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TRAIECTORII IN CIMPIA ROMÂNĂ

500 KM PRIN SATELE BĂRĂGANULUI
• Catalizatori ai marilor energii • Pagini albe pentru noi puncte din 
ghid • Se poate și mai mult ? Se poate ! • Tablou de familie • La Săveni 
fața unei fîntini... • Scurt monolog... • Semne bune anul are

Redate într-o formulare sin
tetică, prefacerile survenite în 
domeniile vieții economice, so
ciale și spirituale ale Români
ei, indică de la un an la altul, 
schimbări esențiale în structu
ra economică și socială a țării, 

I în dezvoltarea forțelor de pro
ducție, în generalizarea relații
lor de producție socialiste în 

’ întreaga economie, în triumful 
. deplin al socialismului la o- 
► rașe și sate.
‘ Procesul dezvoltării sociale, 

realizările cucerite în toate do-
• meniile de activitate — indus-
( trie, agricultură, știință, cultu-

ră — constituie rodul muncii
' unite a muncitorilor, țăranilor,
; intelectualilor, a tuturor oame-
. nilor muncii, fără deosebire de

naționalitate, care, sub condu-
; cerea partidului, au desfășurat

o intensă activitate creatoare, 
plină de pasiune și abnegație. 
Toate aceste izbînzi stau măr
turie eforturilor susținute ale 
poporului și, în același timp, 
servesc drept temelie puterni
că, sigură, a progresului con
tinuu,, material și-spiritual, al 
națiunii noastre socialiste.

Factorul hotărîtor care a a- 
sigurat și asigură mersul as
cendent al patriei este condu
cerea de către Partidul Comu
nist Român, forță conducătoa
re a societății noastre, care e- 
Jaborează întreaga politică in-

■ ternă și externă a țării, pe 
baza principiilor marxist-Ie- 
niniste, corespunzător năzuin
țelor fundamentale ale poporu-

lui, cerințelor fiecărei etape și 
transformărilor petrecute în 
viața socială, liolul conducător 
al partidului în statul socia
list constituie un fenomen o- 
biectiv, generat de un com
plex de factori care acționează 
în mecanismul interior al so
cietății noastre ; el constituie o 
lege generală a dezvoltării so
cietății socialiste.

Forță motrice a dezvoltării 
sociale, conducerea de către 
partid contribuie la o valorifi
care tot mai înaltă a potenția
lului material, uman și spiri
tual al națiunii noastre, datori
tă faptului că partidul, cunos- 
cînd legile de dezvoltare a so
cietății, studiază și analizează 
condițiile concrete în care se 
desfășoară construcția socialis
tă, ceea ce îi permite să elabo-

reze o politică științifică, 
realistă, corespunzătoare inte
reselor poporului.

Ca forță conducătoare în 
stat, Partidul Comunist Român 
cuprinde în sfera sa de activi
tate întreaga viață politică, e- 
eonomică și socială a țării. A- 
cest fapt își găsește o expresie 
grăitoare în măsurile între
prinse pe diverse planuri, me
nite să perfecționeze tot mai 
mult funcționarea întregului 
organism social, să-l pună în 
tot mai deplin acord cu sarci
nile fiecărui stadiu atins dei 
patria noastră în opera de e- 
dificare și desăvîrșire a con
strucției socialiste.

VASULE NIȚÂ

(Continuare în pag. a IV-a)

CABINETUL JUDEȚEAN
DE ORGANIZARE ȘTIINȚIFICA
A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII

UN CENTRU
DE RADIAȚIE
A NOULUI

Inițiată cu aproape doi ani în 
urmă, acțiunea de organizare ști
ințifică a producției și a muncii 
în întreprinderile industriale a 
provocat o puternică efervescen
ță în rîndul cadrelor din econo
mie, scoțînd în evidență rezerve 
latente, punîndu-le în valoare în 
multe compartimente de activi
tate, determinînd o preocupare 
sporită pentru îmbunătățirea sti
lului și metodelor de conducere.

în sprijinul găsirii celor mai 
corespunzătoare metode și for
me de organizare, conducere și 
planificare economică, au luat 
ființă, nu demult, cabinetele de 
organizare științifică a producției 
și a muncii. Rostul creării lor este 
asigurarea propagării cît mai ra
pide a celor mai noi și mai efi
ciente cunoștințe existente pe 
plan mondial în acest domeniu.

Am vizitat în aceste zile unul 
din aceste cabinete, al cărui „de- 
maraj“ poate prilejui cîteva con
cluzii utile : cel din Brașov.

Județul Brașov are, după cum 
se știe, un caracter pronunțat 
industrial, cu întreprinderi apar-

Unind aproape tuturor ramurilor 
și în care ponderea o dețin con
strucțiile de mașini (54 la suta 
din producția industrială a jude
țului). întreprinderile sînt înzes
trate cu utilaje și agregate mo
deme. au un însemnat număr 
de salariați, ceea ce ridică pro
bleme complexe de organizare, 
conducere și planificare.

— Această acțiune, ne spune 
tovarășul inginer GH. AROX, di
rectorul cabinetului, concepută și 
organizată de partid, pentru îm
bunătățirea conducerii și plani
ficării economiei naționale, pe 
baza hotăririlor Congresului al 
IX-lea și a Conferinței Naționale, 
a evidențiat, și în întreprinderile 
județului nostru, vaste posibilități 
și rezerve pentru creșterea pro
ducției, a productivității muncii, 
pentru economii și beneficii su
plimentare.

— In primul find — continuă 
ideea tovarășul Anton Ciobanu,

C. ENACHE

(Continuare in pag. a Vil-a)

DRAGĂ MINCINOSULE,
Te rog să mă în

țelegi, nu vreau să 
te cert, nu vreau să 
te învăț meserie, 
deși aș avea unele 
drepturi, ținînd sea
ma că cinci ani de 
zile am dormit, ca și 
tine, pe regalele ti
pografiilor, căutînd 
din marea de cer
neală și litere vir
gula salvatoare, 
punctul și semnul de 
exclamare, aplicat 
fatidic unde trebuie.

Meseria de corec
tor se înrudește cu 
aceea a pescuitorilor 
de perle, tu, ca și 
acei scufundători, 
cauți în plumb ca 
într-o stridie și tre
buie să fii fericit 
cînd ai evitat o e- 
roare. în sensul a- 
cesta sîntem înțeleși, 
ne leagă o lege ta
cită, de fier, sîntem 
complici Ia un act 
cultural. De aceea 
eu dorm liniștit și

mă las în seama ta. 
Nu am coșmaruri, 
nu visez pe Bau-Bau 
tăindu-mi capul, nici 
măcar un incendiu 
nu mă face să mă 
trezesc sufocat. Știu 
că dincolo de șpaltul 
umed, scos ca din- 
tr-un rîu plin de 
scame și de semne 
eliptice, misterioase, 
tu o să elimini ceea 
ce eu am avut, cit 
am putut grijă să 
nu las să-mi scape 
atenției. Tu ești stră- 
jerul cel mai pur al 
frazei mele, te sti
mez, te iubesc, vo
iam ca, de ziua ti
pografilor, să-ți a- 
dresez și fie, ca și 
lor, un cald salut și, 
iată, o fac acum, e 
drept, cu mai puțin 
entuziasm, dar o 
fac ! Meriți o caldă 
strîngere de mină, 
poate o dată o să 
vin cu un ghiocel și 
o să ți-1 așez

masă, poate am să 
scriu un vers pen
tru tine. Dar...

Dragă mincino
sule,

Ce mă fac eu dacă 
mă pocești și-mi dai 
cu chinoroz 
brazul pur ? 
distrat, ostenit, 
necazurile tale, 
înțeleg. Numai 
dimineața, înainte de 
ceai sau cafea, cînd 
ridic de sub ușă me
sajul zilnic tipărit 
pe care-1 trimit u- 
manității, descopăr 
că în Ioc de sfuma- 
tură tu ai făcut afu- 
mătură, cînd în Ioc 
de cuvîntul autor, 
cum a fost alaltăieri, 
dintr-o trăsătură de 
condei, ai pus 
hîrtie cuvîntul 
tor. Contribuția 
voluntară face 
inestimabil ceva 
zar, o vorba corcită 
Ia care cititorul se 
uită ca la alte alea :

al Sovietului din Moscova

a participat to-
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al Comitetului 
Sovietului din

Tovarășul Samuil Mikunis

CUM SE COMUNICĂ
UN ADEVĂR?

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria

de Miniștri, și Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice.

Oaspetele a fost însoțit de 
Konstantin Popov, ministrul 
energiei și combustibilului, și 
de Gheorghi Bogdanov, amba
sadorul R. P. Bulgaria la 
București.

în cadrul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, au fost 
discutate probleme de interes 
reciproc privind dezvoltarea 
colaborării dintre cele două 
țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat, a primit vineri la a- 
miază pe tovarășul Pencio 
Kubadinski, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, care participă la lu
crările sesiunii a Vil-a a Co
misiei mixte guvernamentale 
româno-bulgare de colaborare 
economică și tehnico-științi- 
fică.

La primire au luat parte to
varășii Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului

Vineri după-amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., 
a primit pe tovarășul Samuil 
Mikunis, secretar general al 
C.C. al P.C. din Israel, care 
se află la odihnă în țara 
noastră.

Cu acest prilej s-a efectuat 
un schimb tovărășesc de pă
reri cu privire la Situația in
ternațională actuală, întărirea 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești, dezvoltarea în 
continuare a relațiilor dintre 
cele două partide.

Delegația Comitetului orășenesc 
de partid și a Comitetului Executiv

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit 
ieri delegația Comitetului oră
șenesc de partid și a Comite
tului Executiv al Sovietului 
din Moscova, condusă de V. F. 
Promislov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Comite
tului Executiv al Sovietului 
din Moscova, care face o 
vizită in țara noastră, la invi
tația Comitetului Municipal 
București al P.C.R. și a Comi
tetului Executiv al Consiliului 
Popular al municipiului Bucu
rești. Din delegație fac parte : 
O. S. Krivoșeina, prim-secre- 
tar al Comitetului raional de 
partid Dzerjinski din Mos
cova, A. I. Butin, președintele

Comitetului Executiv al So
vietului raional Jdanov din 
Moscova, V. S. Minaev, munci
tor la Uzina de rulmenți nr. 1, 
deputat în Sovietul din 
Moscova, erou al muncii socia
liste, V. S. Sapovalov, specia
list principal 
Executiv al 
Moscova.

La întîlnire 
varășul Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
Municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

A fost de față I. S. Ilin, în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
al U.R.S.S. la București.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

fotografii 
de ION CUCU
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inextimabil șî așa 
mai departe. Lista e 
lungă și păguboasă. 
Ce să creadă omul 
de departe, cel care 
dă 30 de bani zil
nic pe ziar ? Unul 
dintre noi. ori n-are 
destulă școală, ori e 
grăbit. Și-atunci ? 
De ce să cadă vina 
numai pe mine ? De 
ce să mă socotească 
unul Caliban, uitind 
că există un vinovat 
anonim, cu ochelari 
ori fără, un fel de 
cîrmaci de 
mintea în

Dragă 
sule,

Eu cam atit am a- 
vut de zis, sper să 
mă iei în serios, 
sper că n-o să te 
răzbuni și să-mi faci 
și mai boacăne, pen
tru că ești în stare. 
Scontînd pe o amici
ție ce poate fi me
reu îmbunătățită, ră- 
mîn mereu

literă cu 
vacanță! 
mincino-

Al dumitale,

Eugen Barbu

Problema educației sexuale este atit de controversată pe 
glob, experiențele atit de diverse, incit fiecare investigație — 
oricit de restrinsă, cu o semnificație limitată chiar — merită 
să fie luată in considerație ; căci între pozițiile dintr-o ex
tremă (vezi „libertatea" sexuală tipică pentru orientarea sue
deză) și cele din cealaltă extremă (vezi pozițiile de totală 
nesocotire a problemei) se confruntă o gamă întreagă de 
puncte de vedere, firește, în ultimă instanță, reflexe ale con
cepțiilor despre viață. Cum însă, în chestiunea abordată, 
„importul" de idei și experiențe este total imposibil, neputind 
ajuta la nimic (sau aproape Ia nimic), m-am hotărit să tran
scriu materialul documentar strins de un profesor de psiho
logie, de-a lungul anilor. întrebările respective au fost for
mulate de adolescenți, în scris și... anonim (este vorba despre 
o serie de bilețele primite de conferențiar, la sfîrșitul unor 
prelegeri pe tema psihologiei și fiziologiei adolescenților. In 
finalul conferințelor, la 
tinăr participant putea 
sale de ordin sufletesc, 
rapidă triere și sortare 
se dădeau pe loc, oral, 
vocau un viu interes, 
educație colectivă intr-un domeniu altminteri greșit conside
rat drept „rușinos", „tainic", influențindu-se astfel modul de-a 
fi, de-a gândi și de-a privi lumea, viața, dragostea — de către 
generația tînără. Un sfat matur, venit la timp, i-a scutit — 
și i-ar scuti — pe inulți de mari și costisitoare erori.

Căci iată cum sună întrebările colecționate de corespon
dentul meu, in decursul anilor :

„rubrica întrebărilor scrise**, fiecare 
mărturisi ce-1 preocupă, problemele 
impasuri de moment etc. După o 
pe grupe de probleme, răspunsurile 
pentru întreaga asistență. Ele pro- 
reprezentînd un eficace mijloc de

1947

a) „Domnule profesor. Vă 
rog să mă lămuriți asupra a- 
cestor puncte : cum poți încer
ca dacă o fată cu care vorbești 
te iubește sau nu (să nu vă mi
re întrebarea, deoarece am 18 
ani și deci trebuie să știu ; de 
altfel este și foarte important 
acum); care este fenomenul 
iubirii și ce deosebire există 
între iubirea dintre frați și față 
de părinți, și cealaltă iubire că
tre o fată sau băiat (sex opus). 
Altă întrebare i cum se zămis
lește și cum se naște un copil, 
începînd de la A pină la Z.

b) „In ce mod să procedez 
pentru a putea s-o invit pe ve
chea mea iubită (am scris „ve
che" fiindcă o cunosc de 3 ani 
și: pînă acum n-am invitat-o 
niciodată) la o întîlnire ? Cum 
să fac ca să pot vorbi cu ea 
în termeni mai științifici (ea 
fiind în clasa a VIII-a de li
ceu.) Cum să fac ca să nu-mi 
mai fie rușine și să nu mai su-

făr de timiditate ? Trebuie să 
cheltuiesc bani cu ea (de exem
plu la cofetărie, la cinemato
graf etc.) ? Cu toate că o iu
besc mult, fiind prima fată cu 
care am făcut cunoștință în 
împrejurări fericite, purtîndu-i 
o dragoste nepătată, atunci 
cînd mă întîlnesc cu ea nu pot 
să-i spun ceea ce simt și ceea 
ce inima mea cere 1 De ce mă 
simt umilfață de ea? Vă rog 
să binevoiți a-mi da sfaturi 
la cele de mai sus, fiind de o 
importanță foarte mare, pen
tru mine, din punctul de vede
re al iubirii, cît și (...fiindcă 
vorbeam de vedere) al orbirii... 
Și mai ținînd seama de faptul 
că eu mă gîndesc, cîteodată, o 
noapte întreagă, la acea ființă 
care îmi este atit de scumpă. 
Vă mulțumesc din toată inima" 
(în loc de semnătură i „Ano
nim").

c) „De ce femeia naște o dată 
la 7 luni, iar altă dată la 
9 luni ?“

d) „Cum se face copilul ?

Cum aș putea convinge o fată 
să vorbească cu mine ?

1957
a) „Prietenul meu este ego

ist în toate. Poate fi schimbat ? 
Cînd sîntem împreună, eu cu 
prietenul meu, nu prea avem 
ce vorbi. Singura distracție 
este să mergem la dans sau să 
bem o bere. De la ce am putea 
porni, pentru ca întîlnirile 
noastre să capete un înțeles ? 
îmi dau seama că greșesc, că 
sînt o ușuratecâ, că mă leg azi 
de un băiat, mîine de altul, că 
mă plictisesc repede de fiecare 
dintre ei. Ce să fac, cum pot 
să mă schimb ? De cît timp au 
nevoie doi oameni tineri ca să 
se cunoască și să nu dea greș, 
legînd o prietenie ? O dragos
te ? Dacă problemele de dra
goste sau problemele sexuale 
sînt probleme de care nu prea 
se vorbește, cum poate fi în
drumată o fată, ca să nu dea 
greș ? Sînt fete ce se poartă 
băiețește — înjură, fu
mează, sînt vulgare, au ges
turi 
lucru 
aveți despre o fată sau o

urîte. Este acesta un 
firesc ? Ce părere

MIHAI STOIAN

(Continuare in pag. a Vl-a)
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DUMITRU M. ION

I PIETRELE
NEAMULUI

Pe această vale și pe âcest deal
Să ne cununăm.
Pe aici Miorița păscu, 
Clopote mari vestiră războaie, 
Liniștea-nvinse cuvintuî, 
Pasarea omida ce veștejește 
Ramul in care dorm popoare de fructe. 
Pe această vale și pe acest deal 
Plin de divinități
Care au tors cămăși celor plecați 
Să soarbă apă din fluviul cel sfînt. 
Chiar aici unde-i puterea puterii, 
Unde miezul de nucă stropit 
Cu seve de rouă trezește cocoșii. 
Pe această vale și pe acest deal 
Plin de pietrele neamului 
lată doi meri care cuprind soarele.

CTITORI
r Voi meșteri din țara știutei mioare — 

Glasuri prin tulnic trecind înspre ploi 
Cit ați stat pe schelete lumit-n picioare. 
Cum ați aruncat pe ziduri fiecare un rai ?

fft azur fierbe-n temuta odihnă I
Ctitorii de amurg și turle de fum răsucite — 
Voi meșteri și voi mioare păscute
Print'r-o iarbă albastră ca raiul 
Buciumați eroii și domnii dreptelor lupte 
Cartau așezat țara și neamul și pfawf.

(A*^AAA/W>A^A<A**Z*AAAAAAAA<AAAAAAAAA'

A. I. ZĂINESCU

C/l ffl 17/?/?/ SEKEEEE
Ca și cum orb mi-aș fi, mort în genunchi 

pe-o flacără,
Peșteri de foc, vuind, pînă-n copaci deschide 
Toamna, ca o ingăduință-a ei dinspre auz 
Pămmtul, dinspre ochi rotirea ca un arc 

a păsărilor.
Nici o-ndoială-ncit bat dureros de drept 
Și-aceste frunze-n chip de nesperate cearcăne 
De foc, se duce sufletul meu astfel pe un deal

Printre măcieși din piatră-acolo-ncăruntind 
pe camea 

Semințelor ca un vîrtej rotindu-se, încît_
Lunare foșnete și-n trup imi încolțesc, incit 
Si miinile co un zbor tainic retezat imi fumegă, 
Și-mi mușcă-ncet din singe greierii,

prea-ncet din inimă

Iuți fulgere-n văzduh cit umerii-mi — și-astfel
Stă fiecare-n jur cu sine, mai rămine incă
După cum și-a spus sau nu lingă izvoare

nașterea
Și după cum își toarnă-n pumni caldă rugina 

soarelui,
Ca o funingine din tălpi țarina lui tulbure, incit 
Se duce sunetul meu repede pe-un deal, incit

La-ntoarcere, fierb văi în urmă, albe.
cu-o lebădă la gft.

ION CHIRIAC

CÎND SUFLETUL GÎNDEȘTE
Ce-o fi ?

Iezer mi-i sufletul și se evaporă 
Și-așa cum pleacă-n zori cite o pasăre 
De soare săgetată in timp ce mai dormea 
In mine prinde aripi cite un suspin.

Aeesta-i miezul unei poezii, spun unii
Dar coaja unde-i.
Coaja ce-o sâ-l apere ?...
Au oare boabele de ploaie coajâ ?
Rouă ce fel de coajâ are ?
Ț .acrima nu-i oare stropul de sudoare 
Ăl sufletului ce se străduiește
Să se deprindă a gîndi ?

muzica 
UȘOARĂ IȘI 
REDESCOPERĂ 

RESURSELE 
însemnări pe marginea 

unui recital
Am așteptat intenționat ca 

recitalurile susținute de Mâfga- 
reta Pîalâru să . iâ siirșit pentru 
a face eîteva succinte aprecieri 
și mai ales pentru a trage cî- 
teva concluzii.

Referindu-ne Ia spectacolul 
pro’priu-zis, vom notă îndeosebi 
molrienteid folclorice, susținute 
cu cr v^rvă yi un talent deose
bit, precum și cele cinci compo
ziții proprii. Este remarcabilă 
la cîntăreața noastră tendința 
spre muEfilătirâlitate, ihune» pe 
care o depune pentru a se auto- 
perfecțĂona. Lecția Brașovului a 
fost utila, orice s-ai\ spun#! 
Atunci ziarul nostru a eriti- 
cat-o, pe drept, pe Margareta 
Pîslaru ; acum, faptele confir
mă un salt valoric evident, de 
care rie bucurăm.

Prima parte a spectacolului, 
în ansamblu, a fost bună. A 
doua, Îb schimb, nu ne-a satis
făcut decît parțial. Ii reamin
tim- Margaretei Pîslaru că eșe
cul său brașovean s-a datorat 
tocmai abordării unei pieSe 
care o depășea (nu fiurrtai din 
punct de vedefd vocal). Vrea 
acum .să cadă în aceeași greșea
lă ? Șlagăre internaționale sînt 
multe ; credem util să aleagă 
dintre ele pe oele cărora le poa
te da viață fără ca spectatorii 
să regrete vreun moment că pe 
scenă nu se află, să zicem. 
Tom Jones sau Los Bravos. 
Fără să măi vorbim de faptul 
că traducerile textelor acestor 
metudii de* largă cireuleție aînt 
întristătoare, de fapt sînt ..noi 
texte" pe aceeași muzică. 
ab&ltif important să se respec
te măcar adavAratul titlu al 
șlagărului (sau să se adopte unul 
cit de cit apropiat) și id##a d? 
bază a textului.

în cazul recitalului la care 
De r^f^rim. totul (cu fx?epți« 
programului de sală — superfi
cial) a fost bine pus la punct 
(felicitări OSTA-ei): ținuta
scenică, prezentarea — neosten
tativă, decorul — simplu, or
chestra lui Rolf Albrich, care 
ne-a făcut încă o dată dovada 
unei eifrcelănte pregătiri muzi
cale.

„Experimentul" a dat rezulta
te. publicul vine (mal trebuia 
oare șă ne îndoim ?) ; de-acum 
trebuie să fim mai expeditivi. 
Soliști de talia Margaretei Pîs
laru, care să poată „ține" un 
spectacol de 2 ore, nu prea a- 
vem, cei mult (cu indulgență) 
încă Urtul sau ddi. în schimb 
grupuri „beat" vocâl-instrumen- 
tale, îndeosebi studențești, avem 
și încă foarte bune, spre exem

plu. formația timișoreană 
„PfioWix*. risdiglfcafeâ Con
cursului pe tară ai formațiilor 
studențești in rare a =t_ns
un nivel valoric ce Ii permite si 
rivalizeze cu multe grupuri de 
aceea»! faetură ALn Mrâinătate. 
Apoi ,.Smrrrr. \ «Coral*. ^Me
tronom*. „Okmpic W ii alte
le.

Recentul recital ne-a dove
dit eă si Ia OST A bete rjfhi 
noxt Trebuie d^ay a*=i mult cu
raj ri mobk:ta*e. pentru a-i 
lărgi aria de t lipsind ere.

OCTAVIAN UBSULESCU

CRONICA LITER ARĂ

FINALA BIENALEI „/. L C ARACI ALE"

FILONUL DE AUR 
AL FOLCLORULUI

i
i 
i 
i
IDcui ar fl direcțiile esențiale 

de -•ulizare a folclorului faîr-un 
s^ertatol teatral : latura etno- 

eu ce are ea mai pito- 
Irese. ri f-bra Sowfică. cea dm 

antc.opa de poeue populara a 
ku 31âga_ Dificultatea începe Ii» la «e.erîionarea pieselor fol- 
cltrre ee trebuind U Ce gin- 
dite fu*e-uor.aL fi de la pune
rea In evidență. regizoral, a

_Za mai roata*, montaj fol- 
I cleric de Constantin Dorea, 

prezentat de Căminul cultural 
Buda — BHfestL județul Ba- 

Ieău ’’regia artistică Gheorgăe 
Sfiri? jea fi C. Donea), asam
blează piese de teatru popular 

I prilejuite ce sărbătorile Ana
lul Ncu. axîndu-le pe tema 
.,«r,re>nei labilis" : ..Roata lumii 
se-nvîrtește*. toate sînt schim- 

(băîoare. Elementele de exube
ranță fi veselie, aparent disto
nante cu ideea (capra, căluții), 

Isînt justificate de sensul păgîn, 
dacic, cînd moartea-i un motiv 
de burarie. Soluția tratării se 
găsea doar pe linia unui teatru 

I poetic, cu stilizare de decor și 
utilizare de simboluri. Deschi
derea scenei devine o largă fe- 

Ireastră de gospodar sub care 
se urează, stelele purtate de 
interpret! închipuie un cer sub

care se desfășoară acest spec
tacol, în lumina albastră a re
flectoarelor sugerînd zorile, 
cînd ziua se naște din noapte, 
ca bucuria din durere. Trata
rea scenografică a contribuit 
la unitatea de idee a specta
colului. culorile prelingîndu-se 
parcă din decor pe costumele 
și măștile intdrpreților.

„Ursitoarele*, prezentat de 
. Căminul cultural din Vadul 
tzei, județul Maramureș, este 
mai mult decît o asamblare 
de elemente folclorice, este o 
prelucrare după folclor, înțeie- 
gtnd prin aceasta distribuirea 
fericită, intr-o „piesă", prin 
dramatizare, a textului folclo
ric.

Parcă pentru a ilustra posibi
litățile nesecate ale folclorului, 
tot Maramureșul ne oferă un 
spectacol de o altă factură — 
..Balada lui Pintea“ prezentată 
de Căminul cultural Bîrsana. în 
adaptarea scebică a lui Isidor 
Rîpă. A fost uri spectacol în 
care forța bărbătească s-a îm
binat cu emoția lirică a evo
cării.

Aceste spectacole, care au 
adus pe scenă, cite o dată, ma
rea majoritate a oamenilor 
dintr-un sat, sînt o dovadă grăi
toare de cît de viabilă poate să 
fie tradiția în mișcarea de a- 
matori, atunci cînd se pune pa
siune și discernămînt în valo
rificarea ei.

SABIN BORCAN

DIN FILMELE LUMII IANUARIE
• In pr.nrjj rtod

un fihn rOTnânosc, 
o amlr.stâ premie
rs : PAXTOm CB- 
Nl'ȘĂBESEL Mo- 
derniza'Ă, „linia* 
basmjJu: einoseit
ne oferi ți nn ctsnic 
de o melancolie di
scret* datora: reyi. 
zorului Jean Geor
gescu. Argumente 
in plus T Muzica Ito 
H Mâlireanu și o 
distribuție din care 
amintim următoa
rele nume: Petre 
Stelănescu-Goangă. 
Constanța Cimpea- 
nu. Ileana Iorda. 
eh*. Stela Popescu, 
Geo fiarton. Oorîd 
Varga, Ovid Teo- 
dorescu.

• LA EST DE 
EDEN. După roma
nul lui John Stein
beck, în regia lui 
Elia Kazan. Un film 
din 1955 avînd ca 
protagonist pe Jea. 
m£s Deăn, actorul 
care „a avut o

moarte ftogeritoare, 
ilustr-lr.d personal 
sfințitul tragic al 
eroilor fără speran
ță pe care ii crea
se pe ecran*.

a DRUMUL SPRE 
SATURN și SF1R- 
SITUL SATUBNU. 
LVL Un film de an- 
vcipaue Sehnieo- 
științifică? Nu, o 
producție sovietică 
inspirată de roma
nul lui Vasili Ar- 
damatsH și regiza, 
tă ce V. Azarov. 
Subiectul i lupta 
impotr.vg unei ofi
cine de spionaj hi- 
tlerlste care acționa 
fri timpul ultimului 
război mondial pe 
teritoriul Uniunii 
Sovietice.

a Nanny Loy — 
a! cărui film MADE 
ÎN ITALY — a fost 
"ecent programat 
Oe ecrane — sem
nează regia pelicu
lei TATĂ DE FA
MILIE ce are ca

STELA POPESCU și OVID TEODORESCU 
tn filmul „Pantoful Cenușăresei"

interpret! principali 
pe: Leslie Caron, 
Claudine Auger, 
și Nino Manfredi.

a In sfîrșit, un 
film de Boman Po
lanski î CUȚITUL 
In apă.

TELIVIZIUNE
SÎMBĂTA,

21 DECEMBRIE 1968
PROGRAMUL I

• 17,30 Telex T. V.
• 17,35 Pehtrti dofrii: de

getele năzdrăvane", 
povestire de Alecu 
Popovici.

• 18,05 Mult e dulce șl fru
moasă — emisiune de 
limbă română.

• 18,30 Pentru tineretul șco
lar.

e 19,00 Telejurnalul de seară. 
9 20,00 Tele-enciclopedia.
• 21,00 Un invitat pe săp-

tămînă : Michele.
• 21,20 Avancronica dumini

cală.
• 21,25 ..Pe verticală, pe o-

rizontală" — emisiu
ne muzical-distraeti*- 
vă.

• 22,10 Film serial : „Răz
bunătorii".

PROGRAMUL II
• 20,00 Telex T. V.
• 20,05 Parada orchestrelor

de muzică ușoară. 
Formația : Guido Ma- 
nusardi.

• 20,25 Recitalul de sîmbă-
tă seara.

• 21,15 Roman - foileton:
„Forsyte Saga" (XIV).

9 22,05 Bis pe 16 mm..; Fau
na insulelor Galapa
gos.

DUMINICA,
22 DECEMBRIE 1968

PROGRAMUL I

• 8,40 Pentru copii și șco
lari : film serial „Me
teor XL-5“. La șase 
pași de o excursie 
— emisiune-concurs 
pentru pionieri și 
școlari.

• 10,00 Ora satului.
• 11,30 T. V. pentru specia

liștii din agricultură.
• 12,00 De strajă patriei.
• 12,30 Concert simfonic.
• 13,00 V o 1 e i masculin :

Steaua — Dinamo 
București (Divizia 
națională A).

• 15.30 Telex T. V.
• 15,35 Retrospectivă olim

pică „Grenoble ’68“.
• 17,00 Magazin duminical.
• 19,00 Telejurnal de seară.
9 19.30 Telesport.
• 19,45 Memoria peliculei.
9 20,05 Desene animate.
9 20,20 Cbricertul orchestrei 

„Doina Moldovei" din 
Iași.

9 20,50 Portret pe portativ 
— Gică Petrescu.

• 21,20 Film artistic : ,.Cala-
buch" — o producție 
a studiourilor spa
niole.

9 22.40 Varietăți pe peliculă.
9 23.00 Telejurnalul 

de noapte.
PROGRAMUL II

9 20.00 Telex T. V.
e 20,05 Seară de operetă — 

..Gonddlterii" de Su- 
livan. Transmisiune 
de la Opera din Cluj.

Cel puțin sfîrșitul acestui 
an este evident al romanului. 
Momentul a fost relevat cu 
ocazia unor apariții substan
țiale, însă proza nu este numai 
romanul. Ce se poate observa 
e nivelul scăzut al schiței și 
nuvelei, sărăcia tematică, ex
cesul tehnicii care se inovează 
cu oarecare dezinteres de con
ținut. O serie întreagă de ti
neri prozatori — nu dintre cei 
al căror talent nu ne-ar putea 
spune ceva — par a pune pro
gramul mai presus de litera
tură îrfsășî, ideile lor despre 
literatură înaintea creației. Ia 
orice caz, este evident că pro
gramul acesta se reduce la ex
presia unei saturații de sem
nificații, de înțeles. Mal muk, 
unii tineri par chiar Iritați de 
a fi înțeleși.

La cei mai buni dintre ace
știa e vorba, cred, de o exa
cerbare a ideii de profesionism 
literar. Dar orice exagerare 
duce la concluzii eronate. Da
că am înțeles că un scriitor 
profesionist nu se lasă anexat 
de teme, ci și le inventează el 
însuși, n-am presupus nicide
cum, prin aceasta, abolirea te
melor, ci numai o schimbare, 
fundamentală, de conținut. 
Realismul do care fug unii 
n-ăre cum să fie eludat prîii 
înțelegerea mai potrivită a 
profesionismului literar. Inte
rogarea semnificațiilor prozei 
rămîne, în orice Situație, exa
menul decisiv. La o lectură 
lipsită de prejudecăți, schițele 
și nuvelele lui Iulian Neacșu 
sînt de o simplitate și de un 
realism dintre cele mai obiș
nuite. Ceea ce mă face să 
cred că, în ciuda dificultății 
lor formălă, autdrul nu poate 
fi cu nici un chip asimilat dic- 
teultfi oniric ori elirtiinării cro
nologiei. Eu sînt, tu ești, el 
este, este (!) o nuvelă ou su
biect absolut realist. Luca și 
Ana nu s-âu iubit niciodată 
pentru că fiecare a purtat în 
sine imaginea adevăratei Iu
biri din adolescență. Dificulta
tea vine din aglornerârea Re
flecțiilor, din absența '„indica
țiilor de regie“, de care proza 
tradițională e plină. Atitudi
nea scriitorului este eludată 
cel puțin formal, el asimilîn- 
du-și riscul incoerenței perso
najelor. Lucrurile însă nu sînt 
împinse în purul absurd, frîna 
logică este suficient prezentă

MIHAI PELIN

INADE-

pentru ca totul să poată fi în
țeles împreună cu iritarea pro
dusă de o lectură oricum ne
obișnuită. Personajele îșl a- 
minteso fiecare propria poves
te da dragoste. Un dramatism 
minim izvorăște din situația 
lor critică, din aerul da spo
vedanie înaintea morții pe ca- 
re-1 are întreaga nuvelă.

Deci, despre lipsă de con
trol și incoerență nu se poate 
vorbi. De unde dar nemulțu
mirea lectorului ? In primul 
rînd, din manieră. Scriitorul 
își cultivă o manieră de a spu
ne derutant, prin șocuri, pre- 
făcîndu-se că dă curs liber 
fluxului de mici evenimente 
care constituie existența. Din 
cînd în cînd cuvintele cad pe 
înțelesuri și atunci totul sp lu
minează, capătă un sens. Este 
o tehnică bine pusă la punct 
d« a trimite un cuvînt plin 
de sens înapoi, într-un text 
dezlînat, pentru ă-1 face rele
vant sau măcar inteligibil. Se 
urmărește, așadar, dinamitarea 
procesului lecturii însăși. Nu
mai că dacă, într-adevăr, se 
obține efectul urmărit, nu pu
tem să nu ne întrebăm : cu 
ce preț ?

Trebuie să recunoaștem că 
adesea acest preț este minim. 
Semnificațiile textului sînt re
duse Și iriă tem Că mică pro
blemă morală a tînărului 
profesor ajuns într-un mediu 
rigid și ostil maveâ nevoie 
de maniera în care ne este 
înfățișată. Așadar, sursă mai 
serioasă a nemulțumirii, ea s-o 
spunem deschis, e miza mică 
a multora din aceste ftuvele 
lucrate eu un foarte bun meș

teșug. Ni ie pare tm efort de 
scriitură disproporționat feți 
de „temele" lor.

Singura nuvelă tulburătoare 
cu adevărat este Insul și, ce 
curios, aceasta nu se poate 
povesti, adică nu poate fi re
făcută I (De unde se poate 
deduce, cu oarecare aproxi
mație, maniera celorlalte i un 
nucleu epic de mică semnifi
cație o pus în ecuație, com
plicat pînă la saturație). Eroul 
e chiar un ins, adică fără o 
identitate precisă (el pare a 
fi soldat, subaltern, acrobat 
etc., după sistemul de referin
ță existențial pe care-1 suge
rează pe rînd autorul) care 
emite o sumă de reflecții des
pre viață, moarte, război. In 
fond, toată nuvela este o pa
rabolă deschisă în care o vo
ce desfășoară un întins mono
log de-a lungul căruia, cu o 
inconștiență tulburătoare, se 
fac constatări acute asupra 
situației precare a insului.

Vocea comunică întretăiat, 
ușor incoerent, dispersiv, ope- 
rînd a ciudată mutație a mo
mentelor fluxului memorial. 
Amintiri din anume împreju
rări sînt chemate la un fel de 
confruntare în alt context, în- 
eît întregit! monolog evocă o 
existență reală, și ireală, auten
tică și c6tftrâfătnltă, plată ș» 
enigmatică. Notele esențiale 
contradictorii sînt puse în re
lații surprinzătoare1 și forțate 
sa se mărturisească prin a- 
ceastă voce a unui ins. Această 
parabolă deschisă (a vieții? a 
morții, a războiului) este, cred, 
tot ce a scriS mai bun Iulian 
Neaeșu.

Mihal
Pelin

... :
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BECKET (ambele serii)
rulează la Patria (orele 10;
13.30 : 17 ; 20.30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Republica (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; ld; 21,30); Fes
tival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21); Modern (Orele 9,30; 
12; 13.30; 17; 19,15; 21,45).

asta seara ma distrez
rulează ia Luceafărul (Orelă 9 ; 
11,15 ; 13,50 ; 16 ; 18,30 ; 20,43); 
ftucurdțti (orăle 8.30; 11; 13,30; 
16:18.30: 21).

MADE IN ITALY
rulează la Capitol . (orele 9 ;
11.30 : 13,45 ; 16 : 18.30 : 20.45) ; 
Melodia (oreie 9 : 11.15 : 13,30 ; 
16 ; 18,50 : 20.45).

COLUMNA (ambele serii)
ratează la Lumina (orele 9— 
1-6.45 în continuare 19.45) ; Fe
roviar (orele 9—15.30 în conti-

I nuare; 18.451; Excelsior (orele 
4 10: 13,15: 16.30; 19.45); Tomis 
jj (orele 10—16,30 în continuare,

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII
rulează la Griviță (orele 9;
11.15 ; 1130 ; 16.45 ; 18,15 ;
20,45); Floreasea (orele 9 ;
11.15 : 13.45 : 16 ; 18.15 ; 20.30), 
Aurora (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20.30) ; Flamura (o- 
rele 9 : 11.15 ; 13.30 : 16 ; 18.15 ; 
20,30).

15.30 : 20,30) ; EU TE-AM IU
BIT (orele 18): Volga (orele 
9,30—16,15 în cotinuare. 18,30 ; 
20.15).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Moșilor (orele 15,30 ;
20.30) ; COLIVIE PENTRU 
DOI (orele 18).

HEROINA

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Giuleștl (orele 
15,30 ; 19).

JUDOKA, AGENT SECRET
rulează la Bucegi (orele 9;
11,15 ; 13,30 } 16 ; 18,15 ; 20.30) ;
Victoria (orele 8.45 : 10.45 ;
12.45 ; 14,45 : 16,45 ț 18,45 ;

CINEMATOGRAFE
HOMBRE

(rulează la Dacia (orele 8,15—
16 30 în continuare ; 18,45 : 21).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 8,30 ;
11 ; 13,30 : 16 ; 18.30 ; 21).

ANNA KARENINA
rulează la Miorița (orele 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20,15).

SAMURAIUL
rulează la Cdtroceni (oreltf

rulează la Doiila (orele 11,30 ; 
13,45 : 18 j 18,15 ; 20,30).

6 IULIE
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20.30).

VEȘNICUL INTIRZIAT 
rulează Ia înfrățirea (orele 
15,15 : 17.45 : 20).

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

20,45).
SUPERAUTOMATUL

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

ULTIMUL VOIEVOD
rulează la Lira (orele 18) ;
TARZAN, OMUL MAIMUȚA
(orele 15,30 ; 20.30).

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

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ 

rulează la Popular (orele 
1M0; 2030).

TUDOR (ambele serii) 
rulează la Munca (orele 15,30 ;
18.30) .

FETE in UNIFORMA
rulează la Flacăra (orele 15,30 ;
20.30) : HOȚUL DE PIERSICI 
(orele 18).

PRINȚESA
rulează la Arta (orele 9—15,45 
în continuare ; 18 : 20.15).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Vitân (orele 1530 ;
20.15) ; VARA CAPRICIOASA 
(orele 18).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Rahova (orele 15.30 ;
21.30) : SĂ NU NE DESPĂR
ȚIM (orele 18).

MARYSIA SI NAPOLEON 
rulează la Progresul (orele 
lS?n: 2030): AVENTURIERII 
(orele 18).

Iată un tînăr prozator că
ruia îi este vădit incomodă 
haina strimtă a speciei 
scurte. Nu știu dacă în a- 
ceasta rezidă cauza slăbi
ciunii primelor nuvele. Va
ra nenorocoasă a lupilor 
este scrisă încîlcit. O poveste 
destul de încurcată între un 
fost logodnic și rivalul
său, din care numai
cu mare greutate poate ră
sări o idee de rdman. Riva
litățile nu sînt acelea care 
par, ci au un substrat ce 
poate fi tulburătoare mate
rie de roman. Chiar în pri
mele pagini întîlnim indica
rea forțelor obscure ce intră 
în joc („Părea că-i desparte 
ceva, o neînțelegere fără 
contur precizat sau o înțe
legere mai mult decît taci
tă...". „De fapt, cele eîteva 
cuvinte pe care le vehicu
lează pipăiau o prăpastie 
așternută între ei temei
nic..."). Nefericirea ascunsă 
în trufie a lui Alexe, fiul 
unui Toma Voievod, pare să 
indice o dramă cu implicații 
mult mai întinse decît ceea 
ce a vrut autorul să rețină 
în nuvela să, putîfid fi vor
ba de o adîncă inaderență 
(în acest fel, prima nuvelă 
se învecinează organic cu 
ultima, chiar dacă între ela 
diferența de valoare este 
maximă). în fine, prea mult 
comentariu despre o nuvelă 
ratată. în Care neglijențele 
și. măi ales, „inadecvarea" 
stilistică Sînt supărătoare. 
Pe alocuri, dăm de un scris 
imposibil : „Nu mai tre
mura, ar fi fost inutil, dar 
simțea în stomac un gol ti
med, prin care se încrucișau 
fulgere violente de întune
ric" sau, în altă par
te : „copacii și tufișurile 
care-i cutreerau atunci re
tinele" (!). Pericolul evident 
este cel ăl literaturizării. 
Autorul n-are nevoie de ast
fel de siluiri stilistice, care 
nici nu izbutesc de altfel să 
ne dea o idee despre fine
țea sa. Finețea stă, ni se 
pare, în descoperirea sur
prinzătoare a unor esențe 
ireductibile care par a po
runci obscur, venite dintr-o 
structură biologică elibera
toare dar $i demascatoare. 
(Inaderență). în momente de 
panică și derută, eroii săi se 
lasă conduși de reflexe uitate 
dar binefăcătoare. E cazul 
celor doi soldați din India
nul, nuvelă importantă și ea 
doar prin indicația pe care 
o conține ăsupra adevăra
tei naturi scriitoricești a lui 
Mihai Pelin. Măi relevantă 
este Vacanța mare, în fond, 
un mitf roman. Procesul este 
însă aici urmărit dintr-o 
perspectivă mai cuprinză
toare. între altele, ținta nu
velei e de a denunța lipsa 
de valoare a naturilor nea-

derente, lipsite de ax ca șl 
de experiență adevărată si 
organică. Un personaj are 
convingerea naivă că „îm
prejurările ocazionale sînt 
incapabile să abată cît 
de cît un destin viguros, 
care se respectă". Dar anu- 

.. rne împrejurări ocazionale 
l-au scos pe Popescu din 

" destinul său „viguros", afec- 
tînd în aceeași măsură mica 
colectivitate a unei ferme de 
stat. Deciziile de care cei 
pe care-i privesc nu se fac 
'ei înșiși răspunzători, au a- 
ceastă stranie putere de a 
perverti. Scriitorul notează 
o legătură insesizabilă între 
incapacitatea oamenilor fer
mei de a o privi realist pe 
Sanda (o femeie tînără, un 
„intrus", care strică mono
tonia vieții localnice) și mo
dul în care a fost destituit 
fostul director. El Vteâ să 
spună că dezobișnuirea de 
răspunderi directe este o în
străinare care modifică mai 
toate funcțiunile vitale ale 
omului. E notabilă, înții, 
pierderea simțului realității, 
al proporțiilor. în acest fel, 
împrejurări, fșpte ori chiar 
oameni primesc semnificații 
inaderente, străine de ade
vărul esenței lor, la mijloc 
fiind o mistificare pericu
loasă și nefastă. Deprinde
rea de a gîndi potrivit cu 
natura omului sau faptelor 
este pierdută, ca și capaci
tatea de a introduce, de a 
integra totul în context. în 
ultimă instanță. procesul 
surprinde pierderea lentă a 
simțului vieții. Bineînțeles 
că autorul nu se lasă încă 
obsedat de această temă de-a 
dreptul tulburătoare, dar are 
toate șansele de a-i scrie ro
manul.

în fine, ajungem la nuvela 
care poate da cititorului de
plina garanție că se află în 
fata unui prozator de o ne
așteptată seriozitate. Aceas
ta dă titlul volumului. Ina
derență, și poate fi socotită 
fără ezitare excelentă. So
liditatea construcției răs
punde unei neobișnuite ca
pacități de a sonda resorturi 
umane dintre cele mai as
cunse adînci. Este un „ro
man" al structurilor neade
rente surprinse în zbaterile 
prinderii de un mediu lipsit 
de peisaj sufletesc solici
tant. Am semnalat preocu
parea prozatorului de efec
tele „uitării", voite ori co
mandate. a esenței organice 
car» nutrește condiția uma
nă. esență care cu nici un 
chip nu poate fi „uitată", e- 
ludată. Lucrurile se com
plică în nuvela numită prin 
studierea relațiilor dintre 
mediul vechi al „orașului 
nostru" $1 cele eîteva perso
naje care-și caută tocmai

censiuni decît acelea posibi
le conform datelor primare. 
Englezul, Clara, Rival sînt 
victime ale propriilor iluzii 
de întemeiere pe calități 
străine fondului lor. Ei au 
în singe un alt orizont, a 
cărui imagine tremură spec
tral în ființa lor, dindu-le 
acea stranie neliniște și fe
brilitate de „intruși". Proza
torul dezvăluie cu pătrun
dere dinamica obscură a u- 
noy genealogii inaderente ale 
căror încercări de conciliere 
se dovedesc falimentare. în
cercarea apaticei Clara de 
a-și salva fondul originar — 
expresie a organicului ce-i 
călăuzește existenta — prin 
transferarea lui asupra ac
tivului Rival eșuează. Nu
vela merită o atenție spe
cială șl. din cauza termeni
lor generali pe care îi vi
zează.

„Uitarea" de care abuzea
ză Englezul, ins enigmațic 
apărut într-tin univers plin 
de concretețe $i lipsit de 
inefabil, se dovedește distru-: 
gătoare. Eludarea biografiei 
și, mai mult, a patimilor o- 
riginare care-și pun pecetea 
pe un destin nu poate fi 
decît împingere nesăbuită 
spre catastrofă. Destinele sînt 
mai puternice decît încerca
rea personajelor de a le 
croi alte albii. Vechile pa
timi comprimate se răzbună 
prin explozie ;întîrziată. 
Cauza adîncă e, firește, bio
logică. Realitatea socială o 
face evidenta în felul său : 
un ins care rtti-și asumă 
toate Consecințele existenței 
sale sociale (biografia Engle
zului e obscur vinovată îri 
nu se știe ce complicații, 
undeva, în Orient), ba chiar 
încearcă să li se sustragă, 
este o natură inaderentă 
oricărui mediu social și, 
mai devreme sau mai târziu, 
el va fî expulzat, Ca ufl 
corp impur, din materia pe 
care se prinde. Trădarea 
condiției este, în driee caz, 
vinovată, iar mai cu seamă 
în momente de răscruce, cum 
ar fi războiul, salvarea in
dividului nu poate fi decît 
în r«nt<5ârcerea ia de^rin» 
deri uitate, la acele instinc
te organice a căror pierdere 
este chiar . câuza în ordine 
biologică a războiului. Or, 
personajele tulburătoarei nu
vele sînt surprinse tocmai în 
cursul un-ei disperate încer
cări de a fugi de datele lor 
fundamentale, de ă-și pier
de vechile urme. Lucru vio
lent împojriva mecanismului 
acelui moment social in dare 
se încearcă această eludare. 
Inaderența nu este numai a 
lor la mediul în care intră, 
dar ea semnifică o condiție 
mai generală a omului în
străinat în chip tragic de e- 
sența sa. Se poate chiar pre
supune că autorului i-a con
venit cu atît mai bine să a- 
meștsce în povestirea sa un 
personaj „exotic" pentru a-și 
ilustra în. termeni cît mai 
generali tema. în orice caz, 
nu numai farmecul unei e- 
xistente enigmatice pare a-1 
fi interesat, dar mai mult 
decît atît, valoarea exponen
țială a unei materii epice 
seducătoare în sine. Mihai 
Pelin poate fi unul din 
acei rari romancieri, al că
ror talent este pus în va
loare de o solidă ideologie, 
de un sistem de meditații 
acute asupra omului și a 
condiției sale. Se cade, în 
consecință, sS precizăm că 
exigența față de un aseme
nea prozator este maximă.

alei întemeierea în alte as- C. STĂNESCU
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...Poate de aceea cele două 
fete de lingă mine, secretare de 
comitete comunale U.T.C., își 
luau una alteia vorba din gură, 
se grăbeau să intervină, să mai 
spună ceva, dar fără să mai 
adauge nimic nou, ci repetîn- 
du-se pur și simplu. Nu vor să 
rămînă mai prejos, mi-am 
zis, poate se și laudă puțin, 
fiecare în ciuda celeilalte, în 
orice caz sînt, desigur, ambi
țioase — ca toate femeile. Dar 
nu era asta. Mi-am dat sea
ma treptat că unele din lucru
rile povestite de cea dintîi erau 
de fapt uitate de cea de-a doua, 
iar aceasta și le amintea abia 
cînd o auzea pe colega ei po- 
vestindu-le și sărea imediat, 
cu un regret vizibil că nu și 
le-a amintit ea mai degrabă : 
Și eu... și la noi., tot așa și la 
mine.. Poate că cele două co
mune sînt vecine cumva, 
m-am întrebat la un moment 
dat, cu speranța nemărturisită 
că aceasta putea fi tocmai ex
plicația. apoi le-am întrebat 
nerebdător și pe ele. însă se 
aflau din păcate la zeci de ki
lometri distanță, erau în ace
lași județ. încă în capetele o- 
puse, iar cele două secretare 
nici nu se întilneau una 
cu alta decît foarte rar, la cîte 
o ședință, ca acum. Și atunci 
n-am izbutit deloc să mai 
aflu, măcar pentru mine, de 
ce activitatea celor două co
mune semăna ca două pică
turi de apă. ca doi frați ge
meni, în procedee, în rezultate, 
în inițiative proprii, în inten
țiile cele mai intime: o 
seară cultural-distractivă (și 
eu...), o conferință cu] tema 
„Prietenie, tovărășie și așa mai 
departe’* (și la noi...), o acțiune 
de muncă patriotică (bineîn
țeles că...). Identitatea era per
fectă.

Am încercat totuși să sparg 
placa, să ies din țesătura 
aceea cu ochiuri egale, să scap 
prin unul din ele — n-aveam 
de ales — și am pus o întreba
re ce mi se părea salvatoare, 
cred că m-am și felicitat în 
gînd pentru ea Am vrut să a- 
flu. de la una din ele, dacă cre
de că îmi poate relata o acțiu
ne. una singură, care nu s-a mai 
repetat nicăieri în județ. A ră
mas puțin pe gînduri și apoi 
a început, încurajator, să vor
bească, dar abia a apucat să 
rostească două — trei vorbe, 
că cealaltă nu s-a putut 
stăpîni: și eu... Apoi, simțin- 

du-mi, desigur, dezamăgirea, 
din cine știe ce gest involun
tar, a început să-mi explice, 
într-un fel agresiv parcă : la 
urma urmei, urmărim aceleași 
obiective, avem un scop co
mun, de ce trebuie neaparat 
să căutăm tot Jelui de acțiuni 
mai știu eu cum ? Iar cealaltă 
a căpătat și ea curaj : De fapt, 
nici nu știu bine dacă am fă
cut ceva care să nu se fi fă
cut in altă parte sau să fi au
zit ceva care să nu se fi fă
cut și la mine. Ceea ce însem
na, de acum, un fel de teore
tizare, o ridicare la rangul de 
principiu a lipsei efortului că
tre originalitate.

Mi s-a mai întâmplat însă și 
în alte părți. Chiar dacă nu 
prea numeroase exemple au 
în schimb o anumită periodi
citate, ceea ce păstrează și 
acum fenomenul în actualitate.

IEȘIREA DIN
ANONIMAT

Mi s-a întîmplat, de pildă, în 
cu totul alte comune, din cu 
totul alte județe, să mi se recite 
cîntat, parcă orînduite în strofe, 
aceleași „inițiative proprii" 
de care vorbeau cele două fete 
de mai sus. Mai mult decît 
atît, ceream să mi se poves
tească mai în amănunt modul 
de desfășurare a uneia din ele 
măcar, și se continua cu 
aceeași seninătate: atîtea re
uniuni, atitea duminici cultu
ral-sportive, atitea repetiții la 
brigada artistică. Pentru că nici 
organizatorul nu le mai ținea 
minte individual, pe fiecare 
prin trăsăturile ei distincte 
sau fie și printr-0 singură 
trăsătură, mai altfel decît la 
celelalte, toate se făcuseră una 
după alta, una lingă alta, și 
se înregistraseră pînă și în 
memorie global, una peste 
alta.

Este fenomenul care a hră
nit ani de-a rîndul uniformi

zarea peisajului în activitatea 
organizațiilor U.T.C. de la sate, 
obligîndu-le să se ia una după 
altă pînă cînd își pierdeau 
înfățișarea proprie, ceea ce a 
dus inevitabil la sărăcie orga
nizatorică, la absența unei 
gîndiri proprii. Cauza, sau cel 
puțin una din ele, este aceea 
care mi s-a înfățișat și mie de 
multe ori, pentru că le discu
tăm de o bună bucată de vre
me și am ajuns să le cam 
știm pe de rost. Este în pri
mul rînd aceea a tutelării ex
cesive, era instructorul care 
alerga de la o comună la alta, 
ducînd după sine uniformita
tea inevitabilă a „experienței 
personale“ pe care o folosea 
peste tot pe unde trecea. Era, 
în sfîrșit, zvîcnirea care apărea 
în urma unui impuls din afară 
ca la un șoc electric, după care 
totul reintra în „normal".

Dar dacă cunoaștem atît de 
bine cauzele, a cam sosit 
timpul să vedem ce facem, to
tuși, pentru înlăturarea lor. 
fiindcă, din păcate, în multe 
sate s-a înrădăcinat atît de 
mult obișnuința, încît nu se 
mai pot despărți de ea.

Bunele intenții care s-au 
manifestat în ultima vreme, 
încercările de a încuraja or
ganizațiile de la sate spre un 
drum propriu, spre mai multă 
inițiativă personală, s-au lovit, 
din păcate, nu o dată, de zidul 
indiferenței. S-a stabilit, de 
pildă, ca organizațiile U.T.G. 
să-și rezerve una—două zile 
pe săptămînă la căminul cul
tural, în întregime ale lor. S-a 
spus de mult, încă de la Con
sfătuirea pe țară, fiindcă nu 
mai putem afirma de acum că 
evenimentul acesta este de 
dată recentă. Și totuși, nu știu 
în cîte locuri din țară se mai 
întîmplă așa ceva, în puține 

însă. îndemnul acesta era o 
posibilitate ca tineretul comu
nei să se obișnuiasă de a so
coti căminul cultural un loc 
de întîlnire al său, un mijloc 
de a-1 aduna de mai multe ori 
împreună. Dar organizațiile 
n-au știut cum să-și impună 
punctul de vedere în fața di
rectorilor de cămine, n-au 
apărat prestigiul lor cu tăria 
necesară, și aceasta numai 
pentru că n-au înțeles exact 
noua autoritate ce li se crea ; 
nu numai ca un drept, ci și 
ca o datorie. încercarea este 
amenințată, astfel să se așeze, 
încetul cu încetul, în același 
anonimat în care erau îngro
pate și alte inițiative mai 
vechi.

Anonimatul acesta, cultivat 
nu cu bună știință, ci din 
neglijență și nepăsare, merge 
însă mul mai departe decît 

s-ar putea crede. Rostul orga
nizațiilor U.T.C., de la sate ca 
și din orice alt loc, scopul 
care le justifică într-un fel 
existența, este acela de a-și 
spune cuvîntul în toate împre
jurările în care este necesar, 
de a se manifesta ca o pre
zență activă, de care să se țină 
seama atunci cînd sînt în joc 
interesele majore ale întregii 
comune. Dacă încercăm însă 
să vedem în ce sate organiza
țiile U.T.G., prin reprezentan
ții lor, s-au prezentat în fața 
organelor locale pentru a le 
spune punctul lor de vedere, 
părerea tineretului din întrea
ga comună, sau pentru a le 
cere o acțiune de mai mare 
întindere, de importanță deo
sebită, de care tineretul să 
răspundă pe tot parcursul des
fășurării ei, dacă am încerca, 
ziceam, ar trebui să stăm cam 
mult pe gînduri. Dimpotrivă, 
am întîlnit situații în care 

consiliul popular era cel ce 
mobiliza tineretul la vreo ac
țiune, cu ocazia înfrumusețării 
care se face de obicei primă
vara, în fiecare comună, sau el 
îndeamnă organizația U.T.G. 
să ia în primire o anume ac
țiune. Mult mai puține sînt 
comunele în care găsești, să 
zicem, cîteva hectare de livadă, 
luate sub directa îngrijire a ti
nerilor, așa cum am aflat odată 
undeva, de la oamenii din sat, 
căci mai sînt, desigur, și ast
fel de situații.

Prestigiul organizației se 
cîștigă nu numai prin organi
zarea de atitea reuniuni, sau 
atîtea expuneri, una la fel cu 
alta, la care tinerii vin și nu 
prea, ci prin intervenții de 
autoritate în împrejurări pe 
care tot ea singură trebuie 
să le caute sau să și le creeze, 
prin luări de atitudine care să 

cîștige admirația întregului 
sat, astfel încît să se știe în 
cele din urmă că U.T.G. are un 
cuvînt de spus într-un loc sau 
altul, și nu orice fel de cuvînt. 
în participarea tinerilor coope
ratori de producție, de pildă, 
Sînt cooperative de producție 
în care interesele tinerilor nu 
sînt susținute la nivelul exi
gențelor lor firești, în care, 
deși tineretul constituie pre
zența cea mai numeroasă, în 
zootehnie, în pomicultură, în 
legumicultura, drepturile sale 
nu sînt judecate la nivelul me
ritelor, uneori invocîndu-se 
drept agrument suprem „lipsa 
de experiență" a tinerilor, alte 
ori pur și simplu dintr-o 
sfîntă uitare. In asemenea 
cazuri, deși este vorba de 
membrii U.T.G., organizația 
lor nu este în nici un fel 
consultată asupra vreunor 
hotărîri oare urmează să fie 
luate, dar nici organizația, 

la rîndul ei, nu se înfățișează 
să ceară, ea, lucrul acesta, 
să-și spună sus și tare pozi
ția, de la înălțimea majori
tății colectivului. Și dacă ar 
face-o măcar ea de cîteva 
ori la rînd, s-ar crea și o 
nouă obișnuință ; în cele din 
urmă, și consultarea sa ori de 
cîte ori va fi necesar se va 
face cu dezinvoltura cu care 
acum nu se face aproape de loc 
De la organizația U.T.G. trebuie 
să pornească însă totul, pentru 
că despre ea este vorba în 
primul rînd și nu de ceilalți 
„factori". în unele locuri 
mi s-a spus și acest motiv i 
că „factorii" sînt aceia care 
nu colaborează, că negli
jează pur și simplu organi
zația de tineret, și în felul 
acesta nu se achită de înda
toririle fixate printr-o altă 
hotărîre, care spune clar că 
munca de educare a tinere
tului este o datorie a întregii 
societăți. Ceea ce poate fi 
exact, dar numai în parte, 
pentru că depinde în bună 
măsură, dacă nu chiar în 
primul rînd, și de felul cum 
organizația știe să ceară, ea, 
sprijinul celorlalți factori, de 
modul în care reușește să se 
impună în ochii lor, nu prin 
preocupări mărunte și ne
semnificative împinse în 
prim plan, ci prin abordarea 
problemelor majore care sînt 
la ordinea zilei pentru în
treaga comună și prin parti
ciparea efectivă la rezolva
rea lor promptă și compe
tentă. Este destul de firesc 
și verificat în practică de ne
numărate ori: sprijinul ți se 
dă după cum știi să-l ceri, 
iar prestigiul ți-1 capeți după 
cum știi să-1 cîștigi. O ase
menea participare la viața 
intimă a satului ar duce, fără 
îndoială, la o desprindere trep
tată a unor organizații U.T.C. 
de anonimatul în care se 
complac acum și ar da naș
tere unei întreceri de pres
tigiu între ele, cu fapte care 
vor fi cu adevărat pe măsura 
lor.

D. MATALA

ORGANIZAȚIA U.T.C. Șl VIAȚA CULTURALĂ A SATULUI

INIȚIATIVA, ACEST „SECRET
'ETERN" AL SUCCESULUI...

O idee interesantă,

tradusă în viață...

ilIN 
CHIRMI

Este un adevăr ce nu mai 
trebuie demonstrat: metamorfo
zele înnoitoare din peisajul satu
lui românesc se produc, printre 
altele, și ca urmare a prezenței 
cotidiene, tot mai active, a unui 
puternic detașament de intelec
tuali. In cadrul cooperativelor a- 
gricole, al întreprinderilor agri
cole de stat, al celor pentru me
canizare, lucrează foarte mulți 
ingineri, economiști, medici vete
rinari. Generalizarea învățămîn- 
tului de 8 ani, extinderea rețelei 
de licee teoretice și economice, 
creșterea numărului școlilor pro
fesionale au atras la sate un 
număr impresionant de profesori. 
La dispensarele și spitalele co
munale lucrează un corp nume
ros de medici. Privind acest ta
blou complex, în care se cu
prind preocupări diferite și di
verse orizonturi de pregătire 
profesională, apare firească ne
cesitatea ca organizațiile U.T.C.

de la sate să desfășoare o muncă 
diferențiată, in funcție de pro
blemele ce-l frămintă pe fiecare 
tînăr. Oricît de interesantă, de 
atrăgătoare ar fi, să zicem, o ex
punere asupra laseriior, ea nu 
poate fi înțeleasă fără cunoștințe 
temeinice de fizică și chimie, su
perioare celor dobindiie in nu
mai șapte sau opt clase de 
școală. Să nu se facă astfel de 
expuneri, pe motivul accesibili
tății lor restrinse? Și totuși, dez
baterea unor asemenea probleme 
este intens solicitată de către 
unii membri ai organizației, in
gineri, profesori etc. Și astfel de 
exemple s-ar mai putea da... Cum 
trebuie procedat în astfel de cir
cumstanțe ?

lată întrebările de la care a 
pornit organizația U.T.C. din co
muna Chirnogi, materializînd 
răspunsul într-o inițiativă pe cit 
de interesantă, pe atît de utilă : 
înființarea unui „Club al intelec
tualului", menit să asigure ca
drul optim de manifestare activă 
a tinerilor intelectuali în viața 
politică, socială și economică a 
comunei, cum și o multilaterala 
informare a acestora. Organizînd, 
în cadrul clubului, dezbateri pe 
cele mai diverse probleme de 
specialitate sau de cultură ge
nerală — la care au participat, 
în afară de tinerii intelectuali ai 
satului, cercetători și specialiști 
cu renume într-un domeniu sau 
altul — clubul, deși recent în
ființat, s-a afirmat ca o prezență 
importantă în peisajul cultural al 
satului. Aici au fost prezentate, 
de către membrii clubului, co
municări și informări pe diferite 
teme economice și politice ; clu
bul este, de asemenea, cadrul care 
găzduiește dezbateri pe margi
nea unor încercări literare, întîl- 
niri cu scriitori, cu activiști de 
partid și de stat, cu ziariști, oa
meni de știință etc.

O recentă discuție cu președin
tele clubului, inginerul ION 
OANCEA, ne-a oferit cîteva date 
sugestive cu privire la profilul 
și activitatea acestei instituții,

prima da fetul acesta dm țara 
noastre.

— Clubul nostru — ne-a măr
turisit interlocutorul — este or
ganizat și condus de către co
mitetul comunal U.TjC. ș» cu
prinde pe toți tinerii rpeczakfli 
și profesori din comună cart 
și-cu dat con.nmtânuntul fă e- 
dere la activitățile hă. Progra
mul de activități este eșalonat pe 
parcursul fiecărei săptămsni, la 
erele care convin celor md mulți 
dintre noi.

— Ce ne puteți spune, con
cret, despre programul alcătuit ?

— Pentru luna decembrie, am 
prevăzut, sâptânunal, cite o fn- 
tîlnire cu personalități marcante 
ale vieții obștești. Astfel, ne-au 
vizitat, pînă acum, tovarășul Ti- 
beriu Mureșan, directorul Insti
tutului de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de la Fun- 
dulea, un specialist în probleme 
de astronomie și unul în proble
me internaționale. In aceeași pe
rioadă, membrii clubului au pre
zentat referate pe diferite teme 
(sociologie, literatură etc.). Am 
prevăzut, de asemenea, întîlniri 
cu un grup de tineri scriitori, 
tema discuției fiind „personajul 
pozitiv în literatura contempo
rană", și o seară distractivă in
titulată „Matineul tineretului".

— O întrebare, cu care tre
buia, de fapt, să începem: Cum 
ați ajuns la ideea constituirii 
„clubului intelectualului" ?

— Precis, n-aș putea spune... 
Cert este, însă, că cei mai mulți 
dintre noi, intelectualii satului, 
sîntem tineri, și că simțeam ne
voia unui loc în care să ne strîn- 
gem, să discutăm, să ne amu
zăm... Eu, de pildă, am termi
nat numai de 3 ani facultatea. In 
toată această perioadă, am parti
cipat regulat la acțiunile inițiate 
de către organizația U.T.C. Unele 
dintre ele erau interesante, dar, 
sincer vorbind, cele mai multe 
erau improvizate: chiar dacă pe 
o parte dintre uteciști îi satisfă
ceau, pe mine unul — nu. Am 
discutat despre această chestiune 
cu cîțiva ingineri, colegi la I.A.S. 
sau la C.A.P., cu profesori... Așa

am ajuns la ideea de a organiza 
un duh. Toți au arătat un râ 
interes pentru această propunere.Q 
Sprijiniți de către organizația 
U.T.C., cm reușit să inîocmun^ 
regulamentul clubului, «â dăm o^ 
primă orientare activitâțn derfă- 
șurcts aici. Spun jo primă oner.-^ 
tare", deoarece va trebui să gâ-W 
«im, mai departe, noi mijloace ti 
forme pentru îmbunătățirea ac-a 
tivității clubului. Principalul nar-W 
fru „dușman" va fi — am hotărit 
— improvizația. Nici unuia din-^ 
tre noi nu-i convine să piardă^ 
timp prețios numai pentru a se 
afla într-o sala pe ușa căreia stă^ 
scris „Clubul intelectualului"... “

— O ultimă întrebare : oare 
axarea programului de club nu-^ 
mai pe expuneri, discuții cu per-^ 
sonalități din afară, referate și 
informări, întregite cu prezenta-^ 
rea unor încercări literare, nu^ 
conține, măcar virtual, primejdia 
șablonizării programelor, a repe-^ 
tării unor acțiuni ?

— Garantat, nu / Pentru că, în
viziunea noastră, clubul nu va^ 
însemna numai astfel de activi-^ 
tăți, ci și organizarea unor ac
țiuni cultural-distractive: pro-Q 
grame urmate de dans, con
cursuri cu premii pe teme de li
teratură, muzică, știință, tehnica^ comuna Zăpodeni — ne
etc. In cadrul clubului vom ini- informează tov. Constantin Ho
pa excursii, vom pune la punctrobeț, prim-secretar al Comi- 
un cerc al cineastului. Dar, cîte^ teiului județean U.T.C. Vas- 
nu putem face ? lui — s-o născut o inițiativă.

i . irno^ a a Organizația U.T.C. din comu-
„Cltihul intelectualului . Deși la^J nă a propus înființarea unei 
început de drum, prin acțiunile SOcietăți a intelectualilor din 
initiate pînă acum, prin interesul^ zăpodeni. O societate cu statut, 
manifestat de către „fondatorii w cu program de activitate pro
sti, el își dovedește cu prisosință prie. Cu un comitet de condu-
rolul pozitiv, novator, în viața cere. Un profesor universitar
culturală și obștească a satului.^ din Iași _ născut la Zăpodeni 
Așteptam, in continuare, noi vești . q propus ca , președinte de 
interesante despre activitatea ce onoare“ Societatea îsi propune 
'L™'5/XT' nU forme de activitate' potrivite
do,m, aceste vest, vor een, - inteiectualilor. Scopul _ auto. 
alături de altele, care să pregătirea> dezbate.
monstreze că exemplul organiza-^ lnformarea. Pe scurt; sa- 
fiei V T.C. din Chirnogi a stir- . j t intelectual, să nu 
nit interes și m rîndul altor or-^ 5 . , . ■.
ganizatu V.T.C. de le sate. P°ată fi echivalent

cu ratarea, cu plafonarea. Un 
F. GHEOKGHE O climat adecvat, efervescență a

PROFET...

...și o pledoarie

care își așteaptă ecoul
Ideilor, indiscutabil că vor in
fluența întreaga viață spiritu
ală a satului. Ei vor să lan
seze chemarea ca toți intelec
tualii care au plecat din co
mună să vină, din cînd în cînd, 
în mijlocul intelectualilor lo
calnici și, în felul acesta, să 
sprijine eforturile pentru cul
turalizarea locuitorilor comu
nei. Și-au găsit pînă și denu
mirea : „Freamătul".

Aflăm apoi că „inițiativa a 
fost stopată de „cineva de sus". 
Discutăm și noi „sus" — adică 
tot la Vaslui. Ni se argumen
tează, aici, la Vaslui, că 
e bine să se mai tempereze 
entuziasmul celor aproape 50 
de intelectuali (din 100 cîți sînt 
în comună) care au pornit ini
țiativa, să se vadă „cine sînt 
acești intelectuali", și aceasta 
deoarece va mai fi nevoie de... 
„încă un plan".

...Comuna Zăpodeni, cu sate 
ascunse de văi sau răsfirate pe 
dealuri, e undeva, pe șoseaua 
Vaslui-Iași, dar mai peste 
mină ; după vreo z12 km, lași 
șoseaua și faci la dreapta încă 
vreo 6 km.

Casele mici și albastre, cu 
flori tăiate-n lemn și vopsite-n 
culori vil pe la streașini, cu 
ogrăzi largi, se înlănțulesc 
blînd șl șerpuiesc o dată cu uli
țele prinse între văi.

Discutăm, la vremea prînzu- 
lui, cu cîțiva profesori și învă
țători în cancelaria uneia din 
școli („centru"). „Sînt de 20 
de ani în comună — ne spune 
prof. Pavel Pavel. Este ade
vărat că unii din tinerii absol
venții au venit, au stat 
ce-au stat, dar au ple
cat însă, majoritatea au 
rămas. Preocupări intelectuale 
— culegeri de folclor și, hai 
să spun, istorie. Am găsit, Ia 
cimitirul vechi, piese arheolo
gice care atestă existența co
munei noastre încă dela 1278.

Am vrut să facem un muzeu 
al satului. N-am găsit spațiu... 
Dar să revin. Spuneam că 
toată activitatea noastră inte
lectuală se desfășura la cămi
nul cultural. Adică țineam con
ferințe care ni se trimiteau 
gata făcute, făceam un cor, o 
echipă de teatru... Satisfacții 
intelectuale sînt și acestea, 
dar nu totdeauna printre cele 
mai mari. Noi avem, însă, 
dorințe mai mari. Timpul pe 
care-1 trăim ne obligă la'mai 
mult. E o cerință intimă a fie
cărui intelectual aceea de a 
rămîne intelectual, nimeni nu 
poate ocoli această dorință. Nu 
sînt tînăr, dar m-am bucurat 
și am îmbrățișat această ini
țiativă a organizației U.T.C." 

„Eu — ne spune și tov. Vasl- 
le Scutaru, directorul Școlii 
generale nr. 1 din aceeași co
mună — sînt de 23 de ani în 
această localitate. O societa
te ca aceasta, pe care o pre
conizează organizația U.T.C., a 
mai existat la noi, la Zăpodeni. 
Se numea „Mihail Eminescu" 
și a funcționat prin 1945—1946. 
Firește, acum va fi mai largă, 
cu activități mai ample. Ne 
vom putea interesa de noi, ne 
vom putea confrunta cu noi. 
Dacă ar fi să socotim numai 
conferințele pentru nivelul 
nostru — și tot e ceva".

„Nu vor fi numai conferințe 
— ne spune învățătoarea Ma
ria Moisa. Vom invita șl per
sonalități din toată țara. Așa 
am discutat noi, în cadrul or
ganizației noastre U.T-C.".

Am dorit să cunoaștem și 
părerea directorului căminu
lui cultural — dar era plecat 
la Iași să discute cu... viitorul 
președinte de onoare al socie
tății. Faptul acesta ține loc de 
opinie șl-1 consemnăm ca a- 
tare.

Pe secretarul comitetului 
comunal de partid, tovarășul 
Mihal Bumbu, îl întîlnim pe

creasta unui deal, pe drumul 
dintre două sate- Discutăm 
în mașină : „Prin societatea a- 
ceasta avem în vedere și per
manentizarea cadrelor. E o ini- 

.țiativă deosebită : va înviora, 
credem, nebănuit de mult 
viața căminului cultural. în 
fond, astfel va crește și gra
dul de preocupare spirituală a 
intelectualilor, se va influența 
întreaga viață politică, cultu
rală, educativă a comunei. Așa 
am apreciat situația în ședința 
comitetului comunal de par
tid și comitetul a hotărît în 
unanimitate să sprijine iniția
tiva. E un entuziasm viu, pe 
care dorim să-1 menținem, și 
avem convingerea că rezul
tatele ne vor bucura".

...Va să zică — entuziasm 
real.

Ei, și în curînd cineva va 
vedea că va mai fi un plan 
de muncă în plus ! Dar va mai 
fi și altceva: o înviorare a 
vieții culturale, o fuziune 
reală a (deocamdată) 50 de 
minți dornice de căutări, și 
căutările acestea vor modifica 
sensibil biografia culturală a 
comunei Zăpodeni!

Trebuie însă vegheat — și 
mai ales de către aparatul me
todic al unităților de cultură 
județene — ca nu cumva să 
se încerce aducerea în tipare 
vechi a unul lucru care se 
anunță — în toată accepțiunea 
cuvîntului — nou. Nu se poate 
altoi o mlădiță tînără pe un 
trunchi bătrîn și, mai ales, de 
altă specie. Dar entuziasmul 
cu care se pornește la drum ne 
dă certitudinea unor succese 
reale.

MIRCEA LERIAN

NOTA RED. — Oare formula 
adoptată de intelectualii din 
Chirnogi n-ar putea fi aplicată 
și aici, ca în atîtea alte sate 7
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TRAIECTORII ÎN CÎMPIA ROMÂNĂ

N copte senină de decembrie. Asfaltul șoselei arunca reflexe albaștrii, luminat de sorii 
fosforescent! al lămpilor cu neon. Repo rterîi au o ținta precisă : în 24 de ore, să 
parcurgă 500 kilometri prin satele Bărăganuhrî, în aceste zile de sfîrșit de an. 

Tăblițele indicatoare anunță din cinci în cînd numele unei comune : Coșereni, Manasia, Ale- 
xeni, Ion Roată^ Andrăseșli, Căzănești, Balaciu ... Secvențele fugare ale peisajului — o caso <
nouă descoperită de farurile mașinii, fațada unui cămin cultural modem — atestă că aici '
locuiesc oameni harnici, buni gospodari. Din casele așezate lingă șosea se aude timbrul J
curat al aparatelor do radio si, prin multe ferestre, zărim clipirea intermitentă, verzuie, <
a ecranelor do televizor. Ici, colo, prin curți, școlari și caolescer^i fac repetiții febrile pen- >
tru Anul Nou, recită plugușorul, încearcă bu baiul, potrivesc sfîrcul biciului — ca să poc- ;
nească ca un pistol...

în cîieva cămine culturale rulează filme,. îur afișe luminate anunță că, în curînd, va <
avea toc festivalul filmului la sate. Adeseori, de o parte și de alta a șosele», privirile ne ;
sînt atrase de mici piramide, înșirate pe linia orizontului. Sînt movile de pămmt ridicate 
acoio de excavatoarele ce sapă canalele vîH orufui sistem de irigație al Bărăganului.

Bărăganul, căruia cineva propunea, nu demult, șă i se reconsidere numele (la origine z
„tpren vas? și pustiu"), ne apare în fată ca un teritoriu af civilizației, brăzdat pretutindeni <
de semnele noului.

Tncercînd să surprindă aspecte ale vieții satului în aceste zile — în acest anotimp în z
care, aparent, munca agricolă încetează, dur în care, de fupt, se pun bazele viitoarei re- '
colte — reporterii s-au oprit în mai multe co mune ale județelor IHov și Ialomița. Primul 
popas l-au făcut în comuna Gheorghe Doja, vestită prin cooperativa ei de producție, care 
de ani de zile se menține printre fruntașele Bărăganului și ale țarii.

...Vizităm sectorul zootehnic. 
Inserare* a căzut de mult, dar 
aici, în „sectorul industrial” — 
cum numesc cooperatorii zooteh
nia — munca se desfășoară mai 
departe, într-un ritm viu. Pen
tru toți cei o sută și ceva de 
lucrători din sector, ora aceasta 
este o „oră de vîrf" : este clipa 
în care se rotunjește bilanțul zi
lei și se fac pregătirile pentru 
a doua zi. Reținem cîteva cifre 
din caietul brigadierului GHEOR
GHE CĂLIN : „Azi am livrat 
2112 litri lapte (cu două sute și 
ceva mai mult decît era prevă
zut — n.n.) ; am pregătit pen
tru valorificare încă cincizeci de 
porci grași și zece tăurași. Două
sprezece vițele, din rasa „Roșie 
dobrogeană” le-am separat pen
tru prăsilă”. Și mai departe, din 
același carnet, subliniat cu trei 
linii groase de creion : „La gru
pele de vaci ale lui Aurel Mihal- 
cea, Gheorghe Tăbăcioiu și Ion 
Bardușelu, trebuie să crească 
rația de huruială. Avem posibi
litatea să facem să crească pro
ducția cam cu două sute de li

tri zilnic. In grajdul nr. 3 nu-i 
lumină. Astăseara, trebuie să 
vină neapărat electricianul, pen
tru că, altfel, ce cîștigăm la Mi- 
halcea și Ia ceilalți, pierdem 
aici”...

însemnări lapidare, fraze scurte, 
nervoase... gindurile unui om

rativei se cifrează la aproape 
patru milioane de lei — nu pot 
fi date decît pe mîna celui mai 
gospodar dintre gospodarii satului.

„Omul potrivit la locul potri
vit — ne duce gîndul mai de
parte tovarășul Ion Spătărelu, 
președintele cooperativei agrico-

tat cu toate puterile lui. Prin 
hărnicie, prin dăruire, voi sîn- 
teți cei care aveți datoria, în 
primul rînd, față de voi și de 
noi, mai vîrstnicii satului, să ro
tunjiți și mai mult averea noas
tră obștească...

In ’58, cînd unii dintre acești

2. PAGINI ALBE, PENTRU
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inimos, stăpîn pe meserie, pa
sionat de problemele cooperati
vei. De altfel, a fi brigadier zoo
tehnic la C.A.P. „Gheorghe Do
ja” este o răspundere ce presu
pune o seamă de calități. O mie 
de taurine, trei mii cinci sute de 
oi, un rulaj anual de două mii 
și ceva de porci și circa opt
zeci de mii de păsări — a că
ror contribuție la venitul coope-

le. Respectarea acestui princi
piu trebuie să fie un lucru sfînt 
Le spun deseori, mai ales tine
rilor care ramîn în cooperativă 
după absolvirea celor opt clase : 

mai băieți, tot ce vedeți aici, 
și sediu, și grajduri, și animale, 
și mașini, nu ni le-a lăsat ni
meni moștenire, ci noi le-am fă
cut. Am depus, pentru asta, e- 
forturi mari, iar statul ne-a aju-

tineri nici nu mergeau încă la 
școală, cooperatorii se aflau la 
început de drum. Au început de 
la 12 lei valoarea zilei-muncă. 
Erau însă convinși că zootehnia, 
are aici, la ei, toate condițiile. 
Cu fondurile cooperativei au 
cumpărat atunci cîteva junincț 
apoi, cu cei aproape două mi
lioane de lei credite acordate de 
stat, au construit grajduri, au

procurat alte aproape o sută de 
vaci cu lapte. în 1964, eind zoo
tehnia a adus în bilanțul coo-^ 
perativei un venit de un -milion^ 
de lei, multora, pur și simplu, 
nu le venea să-și creadă ochilor. 
Și iată că, anul acesta, venitul 
a ajuns la aproape patru milioa-' 
ne. Ceea ce a săltat considerabil 
au fost efectivele și, mai ales, 
producțiile ■ aproape că s-au 
triplat. Numai din zootehnie, în 
acest an foarte secetos, coopera- 

1 torii din Gheorghe Doja trimit 
consumatorilor de la orașe și in
dustriei noastre alimentare a- 
proape jumătate de milion litri 
de lapte, mai mult de douăzeci 
de vagoane came, importante) 
cantități de lină.

...De unde au pornit, unde au 
ajuns și, mai ales, unde vor a- 
junge cu zootehnia cooperatorii 
din „Gheorghe Doja” ? în carne
tele cu cifre ale interlocutorilor 
pojjtri ijlai sînt încă pagini albe, 
pentru succesele noi, tot mai 
mari, ale viitorului... Pentru noile 
puncte din ghidul de mîine al 
satului.

i. mmm m 
marilor Emu

Istoria agriculturii socialiste în
cepe, în acest sat, o dată cu 
toamna anului 1958, cînd 16 co
muniști din comună, oameni de 
nădejde (dintre care unul fuse
se muncitor la C.F.R. și avea să 
le fie apoi președinte, răspundere 
pe care o deține fără întreru
pere pînă astăzi), aduceau aid 
în inima Bărăganului, îndemnul 
înalt al partidului pentru instau
rarea unei agriculturi științifice 
cooperatiste, temelie de viață 
nouă pentru oamenii satului. 
Cînd, în iunie 1965, conducătorii 
de partid și de stat au vizitat 
cooperativa de aici președintele 
er, făcîndu-se ecoul recunoștinței 
sătenilor pentru calea belșugului 
pe care le-o deschisese partidul, 
spunea : „...s-a schimbat din te
melie viața locuitorilor Bărăganu
lui, acel locuitor despre care Pa- 
nait Istrati spunea : „Viața lui e 
grea și el nădăjduiește mereu că 
cineva va veni, poate, o dată să 
arate cum poate să muncească 
mai cu folos acest Bărăgan...”. In
tr-adevăr, tovarăși, s-a schimbat 
viața noastră, pentru că acel ci
neva a venit: partidul comuniști
lor a venit, ne-a îndrumat și ne 
îndrumă pașii spre un trai tot 
mai fericit".

Cooperativa plecase în viață cu 
cîteva hectare de pămînt, 120 oi, 
6 vaci. An de an, puterea exem
plului comunist, a muncii celor 
16 pioneri ai cooperativizării, a 
adus pe ogoarele înfrățite zeci, 
sute de săteni. Printre cei care au 
urmat cu pasiune exemplul co
muniștilor au fost și tinerii. Ute- 
ciștiî de atunci, Văcani Gheor
ghe, Popescu Stelian, Bodea 
Gheorghe, Nicol eseu Mircea, 
Blender Ion, Gulie Constantin, 
Vasile Ion, sînt azi membri ai 
Partidului Comunist Român. Co
muniștii de la cooperativa Gheor
ghe Doja au cresut o dată cu 
gospodăria comună a satului, că
reia i-au imprimat ritmuri de 
dezvoltare tot mai înalte. Compe
tența lor agricolă, organizatorică, 
cinstea si devotamentul pentru 
cooperativă și viitorul el, toate 
aceste calități, proprii comuniș
tilor, au făcut ca aceștia să fie 
aleși de fiecare dată în organele 
de conducere. Tenacitatea și pa
siunea muncii se îmbină la ei cu 
perspectiva îndrăzneață a viito
rului. Așa se face că, în anul 
acesta, an bîntuit de secetă, va
loarea zilei-muncă se ridică, după 
calcule preliminarii, la 52 lei 
(din care bani —— 41 lei, iar res
tul produse). Ponderea cea mai 
mare în această realizare a adu
s-o — și aceasta este o adevărată 
performanță într-un an secetos —* 
cultura mare. Porumbul, de exem
plu, • dat 3075 kilograme la 
hectar. Producția ridicată la hec
tar a permis cooperativei să valo
rifice către stat 2 266 tone, față 
de cele 2 116 tone planificate.

...Și cifrele se adună mereu în 
carnetele noastre : 2 4^0 grîu 
la hectar, 2100 kg m rioerea- 
soarelui, peste 2 milioane lei ve- 
nit din legumicultori — cu o ju
mătate milion mai mult decît du
sese planificat Cum au fost po
sibile toate acestea ? Ne rispu£de 
tovarășul Mih&ilă Nicolaa, secre
tarul comitetului de partid pe 
comună :

— în primăveri, dnd tsa în
țeles că vom avea în față un an 
secetos, toți oameni satuim au 
trecut la ofensivă. In cadrul a- 
dunărilor de partid, am anah»» 
periodic stadiul etapelor agrîccîe 
și am luat măsurile corespunză
toare. Astfel, știind că la cultura 
mare nu vom obține productive 
planificate inițial, am organizat 
mai bine munca pe cele 50 nec
tare destinate legumicultorii. Am 
tratat plantele împotriva dăună
torilor, am forat puțuri pentru 
stropit- La nevoie, stropeam și 
cu găleata. La cultura mare, ar* 
urmărit ca toate lucrările să fie 
executate la timp și la un bun 
nivel agrotehnic. Ne-em rtridnit 
să menținem umiditatea solului, 
adaptind prăsirea la specificul 
dictat de secetă : nu la adînrfme, 
ci mai la tuprafață, pentru a 
înpiedica evaporarea apei dia toi. 
Ceea ce este însă esențial este 
faptul că organizația de partid, 
comuniștii, prin exemplul lor, au 
determinat o înaltă conștiință a 
răspunderii la toți membrii coo
perativei. La noi este foarte popu
lară zicala „să muncim ca la noi 
acasă* iar atunci dna cineva ne 
ține în loc, nu pierdem prilejul 
să-i arătăm că, dacă pierde el, 
pierdem cu toții. în general cred 
că factorul stimulator oel mai pu
ternic îl constituie opinia de 
masă. Or, aici, cuvîntul cel mai 
important trebuie să și-1 spună 
organizația de partid, comuniștii. 
Un ajutor de nădejde ne este or
ganizația U.T.C.: hărnicia tineri
lor din satul nostru, umărul lor 
viguros, le simțim mereu lingă noi 

îl ascultam și ne aminteam că, 
în chiar dimineața aceea, ziarele 
purtau pe prima pagină cuvînta- 
tea tovarășului Nlcolue Ceaușesen 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 
16—17 decembrie a. c., în care, 
printre altele, se spune : „în fa
brică toată lumea știe că secreta
rul de partid, comuniștii, se ocu
pă în primul rînd de producție; 
în sat, de asemenea, comuniștii, 
secretarul de partid trebuie să a- 
corde principala atenție produc
ției agricole. Problema centrală 
la sate este producția agricolă și 
trebuie să judecăm munca secre
tarului comunal, a organizației de 
partid, a tuturor comuniștilor, în 
raport cu rezultatele obținute în 
creșterea producției agricole”.

Pe șoseaua București — 
Constanța, în comuna Malu, 
oprim în fața unei case. O 
casă oarecare, dintr-un sat 
oarecare. Ne poftește în tindă 
un bărbat încă în putere. 
Ni se recomandă : „Dumitru 
F. Marin, fost pălmaș, azi 
cooperator".

— Dar de ce o astfel de 
precizare ?

— Pentru că e nevoie de 
ea! O impune viața. Eu 
m-am născut și am crescut cu 
încă nouă suflete într-o odaie. 
Azi sîntem patru, în patru 
camere. Vi se pare un lucru 
mărunt ?

Ascultind destăinuirea pri
mitoarei noastre gazde, pri
virea ne este atrasă de un ta
blou de familie. în mijloc, îl

recunoaștem pe taica Dumi
tru cu soția, apoi, în dreapta 
și în stînga fflse bărbați si 

cinci femei, cîțiva băieți și 
fetițe de vîrsta grădiniții.

4. TABLOU 
DE FAMILIE

— Parcă spuneați că patru 
sînteți în casă...

— Și n-am spus adevărul ? 
Atîția, pentru că ceilalți și-au 
luat zborul.

©UAZĂÂ
mariloi'

500 

DE 

KILOMETRI

PRIN 

SATELE 

BĂRĂGA

NULUI

Și arititonal mhim drepto 
începe « aînaeee pe cfcpu- 
rile rîndnite. ca U fotograf.

— Asta e Gheorghe — in
giner La ferma de stat de ia

Horia, cestălah e Stan — 
muncitor la București; <fe- 
colo e Ioana, măritată la 
Ploiești. Are și ea caBficare, 
dar nu mai lucrează. O ții»

bărbatu-său și pe ea și pe 
Lingă Ioana e Iancu, 

la C-A-P.-ul nostru. Aid 
e Sica, artistă la „Estradă", la 
București, iar ăsta e Sebas
tian. cooperator și secretar de 
U.T.C pe comună... Pe toți 
>-am dat țârii. Că ea are ne
voie de ei, sâ construiască și 
f-o apere la nevoie... Ceijalți 
sînt gineri, nurori - «i nepoți. 
Si pe « îi consider tot copiii 
mei. Sînt mîndru de ei, că 
sfet harnici.

«.Vn tată, un socru și un 
bunic, mîndru d este coope
rate r, vorbește de copiii săi, 
despre destinele lor în anii 
noștri. Cîte astfel de mărtu
risiri s-ar putea string© din 
satele și orașele țării noastre ? 

în biroul președintelui coope
rativei agricole din Malu, sîntem 
martorii unei discuții aprinse. O 
transcriem întocmai :

— Să ne fie clar, nu avem 
scuze I N-am știut să ne des
curcăm în anul ăsta de secetă 1 
Undeva am greșit; altfel, nu ră- 
mîneam cu producțiile așa de 
departe de vecini... Cei din Grin- 
du au obținut 3 500 de kilogra
me de grîu la hectar și tot atîta 
la porumb, iar noi abia 2 900 la 
grîu și 2 200 la porumb ; ei au 
valorificat 3 000 de porci grași, 
Iar noi doar 1100. La Sărăteni, 
hectarul de sfeclă a produs pa
truzeci și patru de tone, iar la 
noi numai douăzeci și cinci. Iar 
producția de lapte, noi nu vom 
putea s-o realizăm decît în pro
cent de 75 la sută...

3. SE POATE Șl MAI 
MULT? SE POATE!_

— A fost secetă I
— Dar la ei n-a fost secetă ? 

Altu-i baiul. Am greșit, cum spu
neam, undeva... Unde ? Hai să
descoperim, că timpul e scurt. 
De mîine începem munca la în
tocmirea planului de producție 
pe anul viitor...

— Păi, ne-am oar» zgîrcit la 
administrarea îngrășămintelor chi
mice...

— Asta așa el
— N-am irigat attt cît pu

team... Trei sute de hectare este 
prea puțin pentru noi, care a- 
vem pămîntul numai pe malul 
Ialomiței.

— Și asta-i adevărat!
— 80 la sută din suprafața eu 

grîu e cnhivaiă cu soiuri slab 
productive... asta, oriee s-ar eiee. 
e un procent cam mare...

— Am întîrziat și cu recolta
tul...

— I-am cam ocoHt pe meca
nizatori la lucrările de întreți
nere, iar noi n-am executat pră- 
șitul în timpul optim...

Discuții sincere, analitice, con
structive. Președintele cooperati
vei, tovarășul Alexandru Badea, 
inginerul agronom, Cristache 
Popa, brigadierii Ștefan Năjtă- 
năilă, Vasile Ioniță, NicoladKtan 
și îngrijitorii de animale4ioma 
Rădulescu, Filofteia și Olga Io
niță s-au strîns cu toții •— și nu 
e prima oară cînd o fac — ca 
să dea un răspuns cit mai bun 
și mai exact, la întrebarea : ce 
trebuie făcut, astfel ca în anul 
viitor să fim cel puțin la nivelul 
vecinilor ?

Fără îndoială, răspunsul defi
nitiv îl va da adunarea generală j 
acuiii se formulează doar propu
neri, se aduc argumente în spri
jinul introducerii noului. Reți
nem dintre ele : toată suprafața 
cultivată cu grîu a fost însămîn- 

țață numai cu soiuri valoroase j 
au fost procurate cu două sute 
de tone îngrășăminte chimice 
mai multe decît anul trecut; vor
fi amenajate încă două sute de 
hectare pentru irigat; va fi spo
rită suprafața cultivată cu plante 
furajere, legume și orez ; vor fi 
extinse suprafețele rezervate se- 
mfncerelor; numărul porcilpr 
grași livrați va ajunge la 3 000...

— Ce efect vor avea toate a- 
ceste măsuri asupra producției ?

— Calculele — ne răspunde 
tovarășul Badea — o arată clar. 
Valoare, producției globale va 
crește cu vreo patru milioăne și 
jumătate de lei. E numai un 
prim calcul. Dar începînd de 
mîine, 20 decembrie, vom trece 
la calculul concret. Avem nă
dejdea că măsurile ce le vom lua 
ne vor aduce un cîștig și mai 
bun.

...De afară, dintr-o curte veci
nă, răzbeau pînă aici vocile co
piilor ce repetau colindul :

„Semiw bune anul are!...“

f (Urmare din pag. I)

Victoria revoluției socialiste 
șl transformarea revoluționară 
a societății noastre au generat 
schimbări adinei în condițiile 
de muncă și de viață ale tutu
ror claselor și păturilor socia
le. Socialismul a dus la înche
garea unității (ie interese a 
muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate. Prin urmare, uni
tatea Intereselor politice, eco
nomice, ideologice ale poporu
lui român este rezultatul unui 
proces istoric obiectiv, efectul 
firesc ăl marilor transformări 
revoluționare din țara noastră. 
Această unitate constituie for
ța care asigură trăinicia orîn- 
duirii noastre, progresul și 
prosperitatea României socia
liste, eâ creînd condiții, prac
tic inepuizabile, pentru afir
marea spiritului creator al oa
menilor muncii de la orașe și 
sate. Crearea Frontului Unită
ții Socialiste, ca organism po
litie permanent, larg reprezen
tativ. din care fac parte Parti
dul Comunist Român, precum 
și principalele organizații de 
masă, obștești și profesionale, 
consiliile oamenilor muncii ai 
naționalităților conlocuitoare, 
deschide noi posibilități pentru 
afirmarea pregnantă a unității 
si coeziunii poporului, pentru 
soarirea contribuției maselor 
largi la conducerea trebiirtli»- 
de atot și obștest5

Premisa obiectivă a unității 
poporului o constituie stator
nicirea și continua dezvoltare 
a proprietății socialiste, atît în 
forma proprietății de stat, cît 
și a proprietății cooperatiste. 
Proprietatea socialistă a dat 
naștere comunității de intere
se ale tuturor celor ce mun
cesc, întrucît, pe temeiul eh 
oamenii muncii sînt stăpînii 
tuturor resurselor și bogățiilor 
țării și, în același timp, se 
bucură de rodul muncii lor.

Alături de proprietatea so
cialistă, un fenomen cu pro
funde implicații pozitive asu
pra evoluției unității de inte
rese a poporului îl constituie 
statornicirea și perfecționarea 
relațiilor de producție socialis
te din societatea noastră. Inte- 
meindu-se pe proprietatea so
cială asupra mijloacelor de 
producție, relațiile de produc
ție socialiste exclud exploata
rea omului de către om și pro
movează, în schimb, relații so
ciale de înaltă echitate între 
membrii societății, relații care 
stau la baza libertății sociale a 
individului, a afirmării perso
nalității sale.

Ca una din forțele motrice 
ale dezvoltării sociale, unitatea 
întregului popor își găsește ex- 
piicatia șl în aceea că, pe baza 
unității de interese și aspira
ții ale fiecărei clase și pături 
sociale, se asigură, totodată, 
Concordanta între interesele 
genezele ale societății și inte
resele individuale ale tuturor 

cetățenilor. Aceasta face ca 
muncitorii, țăranii, Intelectua
lii, toți cei ce muncesc, indife
rent de naționalitate, să se a- 
tașeze trup și suflet de socie
tatea socialistă, să contribuie 
cu toate forțele lor Ia dezvol
tarea ei. Așa se și explică fap
tul că oamenii muncii își aduc 
cu toții contribuția activă, en
tuziastă. la înfăptuirea politicii 
partidului, aceasta rbprezen- 
tînd expresia celor mai înalte 
aspirații și interese ale po
porului.

In complexul de factori ca
re îndeplinesc rolul de forțe 
motrice ale dezvoltării sociale 
în țara noastră, rolul princi
pal revine alianței muncito- 
rești-țărănești. Acest rol de
curge, în mod firesc, din însuși 
conținutul acestei alianțe, care 
este indisolubil legat de sarci
nile ce revin celor două clase 
în procesul desfășurării neîn
trerupte a construcției socialis
te. din faptul că ele dețin ro
lul hotărîtor în producția bu
nurilor materiale. în același 
timp, clasa muncitoare și țără
nimea sînt unite printr-o prie
tenie și alianță trainică, Cimen
tate prin lupta socială comună, 
bazate pe Interese economice și 
politice unitare, pe relații de 
producție socialiste, existente 
aKt In industrie Cît șî în agri
cultură.

în strînsă unire cu clasa 
muncitoare și țărănimea, inte
lectualitatea — o altă impor
tantă forță motrice a dezvoltă

rii sociale — își aduce o con
tribuție de preț la opera de e- 
diflcare a construcției socia
liste în țara noastră. ,

Ce caracterizează fiecare 
dintre aceste componente ale 
forțelor dezvoltării sociale din 
România de astăzi, în ce se 
concretizează contribuția lor la 
această dezvoltare ?

In condițiile României so
cialiste, clasa muncitoare este 
— așa cum se stipulează în 
însăși Constituția țării — cla
sa conducătoare a societății. 
Temeiul unui asemenea rol 
se află In experiența bogată 

FORȚELE MOTRICE ALE DEZVOLTĂRII
acumulată în conducerea so
cietății, în capacitatea mobili, 
zatoare, în spiritul de disci
plină și organizare, în consec
vența și fermitatea politică, 
în înalta sa conștiință revolu
ționară.

în anii orînduirii socialiste, 
clasa muncitoare a cunoscut 
un intens proces de evoluție 
socială, politică și culturală. 
Factorul principal de care se 
leagă această evoluție este 
vasta operă de industrializa, 
re a tării, organizată și condu
să de Partidul Comunist Ro
mân.

Consecință directă a proce
sului de industrializare asu
pra evoluției clasei mur.ritoa. 
re este creșterea numerică a 
acesteia. Sutele de fabrici și 
uzine intrate în funcțiune de-a 
lungul anilor de construcție 
socialistă, lărgirea și moderni
zarea celor existente, ramuri
le industriale nou apărute au 
asigurat atragerea în produc
ția industrială a unui însem
nat detașament de muncitori. 
Acest fenomen demografic a 
făcut să sporească continuu 
rîndurile clasei muncitoare 
în țara noastră.

De dezvoltarea industrială 
a țării se leagă și schimbările 
jjroduse în nivelul pregătirii 
profesionale a celor ce mun
cesc. în acest sens, se poate 
vorbi de o continuă ridicare 
a nivelului științific, tehnic și 
cultural al muncitorilor, ceea 
ce își găsește expresia în creș
terea competenței și capacită
ții creatoare manifestate în 
producție.

O dovadă probantă a rolu
lui de forță motrice a dezvol
tării sociaie pe care o repre
zintă clasa muncitoare, a evo
luției sale, o constituie fap

tul că, 'n procesul industriali
zării socialiste. industria a 
devenit ramura conducătoare 
în eror.omie. Expresie a aces
tui proces este, tn primul rînd, 
creșterea ponderii industriei 
în ver.itul național, pondere 
ce constituie criteriul princi
pal de apreciere a dezvoltării 
industriale a unei țări.

Desăvfrșirea construcției 
socialiste în țara noastră nu 
poate fi concepută decît în 
Condițiile dezvoltârii pe mai 
departe a bazei tehniee-mate- 
ria'.e a socialismului și, strîns 
legat de aceasta, ale creșterii 

continue a ponderii muncii 
calificate în totalul forței de 
muncă. COrelînd aceste două 
elemente, partidul nostru acor
dă, in continuare, întreaga a- 
tenție perfecționării pregăti
rii tehnice-profesionale a mun
citorilor. formării de noi cadre 
cu înaltă calificare pentru in. 
dustria modernă. Aceasta își 
găsește materializarea în Di
rectivele celui de-al iX-lea 
Congres al P.C.R., potrivit că
rora, pînă la sfîrșitul actualu. 
Iul cincinal, vor fi pregătiți, 
printre numeroase alte câ- 

dre, peste 334 000 de muncitori 
calificați.

Aliată de nădejde a clasei 
muncitoare, țărănimea a tre
cut, la rîndul ei, in anii so
cialismului, printr-un profund 
proces revoluționar, datorită 
căruia ea se prezintă astăzi 
ca o clasă omogenă, animată 
de interese eomune : dezvol
tarea și înflorirea proprietății 
cooperatiste, desăvîrșirea
construcției noastre socialis
te.

O vie expresie a transfor
mărilor petrecute în modul de 
existență și de muncă al țără

nimii, In conștiința sa, o con
stituie participarea la munca 
obștească din cooperativa a. 
gricolă, interesul manifestat 
față de desfășurarea întregii 
vieți social-politice a țării. Tot
odată, relațiile de producție so
cialiste statornicite în agricul
tură constituie temelia pe care 
se desfășoară procesul de lăr
gire continuă a orizontului po
litic, cultural și științific al 
țărănimii, de ridicare a nive
lului ei profesional.

Semnificativ pentru contri
buția pe care o aduce țărăni
mea la progresul social ăl ță

rii este faptul că, astăzi, agri
cultura reușește să asigure 
aprovizionarea cil produse a- 
groalimentare a populației, 
nevoile de materii prime ale 
industriei, rezervele de stat, 
precum și unele disponibili
tăți pentru export. Și aceasta, 
pentru că țărănimea, folosind 
cu priceperș baza tehnică- 
materială creată la sate, a re
ușit să sporească substanțial 
producții medii la hectar, 
obtinînd an de an recolte tot 
mai înalte.

Politica partidului și a sta

tului nostru de dezvoltare a 
bazei tehnice-materiale a a- 
grieulturii. de modernizare a 
producției, de creare a unei 
agriculturi intensive, care să 
se afirme printr-o înaltă pro
ductivitate, se reflectă nu mi
mai asupra factorilor de pro
ducție. ci și asupra tuturor 
lăturilor vieții sociale. In con. 
dițiile pătrunderii tot mai ac
celerate a progresului tehnic 
In agricultură —• ca expresie 
a dezvoltării bazei tehniee- 
materiale — se modifică și 
se perfecționează tot mai mult 
activitatea oamenilor, se ac.
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5. LA 

SĂVENI, 

IN FATA

UNEI

FINTINI...

...Satul Săveni își trage o- 
bîrșia — ni se spune — de 
la urnii Savu, sau Săveanu, 
care, în drumul făcut cu tur
mele de la deal lă Dunăre S-a 
oprit aici, lîngă apa domoală 
a Ialomiței. Legenda și isto
ria se întrepătrund. Cărturarii 
satului au alcătuit, cîndva, o 
interesantă moftogftifie a a- 
cestor locuri,; mărturie peste 
veacuri a trudei bunilor și 
străbunilor care au muncit și 
au trăit pe aceste pămînturi. 
Monografia, cu filele îngălbe
nite de vreme, sfc afla în 
păstrarea bibliotecii căminu
lui cultural. In curînd, un 
colectiv de intelectuali ai 'sa
tului Ti vor adăuga date noi, 
aducînd-o la actualitate.

Pînă atunci, însă, vom în
cerca noi să schițăm — fie 
și sumar — aceste date care 
lipsesc.

...In 1961, satul cunoaște 
cel mai important eveniment 
ăl existentei sale : 38 de fa
milii se decid să intre în ma
rea familie a agriculturii so
cialiste. Erau săraci : aveau cu 
totul 387 hectare, în bună 
parte acoperite cu nisipuri 
roșii, zburătoare, de stepă ; 
mai aveau și 9 atelaje, 9 plu
guri, 7 prășitori și cîteva că
ruțe.

Cooperativa numără azi 
1 340 de agricultori harnici și 
bogați : iSi muncesc un teri
toriu de 5 320 hectare, au o 
avere obștească de 23 000 000, 
beneficiază de tehnica moder
nă a irigațiilor (fiind proprie
tari a 11 aspersoare și 9 
autopompe) ț căruțelor din 
1961 le-ău luat locul 13 auto
camioane, iar la -I.M.A. 49 de 
tractoare, numeroase agregate 
și combine lucrează în fiecare 
an pentru ei.

22 cadre didactice. 3 ingi
neri agronofni, un dispensar 
uman $i o casă de nașteri cu 
un medic și 7 oficianți sani
tari, un dispensar Veterinar cu 
un medic și 2 veterinari — 
completează peisajul social al 
satului cu prezența unui nu- 
temic detașament de intelec
tuali, pe care statul i-a trimis 
pe cheltuiala sa la Săveni 
pentru a se îngriji de nevoile 
spirituale și materiale ale să
tenilor.

Satul este de multă vreme 
electrificat, iar în curțile oa
menilor puțurile bătrîuești au 
fost de mult astupate, în lo
cul lor apărînd cișmelele, care 
aduc apa din rezervoarele 
construite pe dealul vecin. 
Gospodinele nu mai preferă 
bucatele la fumul înecăcios

al cocenilor de porumb, ci la 
flacăra albastră, curată a a- 
ragazului ; la fiecare a 4-a 
gospodărie vezi o antenă de 
televizor ; aparatele de radio 
fac parte din decorul fiecărei 
case. în sfîrșit — pentru a 
completa tabloul — vom mai 
nota numai faptul că 10 la 
sută din locuințele vechi au 
rămas nedemolate, construin- 
du-se, în ultimii ani, circa 
800 de locuințe noi.

Un sat „fără necazuri" ? 
Necazurile sînt de categoria 
celui pe care ni-1 mărturisea 
o bătrînă, pe uliță : „De ce 
nu îmi bagă cișmeaua în 
curte, acum, ci tocmai la pri
măvară ?“ .

Cișmeaua se află deocam
dată Ja colțul străzii, iar bă- 
trîna a uitat — sau per te nu 
a uitat, ci s-a deprins, cu 
toată ființa ei, cu realitățile 
satului socialist — și nu mai 
vrea să-și amintească vremea 
cînd căra apa, cu cobilița, 
tocmai de la rîu...

Desigur, toate acestea și 
multe încă altele își vor găsi 
loc în monografia satului Să
veni, adusă stringent „la ac
tualitate" — așa cum ne asi
gura un localnic, în curtea 
căminului cultural. Dar oare 
filele scrise vor izbuti să țină 
pasul, zilnic, cu viața ?

germinații
Din vorbă în vorbă, dis- 

cutînd cu oamenii din Să
veni, am ajuns la prevede
rile proiectului de lege pri
vind impunerea veniturilor 
realizate din activități a- 
gricole. Ne pregăteam să 
cerem exemple 
din sat, cînd 
tervenit:

— Stați, nu 
alt exemplu ! 
piui meu...

Interlocutorul se numește 
Ion Ursache. Din buzuna
rul de la haină, a scos un 
carnețel pe care l-a des
chis undeva, pe la mijloc.

— Iată, împreună cu fa
milia, 
șapte 
Asta 
cam 
care mi se percepe un im
pozit de 2 640 lei. La în-

concrete
cineva a in-

mai căutațl 
Iată exem-

eu fac, anual, cam 
sute de zile muncă, 

înseamnă în bani
20 000 Iei, pentru

ceput, să fiu drept, m-am 
cam încruntat. E vorba, 
totuși, de două mii și șase 
sute de lei... Dar pe urmă 
am început să socotesc mai 
adînc. Și am scris pe pagi
na astălaltă a carnetului: 
vasăzică, cooperativa nu

eercetat și am aliat: 
600 000 lei. împărțind suma 
asta la totalul de zile-mun- 
că efectuate într-un an, 
iese că retribuția va create 
cu 3 lei. Și atunci. 3 înmul
țit cu TOO fac 2 100 lei. Ră- 
mînea, deci, ceea ce plă-

— Apoi, își continuă 
vorba tovarășul Ion Ursa
che — mai e o chestiune. 
Pentru toate cîte s-au fă
cut în satul nostru — și 
pentru toate cîte se vor mai 
face — e oare mult ca eu 
să dau suma asta ? Nu

6. SCURT MONOLOG
■

mai plătește impozit pen
tru că-1 plătim noi, mem
brii cooperatori, -în funcție 
de veniturile realizate. Ce 
sumă se cîștigă prin asta, 
sumă cu care se întregește 
fondul de retribuție la 
ziua-muncă ? M-am dus la 
noi, la contabilitate,

tesc eu în plus, față de cît 
am plătit pînă acum, sînt 
540 lei. Adică a patruzecea 
parte din ceea ce am cîș- 
ttgat.

Cei din jurul nostru au 
schimbat priviri între ei a- 
probînd din cap. Era un 
-calcul sănătos, drept, real.

Astăzi, satul se recomandă și prin construcțiile sale. „Orășelele" zootehnice însoțesc de-a lungul 
și de-a latul țării marile artere ale noului, ale socialismului

este! Cît a costat podul 
peste Ialomița, făcut de 
stat, acum cîțiva ani, noi 
din impozitul nostru n-am 
fi putut achita nici în două
zeci de ani. Și cît ne tre
buia podul ăsta ! Pînă a 
se construi treceam prin 
apă I Iar acum avem zil-

nlc în sat șase curse de 
autobuze. Statul făurind 
uzine, ne asigură tractoare, 
tot felul de mașini care ne ț 
ușurează munca. îngrășă
minte, semințe de soi; am 
fost racordați la sistemul 
național de energie electri
că. La cooperativă avem 
trei ingineri, în sat 22 de 
profesori și învățători; 
copiii noștri pot să învețe ™ 
la școlile cele mai înalte...

Orice am fi adăugat noi, £ 
ar fi fost de prisos. Un om 
al satului, unul din milioa- 
nele de țărani, cu gîndirea 
sa vie, temeinică, sănătoa- a 
să, făcuse cea mai științi- ” 
fică, cea mai argumentată 
demonstrație cu putință. Și w 
acest lucru la Săveni, un
deva, în Bărăgan, în jude- $ 
țul Ialomița...

licit itorului
O întilnire cu cititorii captivează Întotdeauna 

fie și numai prin aceea că observațiile, sugestiile 
ce se fac cu un astfel de prilej, poartă vizibil 
marca sincerității. Relația „producător"- 
„consvmator" se desfășoară în astfel de cazuri 
fără sinuozități și apeluri la termeni din dic
ționarul diplomatic, ca între vechi și trainice 
cunoștințe. Și, e firesc, ținînd mai ales seama de 
scopul comun al celor două părți. Transcriem, 
în acest sens, cîteva „voci din public", colec
tate cu prilejul unei întîlniri cu tinerii noștri 
cititori-elevi din Bîrlad.

se continue rubrica „Fișe ale unui dicționar 
enciclopedic pentru tineret". Dar aici să nu se 
publice extrase din „Dicționarul enciclopedic ro
mân", pentru că-1 avem fiecare în bibliotecă. 
Și mai e ceva : aș vrea să particip la o seară 
a „Scînteii tineretului" organizată, de pildă, l-a 
Bîrlad. Ce ziceți de idee ?

7. SEMNE BENE 
ANEI APE...

Ultimii kilometri i-am 
parcurs pe șoseaua asfalta
tă ce leagă Oltenița de 
București, trecînd și prin 
comuna Hotaj^le (pe acolo 
unde, de curînd, ziarul nos
tru a organizat cea de-a 7-a 
ediție a Serilor „Scînteii 
tineretului" dedicată tine
rilor de la sate). Am zărit, 
din goana mașinii, sala că
minului cultural în care, 
pentru cîteva ore, scriitori, 
actori, cîntăreți, « 
oameni de artă și 
s-au întîlnit cu 
celei mai mari comune 
județului Ilfov. Ne-am 
mintit cele spuse atunci, 
seara lui 9 decembrie, 
unul din invitații noștri 
sociologul Neamțu Octa
vian de la Institutul de 
cercetări pentru economia

cunoscuți 
cultură 

tineretul
a 

a- 
în 
de

agrară : „Sala în care ne 
aflăm nu este o sală de 
sat. Nu ne aflăm într-un 
sat, sau, mai bine-zis, nu 
ne aflăm într-un sat așa 
cum îl știam în urmă cu 30 
sau 40 de ani. Sala aceasta 
este o sală cu public de 
oraș. Pentru că ceea ce dă 
valoare unui public este ni
velul său cultural".

Kilometrajul de bord a- 
rată cu puțin peste 500 ki
lometri, cînd în fața mași
nii au apărut, din noapte, 
contururile Capitalei.

De la răspîntia ultimei 
ulițe a ultimului sat par
curs, ne-a urmărit pînă la 
redacție timbrul plăcut al 
unei voci tinere, care re
peta tradiționala urare ro
mânească :
„Semne bune anul are..."

Reportaj de GHEORGHE FECIORU și ATANASIE TOMA. Fotografii de ION CUCU

ceferează procesul de urbani
zare. se creează condiții pen
tru apropierea tot mai rapidă 
a caracterului muncii agricole 
de cel al muncii industriale.

Un aport de seamă la dez
voltarea societății noastre so
cialiste, la progresul patriei, îl 
aduce intelectualitatea, care 
participă, alături de ceilalți 
oameni ai muncii, la întreaga 
viață socială și politică a țării. 
Intelectualitatea — parte inte
grantă a întregului popor — 
își aduce o contribuție de preț 
la dezvoltarea economiei, știin
ței, invățămîntului, la îmbună-

Unită într-un singur front, 
intelectualitatea, aparținînd tu
turor generațiilor, este o par
ticipantă activă la ridicarea e- 
dificiului socialist pe treptele 
lui cele mai înalte. Construc
ția noii societăți, arată parti
dul nostru, nu poate fi dusă 
la bun sfîrșit fără a pune la 
temelia ei tot ceea ce omeni
rea a c^eat mai bun în toate 
domeniile de activitate și, în 
primul rînd, în domeniul știin
ței. Găsim. în aceasta, reflec
tarea unei necesități obiective 
a progresului social ; astăzi, 
cînd sîntem martorii unui u-

nostru acordă o atenție deose
bită întăririi bazei materiale și 
a potențialului de cadre desti
nate cercetării științifice. în 
perioada actualului cincinal 
sînt prevăzute fonduri însem
nate pentru finanțarea cercetă
rilor, pentru construirea de 
noi institute și laboratoare, 
pentru dotarea lor cu aparatu
ră științifică. în același timp, 
la sfîrșitul anului 1970, numă
rul cadrelor de cercetare va 
ajunge Ta peste 30 000 de per
soane, activitatea tor fiind 
pusă în slujba soluționării 
unor probleme majore — ime-

SOCIETĂȚII NOASTRE
tățirea asistenței medicale, la 
înflorirea culturii socialiste. A- 
portul ei crescînd la dezvolta
rea societății noastre este o 
expresie a fâptului că, astăzi, 
intelectualitatea urmează cu 
încredere partidul comuniști
lor. că numărul și ponderea în 
societate a oamenilor de știin
ță și cultură au cunoscut o 
dezvoltare fără precedent în is
toria poporului nostru. In anii 
socialismului, în rîndurile inte
lectualității au pătruns un nu
măr impresionant de țineri re- 
prezentînd toate clasele, și 
păturile sociale din România.

riaș avînt at științei, progresul 
material și spiritual poate fi 
realizat numai în condițiile 
dezvoltării continue a cercetă
rii științifice, ale ridicării pe 
trepte superioare a procesului 
cunoașterii.

întrucît noua societate se 
construiește pe baza celei mai 
înalte Științe și culturi, în vii
tor va crește și mai mult con= 
tribuția intelectualității la dez
voltarea economică, științifică 
și culturală a patriei. Referin- 
du-ne, de pildă, la domeniul 
cercetării științifice, trebuie 
subliniat că partidul și statul

— ale
româ-

gociale 
socialis-

diate și de perspectivă 
economiei și culturii 
nești.

Procesul dezvoltării 
în România, în ânii
mului, este strîns legat și de 
aportul adus de tineretul pa
triei noastre, care reprezintă 
un însemnat factor al progre
sului societății. Fructifieînd 
din plin condițiile create de 
partidul și statul nostru, tine
retul țării, prezență âctivâ în 
uzihe și pe ogoare, în școli și 
facultăți, adaugă, prin munca 
lui, noi valori materiale și spi-

rituale economiei, științei și 
culturii românești.

Dînd o înaltă apreciere con
tribuției aduse de tînâra gene
rație la progresul țării, al na
țiunii noastre socialiste, Plena
ra C.C. al P.C.R. din noiem- 
brie-decembrie 1967 sublinia : 
„Caracterizat prin înalt devo
tament fată de cauza partidu
lui, însuflețit de dragoste pro
fundă față de patrie, tineretul 
a participat cu entuziasm și 
abnegație — alături de între
gul» popor — la infăptuirea tu
turor marilor transformări re
voluționare petrecute în Româ
nia, și-a adus contribuția la 
lupta pentru progresul econo
miei, științei și culturii. Ceea 
ce s-a înfăptuit în acest timp 
în toate domeniile construcției 
socialismului încorporează or
ganic și hărnicia, elanul și ini
țiativa tineretului. în prezent, 
răspunzînd condițiilor ce i-au 
fost create, grijii cu care este 
înconjurat de partid și popor, 
întregul tineret al țării, fără 
deosebire de naționalitate, par
ticipă activ la viața politică 
economică și socială, își consa
cră puterea sa de muncă înfăp
tuirii mărețului program de 
ridicare a patriei pe noi trepte 
ale progresului și civilizației".

Aportul tineretului, cu dina
mismul, pasiunea, elanul său 
viguros de muncă, la desăvîr- 
șirea operei de construcție so
cialistă în țara noastră, îl re-

OPREA ION : In cadrul ciclului de articole 
„Pentru cine scriu, pentru ce scriu", publicat în 
„Scînteia tineretului", Ana Blandiana spunea că 
nu scriitorul își alege publicul, ci invers. Para- 
frazînd, nu ziarul își alege publicul, ci acesta din 
urmă își indică opțiunile. „Scînteia tineretului" 
este citită nu numai de tineri, ci și de vîrstnici, 
și aceasta spune ceva. Mi-au plăcut multe 
articole, dar îmi amintesc cu plăcere de cele 
privind tinerii și autoperfecționarea profesio
nală, o temă ce se cere periodic tratată, pentru 
că pe noi, elevii, ne interesează. Școala o face 
mai puțin (abia în clasa a XH-a).

O anumită tendință spre formulări vagi e 
de observat totuși în unele articole. Anchetele 
și reportajele pe tema „Tinerețe, educație, răs
pundere" (nici alte teme nu fac excepție) sînt 
„întinse" prea mult. Ziariștii cunosc, cred eu 
bine, efectul unor asemenea articole.

ION ȚUGULEA : De remarcat salturile cali
tative sesizabile prin tematică variată, intere
sant tratată, și grija pentru formulări. In com
partimentul „elevi" și „cultură" se simte 
un suflu nou. Aș observa abordarea cu mai 
multă competență a relațiilor dintre băieți și 
fete, tratarea acestei probleme prin prisma ideo
logiei noastre.

CLIȘU I. : „Scînteia tineretului" place și prin 
preocuparea pentru cultivarea unor tradiții. Să

Primim din partea tov. 
prof. Ion Ciurea, de la Bra
șov — pe marginea unei dis
cuții organizate de ziarul 
nostru — următoarea inter
venție, la care subscriem :

Discuția organizată de redac- 
ția „Scînteii tineretului" în le- 
gătură cu tinerele cadre didactice 
o consider utilă și deosebit de in- 
teresantă.

™ Este cunoscut și unanim recu
noscut rolul deosebit de însem-

•
 nat pe care îl are cadrul didactic 
în instruirea și educarea, în for-
marea yi dezvoltarea personali-

comandă ca pe o veritabilă 
forță socială, ca pe un factor 
de seamă al dezvoltării socie
tății noastre. Participarea U- 
niunii Tineretului Comunist la 
Frontul Unității Socialiste a- 
duce o nouă și expresivă con
firmare a acestei realități, des
chide noi posibilități tineretu
lui, organizațiilor sale, de a 
participa tot mai activ ia efor
turile generale ale poporului 
pentru înflorirea patriei noa
stre.

In climatul favorabil al con
dițiilor create de orînduirea 
noastră pentru afirmarea ca
pacităților creatoare ale fiecă
rui membru al societății, ti
neretul găsește solul fertil, ge
neros, al fructificării idealuri
lor nobile ce îl aftimă. Răspun
zînd chemării partidului, ti
nerii patriei — muncitori, ță
rani, intelectuali — își fac o 
datorie de onoare din a-și în- 
china elanul și capacitatea mult ,liu.le r„ âi„ t0„,e
creatoare înfăptuirii, împreună 
cu întregul popor, a marilor o- 
biective stabilite de partid, 
sprijinind cu elan activitatea 
plină de înaltă răspundere a 
partidului, politica sa 
și externă, hotărîți să 
buie în tot mai mare 
la ridicarea continuă a 
lui de civilizație și bunăstare a 
poporului, la înflorirea patriei 
noastre socialiste.

•
 tații tinerelului aflat pe băncile 
școlii. Pentru a-și putea însă în
deplini cu succes sarcinile ce îi 
• revin, pentru a exercita o înrîuri- 
re educativă corespunzătoare eta
pei actuale de dezvoltare a socie- 

A fații noastre, cadrul didactic tre- 
buie să aibă, mai întîi, el însuși 
o personalitate de pedagog bine 

Q conturată.
Cum lecția constituie for

ma de bază, forma cea mai or- 
ganizată de desfășurare a acti
vității instructiv-educative, mă 
voi referi cu deosebire la ea.

Lecțiile tinerelor cadre didac
tice sînt de obicei bune, cu un 
conținut științific corespunzător 
cerințelor programei (uneori chiar 
supraîncărcate), corecte sub as- 
pect metodic. Se desfășoară cu 
însuflețire, însoțite adesea de 
fior emoțional, poate și de unele 
urme ale timidității, ceea ce le 

9 dă farmec. Le lipsește în^ă stilul 
propriu, personalitatea (lecțiile 
tinerilor se aseamănă atît de

internă 
contri- 

măsurâ 
nivelu-

reieșind pregnant în relief — în 
locul personalității pedagogului 

W care desfășoară activitatea — ti
parul prescripțiilor însușite).

A în școală, în primii ani de 
activitate la catedră, se formează 
personalitatea de educator a ca- 
t/rw/ui didactic. Rolul de a în- 
druma pașii tînărului învățător 
sau profesor pe drumul anevoios 
și lung al descoperirii și dezvol
tării propriei personalități de

•
 pedagog îi revine, desigur, direc
torului de școală și inspectorului

NOVAC GRUIA : Aș dori ca pagina externă 
să fie făcută nu numai din telegrame, mai mult 
sau mai puțin importante, așa cum Ie găsești în 
fiecare ziar, ci alcătuită special pentru tineret, 
cu note de călătorie cît mai multe, fotografii 
interesante, comentarii și corespondențe din 
străinătate pe marginea unor 
solut necesare a fi cunoscute

evenimente ab- 
de tineri.

încă puțin des-ȚUȚU VERONICA : Se scrie
pre orientarea profesională, numai în preajma 
sfîrșitului de an școlar. Nu credeți că aceasta 
e o temă mare și .veșnică" ? Am dori să aflăm 
mai multe lucruri despre felul cum și-au ales 
profesiunea oamenii mari, profesorii, academici
enii. Ar fi, de asemenea, utilă prezentarea in
spirată a facultăților, a perspectivelor pe care 
le oferă fiecare. In orientarea elevilor de clasă 
a IX-a (spre real sau uman) redacția, prin sfatul 
unor oameni competenți, ne-ar putea ajuta. 
Cum se face alegerea ? După aptitudini Xu alte 
criterii ?
orientăm

Nouă, la școală ni s-a spus să ne 
mai mult spre real. De ce ?

REDACȚIEI : Insușindu-și observațiileNOTA
și mulțumind pentru sugestiile făcute, „Scînteia 
tineretului’* se adresează pe această cale și al
tor cititori, rugîndu-i să-și comunțce părerile cu 
privire Ia ziar. în plus : ce ați zice ca, dumnea
voastră înșivă, unii dintre cei ce pledați pentru 
astfel de idei, să încercați să deveniți colabora
torii noștri, realizînd 
țe pe aceste teme ?

articole sau coresponden-

DAN HULIERA 
redactor la teletiziune

metodist (acesta din urmă în mai 
mică măsură, numai spontan). 
Prin indicațiile pe care le dau, 
însă, unii directori de școală, în 
loc să ofere perspective largi, în
chistează în limite strînse perso
nalitatea tinerilor profesori, sau 
o canalizează pe alte făgașuri 
decît cele firești. Se întîmplă une
ori ca analiza lecțiilor să decurgă 
în felul acesta: „Nu ai făcut 
bine așa. Lecția și-a realizat nu-

IITATH

mai în parte scopul propus. Eu 
— spune directorul — în cazul 
acesta aș fi procedat așa și așa 
și aș fi obținut rezultatul dorit. 
Caută să procedezi în felul acesta 
și dumneata pe viitor . Fără sa 
analizăm în amănunt, în conținu
tul Tui concret, Un asemenea mod 
de a îndruma, este ușor de ob-

că principial 
greșit pentru

este greșit- 
că nu por- 
este carac-

servat
$i este „ , .
nește de la ceea ce 
teristic personalității în devenire 
a pedagogului.

Există însă și un alt mod de 
a analiza lecțiile bogate în ori
zonturi. îmi amintesc, de pildă, 
că am asistat la una dintre șco
lile de pe raza orașului Brașov, 
împreună cu directorul acelei 
școli, la o lecție de istorie, la 
clasa a VIII-a, ținută de un pro
fesor tînăr absolvent. Tema lec
ției era : „Luptele lui Ștefan cel 
Mare cu turcii". îmi amintesc 
de această lecție în strînsă legă
tură cu modul în care a anali? 
zat-o directorul. A spus — -și pe 
bună dreptate — că lecția a 
avut un conținut științific bogat, 
corespunzător cerințelor progra
mei, că a fost bine realizată din 
punct de vedere metodic, incit 
nu are de făcut obiecții în 
această privință. A arătat însă, în 
continuare, că, totuși, lecția nu 
și-a realizat întrutotul scopul 
propus, mai ales scopul educativ. 
Tî nărui profesor a găsit calea 
spre gînclirea elevilor (s-a făcut 
înțeles), dar nu a găsit și calea 
spre inima lor...

în cadrul discuțiilor purtate pe 
marginea lecției a surprins mai 
ales faptul că directorul școlii 
nu s-a grăbit să ofere o anumită 
soluție concretă pentru înlătura
rea neajunsului constatat. T-a spus 
numai tînărului profesor să se 
gîndească singur, să se frămînte, 
exprimîndu-și convingerea că vă 
găsi singur soluția, calea de ur
mat, și că aceasta va fi negreșit 
mai bună decît cea pe care el ca 
director ar fi putut-o indica:

Am insistat mai mult asupra 
acestui exemplu pentru că se 
pare, în esența lui, destul de e- 
dificator pentru modul în care 
directorul școlii poale să sprijine 
tinerele cadre didactice în for
marea personalității de pedagog, 
îneît să fie în măsură să facă din 
lecții adevărate acte de creație 
pedagogică, cu ecouri profunde 
în conștiința și în inima elevilor.

Prof. IOAN CIUPEA
Brașov
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CUM SE 
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femeie tînără care acceptă 
curtea unui bărbat căsătorit și 
cu care ajunge chiar să și con
viețuiască ? (Soția Iui a aflat 
și au loc scene urîte). Ce să 
facă această tînără ? Să renun
țe la această dragoste ? Dacă 
Codul Familiei și, după cum 
știu regimul nostru, protejează 
familia, atunci de ce se dă aju
torul familial și pentru copiii 
mamelor singure ? Și ce drep
turi are o fată-mamă ( !) ne
căsătorită ? Care este, în regi
mul nostru, situația copiilor 
nelegitimi sau numai recunos- 
cuți de tată ( ! !) din punct de 
vedere juridic, social, moral?“ 
(fată).

b) „Am 16 ani. Tatăl meu 
găsește de cuviință să-mi in
terzică o relație de prietenie 
cu un băiat. Ce mă sfătuiți ? 
Ce voi avea de făcut atunci 
cînd nu-mi voi mai putea iubi 
soțul, deși nu voi iubi un alt 
bărbat ? Se poate concepe o 
viață nouă cu un alt bărbat, 
atîta timp cit nu ești divor
țată ? Se pot iubi doi băr
bați deodată ? Este bine ca 
soțul să fie mai vîrstnic cu 
12 ani ? Ce voi putea face 
dacă el nu va fi de acord să 
avem copil, iar eu voi încerca 
zadarnic să-1 conving ? (fată).

c) „Poate fi socotită un fe
nomen lipsa de stimă recipro
că dintre unii tineri de astăzi ? 
Și ce mijloace de remediere 
există ?“ (fată).

d) „Dacă situația economică 
(personală) are vreo influență 
asupra raporturilor dintre cei 
care se iubesc ?“ (fată).

e) „Cum se poate îndepărta 
gelozia ambelor părți ?“ (fată).

f) „Care sînt cauzele că un 
bărbat sau o femeie, în căs
nicie, caută să se înșele unul 
pe altul ?“ (fată).

g) „Cum trebuie să se poarte 
o fată cu un băiat, pentru a-1 
atrage și a-1 păstra, ținînd 
seama că un băiat caută să 
vorbească cu mai multe fete 
dintr-odată ?“ (fată).

h) „ Cum trebuie să se poarte 
o femeie cu soțul ei cînd vede 
sau simte că-i înșelată de el. 
ca să nu se despartă ?“ (fată).

i) „Ce răspuns dați aceleia 
care iubește un bărbat căsă
torit, cînd și el o iubește, dîn- 
du-și seama amîndoi că fac o 
greșeală fată de ei și față de 
societate ?“ (fată).

j) „Pentru ce există astăzi, 
nu o dată, atîta neîncredere 
între tineri și între soți ?' 
(fată).

k) „Ce reprezintă neîncre
derea între doi tineri care to
tuși se iubesc ?“ (fată).

l) „Este oare logic ca doi ti
neri să trăiască împreună fără 
a fi căsătoriți legitim ?“ (fată».

m) „Este bine să-i arăți 
cuiva dragostea pe față ? Sau 
să-1 ții mai bine «în șah»

n) „Se poate numi dragos
te atașamentul fată de cineva, 
dacă nu-i cunoști toate cali
tățile, fizice și psihice ?“

o) ..Mie, cînd merg cu prie
tenul meu la restaurant, să 
bem o bere, nu-mi dă voie să 
mă uit în altă parte".

p) „Cînd mă întîlnesc cu 
prietenul meu, sînt foarte ti
midă. Aș vrea să am curaj de 
a-i răspunde altfel, dar nu 
știu cum“.

r) „Eu iubesc un băiat, dar 
nu știu de ce".

s) „De ce eu, cînd mă văd 
cu prietenul meu, n-am ce 
discuta ?“.

t) „Cum trebuie să se poar
te o fată cu un băiat pentru 
a-1 păstra ? La un moment 
dat se instalează plictiseala, 
obișnuința".

1964.

a) „Pentru ce se nasc copii 
anormali ? Ce este o sarcină ? 
Cum ne apărăm de boală ?“ 
(13 ani, fată).

b) „De ce, de la o anumită 
vîrstă. fetele simt nevoia de a 
avea un prieten, cu toate că și 
în mijlocul părinților simt a- 
celeași sentimente și se simt 
bine ? Cum contribuie prie
tenia dintre un băiat și o fată 
la dezvoltarea lor morală și 
fizică ? Cum poate o fată să 
scape de un băiat pe care, 
totuși, îl iubește ? De ce a- 
tunci cînd nu vezi pe cineva 
care îți place, simți nevoia 
să-1 vezi ? După ce se cunoaște 
o fată cînd nu mai e domni
șoară ? De ce-s unele fete prea 
naive ? Ce-i iubirea și cum se 
manifestă ea ?“ (14 ani, fată).

c) „De ce o fată, cînd iu
bește un băiat, trebuie să facă 
ce spune el ?“ (13 ani, fată).

d) „De ce dragostea presu
pune, în cele mai multe cazuri 
și-n ultimă instanță, actul 
sexual ? In timpul adolescen
ței se manifestă, deseori, o por
nire excesivă către actul se
xual. Principiile morale se ri
dică împotriva actului sexual 
în perioada adolescenței. Cum

se rezolvă totuși această pro
blemă ?“ (18 ani, băiat).

FILE DINTR-VN EXAMEN 
PSIHO-PEDAGOGIC.

I) întrebare : Nivelul de cu
noștințe în problema sexuală ?

Răspuns : Nu știu nimic.
I: Ce boli cunoști ?
R : Am auzit de sifilis, alt

ceva nu știu.
I :La ce vîrstă crezi nimerit 

să se înceapă viața sexuală ?
R : Fetele la 24—25 ani. bă

ieții la 30—31.
I: Urmările actului sexual, 

pe plan intim, social-moral ’
R : Rămîn gravide, se pot 

îmbolnăvi ; pot fi trimiși intr-o 
școală de corecție, iar fata poa
te rămîne decăzută în fața pri
etenilor și a prietenelor.
I: Virginitatea ?
R : înseamnă a fi fată mare.
I: Fecundația ?
R : La plante cu ajutorul 

polenului. La animale rezultă 
un pui din raportul sexual. 
La om rezultă un copil din 
raportul sexual.
I: Despre naștere ?
K.: La 9 luni după raportul 

sexual, copilul se naște. In tot 
acesț timp de 9 luni, s-a dez
voltat.
I: Pubertate ?
R : înseamnă o dezvoltare 

Înaintată.
I: Cum ți-ai făcut educația 

sexuală ?
R.: Toate acestea le-am a- 

flat de la Spitalul nr. 9. deși 
nu voiam să le aflu. Am mai 
aflat lucruri și de la părinții 
mei. dar totul a fost în legă
tură cu viața de toate zilele 
sau în legătură cu unele în
tâmplări. Aș vrea ca educația 
sexuală să se predea serios 
in școală (12 ani. 6 luni, fată).

II) „In jurul datei de 1 au
gust 1964 am cunoscut un bă
iat în vîrstă de 22 de ani, în 
Cișmigiu. După ce ne-am plim
bat puțin, m-a condus pînă a- 
proape de casă, rămînînd să 
ne întîlnim a doua zi, la ora 
10 dimineața. M-am întîlnlt cu 
el și am fost să bem cîte o ca
fea, iar apoi am intrat la film. 
După ce am ieșit de la film, 
am stat în Cișmigiu și ne-am 
mai plimbat, apoi seara am 
mers la restaurant, unde am 
băut puțin vin și am mîncat 
ceva. Cînd am plecat de la res
taurant eram puțin amețită și 
m-am dus la el acasă. A doua 
zi, la ora 9. m-am dus acasă 
la mine. Mămica m-a dus Ia 
doctor și a început să-mi 
spună că nu e bine ce-am fă
cut. Eu i-am promis că n-o 
să mai fac așa ceva. Cînd mă
mica îmi explica și-mi dădea 
de exemplu alte fete — nu știu 
de ce. dar lucrurile astea mă 
enervau. După două săptămîni 
am fugit din nou de-acasă, 
fiind bătută de mama, și am 
lipsit două zile. Prima zi am 
fost la un băiat acasă, îm
preună cu o aită fată și încă 
un băiat. Dimineața, fata cu 
care eram s-a dus acasă, iar 
eu am mai rămas încă o noap
te, plecînd abia a doua zi. 
Ajungînd acasă, mămica mi-a 
spus că mă primește și că mă 
va duce la un doctor dacă îi 
promit că nu voi mai face 
așa ceva. Dîndu-mi seama de 
lucrul grav pe care l-am fă
cut, i-am promis și într-a- 
devăr nu voi mai face așa ceva 
în viața mea (!) Menționez 
că nu am avut nici un senti
ment de dragoste pentru băia
tul cu care am avut de-a face. 
Din clasa a V-a am avut sim
patie pentru băieți, fiind in
fluențată de acea fată care-mi 
povestea fel de fel de lucruri. 
Acest lucru I-am făcut din 
plictiseală și influență. Mă
mica nu mi-a povestit nimic, 
niciodată, despre aceste lu
cruri. Cred că dacă nu voi mai 
face ce-am făcut, voi fi sti
mată de băieți" (12 ani, 8 
luni. fată).

III) „Cu toate că am luat 
medicamentele prescrise de 
domnul doctor T„ situația mea 
nu s-a îmbunătățit. Mă liniș
tesc. nervii mei se relaxează, 
dar începe să mă doară îngro
zitor capul, iar tîmplele îmi 
bat puternic. Totul începe să 
apară altfel înaintea mea. 
Toate acestea mă preocupă 
foarte mult. Văd această situa
ție ca pe-o nenorocire. Despre 
situația mea și despre sex știu 
cam multe față de vîrstă mea. 
Aceste lucruri le-am aflat în 
special de la băieți, dar și de 
la cinema. Astfel, am fost 
la filmul „Cerul și mo
cirla". Aceste prostii mă pre
ocupă și accelerează boala ce 
o am. Și cu toate acestea, vă 
întreb : de ce această boală 
o am numai eu ? De ce fetele 
nu mă atrag, dar mă gîndesc 
la ele ? De ce o mică prostie 
pe care-o spune un băiat mă 
tulbură atît de tare ? De ce 
simt într-una o jenă care nu 
mă lasă să dorm nici atunci 
cînd nu mă gîndesc la situația 
mea ?" (15 ani, 6 luni, băiat).

Această ploaie de întrebări și mărturisiri (directe sau oco
lite. „mascate**, brutale, uneori frizînd chiar vulgaritatea), obți
nute de la niște adolescenți—fete și băieți—de 13—18 ani, cer 
neapărat, din partea noastră, răspunsuri clare, științifice, 
echilibrate. Cine le dă? Și-n ce moment anume? Părinții? 
Profesorii în general ? Dirigintele clasei ? Ori îi lăsăm pe 
adolescenți la discreția „informațiilor" eronate și îndeobște 
dubioase, culese de ici și de colo, de pe la colegii lor, și așa 
insuficient informați, interpretînd lucrurile in mod simplist, 
unilateral? Prima măsură care se impune : cercetarea siste
matică, pe baza unui chestionar minuțios, întocmit de spe
cialiști, care să măsoare nivelul real — față cu necesitățile 
inevitabile — al cunoștințelor adolescenților în domeniul ace- 
Ua atit tie controversat, (tonireveni).

ACTUALITATEA
• PESTE 400 DE TINERI 

din orașul Bistrița și din 
împrejurimi au fost sărbă
toriți cu prilejul majoratului. 
Colegii lor de muncă, prie
tenii și părinții au venit să-1 
felicite, au vizionat împreună 
un program artistic.

Zilele trecute, comitetul 
orășenesc Năsăud al U.T.C. 
a organizat un „carnaval al 
tinerilor majori".

M. IOAN
N. R. Subredacția ziarului 

nostru din județul Argeș ne-a 
informat că și elevii de la 
Liceul economic din Cimpn- 
lung au fost sărbătoriți cu 
prilejul împlinirii viratei de 
18 ani. Pentru ei s-a prezen
tat montajul literar-muzical 
„Românie — pâmint străbun" 
și un program susținut de 
corul și eehipa de dansuri.

DE CE LA 
GIURGIU ?

Vă pasionează ghicitorile, mis
terele ? Aveți atunci ocazia să 
vă îmbogățiți colecția, cu con
cursul redacției Editurii „Me
ridiane". care a început să 
lanseze pe piață cărți poștale 
ilustrate de genul : „Orășelul 
copiilor. Castelul de cleștar". 
Atît. Dacă nu cunoașteți singur 
din ce localitate provine ima
ginea. puteți foarte bine să ghi
ciți. să visați sau chiar să în
treprindeți, pe cont propriu, 
cercetări documentare.

Unii dintre dv., care au vi
zitat fostul Orășel al copiilor, 
organizat. în iarna trecută, în 
incinta Expoziției din apropie
rea Casei Scînteii, veți dezlega, 
probabil, fără prea mare greu
tate, enigma de ma: sus. Dar 
misterul prin care ilustrata 
respectivă a ajuns să se vîndă 
actualmente la Giurgiu este, în 
schimb, mult mai greu de elu
cidat. Poate că cei în cauză să 
fi vrut să suplinească, astfel, 
lipsa acută de cărți poștale a 
orașului de la Dunăre. Sau 
poate că serviciile de difuzare 
s-au orientat după numele au
toarei fotografiei. Valentina 
Giurgeanu ?

ELENA POPA
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„Preuniversitaria" la VIAȚA STUDENȚEASCĂ

Deocamdată ascultă povești de vînăloare... Mai tîrziu, cine știe, 
se vor lăuda și ei cu trofeele lor

Foto: GR. PREPELIȚĂ

Cabinetul

Comitetul pentru 
Cultură și Artă al ju
dețului Iași a luat ini
țiativa creării unui 
Cabinet metodologic- 
sociologic. înființat 
cu sprijinul direct al 
catedrei de sociologie 
al Facultății de filo
zofie din București, 
Cabinetul și-a propus 
să studieze atent fe
nomenele vieții socia
le și, legat de aceas
ta. activitatea așeză
mintelor culturale din 
județul Iași ; să 
întocmească o docu
mentare, pe baza că
reia să fie informați 
activiștii culturali a- 
supra a tot ceea ce

ÎN LIBRĂRII

metodologicsociologic 
în acțiune

LA IAȘI
este nou și înaintat, 
în țară și peste hota
re în sociologia cul
turii de masă; să 
orienteze și să ajute 
la pregătirea și per
fecționarea diferenția
tă a activului cultu
ral etc. în cadrul ma
nifestărilor organizate 
de cabinet, prof, 
univ. H. Sthal a vor
bit despre tehnicile 
culturii de masă, iar 
lect. univ. H. Culea 
și Maria Ilarionescu 
au dat două consulta
ții despre tehnica son

dării opiniei publice 
și interpretarea rezul
tatelor investigațiilor 
opiniei publice. Cu 
sprijinul lect. univ. 
Pompiliu Grigorescu 
— de la catedra de 
sociologie a Facultății 
de filozofie din Bucu
rești — Cabinetul 
metodologic - sociolo
gic, condus, de prof, 
univ. dr. docent Va- 
sile Pavelcu, și-a 
propus un vast plan 
de activitate în pers
pectivă : lecții de so
ciologie pentru acti
viștii culturali, instru
irea săptămînală a 
inspectorilor meto- 
diști privind proble
mele imediate ale ac-

"I
EUGEN 3ARBU : „Osînda soarelui" (versuri), (E. T., lei 7,25). 
AUREL DRAGOS MUNTEANU : „Singuri" (E.P.L., lei 4,25). 
DUMITRU TODtRICiU : „O aventura în adine", Col. științifico- 

fantastica (E. T., lei 5,50).
JACK LONDON : „Focul" (E. T., lei 1,75).
JULES VERNE : „20 000 de leghe sub mari" (E. T., lei 9,25). 
JEAN VILAR : „Tradiția teatrală" (Ed. Meridiane, lei 3,75).
ION DEMETER : „Declarația drepturilor omului" (E.P., lei 4). 
GH. UNC. C. MOCANU : „13 Decembrie 1918" (E. P.z lei 3,75).
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tivității așezămintelor 
de cultură de la sate, 
lansarea unui chestio
nar cu zece întrebări 
pentru fiecare comu
nă și sat în parte, a 
cărui completare cu 
date „la zi** este me
nit să faciliteze o cu
noaștere exactă a rea
lității și, în funcție de 
aceasta, să se stabi
lească forme și activi
tăți eficiente etc.

M. L.
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Inițiativelor publicistice relevabile propuse 
cititorilor de revista „Viața studențească", ac
tualul an universitar le adaugă una de mare 
însemnătate. Colectivul redacțional, animat 
de dorința de a veni în sprijinul elevilor din 
clasa a Xll-a, care se pregătesc pentru admite
rea în învățămîntul superior, a inaugurat o noua 
rubrică „Preuniversitaria". In fiecare miercuri, 
o pagină specială, „PREUNIVERSITARIA", este 
dedicată unor convorbiri cu profesori universi
tari despre cerințele pregătirii, în vederea ad
miterii în învățâmîntul superior, prezentărilor 
unor institute și facultăți, consultațiilor specia
liștilor cu privire la alegerea viitoarelor profe
sii, măsurilor curente privitoare la admiterea în 
învățămîntul superior, unui dialog cu cititorii

• IN COMUNA IER- 
NUT, județul Mureș, im
portant centru energetic al 
țării, s-au turnat primii me
tri cubi de beton la funda
țiile unei mari fabrici de nu
trețuri combinate și a unei 
îngrășătorii forțate de tine
ret taurin. Capacitatea anua
lă de livrare va fi de cca. 
10 000 capete animale, cu o 
greutate medie de 350 kg.

V. I.

• FABRICA DE PLACAJ 
din cadrul Combinatului de 
industrializare a lemnului Tg. 
Jiu își mărește capacitatea de 
producție. O nouă linie teh
nologică, modernă, a fost dată 
în exploatare. Se lucrează la 
cea de a doua linie, care va 
asigura o producție și o pro
ductivitate a muncii sporite.

S. TITUS

• ORAȘUL TÎRGOVIȘTE, 
leagăn al culturii românești, 
găzduiește, în casa locuită 
odinioară de Brătescu-Voi- 
nești, muzeul scriitorilor. In 
prima sală întîlnim operele is
toricilor Udriște Năsturel, 
Constantin Cantacuzino-Stol- 
nicul. In altă sală sînt pre- 
zenți poeții Văcărești. Muzeul 
expune facsimilul Proclama
ției de la Izlaz, editată în ti
pografia proprie a lui I. He- 
liade-Rădulescu, un exemplar 
din „Gramatica" sa, numere 
din diferite gazete pe care 
le-a condus. Emoționează 
semnătura lui Alexandru Vla- 
huță într-o condică de prezen
ță a gimnaziului la care pre
da în 1880 franceza și latina, 
a acestui îndrăgit scriitor care 
spune : „Doarme bătrîna Tîr- 
goviște, cetatea atîtor glorioa
se amintiri...".

AL. DEȘLIU

elevi asupra tuturor problemelor care îi preo
cupă. De asemenea, în pagină sînt prezente ar
ticole, știri, reportaie asupra stadiului pregă
tirilor și acțiunilor ce se întreprind în toate 
liceele din țară în legătură cu admiterea în 
învățămînțul superior.

Pagina „PREUNIVERSITARIA', ca de altfel 
lectura întregii reviste „Viața studențească', re
prezintă pentru elevii claselor superioare un 
prim și util contact, o inițiere în viața univer
sitară.

Prin oportunitatea si eficiența sa, inițiativa 
amintită a revistei „Viața studențească' merită 
să fie consemnată și — mai ales — cunoscută 
de cei interesați, de elevii care în curînd vor 
deveni... universitari.

CE E NOU IN INDUSTRIA UȘOARA?
întreaga producție 

a industriei ușoare din 
anul 1950 se realizea
ză în prezent în nu
mai 45 de zile. Acea- 
stră creștere a pro
ducției a fost însoțită 
și de sporirea conti
nuă a sortimentelor. 
Numai în acest an au 
fost introduse în pro
ducția de serie arti
cole de corsetărie din 
fire elastomere, țesă
turi din fibre poli- 
nozice, mochete și 
covoare tip „Tufting",

confecții din țesături 
și tricoturi cașerate 
pe folii de poliuretan, 
noi tipuri de aragaze 
și multe altele.

O atenție deosebită 
se acordă și îmbună
tățirii cahtății produ
selor. In cursul aces
tui an s-au introdus 
și extins o serie de 
procedee tehnologice 
moderne, menite să 
contribuie Ia realiza
rea acestui obiectiv. 
Astfel s-a extins pro
cedeul de vopsire sub

presiune a fibrelor 
sintetice care, con
comitent cu reducerea 
duratei de vopsire, 
îmbunătățește calita
tea ; umidificarea și 
anticontractarea țesă
turilor de lînă fină, 
procedeul de vapori- 
zare în două faze a 
articolelor imprimate, 
introducerea unor a- 
zuranți optici care a- 
jută la obținerea unui 
grad de alb superior 
la țesături și altele.

Lecție de schi

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
Situată la 14 km. nord de 

Dunăre, pe șoseaua București- 
Oltenița, comuna Curcani a 
devenit, intr-un fel, un șan
tier arheologic. Recent, în 
curtea unui gospodar s-au des
coperit 2 morminte datînd din 
sec. IV e.n., osemintele unui 
bărbat și ale unui copil. „Ar
heologii* au mai găsit 17 vase 
întregi, fibule, pieptene, cata

rame, fragmente de sticlă, ma- ■ 
teriale care se încadrează în 
cultura Sîntana de Mureș- 
Cerneahov. Alte săpături re
cente au scos la iveală o va
tră de cuptor, tot din sec. IV 
e.n. și 2 bucăți de cărămidă 
cu mortar.

NICOLAE MAVRODIN 
subredacția

„Scînteii tineretului"

; VASILE BĂRAN i
CONSULTAȚIE

► Multă vreme mi-a fost imposibil să-mi dau seama cum < 
[ iși întrerupe el durerile de inimă, pentru că nu se poate să 4
► nu aibă dureri de inimă de vreme ce-a plecat pe neașteptate ]
► la mare, infierbîntat și cu un basc pe cap, și nu s-a mai < 
J întors nici cînd i s-a spus că băiatul s-a făcut de-un an. 4
► Explicația mi-a dat-o un specialist : ]
► — Fără îndoială — m-a invitat el să iau loc în fotoliu — < 
Jindividul deține un dispozitiv special, care stimulează nervii4 
>sinusului carotidian, aflat în ceafă. Acești nervi reduc, la]
► rîndul lor, tensiunea arterială, și astfel durerea încetează <
‘în cîteva minute. <
] — în cîteva minute ? — m-am mirat eu.
► — Se poate și în cîteva secunde, mi-a explicat specialistul.] 
‘ Dar pentru asta e necesar încă un dispozitiv. Pe un cordon <

► purtat în jurul taliei se montează o mică baterie care este 4
► conectată printr-un conductor Ia un emițător mic fixat pc ]
‘piept cu ajutorul... <
► — Și nu mai simți nimic ? 4
► — Absolut nimic. ]
J Nu puteam să nu-1 cred : specialistul părăsise patru copii. <

ECHILIBRU ii
Doi porumbei, doi cerbi, doi copaci, doi elefanți, două fur- < J 

■ nici, două semințe de fioarea-soarelui, doi șoareci, două, > 
1 boabe de muștar, doi tigri, o vulpe și un vulpoi, două rindu-, > 
iniei, doi iepuri, două verze, doi miei, doi pui de lup...

— Gata ! De-ajuns 1 — țipă Noe. Se răstoarnă arca. * >
* — Doi căței... continuă magazionerul, dar Noe îl opri. , >
i — Am spus : nu mai iau pe nimeni! < [
. — Vă rog — ii sfătui magazionerul. Sînt ușori... Numai * >
* doi căței... J ►
i — Nimic, nimic ! — nu vru s-audă Noe. . J
, — Atunci măcar unul, mai încercă magazionerul să-1 <.
* înduplece, un singur cățel, nici aerul nu-i mai ușor ca el, o‘,
să fie nevoie, vă rog, o să vedeți... < J

> Dar Noe, în încăpăținarea lui, porni arca. <.
> Și astfel mieii nu mai crescură. J>

„Trage cu urechea"

Desen de OCTAVIAN ANDRONIC

SARI M
COARDA

Pe la zece am ieșit în hol 
fi am început sd săr coarda. 
Săream și număram: unu, doi, 
trei, patru... Apăru șeful de 
sector:

— Ce faci, tovarășe Vră
biuță H mă întrebă el.

— Săr coarda, tovarășe șef 
de sector.

— De ce ?
— Așa... M-am gîndit că e 

o acțiune utilă — am declarat 
eu în vreme ce săream coar
da cu și mai mult elan. Am 
constatat că dacă reușești să 
sări coarda de vreo 30 de ori 
la rînd fără să greșești, începi 
să-ți recapeți încrederea in 
propriile forțe.

— Ei, lasă-măl se îndoi 
șeful.

— Dacă vă spun! Această 
acțiune este foarte utila în 
procesul de producție. Aduce 
optimism. Dacă nu-mi reu
șește o lucrare, în loc să tnâ 
demobilizez, ies pe hol și săr 
coarda. Pe urmă, revin la 
treabă și totul merge strună I 
— Crezi că acțiunea dă rezul
tate ?

— Rezultate imediate. Nu
vreți să încercați ?

— Știu eu ? Nu-mi iese bi
lanțul... Șeful se uită pe furiș 
în jur, apoi spuse:

— Ia dă-mi nițel drăcia aia I 
I-am dat-o. A sărit ce a să

rit, pe urmă a plecat și a re
venit foarte fericit.

— Mi-a ieșit bilanțul!
— Păi vedeți...
— Tovarășe Vrăbiuță, gă

sesc că inițiativa dumitale ar 
trebui popularizată. Așa, de e- 
xemplu, noi avem în instituție 
cerc filatelist, cerc radiofonist, 
avem chiar și un cerc de croi
torie / N-am putea noi oare, 
pe linie...

— Cum să nu putem I Ac
ceptați să fiți președinte și 
membru fondator al cercului 
de sărit coarda ?

— Accept, spuse șeful plin 
de modestie.

— Acțiunea pe care o ini- 
țiați, tovarășe șef, este deose
bit de importantă, am remar-. 
cat eu. Dar dacă vom lucra 
sectar, ea se golește de con
ținut. Eu propun de aceea să 
provocăm la întrecere și alte 
instituții de departament. Ce 
părere aveți ?

— Paternitatea inițiativei 
rămîne însă a noastră ?

— Bineînțeles. Ce ziceți,

îmi permiteți să plec în inte
res de serviciu și să populari
zez măreața dumneavoastră 
idee ? Vom obține astfel o 
eficiență a muncii sporită la 
nivel de ramură /

— Cum să nu! Dumneata 
știi să lucrezi cu oamenii, așa 
că fă-ți biletul de voie și vino 
urgent să ți-l semnez I

Mi-am făcut un bilet de 
voie permanent, l-a semnal. 
Apoi el a plecat să facă o in
formare la forurile superioare 
despre inițiativa sa de a se 
organiza cercuri de sărit coar
da, menite să ridice eficiența 
muncii pe înălțimi everestiene, 
iar eu am plecat să... n-are 
importanță unde am plecat... 
Principalul e că l-am dus iar. 
Avea dreptate cînd zicea că 
mă pricep să lucrez cu oame
nii I Mă plictiseam al naibii la 
birou... Afară timpul e încă 
frumos, vin tot felul de filme 
noi, și ce reconfortat te simți 
cînd le vezi în interes de ser
viciu /...

FLORIN IONESCU

Se vorbea că doi avocațl 
erau la cu(ite.

— Hm I — zise cineva — 
nu vă temeți de nimic : 
avocații sînt ca limbile unei 
foarfeci: ele nu se taie nici
odată una pe alta, dar vai 
de acela ce s-ar pune între 
ele.

★
Un măcelar dădu buzna In 

biroul unui avocat.
— Spuneti-mi. vă rog, dacă 

un cîine mi-a furat o halcă 
de carne, pot să trag la răs
pundere pe proprietarul lui?

— Negreșit — spuse avoca
tul, explicîndu-i că legea cu
tare, paragraful cutare...

— E vorba de cîinele dum
neavoastră — îl lămuri mă
celarul.

îmi datorați 5 dolari.
— în regulă — răspunse 

avocatul. Mi se cuvin 10 do
lari pentru consultația juri
dică. Oprește 5 dolari și plă
tește-mi restul !

★
O cunoscută ÎI rugă pe AI- 

bert Einstein să-i telefoneze.
— Dar numărul e destul 

de greu de reținut, de aceea 
vă rog să vi-I notați.

— Bine, vă ascult, spuse 
savantul.

— 24 361
— Si ce este aici atît de 

complicat ? întreabă mirat 
Einstein. Două duzini, și 19 
la pătrat — voi ține minte !

SUS CORTINA!
Orizontal : 1. Tă-

rîmul artei teatrale ! 
—- Comici. 2. în de
plasare... cu trupa — 
Exclamație. 3. în
ceputul dialogului... 
de la distanță — Loc 
gol ! — Locul sigi
liului. 4. Renumit ac
tor al Teatrului Na
țional — își schim
bă doar părul. 5. Sint
— Debut de... spec
tacol (pl.). 6. Curs
temporar de apă — 
Sculptor atenian — 
Pana de despicat. 7. 
Aed ! — Cutiuță or
namentală japoneză. 
8. Ene ! — Lumină 
în întuneric — In
trare. 9. Artiști 
în timpul liber — 
Pentru acte. 10. 
Schimbarea la față
— Chemare cosmo
polită. 11. Nu s-au 
mai dus — Loc în 
sală.

Vertical : 1. O se
rie de spectacole — 
Ger ! 2. Avanscenă
strict actoricească — 
A povesti. 3. Un om

din piesă — Afir
mație — Actor de 
pantomimă. 4. Nene ! 
~ Gina Patrichi — O 
piesă... serioasă. 5. 
Schimbarea . aerului 
— Merge cu moto
cicleta. 6. Omul nr. 
1 al spectacolului 

(pl.). 7. Efect al re

flectoarelor. 8, E o* 
cupat în sală — Re
petiția generală. 9, 
Exclamație de sur
prindere — Cale ! — 
Alb ca varul — Și 
(lat.). 10. Puse pe
scene — De specta
col. 11. Teatrul mai 
puțin pretențios.
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Plecarea tovarășuluiTELEGRAME
Corneliu Mănescu

in Tunisia

Solidari cu lupta eroică a poporului 
și tineretului vietnamez

Adunarea tineretului din Capitală cu prilejul celei

de a 8-a aniversări a creării F.N.E. din Vietnamul de sud

Tovarășul flrCOEAE CEAUȘESCU, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tova
rășul ION GHEORtiflE MAURER, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România, au primit din 
partea tovarășilor ENVER HODJA, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncii ' din Albania, H ADJI 
LLESHI, președintele Prezidiului Adunării Ptipulare a Repu
blicii Populare Albania și MEHMET SHEHU, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania, o te
legramă în care se spune :

în numele Comitetului -Central al 'Partidului Muncii din 
Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Albania și al nostru personal, 
vă mulțumim pentru felicitările prietenești transmise cu oca
zia sărbătorii naționale a poporului albanez.

FdloSim acest priitfj pentru a exprima urările noastre sin
cere ea poporul frate român să obțină succese în construcția 
socialistă a țării, precum și dorința de a întări în continuare 
prietenia dintre cele două popoare ale noastre.

★ * *
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NiCOlAE' CEAUSESCU, a primit următoarea tele
gramă de la MORTAR OULD DADDAH :

Am fost foarte mișcat de conținutul mesajului pe care 
mi l-ați adresat gu prilejul sărbătorii naționale a Republicii 
Islamice Mauritania. Exprimîndu-vă cele mai sincere ftiul- 
țurftiri pentru mesajul transmis, sînt fericit de â vî fdn?Sa, 
18 rîndul meu, dv. și poporului român, urările mele cele 
mai sincere de fericire și prosperitate.

Maistrul afăceriîSr externe 
- al Republicii Socialiste Româ

nia, Corneliu Mănescu, a ple
cat vineri dimineața în Tuni
sia. unde, la Invitația secreta- 
pilui-de-Stat-pentru afacerile 

: ex'.rrfte al Republicii Tunisiene, 
Hablb Bourgufba Jr., va face o 
vizită oficială între 21 și 27 de. 
cemtfrîe.

In drum spre Tunis, minis
trul de externe român face dn 
scurt popas la Roma.

Lă plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți George 
Macwescu, prim-adjunct ai 
mînistrtriul afacerilor externe, 
ceilalți membri ai conducerii 
ministerului și alte persoane 
oficiale A fost de fată Nircolo 
Mosrato, ambasadorul Italiei 
la București.

(Agerpres)

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII CREĂRII F.N.E. DIN VIETNAMUL DE SUD
Cu prilejul celei de-a 

VIII-a aniversări de la 
crearea Frontului Națio
nal de Eliberare din Viet
namul de sud, șeful Re
prezentanței permanente 
al F.N.E. la București, 
Nguyen Duc Van, a ofe
rit vineri seara un cocteil, 
în saloanele Restaurantu
lui Athenee Palace.

Au luat parte tovarășii 
Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepre- 
jedfnte âl Consiliului de 
Stat, Ștefan Voitec, mem
bra al Comitetului Execu-

ministru- 
externe, 

al P.C.R., 
conduce-

tiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări 
Naționale, Nicolae Gio- 
san, președintele Consi
liului Superior aî Agricul
turii, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultura și 
Artă, George Macovescu, 
prim-adjunct al 
(ui afacerilor 
membri âi C.C.
reprezentanți ai 
rii unor ministere, insti
tuții centrale și organiza
ții obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, zi
ariști.

Au participat șefi ai 

unor misiuni diplomatice 
acedițați la. București și 
alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
amiază 

sala din
14 expoziția

s-a 
atr.

Vineri la 
deschis în 
BSiiite " nr. 
„Imagini din viața și lup
ta poporului sud-vietna- 
mez oglindite în pictură 
și grafică", organizată de 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, cu prile
jul împlinirii a 8 ani de 
la înființarea Frontului 
Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

(Agerpres) 

La Casa de cultură a 
studenților din Capitală a 
avut loc vineri după a- 
miază o adunare consa
crată aniversării a 8 ani 
de la crearea Frontului 
Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. Aduna
rea, organizată de Uniu
nea Tineretului ComU'ftiSt 
și Uniunea Asociațiilor 
Studenților din România, 
a reunit numeroși tineri 
muncitori, studenți, elevi 
bucureșteni. Au luat par
te, de asemenea, membri 
ai reprezentanței perma
nente a Frontului Națio
nal de Eliberare din Viet
namul de sud în țara 
noastră, ai Ambasadei 
R. D. Vietnam, precum și 
delegația Uniunii Tinere
tului pentru Eliberare din 
Vietnamul de sud care 
ne vizitează țara.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășa Lia Pop 
Păcuraru, vicepreședintă 
a U.A.S.R. A luat euvîn- 
tul tovarășul Dumitru 
Gheorghișan, prim secre
tar al Comitetului Muni
cipal București al U.T.C. 
„Anul acesta — a spus 
vorbitorul — aniversarea 
Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de 
sud este marcată prin- 
tr-un eveniment impor
tant, care atrage atenția 
lumii întregi : în urma în- 

frîngerilor suferite inter- 
venționiștii afhericani au . 
fost ne-voiți să înceteze 
necondiționat- .’bombarda
mentele și atacurile asu
pra întregului teritoriu- 
al R. D. Vietnam, iar 
Frontul Național de Eli
berare. din .Vietnamul de 
sud, care a organizat și 
condus rezistența victori
oasă a populației vietna
meze,- și-a luat -.locul-la 
convorbirile de la Paris". 
După ce a treeut în revis
tă etapele importante ale 
activității Frontului ; Na
țional de Eliberare, care 
a reușit, în răstimpul de 8 
ani de la înființarea sa, să 
reunească sub stindardul 
luptei împotriva interven- 
ționiștilor americani cele 
mai diferite pături ale 
populației sud-vietname- 
ze, hotărîte să lupte pen
tru cauza libertății, inde
pendenței și integrității 
patriei, vorbitorul a sub
liniat că lupta poporului 
vietnamez confirmă o 
dată mai mult adevărul 
că în zîlele noastre un 
popor care-și apără fiin
ța națională, libertatea, 
nu poate fi îngenunchiat. 
„Alături de celelalte țări 
socialiste — a arătat vor
bitorul — alături de toate 
popoarele iubitoare* ae 
pace, țara noastră, tinere
tul român și-a afirmat QU

putere și în permanență 
solidaritatea frățească și 
sprij inul multilateral fată 
de poporul vietnamez, 
susținînd neabătut drep
tul inalienabil al acestuia 
de a-$i orîndui viața în 
mod suveran, fără nici un 
amestec din afară".

în cuvîntul său, Nguyen 
Thun Ho a , conducătorul 
delegației Uniunii Tinere
tului pentru Eliberare din 
Vietnamul de sud, a 
transmis guvernului ro
mân, poporului și tinere
tului României, cele mai 
sincere mulțumiri pentru 
ajutorul internaționalist 
acordat luptei poporului 
vietnamez. „Republica So
cialistă România, și Viet
namul — a arătat vorbi
torul—sînt despărțite prin 
peste 10 000 de kilometri, 
dar noi ne simțim aproa
pe unii de alții. în lupta 

.. noastră, am primit din 
partea dv. un ajutor pre- 
tiQS**.

Au mai luat cuvîntul 
Rădțța Stânciu, elevă la 
Liceul nr. 39 și Ivan Nico
lae, strungar la Uzinele 
„23 August".

Participant^ la adunare 
au subliniat cu aplauze 
călduroase adoptarea unui , 
mesaj de solidaritate cu 
lupta poporului și tinere
tului vietnamez.

D. T.
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'țta La Sh «teeembrie a .-cu preșe- 
▼aintele Consiliului de Stat al 
republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae COaușescu, a 
p mit pe ambasadorul extra- 
t dinar și plenipotențiar al 
I publicii Cuba la București, 
J sus Barreiro Gonzalez, în le- 
f tură cu prezentarea scrisori
lor de acreditare.

Cu acest prilej au rostit eu- 
vîntări ambasadorul Repu
blicii Cuba și președintele 
Cfâftsiliului de Sfat, Nicdlae 
Ceăușescti. ......

După ceremonia prezentării

scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat 
Nîcolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire ccrdieiă ej amba
sadorul Republicii Cuba, Jesus 
Barreiro Gonzalez.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și Ia 
convorbire au participat Con
stantin Stătescu. secretarul 
Consiliului de Stat. ?: Geerșe 
Macovescu, prim-adjunct a) 
miniatruiui afacerilor axsani».

Ambasadorul Republicii 
Cuba a fost însoțit de membri 
ai ambasadaUl-.!*.

Experiență științifică comună
pohre. «mdirtes electronilor « 
energie «uprzrerrsicL precum ri 
a variațiilor de densitate a atrr*- 
ferei superioare în timpul auro
relor polare-

Satelitul a fost
plasat pe o orbită rm următorii 
parametri :

— distanța uummă de h su
prafața Pămfntuhri (ta perigeu) 
217 kilometri.

-* distanța rrremă de ta kt- 
prafața Pamfaitului (ta apogeu) 
670 kilometri.

— perioada inițială de rotație 
— 93.1 minute. y

— înclinația orbitei 
grade

Aparatajul ștrințifie iritata* ta 
bordul satelitului funcțioDează 
normal. Central de coordonare 
și calcul din Uniunea Sovietică 
fi organizațiile ftiințific^diD ță
rile participante ta experiența 
comună, prelucrează mfonnațule 
primite.

La 20 decembrie 1968 in Uni
unea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-261“.

La bordul satelitului este in
stalat apatfataj științific destinat 
studierii atmosferei Superioare a 
Pămîntului și naturii aurorelor 
polare.

Potrivit „Programului de co
laborare dintre țările socialiste 
nn domeniul cercetării și folosirii 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice", la efectuarea acestei ex
periențe de studiere a atmosferei 
superioare a Pămîntului și na
turii aurorelor polare participă 
institute de cercetări științifice și 
observatoare din Republica Popu
lară Bulgaria, Republica Socia
listă Cehoslovacă, Republica De
mocrată Germană, Republica 
Populară Polonă, Republica So
cialistă România, Republica 
Populară Ungară, Uniunea Repu* 
blicilor Sovietice Socialiste.

Sarcina principală a acestei 
experiențe complexe, care in
clude măsurători directe cu aju
torul satelitului și cercetări teres
tre, o constituie studierea corpus- 
culelor geoactive — electroni și 
protoni — care provoacă aurorele

Tr_? irc-Mtui cu afaceri ad-inte
rim aî Uniunn Sovietice la Bucu
rești, T. S Bin. a oferit vineri 
seara, o masă cu prilejul vizitei în 
țara -ksastrâ a delegației Comite- 
tuhri Qiâșenee de partid și a Co- 
ntotetuTui Executiv ăl Sovietului 
din -"Moscovă, condusă de V. F. 
Pr-rr.Mov. membru al C.C. al 
P președintele Comitetu
lui Executiv al Sovietului din 
Mosc-va.

Au luat parte tovarășii Dumitru 
Fopa,-membra supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P C-R-, prim-secretar al Cornite- 
t-’u: municipal București al 
F CJt, primarul general al Ca- 
pllajei. Ion Cosma, prim-vice- 
preoedinte al Comitetului Executiv 
al Connhului. popular al munici- 
piului București, și alte persoane 

^cfride.
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decret al Consiliului de
>- Drriceanu a 

fret numft în calitate de ambasa
de? extraordinar și plenipotențiar 
ș> Republica Socialiste România 
fn Repubboa Somata, Republica 
Ker.va și Republica Zambia, cu 
reședința la Dar Es Salam.

'Agerpres)

Decorări cu prilejul

CONSTITUIREA 
GRUPULL7 PARLAMENTAR 

PENTRU RELAȚIILE DE 
PRIETENIE 

ROM INIA—JAPONI A 
DIN MAREA ADUNARE 

naționala

împlinirii a 50 de ani
de la luptele muncitorilor

din decembrie 1918
Cu prilejul împlinirii a 50 de 

ani de la luptele muncitorilor 
tipografi din decembrie 1918, 
prin Decret al Consiliului de 
Stat au fost conferite ordine și 
medalii ale :Republicii Socia. 
lists România, unor lucrători 
din industria poligrafică pen
tru merite deosebite în muncă. .

Au fost distinși, cu.Ordinul 
Muncii'1 clasa a IlI-a 83 de 
nsoncitori, ingineri șl tehnicieni 
poligrafi și 161 cu „Medalia 
Muncii4. ■

tn cadrul unei festivități, care 
a avut loc. vineri după-amiază, 
în sala de marmură a Cașei 
Scîr.teii, tovarășul Ion Cosma, 
membru a! Consiliului de Stat, 
a innainat înaltele distincții u. 
nor lucrători poligrafi din în
treprinderile bucureștehe, și i.a 
felicitat călduros în. numele 
Comitetului Central al P.C.R., 
al Consiliului de Stat și al to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
personal.

Din partea celor decorați, au 
mulțumit, pentrujjîstincțiile ă- 
cordate, Anton Iliescu, direc
tor general adjunct al Centralei 
industriei poligrafice. Și .Mihail t_ . •«_____ _ 1 _
natul poligrafic Gâsâ Scînteii.

La festivitate au fost prezinți 
Vasile Dinu, vicepreședinte al 
COTTntefului de Stat pentru 
Cultură și Ar.tă/mefribrî ăi con
ducerii Centralei industriei po. 
îigrafice și ai unor întreprin
deri poligrafice din Capitală, ș 

(Agerpres)

Vineri, 20 decembrie, la Pa. 
latul Marii Adunări Național, 
a avut loc ședința de constitu
ire a Grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie 
Roiriânja-Jâporiîa.

în comitetul de conducere, 
membrii acestui grup au alee 
pe deputății: Aurel Vîjoli, pre
ședinte, academician Gee 
Bogza, vicepreședinte, Ioan Co. 
toț, secretar, și Gheorghe Vasi- 
lîfihi. Mihai Levente, Dumitru 
Bejan,: Stanciu Stoîân și Idn 
Creangă, membri.

VhxH 2£ decembrie a. e. 
la sediul C.C. al U.T.C. a avut 
loc șes r.:a Consiliului Consul, 
tativ ai Biroului de Turism 
pentru Tineret din care fac 
parte specialiști în domeniul 
geografiei, istoriei, științelor 
r.âturf. educației fîZice, repre
zentant: ai O.N.T. și Ministeru
lui InvAtămîntului. activiști ai 
com îs ii'.or de turism ale comi
tetelor județene U.T.C., preșe
dinți ai unor cercuri de turism 
din întreprinderi, institute de 
lr.vățămînt superior, licee.

Membrii consiliului au ascul
tat informarea prezentat! de 
tovarășul Iuliu Fejeș, pre șed in.- 
te'.e Biroului de Turism pentru 
Tineret cu privire la activita
tea turistică desfășurată în rin. 
dul tineretului în anul 1968, au 
luat în discuție programul de 
activități pentru anul 1969, pro
iectului de Îndrumar al orga- 
rizării și funcționării cercurilor 
de turism, au făcut numeroase 
propuneri de îmbunătățite a 
muncii în acest domeniu.

Campionate
școlare

io Brașov
în perioada 19—26 decem

brie, au loc, în ora
șul Brașov, campionatele 
școlare rezervate elevilor 
școlilor profesionale ale 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini Ia ur
mătoarele discipline spor
tive : box, haltere, lupte și 
volei. întrecerile se vor des
fășura în sălile de sport ale 
unor unități școlare din lo
calitate.

Concomitent cu întreceri
le de fa Brașov, în localită
țile Timișoara, Cluj, Medgi
dia, Roman și Sibiu se vor 
desfășura și fazele de zonă 
ale campionatului școlar al 
M.I.C.M. la volei.

PRONOSTICUL 
ZIARULUI NOSTRU PENTRU 

CONCURSUL NR. 51 
din 22 decembrie 1968

I. Bologna — Pisa 1
II. Fiorentina — Palermo 1

III. Juventus — Lanerossi 1
IV. Milan — Torino X
V. Napoli — Atalanta X

VI. Sampdoria — 
Internazionale 2

VII. Varese — Roma X
VIII. Verona — Cagliari 2

IX. Foggia — Cesena 1
X. Catanzaro — Genoa 2

XI. Modena — Mantova X
XII. Padova — Bari X

XIII. Lazio — Catania 1

Un spectaculos asalt pe planșeul de scrimă

(Urmare din pag. I) țiale asupra cărora trebuie să in- 
~ tervină.

instructor în câdral cabinetului Cabinetul este în posesia unor 
i— este vorba de raționalțzarea date de sinteză asupra întregii
fluxurilor tehnologice existente 
și de crearea de linii tehnologice 
moderne, cu procese continue de 
fabricație, capabile în orice mo
ment să „preia" noi tehnologii 
pentru produse cu un înalt grad 
de tehnicitate. Astfel de reorgani
zări au avut loc la Uzina nr. 2, la 
linia de carburatoare, la „Colo- 
rom"— Codlea, Fabrica de tri
cotaje „Brașov" etc.

Intre principalele direcții de-a 
lungul cărora se acționează cu 
insistență în cadrul acțiunii de 
organizare științifică se află 
creșterea continua a capacităților

activități desfășurate în întreprin
deri. Eforturile colectivelor de 
organizate științifică a producției 
și a muncii s-au concretizat, pînă 
în prezent, in peste 1 500 de stu
dii aplicate, care au condus la 
obținerea unei producții marfă

•— In multe din unitățile noas
tre industriale, ne spune tovară
șul inginer Gh. Aron, a fost re
zolvată problema cadrului orga
nizatoric al producției; la altele, 
această rezolvare este în curs de 
desfășurare. In prezent, activita
tea cabinetului nostru se orien
tează spre 6 conlucrare 'eficientă 
cu grupele, birourile și serviciile 
de specialitate din întreprinderi,

natul chimic-Făgăraș). Direcții 
noi, spre care ne îndreptăm aten
ția, sînt și cele privind domefiiile 
ergonomiei, psihologiei și socio
logiei muncii, unde, deși ne gă
sim abia la început, au și apărat 
primele rezultate, considering ne
cesar să amintesc aici exemplele 
de la Uzina de autocamioane și 
cea de tractoare.

— Ce domenii se conturează,

UN CENTRU DE RADIAȚIE

ANTRENORUL
COIDUM A GREȘIT...

Știu, nea Fane, că avuseși o 
săptămînă grea, o săptămînă a 
patimilor acum, la sfîrșit de de
cembrie : a trebuit să iei o ho- 
tărîre din două, te-ai tot gîndtt 
și te-ai răzgîndit, te-ai zbuciu
mat, ai cerut sfaturi, ai oscilat 
între clemență și intransigență 
și, în sfîrșit, ai optat pentru... 
a treia soluție. Și ai greșit! Am 
să mă explic imediat, dar îngă- 
duie-mi, mai întîi, să-i pun și 
pe Cititori în temă...

Oblemenco, „tunarul de pe 
Jii“, și-a permis în aceasță toam
nă fotbalistică nenumărate ăba- 
teri de la conduita sportivă. Și-a 
permis el, dâf Ștefan Coidum, 
noul antrenor al Universității 
Craiova, l-a sancționat de fie
care dată prompt și autoritar. 
Răsfățatul jucător a înghițit cît 
ă înghițit, însă, la un moment 
dat s-a supărat; tocmai eînd- era 
mai greu — în preziua înfrun
tării dinamoviștilor în fieful de 
pe Ștefan cel Mare — nu s-a 
prezentat la gară și n-a făcut de- 

, plasarea, lăsîndu-și coechipierii 
să se descurce. Firesc și nece
sar, Ștefan Coidum a solicitat 
clubului suspendarea dezertoru
lui și recalcitrantului pentru o 
perioadă de un an. Membrii sec
ției de fotbal craiovene, obiș- 
nuiți de precedentul antrenor cu 
cocoloșirea abaterilor comise de 
„idoli", n-au fost însă de acord. 
Au tot amînat discutarea cazu
lui și, cînd antrenorul a pus pi
ciorul în prag, avertizînd că va 
demisiona dacă sancțiunea nu va 
fi ratificată, s-au întîlnit (luni 
seara) în „plen": au fost pre- 
zenți 4, din cei 11 conducători 
ai secției (!?). Propunerea de 
suspendare a fost respinsă cu pa
tru voturi contra unul (al lui 
Coidum) și s-au hotărît urmă
toarele : jucătorul va primi un 
ultim avertisment și va fi pena
lizat, în plus, va preda un an
gajament scris, în care să pro
mită că va avea o purtare exem
plară și să ceară ca la prima a- 
batere să fie suspendat pentru 
doi ani de zile. Volens-nolens, 
antrenorul a acceptat compromi
sul. Dar ai greșit, nea Fane /

Ai greșit, în primul rînd, față 
de dumneata tnsufi. Pentru pri
ma dată te-ai lăsat înfrînt și toc
mai cînd erai în pragul victo
riei ! Încolțit din toate părțile șt 
sfătuit din toate părțile, nu ți-a

de producție, instalațiilor, mași
nilor șl agregatelor existen
te, prin depășirea parame
trilor proiectați. Astfel de reali
tăți pot £ • întîlnite la Uzina de 

. - — r autocamioane, Uzina de trac-
Gheorghiu, maistru la Combi^ toare, Combinatul chimic-Făgăraș

etc. ' .
Raționalizarea transporturilor 

inte'me a fost și ea rezolvată — 
total sau parțial — la un număr 
de unități: ■ Uzina de autocami
oane, Uzina de tractoare, „Rul
mentul", dovedind capacitatea 
colectivelor fde eonducere d© aiGi 
în sesizarea problemelor esen,-

peste plan de 577 milioane lei 
și. la un volum de beneficii supli
mentare de peste 100 milioane - 
lei, numai în primele 10 luni ale 
acestui an.

— Realizările obținute pînă în 
prezent. reprezintă începutul unui 
proces continuu de adaptare la 
cerințele impuse de revoluția teh- 
nico-științifică contemporană, la 
exigențele economiei noastre în 
plină dezvoltare. Ce sensuri prin
cipale capătă organizarea știin
țifică a producției și a muncii 
în întreprinderile industriale ale 
județului Brașov ?

pentru rezolvarea problemelor ri
dicate de «arta și știința condu
cerii»-. O expoziție e deschisă sub 
auspiciile cabinetului cuprinzînd 
peste 150 de panouri și exponate, 
grupate pe teme, evidențiază, în 
acest sens, o serie de studii în
treprinse în legătură cu îmbună
tățirea structurii organizatorice 
optime a întreprinderilor (orga
nigrame), adaptarea sistemului in
formațional în funcție de cerin
țele introducerii calculatoarelor 
electronice (Uzina de tractoare), 
raționalizarea. muncii personalu
lui tehnico-administrativ (Combi-

în perspectivă, în legătură cu 
modernizarea continuă a produc
ției industriale brașovene ?

— Pe lingă modernizarea con
tinuă a utilajelor și instalațiilor, 
mecanizarea și automatizarea pro
ceselor de producție etc., specia
liștii din întreprinderi și instituții 
își concentrează eforturile spre 
modernizarea industriei, prin for
țe proprii, concretizată în ceea 
ce noi numim „autoutilare". Fină 
la finele anului, s-au proiectat și 
sS MdF măi proiecta și realiza 
mașini și instalații a căror valoa
re, la numai cinci întreprinderi

(„Tractorul", „Autocamioane",
„Rulmentul", „Radiatoare" și „6 
Martie"-Zărnești), se ridică la 
peste 70 de milioane lei. Aceasta 
reduce substanțial importul de 
.utilaje și valorifică, totodată, po
tențialul creator al cadrelor teh- 
nico-inginerești, în rîndul cărora 
se numără numeroși tineri, ce se 
disting printr-un aport deosebit 
la realizarea acestor sarcini.

Începînd din acest an, între
prinderile brașovene fabrică 6 
gamă largă de produse noi, cu 
caracteristici tehnico-economice 
superioare, alături de producția 
care se bucură deja de tradiție : 
tractoare de 40 cai putere ih 
șase variante, echipament electric 
și aparatură‘d6 Bord p£ritru ăti- 
tocamioane, tractoare și turisme, 
noi sortimente din mase plastice, 
coloranți etc. Prescripțiile de ca
litate superioară care se impun, 
exigențele crescînde ale econo
miei noastre presupun eforturi 
deosebite pentru o organizare 
științifică a producției și a mun
cii tot mai înaltă. Activitatea 
desfășurată pînă în prezent pe 
această linie — și sintetizată în 
cadrul Cabinetului județean de 
organizare științifică a produc
ției și a muncii — conftttntB 
premisele unor succese viitoare 
tot mai mari.

rămas decît să te închizi în pro- 
pria-ți cochilie — ca un vierme 
de mătase care și-a construit-o 
singur diri substanța și fibra lui 
— și ai cedat. Știu, dumneata, 
Care ai declarat public că în
cerci să pui în practiGă ideile 
despre fotbal ale lui Teașcă, ai 
vrut să eviți una din greșelile 
pe care le face Teașcă și ai pre
ferat să nu părăsești echipa și 
clubul. Să sperăm că echipa și 
clubul nu vor uita prea aurind 
că ți-ai călcat pe inima, dar n-ai 
dezertat I

Ai greșit chior șl .față de Ohle- 
fnenco. Nu ftufttai pentru că i-ai 
dat posibilitatea să braveze în 
învingător și a doua zi să-ți zîm- 
bească- insolent, ci și pentru că 
l-ai amăgit, l-ai făcut să Greadq 
că e o mare valoare căreia i se 
pot. trece cu vederea multe, fiind 
indispensabil. Șîpț sigur Ga și 
colocatarii din „Blocul Oblemen
co", oameni care vă rugaseră să-l 
potoliți pe tînăr, deoarece nu se 
pot odihni nopțile, sînt dezamă
giți. Numai Oblemenco te poate 
ajuta — printr-o comportare e- 
xemplară — să nu regreți că, în 
cazul lui, ai crezut mai mult în- 
tr-o vorbă tămăduitoare decît în 
bisturiu. Vom trăi și vom vedea!

Față de echipă ai greșit, nea 
Fdne, pentru că s-ar putea să 
te creadă slab. Jucătorul nostru 
nu înțelege că trebuie să fie o 
cinste, nu o pată pe obrazul 
forului ce-l reprezintă și, dacă-i 
accepți un compromis, așteaptă 
pe urmă altele și altele. Și, din 
păcate, vreo cîțiva dintre craio- 
veni n-au gîndul la muncă: se 
uită numai după căpătuială, vor 
să tragă chiulul, trec cam des 
prin cîrciumi, pierd nopțile cu 
focurile de noroc... Dar, să dea 
domnul să nu mai fie nevoie de 
alte compromisuri!

Ai greșit și față de secție, de
oarece nu trebuia să ai încre
dere tn ea. Toată lumea știe în 
ce situație erau fotbaliștii din 
Bănie în primăvară: făceau un 
fotbal de-o opacitate deconcer
tantă, se certau între ei, se im- 
bătau împreună cu antrenorii, iar 
la ffîfșîtul câmpfondtului era 

să rămină de căruță 
(dacă mai era o etapă retrogra
dau, căci urmau să joace în de
plasare I). Dumneata și doctorul 
Frînculescu i-ați adunat, i-ați a- 
futet să deprindă ceva din fot
balul modern și să știe cuceri 
puncte, i-afi aburcat pe locul al 
doilea în ierarhia teamurilor 
ndăstrg. Și tăătO ătestea, în si
tuația în care secția de fotbal 
a manifestat o indiferență deve
nită proverbială, neajutîndu-vă

aproape cu nimic. Am asistat, 
zilele acestea, la o situație pa
radoxală: la Clujf secția a fost 
excelentă, a realizat pentru ju
cători condițiile cele mai bune 
față de toate formațiile din țaiă 
— și, totuși, a fost schimbatăi 
la Craiova, secția a pus piedici 
și... a fost menținută (?!). Mi-» 
tare teamă, nea Fane, că divor
țul se va producă mai debreme 
sau mai tîrziu (a spus-o însuși 
vicepreședintele secției, care a 
venit la federație și ți*a creionat 
un profil numai din umbre), 
Și-atunci, mă întreb, pentru ce ?

Cred'că ai greșit și față de 
public. E drept, echipa este. în
conjurată de cîțiva microbiști 
care n-ar f\ putut , să supraviețui 
iască suspendării lui Oblemenco. 
Sînt oamenii pe care, i-ai supă
rat pentru că ești prea aspru și 
ei nu mai pot merge, cu icf&lii 
la local. (Aau-ți aminte de reac
ția mUităroasă a colonelului Ba
ciu, . care n-a permis ca Ipan să 
fie luat de la hăuturica la care-l 
invitase dumnealui, deși se făcuse 
ora 11 noaptea!), te adevăratul 
suporter craiovean l-a durut, sini 
sigur, neprezentarea lui Oble
menco la un meci și af fi dorit 
o sancțiune! exenîplăTă pentru Câ 
altădată să fru mai fie păsibilă 
o asemenea lașitate. Ai greșit că 
n-ai mers pînă la capătcu asa
narea morălă a climatului hoclv 
din echipă și din secție!

Așa cum te cunosc, am Trtsă 
încrederea că e prima și ultima 
dumitale greșeală. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că ea ar putea 
Ji reparată. Nu de dumneata 
(n-ai mai putea), nu de' secție 
(nu e în stare) și nici de forurile 
locale (n-o doresc). De Federația 
română de fotbal, care ar putea 
sa pună ea în discuție abaterea 
(de fapt, abaterile) lui Oblem&n- 
co și activitatea cu totul neco- 
respuhzătoare a secției respec
tive. Dacă în alte țări este sus
pendat un jucător care încearcă 
să mai bea un pahar de apă 
minerală peste cît ti prescrisese 
antrenorul, dacă în altele plouă 
cu sancțiuni drastice și dacă în 
general U.E.F.A. apasă pe pe
dala disciplinei — de ce am fi 
not mat îngădutfbȚi ? Așa vrem 
să avem fotbal bun?

★
...Am scris aceste rînduri pi- 

curînd cerneală din inimă. Dar ■ 
mi-s prea dragi oltenii mei de-a- 
casă, îl prețuiesc prea mult pe 
antrenorul Coidum și prea mult 
vreau ca Oblemenco să ajungă 
un mare sportiv — pentru a 
putea închide ochii și a face 
eoncesii eticii.

G. MITROI

PE SCURT • PE SCURT
• Sala Floreasca din Capitală 

găzduiește astăzi cu începere de 
la ora 17,30, întîlnirea interna
țională dintre selecționatele de 
tenis de masă ale României și 
CCîWIBÎOvaeîel. întîlnirea se des
fășoară în cadrul competiției 
„Liga europeană".
• La Palermo s-a disputat 

meciul retur dintre formațiile 
Palermo șl Inter Bratislava, con- 
fînd pentru „Cupa Europei Cen
trale" (turul I). Fotbaliștii ita
lieni au terminat învingători ril 
scorul de. 1—0 (0—0) prin golul 
marcat de Pellizzaro în minutul 
67.

în cadrul aceleiași competiții, 
formația italiană Cagliari' a în
trecut cu scdrul d£ 2—1 (2—0) e- 
chipa austriacă Wiener Sport
• Continuindu-și turneul în 

Brazilia, selecționata de fotbal

a Iugoslaviei z evoluat la L'elo 
Horizonte în compania torniu-vl- 
ei locale „Athletico Mineiro". 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 3—2 (2—2).

•In ultima rundă a turneului 
internațional de șah „Acropole" 
de la Atena, Victor Ciocîlte-a 
(România) a fost înyins în 28 de 
mutări de marele maestru iu
goslav Bruno Parma. într-o 
partidă decisivă pentru configu
rația finală, a clasamentului, 

, Kavâlek a întrerupt eu Tatai.
■ Pînă la disputarea partidelor-. 
întrerupte din ultima rundă, în 
fruntea clasamentului se află • 
Pachrrian (Cehoslovacia) — 11 
puncte. Cir ici (Iugoslavia), Be- 
boțov (Bulgaria) — 10,5 puncte. 
Sahistul român Victor Ctoril- 
tea a ocupat în final locul 15 
cu 4 puncte.



Tensiunea persistă 
in Brazilia

La o săptămînă după promulgarea actului instituțional prin 
care a fost suspendat parlamentul, iar președintele țârii și-a 
asumat puteri nelimitate. în Brazilia domnește o stare de ten
siune în așteptarea unor noi măsuri ce urmează a fi luate 
de guvern în baza acestui act.
Deși în aparență viața pare 

să-și fi reluat cursul normal, atît 
în capitală, cît și în marile orașe 
din provincie, numeroase perso
nalități politice continuă că se 
afle în închisori. Printre cei ares
tați se află mai mulți parlamen
tari care săptămînă trecută au 
respins cererea guvernului de ri
dicare a imunitățiilor parlamen
tare unui deputat de opoziție, a- 
cuzat că ar fi adus „insulte lide
rilor militari". Corespondenții de 
presă informează că fostul preșe
dinte, Juscelino Kubitschek, și 
fostul guvernator al statului Gua- 
nabara, Carlos Lacerda, se află 
sub detențiune, deși se anunțase 
anterior că ei ar fi fost eliberați. 
Cenzura impusă asupra informa
țiilor cu privire la situația poli
tică internă a devenit efectivă. 
După interzicerea unor numere 
ale ziarelor „O Paiz" și „Jomal 
do Brasil", o altă publicație „Ti
me Magazine", nu a putut apare 
miercuri.

în cercurile oficiale braziliene 
se vorbește acum despre o „a 
doua ofensivă", care s-ar concre
tiza printr-o serie de măsuri e- 
conomice ce vor fi anunțate de 
guvern. O știre a agenției France 
Presse informează, de altfel, că 
ministrul de finanțe, Delfim Neto, 
a dispus, în scopul unei politici 
de austeritate, concedierea a 5 000

de funcționari și lucratori din a- 
cest minister. în semn de protest 
împotriva măsurilor instituite săp- 
tămîna trecută, lucrătorii de la 
cel mai mare cotidian brazilian, 
„Jomal do Brasil", au anunțat 
că vor intra în grevă pe o pe
rioadă nelimitata.

Președintele Braziliei, Artui 
Costa e Silva, a semnat un decret 
prin care sînt anulate drepturile 
civile pe o perioadă de 10 ani tu
turor persoanelor care se împo
trivesc actualului regim. Decre
tul, elaborat în baza „Actului in
stituțional nr. 5“ care a acordai 
puteri depline președintelui țării, 
prevede, de asemenea, câ șeful 
statului poate anula mandatele 
funcționarilor aleși în organ isme- 
le federale, statale sau municipa
le. Miniștrii brazilieni și îndeosebi 
ministrul justiției au primit sarci
na de a recomanda persoanele că
rora Ie vor fi anulate drepturile 
politice.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, se așteaptă ca la 
Rio de Janeiro sâ se întrunească 
Consiliul Securității naționale al 
Braziliei pentru a stabili prjna 
listă a funcționarilor și deputațj- 
lor ale căror mandate vor fi anu
late. Se consideră câ această hstă 
va cuprinde numele a 20 ce de- 
putațt

-

Constituirea grupuiui parlamentar

Succesul
„Ciocîrliei"
în Mexic

Sesiunea Seimului
R. P Polone

Refuzul

violenței
Surpriză în magazinele de jucării

Acord

greco-turc

Surpriza în magazinele de jucării din Statele Unite. Acum, 
în preajma sărbătorilor de iarnă, cînd sînt pregătiți desagii nu
meroșilor „Moș Crutiuni*, părinții americani refuză să mai 
cumpere arme și alte jucării ae război pentru copiii lor. Aceasta

VARȘOVIA 20 (Ageipres). — 
La Varșovia s-a deschis vineri 
sesiunea Seimului R.P. Polone, 
la care participă, de asemenea, 
membrii Consiliului de Stat în 
frunte cu președintele Marian 
Spychalski și membru Consiliu
lui de Miniștri în frunte cu pre
mierul Jozef Cyrankiewicz. Agen
ția PAP precizează că pe ordi
nea de zi sînt înscrise discutarea 
planului de dezvoltare a econo
miei naționale și bugetul de stat 
al R.P. Polone pe anul 1969, 
examinarea raportului guverna
mental cu privire la îndeplinirea 
planului de dezvoltare a econo
miei naționale și bugetului pe 
1968, discutarea unor proiecte 
de lege guvernamentale, printre 
care și proiectul de lege asupra 
modificărilor legii cu privire la 
învățămîntul superior.

nul a propus eliberarea din func
ție a lui Zenon Nowak și Fran- 
ciszek Waniolka, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, primul in 
legătură cu alegerea sa ca pre
ședinte al Comisiei centrale de 
control a P.M.U-P- iar cel de-al 
doilea din motive de să ratate. A 
fost, de asemenea, făcută propu
nerea cu privire la eliberarea ha 
Adam Rapaski din funcția de mi
nistru al afacerilor externe din 
motive de sănătate și numirea in 
această funcție a iui Ștefan Jedry- 
chowski, membra al BirooRd Po
litic al C.C. al P-M.UJ». Aresta 
va fi eliberat din funcția de pre 
ședințe al Comisiei de Pîani^ca- 
re de pe lingă Consiliul de Mi
niștri.

Propunerile guvernului urmea
ză să fie supuse spre aprobare 
sesiunii Seimului R. P. Polone.

C. Mănescu 
la Roma

COQSt

Agenția P.A.P. informează că la 
Varșovia a avut loc vineri o șe
dință a Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, sub președinția lui 
Jozef Cvrankiewicz. Președintele 
Consiliului de Miniștri a făcut cu
noscute propunerile cu privire la 
unele modificări în componenta 
guvernului, precum și la uneia 
schimbări de persoane în organe
le centrale de conducere. Guver-

Universitatea națională 
din Panama a fost închisă la 
ordinul guvernului militar 
instalat în urma loviturii de 
stat din luna octombrie. Ora
șul universitar a fost ocupat 
de unități ale gărzii naționa
le. Această hotărîre a fost 
luată în scopul „prevenirii 
dezordinilor studențești4'.

în ciuda acestor măsuri, în 
numeroase cartiere ale capi
talei panameze au avut loc 
demonstrații de masă ale ti
neretului, organizate împo
triva actualului regim militar. 
Studenții au manifestat, de 
asemenea, împotriva inten
țiilor guvernului de a numi 
un nou rector al Universită
ții naționale.

- - R. S. CEHOSLOVACA. Vedere parțială a combinatului de cărbune brun din Vresova.

„Ceea ce se petrece pe piața capitalu
rilor — scrie ziarul economic-financiar 
vest-german HANDELSBLATT — sea
mănă foarte bine cu un război al tuturor 
Împotriva tuturor". HANDELSBLATT se 
plînge de „invazia camuflată" a unor mo
nopoluri franceze în R.F.G. Sînt citate 
date : trustul metalurgic francez „Pont â 
Mousson" — de pildă — posedă 60 la sută 
din acțiunile importantelor firme meta
lurgice vest-germane „Hollbergerhutte și 
„Dillingen“ (Saar) ; companiile franceze 
controlează în R.F.G. mine cu o producție 
de aproximativ 68 milioane tone huilă pe 
an ; firme franceze dețin, de asemenea, o 
mare parte a acțiunilor unei serii de în
treprinderi din industria chimică și din 
construcțiile de mașini din R.F.G. Monopo
lurile vest-germane dețin actualmente po
ziții solide în industria metalurgică fran
ceză, în construcțiile de mașini și în co
merțul cu automobile. Monopolurile ita
liene, belgiene, olandeze și luxemburgheze 
participă și ele la expansiunea pe piețele 
partenerilor lor. Ca urmare, grupările mo
nopoliste ale fiecărei țări, regrupîndu-și în
treprinderile și invadînd sfera internă a 
partenerilor, constată că ele, Ia rîndul lor, 
au fost atacate pe Ia spate în propria lor 
țară unde au avut Ioc operații de „debar
care ale adversarului" sub forma filialelor 
și sucursalelor unor concurenți străini. Se 
poate spune, fără exagerare, că în prezent 
ramuri importante ale economiei fiecăreia 
din cele șase tari ale Pieței comune sînt 
arena unei lupte încordate între monopolu
rile din aceste țări, pentru controlul pro
ducției și al desfacerii, pentru acapararea 
sferei de aplicare a capitalurilor.

E cunoscut faptul că una din stipulațiile 
principale ale acordului de la Roma (pri
vind crearea Pieței comune) a fost necesi
tatea înlăturării piedicilor din calea circu
lației capitalurilor între „cei șase". In anii

care au trecut de atunci, creatorii Pieței 
comune au manifestat, însă, cele mai mari 
reticențe tocmai în domeniul circulației ca
pitalurilor. Cei șase au desființat restricțiile 
cantitative la importul reciproc de mărfuri, 
au redus pînă aproape de desființare tari
fele vamale. în același timp, în domeniul 
liberei circulații a capitalurilor nu au fost 
aplicate măsuri radicale. Practic, deși s-a

Dispută 
și

discreție
anunțat trecerea la „Piața comună a capi
talurilor", au fost menținute obstacole im
portante în calea circulației libere a capi
talurilor. Astfel, ca urmare a indicațiilor, 
privind cumpărarea și vînzarea de acțiuni 
și obligațiuni străine la bursele de efecte 
ale „celor șase", în momentul de față nu
mai 10 companii franceze au dreptul să-și 
vîndă acțiunile la bursele de efecte din 
R.F.G. și, la rîndul lor, numai acțiunile a 
18 firme vest-germane sînt cotate la bursa 
din Paris.

Rămînerea în urmă în domeniul „Pieței 
comune a capitalurilor" nu trebuie să ne 
mire. într-adevăr, lupta pentru sfere de 
aplicare și pentru exportul capitalurilor 
constituie baza expansiunii și intețirii con
curenței dintre monopoluri. Tocmai aceasta 
determină deosebita precauție și suspiciune 
în privința unificării pieței capitalurilor.

Problemele legate de punerea in acțiune 
a „artileriei grele" — circulația liberă a ca
pitalurilor — în lupta de concurență pe 
piața comună, acumulează noi contradicții 
între „cei șase". Printre altele, ridică pro
bleme serioase expansiunea intensă a fir
melor americane. Din cele 1 500 de filiale 
ale întreprinderilor americane înființate în 
Europa occidentală între 1960—1966, peste 
100 se află în țările Pieței comune. Investi
țiile directe ale S.U.A. în țările C.E.E. au 
crescut în deceniul 1957—1967 de cinci ori 
(de la 637 milioane dolari la 3 241 milioane 
dolari). La prima vedere, capitalul ameri
can nu prezintă un pericol prea mare pen
tru monopolurile din C.E.E., întrucât ponde

rea lui nu depășește 8 la sută din investi
țiile totale de capital efectuate în cele șase 
țări de la înființarea Pieței comune. Dacă 

urmărim, însă, orientarea investițiilor ameri
cane, constatăm că acestea sînt plasate in 
ramuri principale ale industriei (automo
bile, electrotehnică, electronică, chimie). De 
aceea, afluența continuă de capital ameri
can prezintă pericolul serios ca ramuri im
portante ale economiei „micii Europe" să 
ajungă sub controlul monopolurilor de 
peste Ocean.

în genere, ciocnirile de interese legate de 
„Piața comună a capitalurilor" — ciocniri 
ce se desfășoară în umbră și în jurul că
rora se păstrează îndeobște o mare discre
ție — aruncă o lumină puternică asupra 
esenței „integrării" economice vest-euro- 
pene.

EM. RUCĂR

Intre 9 ți 17 decembrie 
1968, ansamblul folcloric ro
mânesc „Ciocirlia" a prezen
tat un ciclu de spectacole in 
Mexic. Șase spectacole au fost 
prezentate pe scena palatului 
Betas Artes in capitala Mexi- 
cahn.Cn alt spectacol a avui 
loc la Monterey, bucurindu-se 
de t.i mare succes. Această 
primă vizită a unui ansamblu 
•rlclorie român in Mexic, după 
arm s-a sublimat in mai mul
te ziare jeste ultimul mare e- 

cultural al celei de-a 
olimpiade*.

In ziarul „El Universal* se 
face o prezentare detaliată a 
prcz'zmuiui „Ciocîrliei* ți se 
mbbmzză că folclorul româ
nesc este cunoscut tocmai 
pentru caracterul său unic 
rep-ezentetic. In ziarul ^Noce- 
dasa* ar rubbmeză: „Fru- 
meaețăe folclorice aie unui 
nwrnh cam este cei din 
Romăsum se conțugă cu o in- 
teresarti redstete de cunoaș
tere e sufletului unei țări ații 
de dderrtă de a noastră, totul 
tranrms^nâu-se prin interme
diul danrunlor, cintezelor, tra
dițiilor fi expresiilor roman
tice-.

B-zletul românesc ne-a dat 
posibilitatea si cunoaștem nu 
rtumai folclorul țării sole ci ți 
ceva cart este deplin semni- 
ficeric pentru epoca m care 
trăim*.

meroșilor „Moș Crăciun].4

este'considerată drept o reacție împotriva violenței în fără, care 
a culminat cu asasinarea senatorului Robert Kennedy și a lide
rului populației de culoare Martin Luther King. Gestul este, 
în același timp, o expresie a nemulțumirii generale provocate 
de continuarea războiului împotriva poporului vietnamez și a 
violenței pe străzi care a făcut ca orașele americane să devină 
printre cele mai nesigure din lume, în special după ^căderea în
tunericului. „Americanii mor uciși cu arme de foc în rittriul de 
unul la fiecare jumătate de oră" — se arată într-un raport, pu
blicat recent de Ministerul Justiției al S.U,A. „în fiecare zi apro
ximativ 50 de oameni sînt uciși cu astfel de arme, ceea ce tace 
ca numărul lor să se ridice anual la aproximativ 20 000" —. 
subliniază raportul înaintat Comitetului pentru problemele juri
dice al Camerei reprezentanților și difuzat în întreaga țară 
sub supravegherea fostului cosmonaut John Glenn, care con
duce în prezent „Comitetul de urgență pentru controlul armelor 
de foc". Urmările acestui semnal de alarmă se fac acum 
simțite și în industria jucăriilor.

O anchetă întreprinsă în 60 dintre marile magazine de ju
cării de pe întreg cuprinsul Statelor Unite indică o reducere 
substanțială a vînzărilor de jucării-arme. La Columbus (Ohio), 
Helena (Montana), și, în special, în orașul de tristă amintire, 
Dallas din Texas, vînzările unor asemenea jucării au scăzut cu 
peste 25 la sută. Multe magazine, din proprie inițiativă, au în
cetat să mai ofere sau să facă reclamă pentru jucăriile de răz
boi. La magazinul „E. J. Korveites" de pe principala arteră 
newyorkeză, Fifth Avenue, de exemplu, celebra jucărie, arma 
automată din plastic „M-16 Marauder* și alte puști care, cu 
nu mai puțină vreme mai înainte, erau printre cele mai cău
tate, zac într-un ungher al uneia din cele mai îndepărtate săli 
de expunere. „Nu vrem să mai încurajăm oamenii să cumpere 
arme" — a declarat Joseph Feldman, directorul unuia din marile 
magazine de jucării- din Pittsburgh. „Ideea ce trebuie promo
vată, este aceea de a învăța să trăim împreună" — a adăugat 
el. „Am remorcat că se manifestă din partea părinților o reac
ție împotriva jucăriilor care promovează violența și de aceea 
am renunțat să ne mai aprovizionăm cu mărfuri ae acest fel" — 
a afirmat un reprezentant al magazinului „Dayton" din Minnea
polis.

Semnificativ este faptul că magazinele care au încetat să 
vîndă sau să facă reclamă pentru jucării care îndeamnă la 
război, au înregistrat o reacție favorabilă din partea publicului 
cumpărător. Se încearcă acum ca stocurile existente să fie în
fățișate ca avînd o oarecare semnificație istorică, ceea ce 
le leagă mai mult de educție decît de violență. Astfel, tradi
ționalele revolvere de cowboy care sînt cele mai populare din 
jucăriile oferite de multe magazine, sînt prezentate ca un exem
plu al... istoriei colonizării Americii I

Pe un plan paralel, în Statele Unite se desfășoară în prezent 
si o vastă campanie împotriva violentei în programele de te
leviziune pentru copii. Faptul nu este întîmplător. Publicistul 
Charles Kerns a arătat într-un studiu consacrat acestei probleme 
că, în decurs de un an, pe ecranele televizoarelor americane 
cu fost înfățișate în emisiunile pentru copiii pînă la vîrsta de 
15 ani nu mai puțin de 13 400 asasinate, comise sub cele mai 
diferite forme Și în acest domeniu cotitura a fost determihată 
de asasinarea lui Robert Kennedy. Protestele din partea părin
ților și cadrelor didactice au obligat diferite rețele de televiziune 
să procedeze la o reevaluare a programelor lor și să renunțe 
la unele seriale dominate de scene de cruzime și violență. „Re
centa campanie împotriva violenței a determinat dispariția unor 
programe cu un asemenea conținut. Părinții au deplină dreptate 
să se ridice împolriva lor' — a subliniat revista VARIETY, săp- 
tămînal care se ocupă de industria spectacolelor. „Numeroase 
asociații ale părinților și cadrelor didactice — continuă re
vista, s-au plîns de faptul că emisiunile la televiziune sînt 
pline de orori si violențe și au un rol negativ în educația co
piilor". Apelul Tăcut se pare că a avut un anumit ecoU. Tot mai 
numeroase sînt rețelele de televiziune care prezintă pentru ti
neret comedii, aventuri sau seriale stiintifico-fantastice. Aceasta 
deoarece, mulți americani nu pot să uite că în ziua de 5 iunie, 
cind la Los Angeles a fost împușcat Robert Kennedy, în ziarele 
newyorkeze a apărut pe o întreagă pagină reclama pentru 
filmul : „Numele acestui joc este : ucide I".

P. NICOAKA

p> eHs o ui ic ~t
• DELEGAȚIA de activiști 

u CC. al P.CJU condusă de 
tor. Teodor Haș membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Arad al 
P.C E- care se află in vizită in 
Uniunea Sovietică, a avut vi
neri • convorbire cu V.V. Kro
tov. prim-adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini rrele, 
energetice și de transport al 
UJLS-S-, asupra unor probleme 
de specialitate

Oaspeții români au vizitat in 
eursul după-amiezii Institutul 
electrotehnic unional „VJ. Le
nin’ din Moscova.

• LA 21 DECEMBRIE. 19». 
tovarășul Vasile GH^a, adjunet 
al ministrului afacerilor exter
ne, șeful delegației guverna
mentale române la tratativele 
culturale româno-ceboslovace, 
care s-au desfășurat la Bratisla
va. a fost primit de B. Graca, 
secretar al C.C. al P.C. din 
Slovacia. A avut loc o convor
bire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească. 
In aceeași zi, Vasile Gliga a 
fost primit de acad. prof. 
S. Schwarz, președintele Aca
demiei slovace de științe și arte.

• UN PURTĂTOR DE CU-r 
VÎN’T al armatei iordaniene a 
declarat că „patru avioane isra- 
eliene au bombardat timp de 20 
de minute satul Hadassiya, din 
nordul văii Iordanului. Purtăto
rul de cuvînt a menționat că 
două case au fost distruse, dar 
nu s-au semnalat victime ome
nești.

Aviația israeliană a intrat în 
acțiune vineri dimineața, după 
ce o patrulă militară mobilă a 
Israelului a fost atacată cu 
focuri de mitralieră pe cînd se 
afla într-un sector din nordul 
văii Iordanului, a declarat un 
purtător de cuvînd al armatei 
lsraeliene. In urma atacului, a 
precizat purtătorul de cuvînt 
doi soldați israelîeni au fost ră
niți.

• PREȘEDINTELE ALES al 
Statelor Unite, Richard Nixon, 
a numit joi în funcția de am
basador al S.U.A. la Organiza
ția Națiunilor Unite pe Charles 
Yost, fost membru al misiunii 
americane la O.N.U. Observa
torii politici consideră numirea 
lui Yosi drept o surpriză, deoa
rece el s-a retras din cariera 
diplomatică activă la 26 aprilie 
1966.

• GUVERNUL BRITANIC 
a hotărît ,să nu ramburseze 
Statelor Unite și Canadei ratele 
din împrumuturile pe termen 
lung datorate la sfîrșitul aces
tui an, a anunțat vineri în Ca
mera Comunelor ministrul de 
finanțe, Roy Jenkins. Se preci
zează că Londra trebuia să ram
burseze ia 31 decembrie celor 
două tari suma de 72 milioane 
lire sterline. Conform unei clau
ze a acordului de credit, Ma
rea Britanie poate refuza de 
șapte ori să plătească ratele 
anuale. întregul credit trebuie 
însă achitat pînă în anul 2 004.

Este -pentru a patra oară de 
la; acordarea împrumutului, în 
1954, cînd guvernul britanic in
vocă această clauză.

• LA PRAGA au continuat 
lucrările sesiunii Adunării Na
ționale a R. S. Cehoslovace 
După discutarea și aprobarea 
unui complex de proiecte de lege 
guvernamentale, menite 6ă con
tribuie la înfăptuirea legii con
stituționale cu privire la Fede
rația cehoslovacă, deputății au 
examinat în cea de-a treia zi a 
lucrărilor sesiunii unele proble
me referitoare la relațiile poli
tice externe ale R.S. Ceho
slovace.

JAPONIA. Sală construită la Tokio într-o fericită îmbinare a tradiționalului cu modernul
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ATENA 20 (Agerpres). — în
tre guvernele Turciei și Greciei a 
intervenit un acord în problemele 
învățămmtului în școlile minori
tăților turcă și greacă din cele 
două țări, ânunță un comunicat 
publicat vineri la Atena. Aceste 
probleme au provocat, timp de 
mai mulți ani, numeroase litigii 
între cele două țări. Acordul so
luționează diverse aspecte ale stu
diului limbilor minorităților res
pective, editării unor manuale în 
aceste limbi, desemnării corpului 
didactic, înființă-1 bibliotecilor 
școlare și altele.

Acordul a fost realizat în ca
drul lucrărilor Comitetului comun 
constituit în baza tratatului cul
tural greco-turc din 1951. Co
municatul precizează că aceste 
lucrări s-au desfășurat în două 
faze, la Ankara și Atena, într-o 
„atmosferă de cordialitate și coo
perare prietenească".

într-o declarație specială, mi
nistrul de externe grec, Pipinelis, 
își exprimă satisfacția pentru rea
lizarea acordurilor în care vede
„un pas înainte pe calea spre
bunătățirea relațiilor greco-turce"

Un rol , 
nedorit

Cercurile politice australi
ene sînt preocupate în mo
mentul de față de problema 
rolului militar din ce în ce 
mai important în Asia de 
sud-est pe care S.U.A. și Ja
ponia încearcă să-1 transfere 
Australiei în vederea „um
plerii golului" lăsat după pro
iectata retragere a trupelor 
britanice, din această parte a 
lumii, în 1971. Australia par
ticipă deja cu 8 500 de mili
tari la războiul dus de S.U.A. 
în Vietnam. Nu este vorba, 
desigur, decît de un rol se
cund rezervat Australiei însă 
cu atribuții din ce în ce mal 
numeroase în cadrul tratatu
lui militar dintre S.U.A., A- 
ustralia și Noua Zeelandă 
(A.N.Z.U.S.). Este interesant 
de semnalat faptul că retra
gerea britanică și implicit 
subțierea legăturilor tradiți
onale cu „metropola" au ri
dicat întrebarea frecvent re
petată de comentatorii aus
tralieni : „Ce putem face ?" , 
sau cu alte cuvinte ce se poa
te întreprinde pentru menți
nerea independenței economi
ce și politice nu numai față de 
Anglia dar și față de S.U.A. 
și într-o măsură de loc negli
jabilă față de Japonia.

„Boom“-ul minereurilor de 
fier, al bauxitei și gazelor na
turale a atras trusturi și com
panii de prelucrare americane 
și infiltrarea lor în economia 
australiană se face simțită 
încă de pe acum. Penetrația 
economică este urmată de 
presiuni politice de an
gajarea crescîndă pe dru
mul cursei înarmărilor. 
Ziarul SYDNEY MORNING 
HERALD dezvăluie un fapt 
îngrijorător : în ultimii trei 
ani. Australia și-a sporit de 
trei ori cheltuielile militare.

Se amintesc în corelație 
raidurile submarinelor nu
cleare americane în portul 
japonez Sasebo, deci în zona 
limitrofă coastelor Australiei, 
ca și existența în golful aus
tralian Exmouth a unei stații 
de comunicări navale, indis
pensabilă S.U.A. pentru ope
rațiile submarinelor sale nu
cleare cu rachete balistice la 
bord, în Oceanul Indian, în su
dul și vestul Pacificului. Sta
ția respectivă, un rezultat al 
colaborării țărilor A.N.Z.U.S. 
a fost construită în 1963. Aus
tralia angajîndu-se să conce
sioneze S.U.A. 29 de acri de 
pămînt timp de 25 de ani. Re
cent, corespondentul ziarului 
TIMES în Australia informa 
despre dotarea acestei stații 
cu echipament special care să 
recepționeze imagini trans
mise de sateliți în vederea 
stabilirii unor contacte mai 
rapide între Washington și 
bazele sale militare din Ho
nolulu, Filipine, Tailanda și 
Guam. Presiuni sînt exerci
tate asupra guvernului și pen
tru menținerea prezenței sale 
aeriene, navale și terestre în 
Mălayezia și Singapore cel 
puțin pînă în 1971.

Tot mai mulți australieni 
doresc ca țara lor, în plină 
dezvoltare, să nu-și cheltu
iască resursele în scopuri 
străine intereselor naționale, 
ci să șc îndrepte pe calea de
zangajării militare. S-au sem
nalat tendințe în cercurile po
litice australiene, pentru re
tragerea trupelor țării în li
mitele granițelor naționale, 
pentru realizarea unui pro
gram civil, de dezvoltare a e- 
conomiei țării, de îmbunătăți
re a situației sociale.

Nuanțele noi în politica ex
ternă australiană nu au scă
pat presei de peste ocean 
care consemnează: „Din punct 
de vedere politic, conducăto
rii australieni încep să se 
gîndească la un rol mai im
portant în făurirea politicii 
externe a țării, în loc de a 
urma pur și simplu Anglia 
sau Statele Unite" (U.S. 
NEWS ANL WORLD RE
PORT).
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