplinei școlare pletele^ și per-; 
ciunii prea lungi, dacă . numai 
Ia cîteva ore sau zile distanță, 
pe micul ecran apare imaginea 
plină de candoare a „omului 
primitiv" transformat în cîn- 
tăreț de muzică ușoară.

Mai zilele trecute, doctorul 
Cristian Barnard^ spunea : „Mi 
se reproșează că-mi fac prea 
multă reclamă. Dar, în secolul 
științei cred că tineretul tre
buie să cunoască personalitățile 
știin^ice, cel puțin tot atît cit 
își cunoaște vedetele de film 
și favorftii sportivi".

SocotiiXi această idee perfect 
justă și credem că una din me
nirile celes mai importante ale 
presei tipăJdte sau transmise 
prin imagini jeste de a aduce în 
fața tinerilor ’si alte moduri de 
existență, alt<2 posibilități de 
realizare în vifeță și — să, spu
nem cuvîntul — v de carieră, de
cît cele ale „vcVetel°r“ perciu
nate și mini-jupate peste mă
sură ale muzicii ușoare. Să nu 
se creadă cumva că autorul a- 
cestor rînduri nu «este un ad
mirator și al acestui gen, dar 
doar atunci cînd muzicii ușoare 
bune îi corespunde și o prezen
tare de bun gust. Mai ales că 
numeroși interpret! au dovedit 
că talentul nu se opune, ci din 
contră este servit de o prezen
ță civilizată.

Dar, să revenim Ia problema 
„capetelor 
zate" și a 
trebuie să 
de viitor, 
„vedete" 
noapte pe----- ------- .
nuit, dar necultivat și nesusțij 
nut de nici un fel de cultură 
muzicală sau munca de perfec
ționare asiduă, duce la crearea 
unei false iluzii a posibilități
lor de realizare, de carieri, de 
succese morale și mai ales ma
teriale în viață, a unui trai 
bun și „foarte ușor". Uniî a-

ce trebuie populari- 
modului de viată ce 
fie prezentat ca ideal 

Popularizarea unor 
improvizare peste 

baza unui talent bă-

„Cunosc că în orașul dv. ați 
avut un han, cunoscut, odini
oară pînă în țara mea — „Ha 
nul lui Manuk-bey"... Mai exis
tă ? Și un turn, clădit pe la 1714 
de soldați din armata suedeză. 
M-ar interesa foarte mult să le 
văd...".

Astfel vorbea, cu vreo doi ani 
în urmă, un tînăr inginer sue
dez, membru al unei delegații 
de tehnicieni care ne-a vizitat 
țara. Desigur, un erudit care-si 
uimea și incinta interlocutorii, 
prin viul interes arătat monu
mentelor noastre de artă și is
torice...

îndrăznețe proiecte privind 
conservarea fondului de monu
mente existent, valoroase restau
rări înfăptuite Ia indicația or
ganelor de partid și de stat au 
făcut să crească numărul măr
turiilor trecutului salvate de la 
degradare sau distrugere totală. 
In acest sens s-ar putea cita pa
latul domnesc de la Mogoșoaia, 
castelul de la Hunedoara, reșe
dința de vară a lui Matei Basa- 
rab din București și alte cîteva 
obiective similare.

Cu toate acestea, numărul e- 
dificiilor noastre vechi „întregi" 
este încă redus pentru o țară în 
care fiecare colțișor evocă, sau 
ar trebui să evoce, atîtea și atî- 
tea fapte și personalități ilustre 
din istoria sa !

Oportunitatea unor noi reali
zări pe linia sporirii patrimo
niului _1‘î xî*’“
re, pe 
bilă.

îmi 
unele —v. — — 
meroase lucrări de artă cu su- 
biect istoric ori evocator (mai 
vechi sau mai noi) statui ecves
tre mari și mici, busturi, basti
oane în stil vechi, de dată rela
tiv recentă... Pe de alta parte 
îmi amintesc să fi văzut, în pa
ginile unei prestigioase reviste 
transilvănene fotografii ale unor 
„opere de artă", supuse — pe 
bună dreptate ! — aprecierii pu
blice locale, deoarece era imi
nentă o achiziționare din partea 
municipalității respective, și — 
culmea ! — amplasarea lor în 
oraș... Am încercat să mă ridic 
cu înțelegerea întru sesizarea 
semnificației unor drugi ascu- 
țiți, din metal sau stîncă ; am 
dorit să-mi cobor înțelegerea la 
nivelul „realizării" unor forme... 
pur diforme din aceleași mate
riale — însă mărturisesc că 
n-am izbutit să pricep nici ros
tul achiziționării, cu zeci și chiar 
sute de mii de lei a acestor 
„creații", și nici necesitatea „în
frumusețării" orașelor noastre 
cu astfel de... podoabe.

M-am gîndit însă cu nespusă 
părere de rău că, în acest timp, 
în capitala țării, legendarul (fie 
și simbolic !) cioban Bucur nu 
zîmbește voios, ciobănește,*  durat 
într-un bronz de mari proporții, 
sutelor de mii de bucureșteni și 
străini, poate pe tăpșanul înflo
rat din fața Casei centrale a ar
matei ; după cum mă gîndesc că, 
prin minime eforturi, s-ar pu
tea muta „Lupoaica" din claus
trarea ei din Piața Confedera
ției — fie și într-o margine de 
trotuar — în drentul I.S.E., de 
pildă, din Piața Romană !...

îndrăznesc să visez că la Blaj,

de obiective istorice apa- 
bună rațiune, indiscuta-

amintesc să fi văzut prin 
orașe din străinătate nu-

jung să creadă că pot atinge 
succesele lui Jhonny Hallyday 
imitîndu-i doar pletele și că
mașa multicoloră. Se creează, 
astfel, iluzia că „debutanții în 
premieră" sau noile stele sau 
steluțe ale filmului românesc 
care apar și dispar cu viteze de 
comete, pot deveni apariții du
rabile, se pot transforma în 
„stele fixe", fără muncă susți
nută de însușire a abecedarului 
și apoi a măiestriei muzicii u- 
șoare, a baletului sau chiar a 
ecranului !

Apare iluzia cu totul pericu
loasă că se poate „ajunge" prin 
„noroc", 
mijloace, 
că !

Se uită că Magdalena Popa, 
Ludovic Spiess, Viorica Cortez- 
Guguianu sau Radu Lupu re
prezintă încarnarea a multe mii

prin „șansă“ sau alte 
dar nu prin mun-

xemplu, că fostul portar al na
ționalei române, în urmă cu 
peste 30 de ani, Chiroiu, a fost 
inginerul-șef la pornirea coc- 
seriei de la Hunedoara și că 
Zapis este și astăzi director al 
investițiilor în același combi
nat !

Profesorul arhitect Ascanio 
Damian sau ing. Mihai Lucaci, 
azi directorul Uzinelor de mase 
plastice București, au făcut 
parte din echipa noastră națio
nală de rugby și. desigur, că și 
ei pot depăna interesante adu
ceri aminte.

Și nici n-am pomenit de in
ginera deosebit de apreciată 
din IPROMET — Lia Manoliu 
— care încă înainte de a deveni 
colecționară de medalii olimpi
ce și participantă la 5 Olimpia
de, a fost colecționară de note 
mari la diferite materii de stu-

ODEL ȘI
ANTIMODEL

de ore de studii, vocalize, lucru 
la „bară", solfegii etc„ :n pa
ralel cu o vastă muncă ce în
sușire a unei culturi generale 
și de specialitate, precum și de 
învățare a limbilor străine ’ Și 
acest lucru este valabil si pen
tru adevăratele vedete ale mu
zicii ușoare sau sportului. Nu 
putem fi de acord câ. dacă știi 
să bați mingea pe 
orice antrenor fac*  
„Boby Charitor.“ și tie nu 
rămine altă grijă decit să 1 
iești și încă foarte ușor! 
uită să se accentueze asu 
faptului că șutul celor care 
ratează nici un „11 metri", tsie 
făurit din sute și sute de „11 
metri" trași la poartă în orele 
de antrenament I

în aceeași ordine de idei, cre
dem că frumoasa emisiune a 
lui Aristide Buhoiu cu .„Amin
tirile stadionului*,  ar cîștiga ca 
nivel si ca prezență calitativă, 
dacă pe lingă sportivi de va
loare din trecut, ce au rămas 
în continuare pe tărimul spor
tului. ar fi solicitați în inter
viuri și sportivi vestiți pe vre
muri. care astăzi au ajuns sâ 
reprezinte personalități impor
tante în diverse domenii de ac
tivitate științifică, tehnică si e- 
conomică.

N-ar strica să se știe, de e-

lan. apoi 
tine un 

i iU 
tră-

bunăoară, pe Cîmpia Libertății, 
loc cinstit odinioară ca și azi de 
cuvîntul înflăcărat de patriotism 
al conducătorilor poporului ro
mân, sculptorii noștri ar putea 
edifica în cadrul unui parc anu
me amenajat, un „Forum". un 
impunător forum al unității na
ționale. în rotonda lui, chipurile 
dîrze. de bronz, ale lui Bărnu- 
țiu, Iancu, Șaguna, Cuza, Alec- 
sandri. Vlaicu și a altor luptă
tori cu fapta sau spiritul, ar ve
ghea și în veacurile viitoare un 
monument central, avînd ca 
temă lupta poporului nostru 
pentru unitate și neatîrnare.

Totodată, în chiar inima Sar- 
mizegetusei, printre relicve mi
lenare de piatră s-ar încadra 
perfect un prinos de recunoștin
ță, adus de urmași, celor doi ti
tani, Traian și Decebal : un grup 
statuar de mari dimensiuni „Ti
tanii", desfășurat pe verticală, 
dovadă pentru viitorime a stră
lucirii vieții artistice din Româ
nia socialistă.

Cit privește lucrările de re-

A

ISTORIA
facere parțială sau totală a mo
numentelor, imaginația, îndrăz
neala și fantezia tinerilor noștri 
restauratori 
tul științific 
terii prime" 
marmura și 
lele lucrări
Vechi sînt un început deosebit 
de promițător : experiența do- 
bîndită aici ar trebui folosită și 
pe alte șantiere !

Dar vestitul palat al lui Ghb- 
ca ? Cu puține eforturi, fostul 
palat al domnitorului Ghica al 
IV-lea, din Tei, ar putea fi 
transformat în muzeu de artă. 
Pe unii pereți se mai văd pic
turi murale de Giaccometi, al
tele așteaptă să iasă la lumină 
de sub straturi de humă și vop
sea.

Și fiindcă veni vorba despre 
lucrări de pictură, ar mai fi o 
propunere. Ce ar fi dacă s-ar 
repicta interioarele castelului 
Mogoșoaia ? Vizitatorului i-ar 
tace infinit mai multă plăcere

— pe lingă, apor-
— pot deverfi „ma- 
mai valoroase decît 
cărămida...
din zona

Actua- 
Curții

dii in Institutul politehnic din 
București.

îmbinarea amintirilor lor pri
vind sportul de ieri, sau chiar 
ce alaltăieri, cu realizările lor 
de a stă zi poate servi la crearea 
unor idealuri reale și realiste 
pentru tineret.

Autograful solicitat duminică 
în emisiunea „Zig-zag" unor 
actori de mare valoare, poate 
fi cerut cu insistență și unor 
oameni de știință, ingineri de 
seamă sau altor creatori !

Cine, afară de cei apropiati, 
știe că acad. prof. dr. ing. C. 
D. Nenițescu este un pasionat 
turist și ar putea povesti multe 
despre frumusețile uatriei noas-
tre ?

Ar fi interesant pentru tine
retul nostru să afle cît mai 
multe lucruri despre inginerul 
____ __ despre prof, 
dr. Niculaie Cajal, care au fost 
aleși membri corespondenți ai 
Academie: R_S.R. la o vîrstâ 
care pentru altâi. abia înseamnă

tegraf complex despre 
rile de specialitate si 
de specialitate al prof. 

L Tripsa, care a ajxms 
atestat al Politehnicii 

de Institut de cer
ci alții încă 
el puțin a-

Alex Bals

Un a 
preocuț 
in afar 
dr. i-i£-
pn

cetâri la o 
sînt asiste*  
ceeași valo

de interesant ca o „paradă a " 
vedetelor" de două sau trei ori 
reeditată !

S-au mai făcut încercări de 
acest fel dar, în majoritate, a- 
xate pe o linie sobră, solemnă, 
cu „ștaif", uitîndu-se că și a- A 
cești interlocutori sînt oameni 
ca toți ceilalți, cu o parte din 
viață și preocupări în afara u- a 
zinei, laboratorului, clinicii sau 
institutului.

Televiziunea prezintă cu con- 
știinciozitate în pauzele meciu- @ 
rilor pe cîștigătorii diferitelor 
sume sau mașini la Pronosport, 
dar aici un reporter nu a fii- £ 
mat, pină astăzi, la bancă, clipa 
in care s-au plătit prime de 
invenții, chiar dacă au fost în A 
valoare de 220 000 lei, achitate 
mai zilele astea. colectivului 
care a inventat „Termicemul".

Pentru a realiza astfel de ar- £ 
ticole, reportaje sau emisiuni, 
este nevoie, în primul rînd, de 
o schimbare a mentalității, atît A 
la cei care solicită cit și la cei “ 
care acordă interviul.

Nu trebuie să se considere că 
astfel de emisiuni fac reclamă 9 
unui anumit om, unei anumite 
persoane, ele trebuie conside- 
rate ca făcînd propagandă unui g) 
nou mod de viată, de existen
ță. de realizare.

în același timp, cred că oa- A 
menii de știință, creatorii în W 
cele mai diverse ramuri de ac
tivitate, vor fi de acord să 
destăinuiască publicului și alte V 
aspecte ale vieții lor, pe lingă 
cele pur profesionale.

Orele libere. preocupările A 
personale, diferite „tehnici" de 
a citi sau de a se preocupa de 
altceva decît de meseria pro- £ 
prie, reușitele, insuccesele, că- “ 
lătoriile lor de studii sau par
ticipările la diferite simpozioa
ne sau congrese — și nu numai 
din punct de vedere profesio- 
nai — pot constitui o bună pro
pagandă — nu pentru ei, per- 
sonal — ci pentru meseria, pro- 
fesia lor pe care cred că si 
ei o îndrăgesc.

Trebuie reluate și lărgite e- 
misiunile mult gustate și ne- 
motivat abandonate ale „Clubu
lui tinereții", dar eventual pe 
un alt mod de prezentare. Nu 
discuții de „club", ci o prezen
tare vie, reportericească a di
verselor posibilități de creație 
și realizare, de a ajunge prin 
muncă ce mare valoare știin
țifică. tehnică sau economică.

Sînt sigur că oamenii de știin
ță, creatorii cei mai diverși vor 
accepta să facă cunoscute tine
rilor. în scris și direct, au nu
mai realizările lor. ci și proce
sul lor de făurire, cu toate suc
cesele și insuccesele de ue par
curs. aventura pasionantă și cap
tivantă a cunoașterii și a crea
ției. satisfacția plină de împli
niri a făuririi, viata lor nerso- 
rală. in timpul liber, nreoeu- 
pările lor in destindere si o- 
dihnă.

Si
nere

aste acestei pentru că ti- 
ihri trebuie sn-i prezen-

ILIE BARBU
er

sâ vadă, pe un perete din sala 
tronului chipul bâtrinului cti
tor, decît o imensitaie aibă ce 
humă care nu spune nimic, nu 
emoționează deloc ! După cum 
nu lipsită de interes ar fi chiar 
prezența celorlalți Br 
pe pereții din jur. inc
rame. Subiecte ar mai fi și pen
tru decorarea altor săi: : scene 
din viața și drama finală a voie
vodului martir, fresce repre
zentând aspecte sociale, cultu
rale, politice și militare ale epo
cii respective. Și, de ce nu 
reconstituiri în ceară, ca în ma
rile și prestigioasele muzee ale 
lumii, ceea ce ar reprezenta un 
interesant debut în muzeistica 
românească !

Precum se știe, capitala a fost 
văduvită, datorită unor împreju
rări diferite, de cîteva prețioase 
edificii : Turnul Colții, vechiul 
Teatru Național, minunatul mu
zeu Simu. Toate acestea ar pu
tea să îmbogățească iarăși fon
dul de edificii al Capitalei, să 
contribuie cu adevărat la con
tinua ei strălucire. Amplasat pe 
același loc și avînd aceeași 
structură, vechiul Teatru Națio
nal ar putea avea o nouă și 
nobilă misiune: aceea de 
„Teatru Național al Tineretu
lui" — un studio de pe scena că
ruia să-și ia zborul talentele de 
mîine — viitori maeștri ai pri
mei noastre scene.

Străvechiul Turn al Colții ar 
putea adăposti de pildă (mă re
fer și la latura practică) un Mu
zeu de artă sau arheologie a 
orașului. (Poate că în felul aces
ta ar avea și Bucureștiu monu- 
mentul-simbol, aidoma Pisei, 
Parisului. Veneției...).

Condiții prielnice de restau
rare există. La ora actuală mai 
dispunem încă de terenul nece
sar (actualul părculeț din Piața 
Universității, la numai cîțiva 
pași de locul vechiului amplasa
ment !) ; bună parte din investi
ții ar fi recuperate din taxele 
de vizitare în numai 3—4 ani ; 
documentație există într-o mă
sură satisfăcătoare. Mai mult 
chiar : părți componente, ca 
cele 2 pisanii masive de la por
țile Turnului se păstrează în 
Lapidariul de la Mogoșoaia ; or
namente de teracotă care împo
dobeau odinioară fațadele se 
află într-un muzeu de istorie 
din oraș. Dispunem deci și de 
o documentație... „pe viu".*  N-ar 
fi exclus, de asemenea, ca prin 
cine știe ce colecție de ornice 
să mai bată încă inima bătrînu- 
lui orologiu din turn...

în felul acesta s-ar realiza o 
reconstituire total lipsită de ar- 
tificiozitatea pe care, pe bună 
dreptate, o evită specialiștii și 
care dă, uneori, lucrărilor ca
racterul unor decoruri de tea
tru. în cazul de față lucrarea ar 
beneficia de o apreciabilă doză 
de autenticitate : cele cîteva re
licve — fie măcar doar ele ! — 
ar fi suficiente să transmită mo
numentului renăscut o parte din 
„spiritul" și atmosfera vestitului 
său înaintaș.

Noul „Turn al Colții" ar pu
tea primi astfel un admirabil 
certificat de autenticitate și no
blețe.
ROMULUS ALEXANDRESCU
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Ana Irina Daniela (și-a luat 
acest nume de fată, deoarece nu 
a fost măritată niciodată), a fost 
colega mea, la Fabrica de am
balat fulgi de prepeliță, o lungă 
perioadă de vreme. Eu eram 
tehnician unu, ea era tehnician 
doi, eu aveam cu 75 de lei mai 
mult decît ea, iar ea cred că 
avea cu 75 de lei mai puțin de
cît mine. Această diferență, o 
preocupa în mod deosebit.

Nu luam odată salariu ca să 
nu-mi spună: „Cum să fac eu, 
să cîștig bani mulți „Știu 
eu ?...". „M-am gîndit! Dau 
doctorantura, adică mă fac doc
torandă...". „Ce bine îmi pare că 
o să aibă cine să-mi prescrie re
gimul pentru hepatită". „Nu, 
frate, doctorantură în științe... Și 
atunci cred că ajung director ge
nerat. E, și dacă ajung director 
general o să am mașină perso- 

’ nală și atunci, în fiecare dumi
nică, te duc la Sinaia". „N-ai 
vrea să mă duci măcar odată pe 
lună la Scăieni, s-o văd și eu pe 
soacră-mea ?". „Te duc I Și uite, 
mă jur pe ce vrei tu, că am să 
ajung director general". La sa
lariul următor iar ne-am mtîlnit 
la casierie. Eu, tot 75 lei am 
luat mai mult, iar ea tot 75 mai 
puțin. „Ce zici — m-a întrebat
— un scriitor cîștigă mult 
„Știu eu unul care nici nu știe 
să numere banii pe care-i are"
— de fapt, nu știam niciunul, ce 
are scriitorul cu tehnicianul și

Renunțare
vice invers. „Crezi că eu nu aș 
putea scrie un roman despre fa
brica noastră ? în fond, am mai 
citit eu romane cu eroi din fa
brici. Dacă vrei, la noi e chiar 
ceva inedit.

„Uite, mă fur că dacă într-o 
lună nu scriu romanul și nu am 
bani mulți, să-mi cadă mina 
dreaptă, cu care fac inventarul 
prepelițelor tăiate". Nu puteam 
decît să fiu de acord. Dar la sa
lariul următor i-a venit altă idee: 
„Dacă găsesc undeva vreo cîteva 
sute de mii de lei, m-aș face 
mandatară. Știi tu ce înseamnă 
o cîrciumioară la șosea cu o ju- 
pîniță, ah, e ceva de literatură. 
Fac mandatarii ăștia niște ciu- 
bucuri de te doare capul". „Fu, 
nu mă leg la cap dacă nu ma 
doare". „Nici nu mă gîndesc să 
nu fac rost de bani și să mă fac 
mandatară. Am auzit eu că unii, 
pe lingă Spitalul Colentina, vînd 
litrul de vin cu 25 de lei". Sin
cer să fiu, m-aș fi bucurat să 
devină mandatară, că mai aveam 
fi eu pe unde să beau una mică

pe cMială. Cu toate eceetea, to 
preziua salariului următor, en 
cît pe-aici să cer șefului să mă 
facă și pe mine tehnician doi, 
să-mi taie 75 de lei și că mă 
scutească colega cu ideile ei de 
a cîștiga bani mulți. Am renun
țat însă... să mă mai duc la șeful. 
Ultima dată ne-am întîlnit cu o 
zi înainte de salariu. Mergeam 
împreună, pe jos, că... tramvaiul 
tot nu venea, și ca să fiu cava
ler, ne-am oprit la o... „manda
tară" care vindea „dtflo bune, 
miez de alune, bomboane agri
cole". Am luat două comete^, de 
dovleac a 0,25 lei bucata. Fie
care comet conținea aproximativ 
15 semințe. Ana Irina Daniela, a 
făcut deodată ochii cît . cepe
le : „Ura 1 Am găsit!" ,^i
găsit bani pentru ca să te 
faci mandatară „Nu! Am gă
sit cum să cîștig bani mulți". 
„Ai luat doctorantura P". „Aș 1". 
„Ai găsit vreun post de direc
tor ?". „Ce-mi trebuie /". „A-
tunci, poate îți împrumută cineva 
bani, știi, pentru o cîrciumioară 

la șosea". „Eteee... să am de-a- 
face cu toți bețivii". „Atunci 
„Merg la OBOR, iau un sac de 
semințe de bostan, le prăjesc, că 
am aragaz, și le vînd cu corne
tul. Vai, ce de bani e eă 
ia bomboane agricole F«

Bine oă a ajuns, totuși, eeeek
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Griș cu lapte
Ritualul era întot

deauna același.
Mămica îl trezea 

cu o sărutare pe 
frunte, îi netezea bu
clele negre ca pana 
corbului și, cu brațul 
sting petrecut pe 
după gît, îl ajuta să 
se ridice în capul oa
selor, în vreme 
cu dreapta îi 
vea o pernă 
între spate și 
studioului.

Gigei clipea 
noios din ochi și mă
mica îi săruta ochi
șorii. Apoi venea rîn- 
dul bărbiței.

Cînd Gigei se tre
zea definitiv-, mămica 
aducea în grabă gri- 
șul fierbinte, lua pu
țin în linguriță, su
fla grijulie, să nu-1 
frigă pe Gigișor, a- 
cesta deschidea as
cultător gurița și gri-

ce 
potri- 
moale 

lada
som-

șul aluneca pe gît, 
călduț, dulce, vani- 
lat.

Venea clipa grea 
cînd Gigi trebuia să 
se scoale.

în camera încălzită 
la 27 de grade, după 
termometru, mămica 
îl îmbrăca repede, îl 
ștergea pe față cu 
prosopul ud, pentru 
că Gigi nu putea su
feri apa, mai ales 
apa rece, îi înoda, 
așezată în genunchi, 
șireturile de la pan
tofi și, ținîndu-1 de 
mină, îl ducea pînă 
în stație.

Rămînea apoi cu 
lacrimile neuscate pe 
obraji multă vreme 
în colțul străzii, pri
vind lung în urma 
autobuzului care îl 
ducea pe 
facultate.

Gigișor la

FLORIN IONESCU

VASILE BĂRANt
• BALANȚE

talger, el a pus o 
de un kilogram și 
s-a lăsat spre po- 
schimb, celălalt s-a

Pe un 
greutate 
talgerul 
dea ; în 
ridicat spre tavan. Atunci el 
a pus în celălalt o greutate 
de două kilograme și talge
rul a coborît mult mai jos 
decît celălalt. Uluit, a adău
gat atunci la celălalt o greu
tate de cinci kilograme și 
mișcarea s-a produs invers. 
Și cum nu putea suporta 
dezechilibrul, a aruncat în 
celălalt o greutate de zece 
kilograme și talgerul de din
coace s-a ridicat pînă aproa
pe de tavan. întâmplarea 1 a 
iritat atât de tare, îneît și-a 
pus în gînd să nu iasă de 
acolo pină nu va găsi soluția. 
Dar n-a găsit-o, și trăiește 
și astăzi într-un mare zbu
cium.

• MĂRTURISIRI
Unul se urcă pe masă și, 

zvîrlindu-și bărbia în aer,

țipă să-1 audă toată lume*  : 
— Știți voi cine sînt eu ? 
Celălalt, ‘ - -

sub masă.
mai modest, căzu

Cine, ce 
spus: 
soarele ?

CITAT
mare gînditor * 

„Dimineața răsare

chinuit de întrebare, și 
foi toată biblioteca și se 
și la vecini și abia spre 
ră descoperi că celebrul ci
tat era din propria sa operă.

râs- 
duse 
sea-

ORIZONTAL : 1) Dragoste... 2) 
W ...poveste... — ...veche (mase.). 3) 

Mai mult decît drag! — Obsesie 
• Ia genul feminin. 4) Nu e deloc 

reușită — întreținerea focului. 5) 
Singura care nu trebuia să lip- 

• seascâ ! — Sfîrșește cum îi Zici 
ceva. R’ Tot una cu pămîntul — 
Nu îndrăznesc. 7) Ocolit pe stîn- 

• za! — Mijloc de apropiere... cla
sică. 8 De unul singur — Iubi
tul— Tanței. 9) O măsură luată 
din timp — Din inimă 1 10) Dra
goste — Zburdă primăvara. 11) 
Iubirea lui Eminescu — Acce
soriu Ia o serenadă (pl.).

EL ȘI E A ANECDOTE
VERTICAL: 1) Fără inimă! 

2) Măr — Nimfă a pădurii — 
Două în... duet! 3) Brățară (reg.) 
— La ureche (pl.). 4) Rugămin
te (înv.) — A visa (fig.). 5) A- 
vantaj la joc — Sună goarna — 
Arma lui Cupidon. 6) Titlu 
scurt 1 — Copil — Exclamație. 7) 
Podoaba leliței — Iubit de o ce
lebră „frizeriță". 8) Obraji îmbu
jorați (fig.) — Simțire. 9) I s-au 
aprins călcîiele — Poftim. 10) 
Sînt niște semne — Soluție pen
tru... ojă. 11) Enigma lor — Spa
lă rufele în familie.

Dicționar : GEA, ECO.
TOMA MICHINICI

Jntenționînd să se logo
dească cu o tînără actriță, un 
om de afaceri a cerut despre 
ea informații de la un birou 
de detectivi. Peste puțin 
timp, el a primit următorul 
răspuns:

„Mis. X. se bucură de o 
reputație excelentă, frecven
tează cea mai bună societate, 
trecutul ei este ireproșabil, 
însă, în ultimul timp, apare 
din ca în ce mai des în com(\ 
pania unui om de afaceri cu 
o reputație suspectă".

„Voi, femeile, aveți atîtea 
zile mari" și le enumera zîm- 
bind : de naștere, căsătorie, 
1 Martie, 8 Martie, Anul 
Nou... și pentru fiecare dintre 
ele trebuie să alegem cel mai 
frumos dar. Există, desigur, 
ceva adevăr în cele spuse, dar 
„Luna cadourilor" este desti
nată deopotrivă și bărbaților. 
Este luna tuturor. O pri
mă confirmare: magazinul 
„Original" — unitatea 53, 
în care expune I. S. „Se
lect". Sute de cravate și 
fulare își etalează fru
musețea nuanțelor și exe
cuției. Aici decid cumpără
toarele. Cel mai nou produs 
— spune tînăra Elisabeta 
Drăghici — șefa unității, sînt 
cravatele din poliester textu- 
lat cu denumiri ce le ampli
fică eleganța : Diolen, Come- 
liu. Colectivul a avut lăuda
bila inițiativă de a se apro-

*
X.

„Tîrgul de toamnă", „De
monstrațiile practice în ma
gazine cu obiecte de uz gos
podăresc", „Luna preparate
lor culinare", acțiuni deosebit 
de utile ce se circumscriu în 
modalitățile prin care comer
țul vine în întimpinarea cum
părătorilor, se prelungesc a- 
cum, în „Luna cadourilor". 
Decembrie înseamnă calenda
ristic 31 de zile și fiecare zi 
sute, mii de cadouri. Panou
rile, afișele, vitrinele — cărți 
de vizită ale spiritului gospo
dăresc și fanteziei — te invi
tă în magazine. Bogăția sor
timentelor, varietatea lor te 
pun în fața unei mari dileme: 
ce să alegi pentru cei dragi ?

CEL MAI FRUMOS CADOU

Se spune că dintotdeauna 
femeile au iubit podoabele. 
Poate de aceea magazinele 
specializate în artizanat și bi
juterii sînt în aceste zile cele 
mai solicitate. „Miorița" își 
primește oaspeții fără nici o 
clipă de răgaz, oferindu-le 
cele peste 1 000 de sortimen
te. Solicitările adresate Clarei 
Mladin, șefa unității, sînt ex
trem de diverse, ca și gustu
rile : un pisoi care toarce 
molcom, o fîntînă cu cum
pănă, o lustră din fier forjat 
sau lemn sculptat... Magazi

LUNA
nul a fost din timp aprovizio
nat. Cei mai mulți cumpără
tori preferă aplicele, sfeșnice
le cu luminări colorate, vaze
le, cupele, medalioanele 
și-ndeosebi păpușile purtînd 
costume naționale care repre
zintă toate regiunile țării. La 
„Artizanatul" din Calea Vic
toriei, la tonetele speciale din 
marile magazine cadourile 
circulă cu repeziciune de la 
vînzători la cumpărători.

Universalul „Victoria" — 
Geta Pană — șefă de etaj, 
ne informează că pentru a se 
satisface cerințele extrem de 
mari s-au înființat două noi 
tonete speciale pentru biju
terii și globuri. Ornamentele 
pentru masă și pentru pomul 
de iarnă, florile multicolore, 
trusele cu parfumuri, baticu
rile de toate genurile devin 
simbolul gîndurilor calde și 
sentimentelor pentru cei 
dragi. Acest reputat magazin 
este vizitat zilnic de peste 
50 000 de oameni; suma în
casată — circa 2 milioane lei. 
Iată succint, ce reprezintă 
aici „Luna cadourilor".

Un prieten îmi spunea, 
mai în glumă, mai în serios :

CADOURILOR
viziona și cu ciorapi 
elastici bărbătești, _____
astfel posibilitatea asortării 
cadourilor. Un alt argument 
în favoarea bărbaților îl con
stituie solicitarea pijamalelor 
Polidoros, Fabrino, Axente și 
Laurențiu, chiar și... băuturile 
fine și extrafine.

Aceeași afluență cunosc 
magazinele de încălțăminte. 
La „Romarta lux" din Calea 
Victoriei — există cadouri pe 
care nu le poți enumera în 
cîteva rînduri. Ar trebui to
tuși amintite cîteva cu cea 
mai mare „trecere" : pentru 
femei : pantofi din lac în toa

rte nuanțele, negru, bordo, si- 
clamen, alb, din imitație de 
crocodil (piele presată, lăcui
tă, combinată cu antilopă), 
pentru bărbați : încălțăminte 
modernă. Așadar, în această 
lună surprizele se adresează 
tuturor.

supra- 
oferind

IN LUMEA CELOR MICI

„La doi iepurași", „La trei 
ursuleți", la „Lumea copiilor" 
oriunde te vei duce ai senza
ția că te afli într-o lume de

basm, de poezie. Mamele aleg 
cu grijă, și multă competență 
darurile: rochițe în culori 
pastelate, bluze și fuste pe 
măsura gingășiei celor mici. 
Pretutindeni decorul este a- 
decvat acestora : vitrine cu 
jucării care se-nlănțuie in
tr-un dans ritmic, în interior 
ploaie de stele, de fulgi de nea 
în zîmbetul miilor de păpuși, 
în privirile calde ale anima
lelor de plastic sau catifea, în 
zgomotul specific al limuzine
lor, avioanelor, rachetelor și 
trenurilor în miniatură. La 
unitatea de încălțăminte 23 o 
nouă surpriză : cizmulițe albe 
pe care sînt prinse ghetuțe cu 
patine în miniatură. O bucu
rie în plus 1

...ȘI A ADOLESCENȚILOR

Pentru ei, comerțul oferă, de 
asemenea, o gamă largă de 
produse, confecții, încălță
minte, fulare, pantaloni și 
ghete de ski, treninguri su- 
praelastice, genți de voiaj, 
canadiene. Librăriile 
umplut rafturile cu 
truse de creioane și stilouri, 
ilustrate de o rară frumusețe.

și-au 
cărfi,

Magazinele vă așteaptă să 
alegeți cadourile preferate ; 
tricotaje din lină și p.n.a.» 
compleuri, pardesie, lengerie 
din mătase artificială, pălării, 
umbrele, articole de uz gos
podăresc : televizoare „Da
cia", radioreceptoare „Ma
maia", aspiratoare, lustre. Iu
bitorilor de muzică, mii de 
discuri.

„Luna cadourilor" are o 
notă aparte pentru anul care 
se apropie de sfîrșit. în mai 
multe magazine, „Adam", 
„Victoria", „București", „Eva" 
etc., se amenajează expoziții 
cu vînzare. Organizatorii s-au 
gîndit la ceva cu totul origi- ■ 
nai — expozițiile vor avea 
motto-uri : „Pentru tine", 
„De ziua ta". în acest caz 
alegerea va fi mai dificilă... 
Vor avea loc numeroase pre
zentări de modele. La „Ro
marta copiilor" se pregătește 
„Parada păpușilor", la „Victo
ria" „Decada eleganței", la 
„Eva" — „Parada eleganței". 
Față de toate acestea se cu
vine să numim „Luna cadou
rilor" — „Luna surprizelor" 
și să dorim ca ele să-și pre
lungească existența dincolo 
de filele calendarului anului 
1968.

LIDIA POPESCU
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r SOLEMNITATEA INMlNĂRII
UNOR DECORAȚII

(

La Consiliul de Stat a avut 
Ioc, vineri dimineața, solemni
tatea înmSnării unor înalte or
dine ale Republicii Socialiste 
România.

Distincțiile au fost înmînate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, acad. Ște
fan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului, acad- Miron Nicolescu, 
președintele Academiei, prof, 
dr. ing. George Bărănescu, 
membru corespondent al Aca
demiei, rectorul Institutului po
litehnic din București, prof. dr. 
ing. Oliviu Rusu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al ingi
nerilor și tehnicienilor, și Ni- 
colae Goldberger, director ad
junct al Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R.

Pentru merite deosebite în 
domeniul învățămîntului, știin- A 
ței, în activitatea de stat și ob- 
ștească, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 70 de ani, a fost con- a 
ferit ordinul „Steaua Republicii “ 
Socialiste România" clasa I-a 
tovarășului profesor Constantin 
Dinculescu, membru corespon- 9 
dent al Academiei, președintele 
Consiliului Național al ingine
rilor și tehnicienilor. A

Pentru îndelungată activitate w 
revoluționară, cu prilejul împli
nirii vîrstei de 70 de ani, to- A 
varășului Gheorghe Velcescu ™ 
i-a fost acordat ordinul „23 Au
gust" clasa a H-a.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu A 
i-a felicitat călduros pe cei de- " 
corați, urîndu-le sănătate și 
viață îndelungată.

Cei decorați au exprimat mul- W 
țumiri de recunoștință pentru 
distincțiile conferite, expresie 
a prețuirii pe care partidul și A 
guvernul o acordă celor ce și-au 
pus întreaga activitate în sluj
ba construcției socialiste.

(Agerpres) “

► PLECAREA DELEGAȚIEI P.S.I.U.P.
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala delegația Partidului Socia
list Italian al Unității Proletare, 
formată din tovarășii Tullio Vec- 
chietti, secretar general al 
P.S.I.U.P., și Pino Tagliazucchi, 
membru al Comitetului Central, 
șeful Secției Externe a C.C. al 
P.S.I.U.P., care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului

Comunist Român, a făcut o vizită 0 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost conduși de 0 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, _ 
al Prezidiului Permanent, secre- 0 
tar al C.C. al P.C.R,. Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 0 
al P.C.R., de activiști de partid.

HOCHEI

• Patinoarul arti
ficial din parcul „23 
August" va găzdui 
astă-seară de la ora 
18 meciul internațio
nal de hochei pe 
gheață dintre repre
zentativele de tineret 
ale României și R. D. 
Germane. Duminică, 
de la aceiași oră, cele 
doua echipe vor sus
ține meciul revanșă.

• Astăzi și dumini
că, la Rostock și Ber
lin au loc întîlnirile 
de hochei pe gheața 
dintre primele selec
ționate ale României 
si R. D. Germane.

REVISTA „VINATO- 
RUL Șl PESCARUL 
SPORTIV" LA-------

ANI
20 DE

apărut 
revista

aducă o 
tot mai 
la buna 
a vînatu-

sportiv" să 
contribuție 
însemnată 
gospodărire 
lui și peștelui, impor
tantă bogăție a țării, 
la răspîndirea și prac
ticarea unor sporturi 
îndrăgite de mase, la 
popularizarea 
settlor patriei

frumu- 
noastre.

ATACABONAVENA 
TITLUL MONDIAL

clarat că el urmează 
să-l întîlnească pe 
Clay, deoarece Fra
zier nu-i va rezista 
decît cîteva reprize. 
Bonavena se antre
nează de zor avînd 
ca principal consilier 
pe fostul campion 
mondial al greilor Ro
cky Marciano, care 
s-a retras neînvins 
din ring.

ANCHETA
NOASTRĂ

Vineri a sosit în Capitală o 
^Llegație de activiști ai P.M.S.U., 

condusă de tovarășul Jozsef Ba- 
lint, șef de secție la C.C. al 
P.M.S.U., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., va face o vizită de 
schimb de experiență în Româ
nia.

zită în țara noastră. La sosire în 
Gara de nord, delegația a fost în- W 
tîmpinată de Mihail Stoica, vice
președinte. Nicolae Irimie secretar a 
al U.A.S.R. w

Vicepieședintele Consiliului de 
Miniștri, Iosif Banc, a primit vi
neri după-amiază pe ministrul 
industriei forestiere și economiei 
apelor al R.S. Cehoslovace, Ha- 
nus Julius, care se află în vizită 
în țara noastră.

Cu acest prilej au fost discutate 
unele aspecte ale colaborării în
tre cele două țări, în domeniile 
economiei forestiere și economiei 
apelor.

Cu prilejul sărbătorii na
ționale a Finlandei — aniver- 
sarea a 51 de ani de la proc- A 
lamarea independenței — 
ambasadorul acestei țări la 
București, Kaarlo Veikko Ma- RP 
kela, a oferit vineri o recep
ție. A

Delegația Comitetului Păcii a 
din R. P. Bulgaria, care la in- ” 
vitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, a făcut A 
o vizită în țara noastră a pă
răsit vineri seara Capitala. Din 
delegație au făcut parte Ivan- 
ka Nikolova, președinta Comi
tetului județean Pernik de 
luptă pentru pace și Gheorghi 
BakaloV, vicepreședinte al 
miletului pentru pace al 
șului Sofia.

Vineri a sosit în Capitală dele
gația Uniunii studenților univer
sitari din Slovacia, condusă de 
Baltazar Duben, prședinte care 
la invitația Uniunii Asociației Stu- 

' der^cr din România face o vi-

DOMNUL NU MÂ CONTRAZICE

Co- 
ora-

(Urmare 
din pag. I)

Atunci vin și ma
rile idei reforma
toare. Clasoarele tre
buiesc așezate de la 
dreapta la stingă, nu 
invers că așa a vă
zut el nu știu pe 
unde. Cere un eovor 
și patru scaune, se 
Încuie cu yale și nu 
lese patru zile. Tine 
ședințe cu cel mai 
apropiați șl nu te 
mai consultă. S-a 
terminat cu „Ce mai 
faci ? Da soția ? Ai 
văzut ucigaș

simbrie ?“ A început 
războiul de 30 de 
ani și poți să fii si
gur că de-aîei de 
unde ești n-o să 
mai capeți pensie. 
Peste o lună, două 
o să se constate că 
ai săvîrșit grave a- 
bateri în serviciu, 
peste alte șase ti se 
va aminti că ai uitat 
deschis un sertar 
secret. dar cite nu 
se pot inventa ?

Domnul Nu
contrazice nu-țl ce
re decît un fleac. A 
spus el că Baronul

mă

u 
o 
ai

Cu nr. 12 
luna aceasta, 
„Vînătorul și Pescarul 
sportiv" a împlinit 20 
de ani de la apariție. 
Peste 500 de cola
boratori — oameni de 
știință, scriitori, tună
tori și pescari sportivi 
— au contribuit ală
turi de un colectiv re
dacțional de speciali
tate, la editarea ace
stei reviste așteptate 
lunar cu interes de 
cititori' care activea
ză în diferite do
menii de activita
te. Drumul parcurs 
de revistă în acești 
ani exprimă hotărîrea 
și eforturile lucrăto
rilor, colaboratoriloi 
și corespondențiloi 
revistei de a face ca 
„Vînătorul și Pescarul

La 10 decembrie, 
la Philadelphia, cam
pionul mondial de 
box la cat. grea Joe 
Frazier, recunoscut 
de forurile sportive 
a 5 state americane, 
își va pune centura 
în joc în fața argen- 
tineanului Oscar Bo- 
navena. Cei doi bo
xeri s-au mai întîlnit 
acum doi ani la New 
York, victoria reve
nind la puncte lui 
Frazier. Cu toate că 
a cîștigat Frazier a 
trecut prin clipe gre
le, fiind expediat și 
la podea. El a moti
vat ca Bonavena l-a 
lovit cu capul și că 
în meciul de la 10 
decembrie.îi va... ad
ministra o înfrîngere 
înainte de limită. Ma
nagerul lui Frazier 
speră ca elevul său 
să-l întîlnească anul 
viitor pe Cassius Clay. 
Este foarte posibil ca 
Clay sa reprimească 
licența de boxer. A- 
cest lucru va fi hotă- 
rît peste scurt timp, 
deoarece fostul cam
pion mondial a înain
tat un apel la Curtea 
Supremă. La rîndul 
său, Bonavena a de-

CEL MAI BUN 
SPORTIV 

AL ANGLIEI
• Cunoscutul atlet 

englez David Heme- 
ry, campion olimpic 
la Ciudad de Mexico 
în proba de 400 m 
garduri, a fost desem
nat de ziariștii din 
țara sa cel mai bun 
sportiv al anului din 
Anglia. Pe locul doi 
s-a clasat campionul 
mondial de automobi
lism Graham Hill.

• Cunoscutul sprin
ter japonez Hideo 
Lijima, cronometrat 
pe 100 m plat cu 
timpul de 10”l/10 a 
anunțat că abando
nează definitiv atle
tismul. El a semnat 
contractele cu o e- 
chipă profesionistă de 
baschet din Tokio. 
Este pentru prima 
oară cînd un sprinter 
devine jucător profe
sionist de baschet.

• Selecționata de 
box (tineret) a Italiei 
va întîlni la 15 de
cembrie, la Kattowice, 
echipa de tineret a 
Poloniei în cadrul tur
neului final al compe
tiției „Cupa Europei"

Cu antrenorii N. NEDEF și E. TROFIN despre meciul: România — R. D. Germană
la handbal masculin

PENTRU FETE

DIN NOU 0 PARTIDĂ DE MARE

ATRACȚIE LA FLOREASCA
Despre cea de-a 5 a partidă pe care o susține astăzi, tn- 

cepind de la orele 19, prima reprezentativă la handbal mas
culin a țării noastre în compania valoroasei naționale a 
R. D. Germane, ne-au vorbit antrenorii N. NEDEF și E 
TROFIN, care se ocupă de pregătirea sportivilor români.

— Fără nici o ezitare, trebuie 
să declarăm că reprezentativa 
R. D. Germane, care a obținut 

• și ea o victorie în fața cam
pionilor mondiali — este una 
dintre cele mai valoroase for- 

• mâții din lume — susține an
trenorul Eugen Trofin. Deși n-a 
reușit nici o dată să cîștige un 
titlu suprem, această echipă 
are un palmares impresionant. 
Puține sînt echipele care se 
pot mîndri cu victorii în fața 

A redutabilei formații germane. 
Este, credem, suficient să 
reamintim că între ultime
le două ediții ale C. M., 

A handbaliștâi Republicii De- 
mocrate Germane nu au cu
noscut înfrîngerea. Rezultatul 

• de egalitate realizat de națio
nala noastră la ultima ediție a 
C. M. a scos această puternică 

• echipă din lupta pentru titlul 
suprem. Echipa R.D.G, practi
că un handbal de clasă, este 

_  excelent pregătită fizic, are o 
A apărare avansată și agresivă, 

iar în atac dispune de o re
marcabilă forță de sut, combi- 

— fund aii
cu acțiuni tactice bine gindite. 
Este o formație solidă, alcă-

Sfîntul, spune, 
fel. Ce te costă ? 
să ai liniște, o să 
un șef ca o caramea, 
o să capeți prime, 
o să fii trimis la 
Sinaia san la Mama
ia și dacă asculți a- 
tent și-ți dai seama 
eă dinsulul de fapt 
l-a plăcut și mal 
mult Evadatul și-l 
flatezi cînd trebuie 
te trezești și intr-o 
deplasare peste ho
tare.

Strică ? N« strici...
Eu tft spun. A națiile rapide

eentra- C J acțiuni tac

tuită din jucători cu o bogată 
experiență competițională și 
internațională. Cu mici excep
ții — echipa de la ultima edi
ție a C. M. din Suedia : FRAN
KE, FRIESKE, RANET, EIC- 
HORN, GANSCHOW, LAN- 
GOF. GERNHOFER, BOLTS- 
CHEW, PETZOLD, ZIMMER
MANN, ZORNAK, KOST, LAC- 
KENMACHER și KOHRIG.

— Experimentărilor handba
liști din R.D.G. — intervine an
trenorul Nicolae Nedef, vom 
opune o echipă care, din pă
cate, pe cît este de tânără pe 
atât de inconstantă. Dorim și 
credem că jucătorii noștri vor 
etala o dîrză rezistență, evo- 
luînd într-o partidă care le 
poate consacra. întrucîtva. va
loarea, confirmând ultimele re
zultate bune. Dar, pentru a- 
ceasta e nevoie ca elevii pe 
care-i instruim să dea dovadă 
de mai multă maturitate, e ne
voie să pună în practică. în 
timpul jocului, combinațiile e- 
xersate în orele afectate pregă
tirii. antrenamentelor. Meciul 
de astăzi face parte din boga
tul program din actualul sezon 
care ne va oferi posibilitatea

nominalizării unor handbaliști 
în vederea alcătuirii lotului 
pentru viitoarea echipă care ne 
va reprezenta ’ 
1970 din Franța. După cum se 
poate observa, 
pentru acțiunea noastră am a- 
les cele mai bune echipe de 
pe continent. Am întîlnit, pînă 
acum, reprezentativele R.S.C., 
Iugoslaviei, iar în continuare 
vom întîlni selecționatele R.D.G. 
și R. F. a Germaniei. Dorim ca 
la viitoarele competiții oficia
le (Campionatul mondial și O- 
limpiada din 1972 de la Miin- 
chen) să avem la dispoziție un 
lot omogen cu jucători de va
loare, într-o formă foarte bună. 
Din dorința de a uni toate for
țele în vederea îndeplinirii a- 
cestui țel, s-a apelat și la ser
viciile antrenorului emerit 
Vlase Oprea, de Ia clubul Di
namo, apreciat tehnician care, 
începînd de la acest meci va 
face parte din colectivul de pre
gătire al reprezentativei mascu
line de handbal. Vom utiliza, 
în această întâlnire, următorul 
lot : PENT. BOGOLEA. GRU
IA, MARINESCU, POPESCU, 
GORAN, OATU, NTCA. SA- 
MTNGI. LICr. MOLDOVAN, 
CHICID. GUNEȘ. Jucătorii sub- 
liniați vor începe partida.

la C. M. din
ca adversari

Interviu luat de 
VIOREL PAVNESCU

BIBLIOGRAFIE" CU
SPECIFICUL LOCAL -- O

DESPRE

DESPRE

BĂIEȚI

PENTRU BĂIEȚI

1. Cu cine preferi să te împrietenești: cu o 
fatâ sau cu un băiat?

1. Cu cine preferi să te împrietenești : cu o 
fată sau cu un băiat?

2. După fine, ce calități i se cer unui prieten 
bun (unei prietene bune) ?

2. După tine, ce calități i se cer unui prieten 
bun (unei prietene bune) ?

3. Ce defecte crezi că au băieții ? 3. Ce defecte crezi că au fetele ?

4 Crezi în superioritatea băieților? Din ce 
punct de vedere : putere, rezistență fizică, in
teligența, curaj etc.?

4 Crezi în superioritatea băieților ? Din ce 
punct de vedere : putere, rezistență fizică, in
teligență curaj etc. ?

5. Te-a bătut vreodată (împins, lovit, tras de 
păr etc.) un băiat ? Și de ce ? Povestește pe 
Scurt întâmplarea.

5. Ai bătut vreodată (împins, lovit etc.) o fa
tă ? Și de ce ? Povestește pe scurt întâmplarea.
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6. Ai frați, surori ? Cili și de ce vîrstâ ? 6. Ai frafi, surori? Cîîi și de ce vîrstă?

7. Cu care dintre ei te împaci mai bine ? Și 
de ce ? 7. Cu care dintre ei te împaci mai bine? Și 

de ce ?

8. Dinfre părinți, pe care-l socotești mai prie
tenos față de tine : mama, tata ? Căruia dintre 
ei i-ai încredința un secret grav, important? 
Și de ce lui și nu celuilalt ?

8. Dinfre părinți, pe care-l socotești mai prie 
tenos față ae fine : mama, tata ? Căruia dintre 
ei i-ai încredința un secret grav, important ? 
Și de ce lui și nu celuilalt?

9. Cu care dintre părinți ai vrea sâ semeni 
la maturitate ? Și de ce vrei să semeni cu unul, 
și nu vrei sâ semeni cu celâlalt ?

9. Cu care dintre părinți ai vrea sâ semeni 
la maturitate ? Și de ce vrei sâ semeni cu unul 
și nu vrei sâ semeni cu celălalt?

10. La ce vîrsfâ crezi că apare, pentru prima 
datâ, dragostea ?

11. Sînt fetele mai serioase, la aceeași vîrstâ 
cu băieții, decif ei ?

«

12. Timiditatea ține oare de sex sau de ce 
anume ?

10. La ce vîrstâ crezi că apare, pentru prima 
datâ, dragostea ?

11. Sînt băieții mai serioși, la aceeași vîrstâ 
cu fetele, decît ele?

12. Timiditatea fine oare de sex sau de ce 
anume ?

i

A vorbi despre activitatea tu
ristică generală (și totală) a or
ganizațiilor U.T.C. din județul 
Vrancea, despre acțiunile inițiate 
de către comisia de turism a co
mitetului județean U.T.C. în
seamnă a efectua o înșiruire ele 
date și locuri, deșfășurate statis
tic pe suprafața cîtorva pagini. 
Or; nu este în intenția noastră 
și nici util o astfel de socoteală. 
Ne vom opri, de aceea, asupra 
unui singur aspect — care dă, de 
altfel, și titlul articolului — a- 
supra modului în care organiza
țiile U.T.C. din acest județ au 
înțeles să fructifice ceea ce, în- 
tr-un cuvînt, numim specific 
local.

Spunînd Vrancea, spui pămînt 
cu rezonanță de baladă și veșni
cie, trup din trupul țării, „picior1 
de plai“ colorat cil relief pe mă
sura acestor oameni care totdea
una, dar mai ales în anii din 
urmă, s-au străduit — și au reu
șit — să facă din el o adevă
rată „gură de rai". Spunînd Vran
cea, spui istorie — și istorie în 
limba noastră înseamnă vitejie 
și luptă și victorie, spirit de 
dreptate și adevăr, înseamnă 
Ștefan cel Mare urmat de fiii 
Vrîncioaiei în impetuosul asalt 
phoenixian, înțelepciunea lui Moș 
Ion Roată, dîrzenia cu care ro- 
țnânii au scris pe cîmpurile Mă-

VASTE POSIBILITĂȚI
rășeștilor cu trupurile lor „Pe 
aici nu se trece !“« •

lată, dar, o primă „bibliogra
fie", păstrată dincolo de tratate, 
în memoria oamenilor acestor 
locuri, transmisă, crez și imbold, 
din generație în generație. De a- 
ceea, o primă dovadă a cuvin
telor elogioase ce se vor expuse 
aici o constituie tocmai atenția, 
sensibilitatea cu care organiza
țiile U.T.C., tînăra generație 
vrînceană s-au aplecat spre cu
noașterea acestei istorii, a locu
rilor, oamenilor și faptelor lor. 
Dacă adăugăm la aceasta capa
citatea și priceperea comitetului 
județean U.T.C., a comisiei de 
turism, dorința de continuă per
fecționare în realizarea unui ast
fel de deziderat avem, sugestiv, 
tabloul preocupărilor de ordin 
turistic aici.

Concret, activitatea a 
printr-o largă consultare 
rilor asupra traseelor și 
velot turistice pe care 
doresc, cu precădere, să

început 
a tine- 
obiecti- 
aceștia 

____ r _________ le vizi
teze. Sondajul a oferit comisiei de 
turism o însemnată și bogată 
sursă de informații, care a fost 
valorificată în excursiile și dru
mețiile organizate pînă acum și 
de care se va ține seama și la 
alcătuirea planurilor pentru lu-

nile viitoare. Știind că există ti
neri care nu-și cunosc încă sufi
cient de bine județul, comisia de 
turism a făcut pentru ei excursii 
în cele mai frumoase locuri din 
Vrancea, la Soveja și Lepșa, la 
Năruja, Odobești, Jariștea, tinerii 
de la sate fiind călăuziți la reali
zarea unor drumeții, pe distanță 
scurtă, spre diferite locuri de a- 
grement sau pitorești.

Concepînd noțiunea de turism 
nu numai ca posibilitate de des
tindere, ci și de petrecere in
structivă a timpului liber — cu 
un rol educativ bine determinat 
— comisia de turism a organizat 
excursii cu temă în locuri de in
teres istoric, literar, folcloric etc. 
Astfel, peste 10 000 de tineri au 
vizitat muzeele din Focșani — 
„Unirea", de științe naturale și 
de etnografie — primind infor
mații ample despre evenimentele 
memorabile petrecute în județ, 
despre istoria și obiceiurile aces
tor locuri. La Mărășești, pe pla
toul din fața Mausoleului, vete
rani din primul război mondial 
s-au întîlnit cu aproximativ 3 000 
de elevi din județ, evocînd cu 
acest prilej faptele glorioase ale 
acestei bătălii. Totodată, au fost 
organizate acțiuni turistice cu 
temă — gen ștafetă — la care

fi-au participat peste 7 000 de 
neri de la sate, pe itinerant cu- 
prinzînd muzee, case memoriale, 
monumentele și mausoleele eroilor 
căzuți la Mârășești, M artiști și 
Soveja. Duminică de duminică, 
numeroși alți tineri s-au perindat 
prin fața monumentului domni
torului loan Vodă cel Cumplit 
de la Jiliștea ori s-au aplecat cu 
emoție și respect asupra mărtu
riilor păstrate în casa memorială 
a poetului Ion Vlahuță de la 
Dragosloveni. Casa vestitului Moș 
Ion Roată din Cîmpuri a fost un 
alt punct de mare atracție pentru 
tineri. Ea este îngrijită și între
ținută de către tineri și credem 
că nu există obiectiv turistic la 
care organizațiile U.T.C. să nu 
fi participat, prin acțiuni volun
tare, lâ punerea lui în valoare. 
Tinerii au fost, de asemenea, și 
principalii autori — nu numai în 
calitate de excursioniști — ai ce
lor două tradiționale festivaluri 
anuale ale cîntecului, dansului și 
portului popular de la Soveja și 
Năruja.

O mențiune se cuvine acor
dată comisiei de turism și în 
ceea ce privește eforturile depu
se pentru înființarea unor cercuri 
turistice în marile organizații 
U.T.C., acolo unde pasiunea ti-

t-a conpugat armonios cu 
hune condiții materiale oferite. 
Feste 10000 de tineri au parti
cipat la acțiunile inițiate de a- 
ceste cercuri, dintre care eviden
țiem pe cel al organizației U.T.C. 
de la Fabrica de confecții-Foc- 
șani, antrenînd tinerii în excursii 
organizate pe Valea Prahovei, 
Slănic, Măgura Odobeștilor, 
Complexul C.F.R. Adjud, co
munele Movilița, Dumitrești, Vi
dra. Garoafa și altele.

Aminteam la începutul acestor 
însemnări despre sensibilitatea, 
priceperea și pasiunea cu care 
organizațiile U.T.C., comisia ju
dețeană de turism au înțeles să 
se aplece asupra bogatei „biblio
grafii" oferite de minunata Țară 
a Vrancei, să valorifice cît mai 
deplin această bogăție. Faptul nu 
înseamnă, însă, un proces înche
iat. în atenția comitetului jude
țean U.T.C. stă preocuparea pen
tru continua perfecționare a ca
drelor care răspund de activita
tea turistică, pentru a face din 
comisia de turism un organism 
specializat al organizației U.T.C. 
In relativ scurtul interval de timp 
au avut, astfel, loc două instruiri 
ale membrilor comisiei de turism 
(care pe lingă activiștii salariați, 
cuprinde încă 28 de tineri capa
bili, lucrători în diverse domenii 
de activitate) cu prilejul cărora 
s-au efectuat schimburi de pă
reri cu diverși specialiști, în des
coperirea celor mai propice și efi
ciente forme și metode de acțio
nare. Un permanent și util dia
log a fost întreținut cu Biroul 
de Turism pentru Tineret, din 
partea căruia comisia a primit 
materiale și indicații folositoare.

Iată, așadar, convingerea care 
înlesnește prefigurarea unui fru
mos profil al activităților turis
tice viitoare, bazate, dincolo de 
pasiune, pe o experiență deja 
cîștigată, pe o tradiție în for
mare.

I. andreițA

13. Dar sensibilitatea?
13. Dar sensibilitatea?

14. Ai încercat vreodată, dorind că intri în 
vorbă cu un băiat, sentimentul câ poți sâ pari 
ridicolâ ? Sau ce anume te-a împiedicat sâ dai 
curs dorinței inițiale ?

14. Ai încercat vreodată, dorind sâ intri in 
vorba cu o fată, sentimentul câ poți sâ pari 
ridicol ? Sau se anume te-a împiedicat sâ dai 
curs dorinței inițiale ?

15. La ce vîrstâ crezi câ trebuie sâ se câsă*  
toreascâ fata și la care bâiatul ?

16. în raport cu evoluția tehnico-științifica a 
omenirii, cine crezi că-i mai dotat — în per- 
spectivâ — sâ urmeze căile dezvoltării socie
tății ? Fata ? Bâiatul ?

17. Socotești câ exista și profesiuni nepotri 
vite pentru fete, ca și profesiuni nepotrivite 
pentru băieți ? De ce ?

15. La ce vîrstâ crezi câ trebuie sâ se căsă 
toreascâ bâiatul și la care fata ?

16. în raport cu evoluția tehnico-științifica o 
omenirii, cine crezi câ-i mai dotat — în per 
spectivâ — să urmeze căile dezvoltării socie 
tații ? Fata ? Bâiatul ?

17. Socotești câ există și profesiuni nepotri 
vite pentru băieți, ca și profesiuni nepotrivit 
pentru fete ? De ce ?

18. Cînd te distrezi, în general, mai bine : în 
compania unui băiat sau în compania unei fete? 
Și de ce ?

18. Cînd te distrezi, în genera), mai bine : iî 
compania unei fete sau în compania unui băiat 
Și de ce ?
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Intervenția reprezentantului român

in Comitetul Politic
NEW YORK. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : în Comitetul Politic 
special al Adunării Gene
rale continuă dezbaterile pe 
marginea raportului Comisarului 
general al Oficiului Națiunilor 
Unite pentru ajutorarea refu- 
giaților palestinieni.

Subliniind în intervenția sa că 
„reglementarea problemei refu- 
giaților constituie un factor im
portant al stabilității politice în 
regiune", reprezentantul Româ
niei, Ion Duma- a arătat că 
„delegația română nu poate îm
părtăși punctul de vedere care 
tinde să limiteze problema nu
mai la aspectele sale umanitar- 
economice și să canalizeze efor
turile de găsire a unei soluții 
în acest context. Așa cum s-a 
mai arătat, delegația română 
este profund convinsă că rezol
varea acestei probleme este le
gată de restabilirea păcii în O- 
rientul Apropiat. Considerăm că 
Interesele popoarelor din Orien
tul Apropiat cer imperios ca în

această zonă să existe relații 
normale de conviețuire și cola
borare, să se rezolve probleme
le divergente, asigurîndu-se re
tragerea trupelor din teritoriile 
ocupate, respectarea securității 
și independenței fiecărui stat din 
regiune".

„După părerea delegației ro
mâne — a declarat reprezen
tantul României — a sosit timpul 
să fie concentrate toate efortu
rile pentru a se aborda proble
ma refugiaților cu toată răspun
derea și într-un spirit realist, în 
vederea unei rezolvări pe baze 
trainice. în mod necesar, aceas
tă rezolvare își va putea găsi lo
cul în condițiile în care raportu
rile dintre state vor evolua spre 
diminuarea treptată a tensiunii, 
spre crearea 
ce soluțiilor 
structive".

unui climat propi- 
echitabile și con-

de rezoluție, prinUn proiect . . _
care se recomandă proclamarea 
anului 1970 drept .,An interna
țional al educației'1, a fost a- 
doptat în Comitetul economic și 
financiar al Adunării generale.

Caldera sau Barrios?
La șase zile după alegerile prezidențiale, in Venezuela 

continuă să se mențină o atmosferă de incertitudine în le
gătură cu persoana viitorului președinte al țării.

Candidatul partidului de- 
mocrat-creștin (de opoziție), 
Rafael Caldera, continuă să 
dețină un avans față de re
prezentantul . partidului guver
namental „Acțiunea democra
tică", Gonzalo Barrios. Dar, 
‘după numărătoarea oficială 
a peste 3 milioane de buletine 
de vot, diferența s-a redus la 
numai 28 000 de voturi.

Această incertitudine ali
mentează zvonuri din cele mai 
diverse. Potrivit agenției 
France Presse, anumîți obser
vatori din Caracas apreciază 
că actuala situație este propi-

al 
a

Centrul administrativ 
Universității din Bristol 
fost ocupat de studenți care 
protestează împotriva hotă- 
rîrii conducerii universită
ții de a nu îngădui colegilor 
lor înscriși la diferite fa
cultăți aflate în alte cartie
re ale orașului să aibă ac
ces în noile clădiri ale uni
versității.

Poliția, care a fost che
mată la fața locului, a a. 
nunțat că nu va interveni.

ce unei lovituri de stat. Pe de 
altă parte însă, ministrul apă
rării, generalul 
rencio Gomez, 
în mai multe 
rolul forțelor 
de a apăra constituția 
de a fi credincioase oricărui 
guvern ieșit în urma alegeri
lor. La rîndul său, ministrul 
de interne, Reinaldo Leandro 
Mora, a declarat joi, în cadrul 
unui interviu televizat, că 
guvernul, armata și poporul 
vor respecta rezultatele ale
gerilor.

Dacă pînă acum opoziția 
acuza guvernul de întîrzierea 
publicării rezultatelor, în pre
zent rolurile par să se fi inver
sat. Partidul de guvernămînt 
„Acțiunea democratică", a acu
zat pe vicepreședintele Consi
liului electoral suprem, Armin- 
tin Borjas, că a dat prioritate 
publicării rezultatelor favora
bile lui Rafael Caldera, lăsînd 
să se creeze impresia că aces
ta va ieși învingător în ale
geri. Consiliul electoral este 
acuzat că nu a publicat rezul
tatele din statele Anzoategui, 
Monagas și Sucre, unde par
tidul de guvemămînt dispune 
de un mare număr de susțină
tori. Nu este exclus, apreciază 
observatorii politici, ca pînă 
la publicarea rezultatelor de
finitive ale alegerilor de du
minică locurile între Rafael 
Caldera și Gonzalo Barrios să 
se inverseze.

Ramon Flo- 
a , subliniat, 
rînduri . că 

armate este
Și

□ a □

La Libreville a fost dat 
publicității un raport ofi
cial în legătură cu situația 
învățămîntului din Gabon. 
După cum se arată in acest 
document, în rețeaua de în- 
vățămînt a țării sînt cu
prinși 90 000 de elevi, care 
au la dispoziție aproxima
tiv 647 de școli. în afară de 
acestea funcționează 54 de 
centre de alfabetizare, 10 
colegii, 12 centre de învăță- 
mînt profesional, 4 institute 
etc.

Facultatea de drept din 
Madrid a fost închisă joi 
seara pe o perioadă nede
terminată. Această măsură 
a fost luată de rectorul u- 
niversității madrilene ca 
urmare a tulburărilor stu
dențești care nu au contenit 
de la începutul anului 
versitar.

în fața ambasadei 
Bonn a Coreei de sud 
vut loc joi o demonstrație 
a studenților în semn de 
protest împotriva condam
nării mai multor intelectu
ali sud-coreeni răpiți din 
R.F.G. anul trecut de ser
viciile secrete. Demonstrații 
similare s-au desfășurat și 
în alte centre universitare 
vest-germane. (Curtea de a- 
pel din Seul a condamnat 
joi 12 persoane Ia moarte 
sau închisoare sub acuzația 
de a fi acționat împotriva 
actualului regim din Co
reea de sud. Printre cei con
damnați se află cinci inte
lectuali care au predat în 
diverse instituții de învăță- 
mînt superior din R.F.G. 
înainte de a fi răpiți și «luși 
cu forța în Coreea de sud).

Ministerul de externe 
vest-german a făcut cunos
cut că este „indignat" de 
sentințele pronunțate Ia 
Seul și a rechemat amba
sadorul R.F.G. în Coreea de 
sud pentru consultări. Un 
purtător de cuvînt al minis
terului a declarat că guver
nul de Ia Bonn va Încerca 
să obțină anularea sentin
țelor sau reducerea pedep
selor.

ITALIA. — Aspect din cursul unei demonstrații protestatare desfășurata în orașul Avola

Zvonuri privind
o eventuală

remaniere
la Londra

SCHIMB DE MESAJf
goiwi

Înaltul comisar britanic le 
Lagos, Dac id Hunt, a înmlnat 
un mesaj din partea primului 
ministru al Marii Britanii Ha
rold Wilson, șefului guvernului 
federal nigerian, generalul Ya- 
ktibu Gowon. După cum re
latează agențiile de presă, cu 
țoale că textul mesajului, cart 
constituie un răspuns la o 
scrisoare transmisă de genera
lul Gowon primului ministru 
englez, nu a fost dat publici
tății, se apreciază că gucemul 
britanic și-ar fi reafirmat ho- 
tăfîrea de a continua licraxea 
de arme către Nigeria. Comi
sarul federal nigerian pentru 
afacerile externe, Okoi Arip- 
ko, yi-a exprimat satisfacția 
față de mesajul lui Wilson. El 
a precizat că gucemul de la 
Lagos consideră unitatea sta
tului nigerian și menținerea 
structurii federale drept 
condiții prealabile oricăror 
convorbiri în vederea restabi
lirii păcii în această țară.

Un grup de 
precum și 

care lucrează 
Organizația 

țiunilor Urâte, au dat pu
blicității un raport dcâtust pe 
baza cercetării la fața locuîxji, 
in care dezmint că iorțeie fe
derale nigeriene ar fi ccmis a- 
trocități imoctrica populației 
biafreze. Observatorii au tort- 
statat că autoritățile federale 
,J2U încercai să cină ia au
tor tuturor persoanelor cert 
au acut de suferit de pe urate 
războiului c

militari 
cialiști 
Ungă 
țiunilor

HILSOU

observatori 
spe- 

pe 
Na-

Klondyke a reînviat
O Pe urmele căutătorilor de aur O Bogăfii

smulse pămintului • Petrol fi... hochei

DECLARAȚIA M.A.E.
AL R. D. VIETNAM

r_se

r.e al 
xirită- 

s_t 
ii de

dintre președintele Nguyen Van 
Thieu și ambasadorul S.U.A. la 
Saigon, Ellsworth Bunker, în le
gătură cu poziția regimului sai- 
gonez față de tratativele de la 
Paris.

\ ineri după-amiază, Bui Diem, 
a avut o întrevedere cu Cyrus 
Vance, adjunct al șefului delega
ției americane.

LONDRA 6 (Agerpres). — 
Corespondentul din Londra 
al agenției France Presse re
latează că zvonurile privitoa
re la eventuala demisia a mi
nistrului finanțelor, Jenkins, 
s-au intensificat. In ipoteza că 
ele se vor adeveri, atunci pri
mul ministru Wilson va fi ne
voit să procedeze la o nouă 
remaniere de guvern.

Posibilitatea unor înlocuiri 
în actualul guvern laburist 
este legată de actualul stadiu 
al dificultăților prin care tre-, 
ce lira sterlină, la un an după 
efectuarea devalorizării. Vi
neri, s^a înregistrat cursul cel 
mai scăzut al lirei sterline la 
bursele de la Londra șl de la 
Frankfurt pe Main, din ultimul 
an, și abia la prfnz acest curs 
a cunoscut o oarecare „înviora
re"., Ca de obicei, Banca An
gliei a intervenit vînzînd din 
rezervele sale pentru a obține 
o redresare a cursului; dar, 
așa cum s-a văzut în trecut, a- 
semenea măsuri nu au decît 
un efect momentan și ele nu 
pot înlătura tendința generală 
legată în continuare de difi
cultățile balanței de plăți defi
citară a Marii Britanii.

Angola: bogăfii

Bârbati în șube masive scormonesc prin zăpezile nordului ca
nadian în câutare de comori. în regiunea Coppermine, de-a 
lungul fluviului cu același nume, în apropierea Cercului Polar, 
echipe de geologi au depistat deja zăcăminte mari de ura
niu, cupru, asbest, aur și argint.

La Cercul Polar, în regiunea 
Baffinland continua sondajele 
geologilor pentru evaluarea e- 
xactâ a unui fabulos zâcâmînf 
de fier cere ar putea fi cel 
mai mare de pe Terra. în zona 
arctica și în delta fluviului 
Mackenzie se înalta una după 
alta sondele de foraj petrolier. 
Acolo, în împărăția ghețurilor 
și a tundrei (care acoperă ju
mătate din uriașul teritoriu al 
Canadei, dar care e locuită 
doar de 100 000 din cei 20 de 
milioane de canadieni) este în 
curs de desfășurare ceea ce 
presa din Ottawa denumește 
„adevărata descoperire a nor
dului canadian".

în urmă cu un secol, mii de 
aventurieri, minați de febra au
rului au luat drumul nordului 
înghețat. Nu mai puțin de 28 000 
de oameni au yenit în 1896 în 
regiunea Klondyke, din apro- 
fiierea zonei arctice. în șase 
uni a și apărut pe hartă oră-

căminte masive de minereu fe
ros cu un conținut de fier de 
75—80 procente I Nu s-a stins 
încă ecoul detectării acestei 
comori, realmente fabuloase și 
geologii canadieni scontează 
pe o nouă epopee senzaționa
lă. Tn iulie a.c., au fost desco
perite, pe teritoriul S.U.A., în 
vaste regiuni din Alaska, la 
granița cu Canada, zăcăminte 
de petrol evaluate a fi, de de
parte, cele mai mari de pe te
ritoriul Statelor Unite. După a- 
precierea specialiștilor, zăcă
mintele de „aur negru*  se în
tind departe, de-a lungul re
giunilor nordice canadiene, tre- 
cînd prin delta fluviului Mac
kenzie și pînă la arhipelagul 
arctic. Acest veritabil ocean de 
petrol ar putea, potrivit păre
rii profesorului Nordhall, unul 
din cei mai mari specialiști 
nord-americani în acest dome
niu, „să fie cel mai important 
din lume și să schimbe întrea-

TN NORDUL CANADIAN. — Așezări noi tn întinderile de 
gheață. Goana după „aurul negru"

și înapoiere
Angola, una din ultimele „provincii de peste mari" 

încă sub dominația colonialistă a Portugaliei, dispune 
semnate resurse economice. Teama de a scăpa din mîini

aflate 
de în- 

___ _____ ,....... ............. aceste 
resurse, ca urmare a luptei duse de patriotii angolezi pentru 
dob -direa «dependenței, stîrneste îngrijorare la Lisabona.

Eiportrrf angolez se bazează în prezent pe cultivarea cafelei 
ți vaforifkarea diamantelor. Culturile de cafea se întind pe o 

de 525 000 hectare, angajând o forță de muncă eva
luate La 200 000 persoane. Potrivit datelor publicate de minis- 

agricwiturii al Statelor Unite, producția de cafea a Angolei 
va ajunge la 3 200 000 saci (a 60 kg.), situîndu-se 
in lume aupă Brazilia, Columbia și Coasta de 

■ mare parie a cafelei angoleze fiind comerciali- 
da marile companii cu sediul la Lisabona. în sfîrșit, 
a ce privește exploatarea diamantelor — produs ce furni- 
23 la svtc din exporturile Angolei — acestea în totalitate 

rvmd Portugaliei, de unde, după prelucrare, sînt vîndute 
i mai mare pane societății britanice Diamond Corporation

șelul Dawson-City, cu aproape 
1 000 de case și 12 000 de lo
cuitori. Goana atroce după aur 
a făcut din Klondyke un ținut 
al crimei, urii și rapacității. O 
dată cu secătuirea filoanelor 
de aur a murit și trista glorie 
a Klondyke-ului. Exact la un 
deceniu după înființare, Daw
son-City arăta ca după un ca
taclism.

După cel de-al doilea război 
mondial, oameni de știință, 
geologi si tehnicieni au plecai 
pe urmele căutătorilor cje aur 
din nordul sălbatic. Ei au gcj- 
sit în ținuturile de 5 000 de ki
lometri lărgime, între Atlantic 
și Pacific, între Groenlanda și 
Alaska indiciile unor bogății 
fabuloase. Și, relativ repede, 
aceste bogății intră în circuit. 
Tn ultimii zece ani, producția 
de metal canadian s-a dublat. 
Canada a devenit una din cele 
mai mari producătoare de pla
tină, zinc, nichel, titan și ura
niu.

Cursa descoperirilor a căpă
tat un ritm accelerat și o tur
nură impresionantă. In prima 
jumătate a anului 1966, în Baf- 
finland, insulă situată la vest 
de Groenlanda și avînd o su
prafață o dată și jumătate cît 
a Franței, s-au descoperit ză

ga structură a industriei petro
liere nord-americane".

Cursa „Klondyke 1968*  con
tinuă. Tn septembrie, premierul 
canadian Trudeau, l-a numit pe 
unul din cei mai aprapiați co
laboratori ai săi, Jean Chrâ- 
tien, în funcția (nou înființată) 
de ministru pentru dezvoltarea 
nordului canadian. Trudeau în
suși a întreprins o călătorie de 
studiu și informare de două 
săptămîni (cu trenul, elicopterul 
și... săniile trase de reni) prin 
vastele regiuni nordice. A fost 
elaborat un „program inițial", 
care prevede sprijinul statului 
în opera de prospectare și 
ploatare a bogățiilor 
țării.

„Boom"-ul din ghețurile arc
tica a reînviat vechile așezări 
ale căutătorilor de aur, Daw
son și Yellow. Au apărut, de 
asemenea, așezări noi cu lo
cuințe moderne, confortabile, 
școli și magazine. Cele mai a- 
preciate construcții sînt însă, 
pare-se, terenurile de hochei 
(în număr de 25) și aeroportu
rile (în număr de opt). Pentru 
că, relaxarea favorită a noilor 
locuitori ai nordului — majo
ritatea tineri — rămîne hoche
iul.

prin fo-

EM. RUCAR

CAS ’•MCFTÎI P. BULGARIA.

oenx>cerile partidelor so 
cratic 51 „Komeito*.

. eerind eliberarea navei și 
a echipaj aloi.

hmka o fost concentrata de cîțiva ani și asupra altei bo- 
< : ftwL In apropiere de Cabinda, „Gulf Oil Company", 
. - = - ~z- e companii petroliere americane — a desco- 

mi xzcomirrt care, potrivit primelor explorări, va asigura 
ă m ocest triwMîtru 30 000 de barili de țiței pe zi (circa 1,5 

■one pe ank Gulf Oil Company întrevede speranțe ca 
1970 extracția să atingă 7,5 milioane tone, 28 de mi

ri au fost deja investiți în acest nou business. In 
fost descoperite și alte resurse, cum ar fi minereul

eajn ce măsură aceste bogății contribuie la 
ji in ansamblu, la ridicarea nivelului de trai 

4 840 000 de locuitori ? Potrivit cifrelor publicate în 
L pro dând national brut per capita a crescut în zece 
ca arca zece dolari. Este limpede : bogățiile Angolei 
voFituvfle companiilor străine. Proiecte de viitor nu 
BHMK promițător.. Dfn contra, ca și pînă acum, alo- 

de « beget se vor îndrepta fie spre noul Eldorado 
cotidianul francez „LE MONDE", sau 

i efectiv polițienesc angajat în ve- 
Spre agricultură, ramură eco- 
svtă din totalul populației, se 

de dezvoltare lan set cu mare 
sliste portugheze nu prevede la 

rvrelă'" — nki un credit bugetar, 
toa-ia fmentării ^capitolelor spe- 

po4*xj de e^o-eperere akătuito din 
THE STAR", pentru

BELFAST 6 (Agerpres). — In 
Irlanda de nord se conturează o 
criză politică, provocată de diver
gențele din sinul Partidului unio
nist de guvemămînt în legătură 
cu problema drepturilor civile. 
De circa nouă luni această pio- 
blemă este cauza unor violente 
tulburări și ciocniri între protes
tanți și minoritatea catolică, su
pusă discriminărilor politice și so
ciale. Extremiștii de dreapta din 
Partidul guvernamental sînt ra- 
liați în jurul ministrului de inter
ne, William Craig, iar elementele

moderate sprijină pe premierul 
Terence O’Neill. După ce diver
gențele din partidul de guvernă- 
mînt au izbucnit în parlament în 
timpul dezbaterilor pe marginea 
recentelor tulburări, la Belfast a 
fost convocată o conferință, spe
cială a delegaților tuturor organi
zațiilor partidului.

Intre timp, William Craig a a- 
nunțat măsuri de întărire a for
țelor polițienești și crearea unor 
detașamente speciale pentru înă
bușirea demonstrațiilor.

TOKIO 6. — Corespondentul 
Agerpres, FI. Țuiu, transmite : 
Premierul Eisaku Sato însoțit de 
colaboratorii săi apropiați — li
deri ai Partidului Liberal Demo
crat din Japonia a avut joi-după- 
amiază o întrevedere cu Tomomi 
Narita, președintele Partidului 
Socialist din Japonia, și Saburo 
Eda, secretar general al P.S.J. Po
trivit surselor informate din To
kio în cursul întrevederii de la re
ședința oficială a premierului 
Sato, au fost discutate probleme 
mai vechi și curente ale politicii 
interne japoneze, inclusiv Okina
wa și tratatul de securitate japo- 
no-american.

Inițiativa în privința acestei în
trevederi aparține primului mini
stru care și-a exprimat dorința 
pentru un schimb deschis de opi
nii cu liderii partidelor de opo
ziție în încercarea de a evita 
„ciocnirile" în problemele impor
tante ale politicii interne.

Premierul Sato urmează să în- 
tflneaseă în același «cop condu

Partidul de opoziție ^Komeito" 
a publicat un raport întocmit pe 
baza rezultatelor unui recent son
daj în care se arată că în Japo
nia există 145 de baze și instalații 
militare americane, cu o suprafa
ță totală de 361 244 000 metri pâ- 
trați, amplasate în 23 de prefec
turi. Rezultatele sondajului arată 
că 90 de instalații militare formea
ză obiectul cererii populare loca
le de desființare a lor, iar alte 51 
stau la baza nemulțumirilor ma
nifestate sub diverse forme în lo
calitățile din apropiere. In același 
timp, , raportul menționează că 28 
din totalul bazelor americane 
constituie o piedică în realizarea 
programelor de dezvoltare a mu
nicipiilor locale".

„Komeito* 4 a făcut cerce 
respective pentru a-și funda 
ta politica cunoscută de „1 
nare treptată a tratatului 
securitate japono-american".

• LA PHENIAN s-a deschis 
expoziția de fotografii _Din via
ța unei uzine’', organizată de 
Institutul român pentru relații 
culturale eu străinătatea

La vernisajul expoziției, ame
najată in holul Conservatorului 
din capitală, au partieiat Kim 
Kuan Sup. președintele Comite
tului pentru relații culturale cu 
țările străine. Kim Su Dik. mi
nistru adjunct al invâțămintalui 
primar și secundar președinte
le Asociației fotografilor, func
ționari superiori din 5LA.E. și 
din Comitetul pentru relații 
culturale cu țările străine.

• ÎN CADRUL unui simpozi
on. organizat de cunoscuta re
vistă italiana „Epoca" prof. dr. 
Ana Aslan — care face în pre
zent o vizită în Italia — s-a în- 
tflnit la Milano, cu un grup de 
medici, specialiști în domeniul 
geriatriei.

In cinstea prof. dr. Ana 
Aslan, a fost oferit un cocteil la 
care au participat primul minis
tru. Giovanni Leone, președinte
le Institutului pentru conjuctura 
economică — Antigono Donați, 
prof. Gabriele Crespl, directorul 
centrului de geriatrie din Roma, 
personalități ale vieții medicale

DELEGAȚIA U.T.C
LA BUDAPESTA

CORESPONDENTUL A*er-  
lite : La

o 
preș, Al. Piatea. ti 
Budapesta a sosit o delegație a 
C.C. al U.T.C, condusă de V>- 
sile Nicolcioiu. secretar al C.C. 
al U.T.C., care, la invitația C.C. 
al U.T.C. din R. P. Ungară, 
face o vizită in această țară.

• RONALD ZIEGLER, secre
tar de presă al lui Nixon, a de
clarat că noul președinte nu va 
trimite pînă la 20 ianuarie nici 
un observator al său la convor
birile de la Paris. Din declara
ția făcută ziariștilor de către 
Averell Harrimann, șeful dele
gației americane la convorbi-

r-e de -a Paris, cupă înrreve-
1 joi cu președintele 
șea că Nixon ar avea 
» desemnarea unui ob
la aceste convorbiri, 

ue de instalarea sa la Casa
Albă.
• MINISTRUL apărării al 

Venerației, generalul Florencio 
Gomez. 3 anunțat joi că mem
brii echipajului navei de pes
cuit cubaneze „Alee rin", seches
trată in urmă cu cîteva săptă
mâni. de farțele navale vene- 
xuelene, au fost transferați de 
la baxa Ca rup an o la cea din 
Puerto Cabello. La această din 
urmă bază, se află în reparație 
și nava de pescuit „Alecrin", 
care a suferit serioase avarii în 
timpul sechestrării sale la 20 
noiembrie ax„ la peste 5 mile 
de coastele veneruelene.

Zilele trecute, reprezentantul 
permanent al Cubei la O.N.U. 
a protestat împotriva acestui 
act al forțelor navale venezue-

• POTRIVIT unui comunicat 
publicat ce Oficiul federal de 
statistică din Wiesbaden, popu
lația 
cifra 
tori.

R. F. a Germaniei a atins 
de 60 milioane de locui-

AFACERI CU ARME
' • PROCURORUL general al 
Elveției întreprinde în prezent 
o anchetă în legătură cu opera
țiile de export de arme ale fir
melor elvețiene. Această mă
sură a fost luată ca urmare a 
afirmațiilor după care două 
mari firme elvețiene producă
toare de armament ar fi furni
zat în mod ilegal produsele lor 
Nigeriei, care figurează pe lis
ta statelor către care guvernul 
elvețian a interzis exportul de 
arme.

Un purtător de cuvînt al pro-

curaturii a declarat joi că toate 
operațiile de export de arma
ment vor fi verificate pentru a 
se stabili dacă acuzațiile for
mulate împotriva firmelor 
„Oerlikon-Buehrle" și „Hispan- 
no-Suiza‘‘ sînt sau nu adevărate.

• GUVERNUL GREC l^a nu
mit pe general-locotenent, Ody
sseus Anghelis, în funcția de co
mandant șef al armatei grecești. 
Este pentru prima oară cînd un 
general este numit comandant 
șef, deoarece pînă acum această 
funcție era deținută de rege.

Potrivit noii constituții, re
gele rămîne șeful armatei, dar 
toate numirile de ofițeri sînt 
de resortul guvernului.
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• IN CADRUL primei expo
ziții internaționale de turism de 
la Brighton, la care participă 
15 oficii naționale de turism din 
diferite țări și 80 de agenții de 
voiaj și turism, a avut loc joi 
ziua României.

O.N.T. participă la această ex
poziție cu un mare stand, care 
înfățișează diferite aspecte ale 
turismului în România, în 
munți și pe litoral, realizări în 
domeniul artei șl arhitecturii 
și prezintă obiecte de artizanat.


