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COMUN ST ROMĂ*
Eveniment de amplă însem

nătate în viața politică a Ro
mâniei, momentul alegerilor de 
la 2 martie constituie o nouă, 
elocventă și puternică afirmare 
a democratismului socialist — 
trăsătură esențială și izvor de 
vitalitate și forță al societății 
noastre în plin avint. însăși 
campania electorală, organizată, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, de Frontul Uni
tății Socialiste și marcată de o 
puternică efervescentă politică 
și de muncă, reprezintă, prin 
toate datele sale, prin intensa 
mobilizare a maselor largi la 
conducerea treburilor de stat și 
obștești, la a-și spune cuvîntul 
în toate problemele de impor
tantă majoră care decid mersul 
înainte al societății noastre, o 
grăitoare ilustrare a lărgirii și 
adincirii continue a democrați
ei socialiste în patria noastră.

Democrația socialistă a căpă
tat. în conștiința poporului nos
tru, dimensiunea uneia din cu
ceririle fundamentale ale revo
luției, valoarea etico-polilică de 
simbol al libertății și egalității 
în drepturi a tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate, in

diferent de naționalitate, înfră
țiți sub steagul aceluiași ideal. 
Si e firesc să fie așa, pentru 
că socialismul și democrația sînt 
inseparabil legate ; democrația 
intră în însăși rațiunea existen
ței socialismului, orice violare 
adusă principiilor democratice 
reprezentind, in concepția parti
dului nostru, un prejudiciu și, 
în ultimă instanță, o amenințare 
pentru ființa socialismului. De
mocrația și afirmarea ci tot mal 
deplină reprezintă o lege a exis
tenței socialismului. Tocmai de 
aceea, partidul nostru, prin în
treaga sa activitate, orientează 
dezvoltarea societății românești 
pe făgașul adincirii continue a 
democratismului orînduirii noas
tre. ..Procesul de edificare a 
noii orinduiri — subliniază to
varășul Nicolae Ccaușescu — a 
fost însoțit de o tot mai inten
să participare a oamenilor mun
cii la dezbaterea și solutionarea 
problemelor generale ale locali
tăților unde trăiesc, precum și 
ale întregii țări. Experiența a- 
cumulată de mase în conducerea 
treburilor obștești, în gospodă
rirea orașelor și comunelor,

constituie un bun de mare preț 
al societății noastre, un bogat 
izvor de tărie și vitalitate al o- 
rînduirii socialiste''.

Generată de triumful deplin 
și definitiv al socialismului, de
mocrația și-a găsit. în noua 
noastră orînduire, posibilitatea 
afirmării ei autentice, plenare, 
prin faptul că au fost înlătura
te acele obstacole obiective ca
re, în vechea societate burghe- 
zo-moșierească nu îngăduiau 
realizarea ci efectivă, oricît de 
„liberale". „democratice" ori 
„naționale" se intitulau partide
le istorice și oricît dc bine in
tenționate ar fi fost unele per* 
soane din conducerea societății 
românești de odinioară. Genera
țiile mai virstnice își aduc bine 
aminte de sensul real al „de
mocrației" burgheziei și moșic- 
rimii, cu tot cortegiul ei de în
grădiri pentru oamenii muncii. 
Tn spatele „luptelor electorale" 
se ascundea fățărnicia unui re
gim social în care partidul ajuns
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Lucrarea a apărut intr-un tiraj de masă.
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Se întîmplă uneori ca, 
vrînd să scrii despre omul 
pe care îl cunoști îndea
proape, condeiul să se sfi- 
ască. In cazul lui Dumitru 
Gheorghișan, temerea mea 
se justifică și pentru că bio
grafia sa, în general lipsită 
de spectaculozitate, are 
nevoie nu atiț de cuvinte, 
cit mai ales de acea armo
nie de culori cu care picto-

rii fac să explodeze din 
pastel lumina.

Vreau să spun că omul 
care mi-a inspirat aceste 
rînduri nu dă buzna în re
portaj, cu fapte ieșite clin 
comun, e mai degrabă un 
personaj ce trebuie privit 
pe dinăuntru, fiindcă ade
văratele valențe se află în 
caracterul său, în conștiința 
că menirea lui este de a 
sluji cauza partidului, a po
porului muncitor. Pentru 
un scriitor. Dumitru Gheor- 
ghișan nu este tipul erou
lui antrenant decît într-un 
singur moment: atunci

La cei 27 de ani ai săi, 
utecistul Gurău Iftemie din 
comuna Independența — ju
dețul Galați, l-a mai apucat 
pe Neta Matei, un consătean 
inimos jucînd la cămin Ați- 
cuța, sau brîul, și aducînd
acestei așezări din fertila 
luncă a Șiretului premii și
stimă. Nu l-a mai apucat
însă cîntînd pe Neculai Sto- 
ian, om trecut de 50 de
ani care cu peste două de
cenii în urmă uluia pe ascul
tători cu vocea sa de bariton, 
voce ajunsă la cinstea de a fi 
purtată pe calea undelor pe 
întregul cuprins al țării. Ne
culai Stoian este astăzi mem
bru cooperator harnic, dar 
parcă vocea l-a mai lăsat și 
nu mai are îndrăzneala de 
altădată de a urca pe scenă. 
Cu alte cuvinte, Gurău Ifte
mie e un „cadru nou" după 
expresia încetățenită în par
tea locului. „In ultimii ani — 
spune profesorul lordache 
Rîrsan, directorul căminului 
cultural din „Independența" 
— 256 fii de țărani coopera
tori de aici au fost promovați 
în funcții de răspundere. Șefi, 
de echipă, brigadieri, conta
bili ș.a.m.d. Gurău Iftemie e 
unul dintre aceștia. Si încă 
un amănunt: la 50 de elevi, 
ce absolvă școala generală 
din comună, 40 merg la liceu, 
la școli profesionale cu pro
fil tehnic etc. Gurău s-a nu
mărat și el pînă de curînd în 
acest procent...".

Reținem această remarcă. 
La 27 de ani, iînărtil despre 
care vorbim e tehnician și 
răspunde de sectorul viticol al 
cooperativei. A învățat în 
acești ani. A învățat cu o am
biție, fără cusur. E primul in
telectual din familie — pă-

Acum doi ani. in acele 
săptămâni cind fiecare ama
tor de teatru — public sau 
critic, dramaturg sau sim
plu ziarist — urmărea cu 
atenția încordată viața tea
trului, întrebindu-se cum va 
fi repertoriul de anul vii
tor, cu ce forțe, se întărește 
echipa de bază a teatrului, 
deci în acele zile de octom
brie și noiembrie, s-a năs

(Continuare în pag. a ll-a) (Continuare în pag. a ll-a)

cut un nou nume. Atunci 
am aflat că o cheamă 
Ileana Dunăreanu, cea mai 
tinără actriță a secției ro
mâne a Teatrului de stat 
din Tg. Mureș. Mai mult, 
am aflat și primul rol al 
ei. Oarecum, așa a ajuns 
tînăra actriță la „cunoștința 
publică".

Este foarte greu să scrii 
o schiță de portret despre 
o actriță’ cu o activitate de 
2 ani fiindcă drumul par
curs este mult prea scurt 
pentru a putea fi apreciat 
cu adevărat. Ceea ce ne de
monstrează pe scenă Ileana 
(Continuare în pag. a ll-a)
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Comuna Bucov, pa
re mai degrabă o su
burbie a Ploieștiu- 
lui, de care nu o 
desparte decît cîtiva 
kilometri și de care 
o unește o excelentă 
șosea asfaltată, stră
bătută cu regulari
tatea transportului 
urban de o linie de 
autobuze. De o par
te și de alta a șose
lei. case noi una lin
gă alta, fidicate în 
cel mai autentic stil 
romSnesc din zona 
de deal și sub- 
deal. Printre mulți
mea chemărilor Fron
tului Unității Socia
liste, așezate gospo
dărește pe gardurile 
ogrăzilor am deslu
șit o înștiințare care 
spune că : în cir
cumscripția electora
lă nr. 3 pentru ale-

gerile de deputați 
în M.A.N. candidea
ză Mîșcă Costin, pre
ședintele cooperati
vei agricole de pro
ducție Bucov. Faptul 
ni s-a părut semnifi
cativ pentru viața 
comunei, pentru noua 
ei demnitate, pentru 
valorile rurale, laten
te, descătușate abia 
în acești ani. 
ocupă oare 
președintelui 
în destinul
comunei, șl al locui
torilor el. îneît cetă
țenii din Bucov. Va
lea Călugărească, sa- 
lariații Rafinăriei nr. 
1 și ai întreprinderii 
de transport Ploiești, 
au decis în unanimi
tate să-1 desemneze 
drept candidatul lor 
în marele for legis
lativ al tării?

Ce loc 
viata 

C.A.P. 
nou al

Este un bun gos
podar. ne-a răspuns 
un petrolist de la Ra
finăria nr. 1. C.A.P. 
Bucov este una din 
cele mai bogate din 
această parte a țării. 
La buna organizare 
a muncii în coopera
tivă, o contribuție 
importantă a adus-o 
președintele Mîșcă, 
prin competenta pro
fesională, și dragos
tea pentru avutul co
lectivității.

Răspunsurile se a- 
dunau și astfel a- 
flăm că în 1968 coo
peratorii au avut un 
ciștig net de 50 lei

GH. ISTRATE 
A. TOMA

(Continuare 
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Ideea constituirii unor formații proprii în cadrul organizației 
U.T.C. face parte din acele inițiative fertile, cu implicații ime
diate și de perspectivă pentru succesul activității cultural-educative 
în rîndul tineretului. Ea vine în întîmpinarea unor necesități reale 
și a dorinței unanime a tinerilor.

Fără îndoială, și pînă acum, chiar dacă sporadic și întîmplător, 
organizațiile U.T.C. au inițiat acțiuni de acest gen. Organizarea 
sistematică se impune însă, și soluția ideală este declanșarea unui 
efort pentru o mișcare culturală largă. Problema este cum se 
începe: soluția cea mal fericită și realistă se află, așa cum o 
dovedesc cele ce urmează, în constituirea unor colective artistice 
puternice, care să devină nuclee și catalizatoare ale unor acțiuni 
culturale și artistice pentru tineri, impunînd o modalitate constantă 
și un prestigiu de durată. Rolul acesta de pionierat și l-au asumat 
ansamblurile tineretului. Închegate deja sau aflate în ultime faze 
de constituire, ele și-au dovedit valabilitatea prin audiența de 
care s-au bucurat printre tineri. Există însă multe impedimente 
(și cele mai multe nu de neînlăturat) care pun încă semne de 
întrebare asupra hunei desfășurări a activității lor. Tocmai ana
liza acestor dificultăți face obiectul anchetei noastre în mai multe 
orașe ale țării.

La Arad și Timișoara
;,se măsoară"

de multe ori, dar nu
I»1se croiește" niciodată

împrejurările care au dus la 
eșecul intențiilor de constituire a 
unui ansamblu al tineretului la 
Arad și Timișoara sînt ilustrative 
pentru dificultățile care au fost 
întîmpinate în majoritatea ora
șelor. La Arad, ansamblul există 
doar între copcrțile caietului dc 
dictando pe care tov. Borbea 
Octavian, secretar cu propagan
da și cultura la Comitetul muni
cipal Arad al U.T.C., îl 
are în sertar. Ni se spune 
că, în urma popularizării 
făcute printre tinerii din între
prinderi și instituții („elevi nu 
voiam în ansamblu, pentru că

TINERII DIN JUDEȚUL ILFOV:

IN PRIME -E RINDUR ALE
DEZVOLTĂRII COOPERA

TIVELOR AGRICOLE Di PRODUCȚIE
Cooperativele agricole din Tărtășești, Vînătorii Mari și Gurbă- 

nești, din județul Ilfov, deși situate la zeci de kilometri între ele, 
se poate, totuși, aprecia că din cel puțin trei motive se aseamănă : 
hărnicia oamenilor, rezultatele hune obținute pe linia creșterii pro
ducțiilor medii și a veniturilor, hotărîrea ca prin întreaga muncă 
desfășurată, prin punerea în valoare a resurselor economice și na
turale de care se dispune, să ridice rapid nivelul realizărilor. S-a 
desprins cu claritate acest lucru din discuțiile avute cu cîțiva 

"i acum.dintre făuritorii succeselor de pînă

OBIECTIV IMEDIAT 
depășirea rezultatelor actuale

Cînd spun acest lucru — ne 
mărturisea ION DECU, ajutor 
contabil la cooperativa agricolă 
„Munca" din Gurbănești și secre
tar al comitetului comunal al 
U.T.C. — am în minte două rea
lități : ce a fost și ce este cîmpul 
cooperativei noastre. Am pornit 
de jos, de la patruzeci și cinci — 
cincizeci de duble de grîu și cam 
tot atîta porumb la hectar și am 
ajuns, anul trecut, la dublu și res
pectiv triplu. în primul an după 
cooperativizarea agriculturii co
munei, fiecare sută de hectare

ne-a adus ceva mai mult de o 
sută de mii de lei venituri, iar 
în 1968 cifra s-a ridicat la mai 
bine de patru sute de mii lei.

— La obținerea acestor rezul
tate, cu ce a contribuit organi
zația U.T.C., tineretul ?

— Cu tot ce a făcut. In zoo
tehnie au lucrat încă de la în
ceput foarte multi tineri. In ul
timii trei ani șantierul cu cea 
mai largă participare a noastră, 
a tinerilor, a fost terenul cuprins 
în planul de amenajări pentru 
irigații. Permanent, cei 192 de 
uteciști, chiar dacă lucrau în 
zootehnie, în legumicultura, sau 
la birou, în orele libere și-au ală-

CONSTANȚA GR1GORE

turat eforturile celorlalți tineri,
ale tuturor membrilor coopera
tori și au amenajat trei sute două
zeci de hectare. Concomitent, 
participarea permanentă la mun
că a polarizat întreaga activitate 
a organizației, a tinerilor. Așa 
se face că anul trecut, de pildă,

numărul mediu de zile muncă e- 
fectuat de către tineri întrece cu 
peste o sută numărul minim sta
bilit prin planul de producție.

pe perioada vacanței ne-ar fi 
descompletat formațiile"), peste 
150 de tineri au solicitat să intro 
în ansamblu. „Rareori la o ac
țiune a organizației U.T.C. s-a 
răspuns cu atîta entuziasm și 
promptitudine ca acum". Atunci, 
de ce n-a fost depășită această 
fază de catalogare într-un caiet ? 
„Care a fost problema care ne-a 
făcut să ne oprim aici ? — ne
explică tov. Rus Vasile, secro- 
tar al comitetului municipal. A 
fost lipsa unei încăperi în care 
să facem repetiții. Am fi avut 
bani pentru instrumente (anul 
trecut am strîns 180 000 lei prin 
muncă patriotică) dar nu aveam 
nevoie de ele pentru că, repet, 
nu aveam unde face repetiții. E 
adevărat ce spuneți : am fi putut 
solicita unui club dintr-o între
prindere (sînt șapte cluburi în 
Arad — n.n.) dar tovarășii de la 
sindicat se lasă greu și chiar 
dacă i-am fi putut convinge, nu 
se poate merge pe bază de înțe
legere. Din cîrpeli nu se poate 
face treabă și noi nu trebuie să 
ne compromitem ; doar ne pu
nem obrazul în fața tinerilor".

Luciditate sau delăsare ? Luci
ditate — dacă dîndu-ți seama că 
nu poți să faci o treabă, nu te 
apuci de ea. Delăsare — dacă 
nu vezi — (sau te faci că nu 
vezi) toate posibilitățile. Un pro
verb spune că trebuie să masori 
de trei ori și să croiești o dată. 
Dar să croiești... odată pentru 
că altfel nu ajungi niciodată să 
faci costumul. Altminteri n-ar 
mai fi sfat pentru croitori buni, 
ci pentru cei leneși. (In paran
teză trebuie spus că prea „se mă
soară" îndelung aici, la Arad. Mi 
s-a vorbit de intenția înființării 
unui club-bar. Dar acest club- 
bar nu va fi ca în alte părți, 
așa, o improvizație, ci ceva ca 
în basme, la care cei de aici s-au 
gîndit și s-au gîndit și dacă nu 
s-au apucat de treabă, se mai 
gîndesc și acum, fericiți pînă la 
adînci bătrîneti). Dacă tovarășii 
de la Arad se tem de greșeli, să 
continue așa, pentru că nu vor 
„greși" niciodată , lucrurile care 
lipsesc cu desăvîrșire sînt... su
blime.

La Timișoara, fată de Arad, 
s-a făcut un pas în plus. Listele 
au fost triate și în urma unui 
concurs desfășurat în octombrie 
1967 au fost selecționați vreo 60 
de tineri, s-au făcut 2—3 repeti
ții pe unde s-a putut și apoi, din 
lipsa unui spațiu unde să se con
tinue repetițiile, s-a sistat totul. 
„Au fost «cedați» casei de cul
tură din Timișoara", ne declară 
tov. Șulea Lucian, secretar 
cu propaganda și cultura Ia

GH. FECIOR U SABIN BORCAN

(Continuare în pag. a Vll-a) (Continuare în pag, a V-a)
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Generalizarea experimentării noului

sistem de salarizare in industria ușoară

BUCOV (Urmare din pag. I)

pentru zîua-muncă 
dintre care 35 lei în. 
bani, că legumicul-i 
tura — specialitatea 
și slăbiciunea nr. 1 
a președintelui (a 
doua fiind zootehnia) 
a adus in casa de 
bani a cooperativei 
60 la sută din cei a- 
proape 10 milioane 
venit net obținut a- 
nul trecut, bîntuit 
după cum se știe, de 
o secetă care aici nu 
a lăsat nici un fel de 
urme.

L-am găsit pe pre
ședintele Mișcă în 
biroul din clădirea 
nouă, și care este un 
adevărat monument 
de arhitectură țără
nească modernă, ope
ră a unui excelent, 
arhitect. Președintele' 
recitea cuvîntarea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostită la. 
recenta plenară a 
Consiliului Uniunii. 
Naționale a C.A.P.

— Am participat și. 
eu la plenară. A 
fost o adunare de 
lucru in care s-au 
analizat cu temeini
cie atît succese
le cit și neajunsuri
le care mai dăinuie 
în cooperația a- 
gricolă. Cuvîntarea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită la 
plenară acum în pli
nă desfășurare a 
campaniei electora- 

constituie pen- 
locuitorii sats- 
un îndreptar.

le, 
tru 
lor 
iar pentru candidații 
F.U.S. din comune 
și sate un vast pro
gram de activitate 
viitoare. Tocmai lu

cram la un punctaj. 
Miine, le prezint 
brigadierilor proble
mele dezbătute in 
plenara.

Apoi, președintele 
ne-a arătat un 

paragraf 
subliniat

Cităm 
ziar 
apreciere

în- 
din 
cu 
șl ur-

treg 
ziare, 
creionul, 
noi din 
mătoarea 
din cuVîntarea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu : „...linia 
trasată de partidul 
comunist pentru uni
rea țărănimii în 
cooperative agrico
le, pentru unirea e- 
forturilor materiale 
și a muncii țărăni
mii noastre, a dat re
zultate bune. Azi 
putem spune cu in

(Urmare din pag. I) 
dreptățită mîndrie 
că agricultura noas
tră a parcurs în 
aceșfi 20 de ani pe
rioada istorică de la 
mica proprietate — 
care nu asigura nici 
țărănimii posibilita
tea îmbunătățirii vie
ții, nici dezvoltarea 
economiei naționale 
— la agricultura 
mare, socialistă care 
s-a dovedit în stare 
să asigure creșterea 
bunăstării materiale, 
sporirea contribuției 
ei Ia dezvoltarea avu
ției naționale, la pro
gresul României..."

— Ceea ce scrie 
aici, este ceea ce gîn- 
dim noi cu toții, lo
cuitorii satelor. Fie
care din noi putem 
spune : aici se vorbe
ște despre cooperati
va noastră.

Cooperativa agri
colă de producție 
Bucov, denumită în 
județul Prahova co
operativă milionară, 
a reușit să adune 
pînă la începutul lui 
1969 un fond de bază 
de 1 105 000 lei pen
tru fiecare sută 
de hectare. Clădirile 
sectorului zootehnic 
le-au construit după 
planurile aduse de 
președintele Mișcă, 
care- a cutreerat toa
tă țara și toate insti
tutele de cercetări 
avicole sau zooteh
nice, spre a găsi Cea 
mai (potrivită formu
lă pentru zona în 
care ei trăiesc. Așa 
se explică faptul că 
5 oameni cresc aici 
7 000 de pui de găi
nă, iteea ce înseam
nă că un singur 
produce într-un 
carnei de pasăre 
valoatre de 
100 0(10 lei.

L-ntm însoțit 
tot cursul zilei 
ieri pe președintele 
șl candidatul pentru 
alegerile în M.A.N., 
Mișcă Costin. Mai 
întîi ne-am dus în 
deal, la Chițorani, pe 
malul Teleajenului, 
unde se desfunda 
cu tractorul un teren 
de 45 hectare consi
derat pînă nu de 
mult, neproductiv. 
Aici va fi plantată 
viță de vie pentru a 
se ajunge la o supra
față de 200 hectare.

vorba 
con- 
de a 

o su-

om 
an 
în 

peste

în 
dn

(Acum, cooperatorii 
din Bucov au viță 
de vie pc 120 hecta
re). Apoi am asistat 
la o discuție cu mem
brii conducerii coo
perativei. Era 
de proiectarea 
strucției celei 
doua sere pe
prafață de un hec
tar. Noua seră va fi 
construită lingă cea 
care deja există pc 
uh hectar, și uncie 
11 vagoane de roșii 
se pregătesc să ia 
drumul bucătăriilor 
noastre in aprilie. 
După ce a lucrat cot 
la cot cu cei ce pre
găteau iarovizarea 
cartofilor, președin
tele a mai trecut pe 
la sectorul zooteh
nic și pe la seră, 
după care, însoțit 
de brigadierul Tonta 
Bratu, a plecat în sa
tul Pleșa. Cooperato
rii din Pleșa au 
avut mari dificultăți 
cu legumicultorii, iar 
președintele de la 
Bucov, grădinar din 
tată în fiu, s-a anga
jat să se ocupe • el 
de două hectare le
gume pentru a le 
transmite și vecini
lor experiența sa.

Seara, după ce toa
te treburile coopera
tivei erau puse ia 
punct, președintele 
Mișcă a lucrat pînă 
tîrziu. Studia dosa
re, broșuri, apoi nota 
grăbit într-un caiet 
gros. Președintele 
Mișcă Costin se pre
gătea pentru întîlni
rile cu alegătorii, 
care vor avea loc zi
lele acestea. Ne-am 
luat rămas bun și 
am pornit mai depar
te. Pe ulițele satului, 
printre celelalte afi
șe electorale ne-am 
întîlnit din nou eu 
numele președintelui 
Mișcă. De data a- 
ceasta, știam de ce 
concetățenii săi i-au 
acordat marea 
și încrederea 
reprezenta în 
țării. Omul 
harnic și 
inteligent și bun or
ganizator, reprezin
tă pentru alegătorii 
circumscripției elec
torale județene Pra
hova nr. 3, întruchi
parea propriilor lor 
calități și năzuinți.

cînd. la numai 21 de ani, i 
S-a încredințat funcția de 
maestru al secției turnăto
rie oțel de la Uzina „23 Au
gust", avînd în subordine 
Un e'fertiv de 70 de munci
tori. Am încercat să aflu — 
nu acum și nu numai de 
la el — ce lucruri deosebite 
înfăptuise,- ce motive au 
stat Ia baza acestei neaș
teptate și (da, termenul se 
potrivește !) spectaculoase 
ascensiuni profesionale. Ei 
bine, nimic din ceea ce s-ar 
putea crede. Foarte tînărul 
pe atunci muncitor nu re
voluționase procesul de 
producție, nici nu inventa
se mai știu și ei ce ma
șinărie complicată. în 
schimb. învățase bine me
seria, crease în jurul său o 
atmosferă de sinceră cole
gialitate, reușind să se im
pună și ca muncitor temei
nic pregătit și ca om cu un 
caracter integru.

Ca să înțelegi mai bine 
de ce a devenit, atunci, Du
mitru Gheorghișan cel mai 
tînăr maistru de la Uzina 
„23 August", o să vă poves
tesc o întîmplare recentă.

Două tinere, activiste
Cc-mitetul municipal Bucu
rești al U.T.C., unde proas
pătul candidat pentru ale
gerile de deputați în Sfatul 
țării deține funcția de 
prim-secretar, au fost pro
movate în altă muncă. De
sigur, tinerele aveau toate 
motivele să se bucure, acti
vitatea lor fusese prețuită 
și acest lucru s-a subliniat 
și în scurta festivitate de 
rămas bun (de la care Du
mitru Gheorghișan, aflat în 
concediu, a lipsit). Și totuși, 
ceva nu a mers cum trebuie. 
Festivitatea a avut, e drept 
și flori și toast. Dar n-a 
avut, poate, esențialul : 
vorba spusă din inimă, 
strîngerea de mină intim- 
colegiaiă, urarea aceea care 
să facă din cuvinte flori, 
întors din concediu. Dumi
tru Gheorghișan le-a căutat 
pe fostele lui tovarășe de 
muncă chiar din prima zi. 
Și a discutat cu ele pe în
delete : despre acțiuni co
mune și despre împrejurări 
hazlii despre entuziasm și 
despre adolescență.

— Sînteți niște fete 
zave, nica nu-mi vine 
cred că ați plecat — 
spus el la un moment 
Azi dimineață, 
du-vă la birourile 
m-am întristat. Nu pot să 
mă obișnuiesc cu gîndul că 
nu mai lucrăm împreună...

Tinerele l-au privit cu 
luare aminte și au zîmbit. 
Simplu, firesc, Dumitru 
Gheorghișan adăugase ace-

gro- 
să 

le-a 
dat. 

negăsin- 
voastre

Iei fesivități tocmai ceea ce 
îi lipsise : recunoștința pen
tru munca lor de ani și ani 
de zile.

Treburile profesionale 
mi-au răpit plăcerea de a 
participa la întrunirea elec
torală din care Dumitru 
Gheorghișan a fost propus 
candidat. Știu însă din 
presă și din relatările unui 
confrate că propunerea re
prezentantului Frontului 
Unității Socialiste a fost în- 
tîmpinată cu însuflețire. 
Prin funcția pe care o de
ține dar. mai ales, prin pa
siunea investită în tot ceea 
ce face, activitatea lui Du
mitru Gheorghișan se leagă 
strins de importantele rea
lizări ale celor 211 000 de 
uteciști bucureșteni. Faptul 
că anul trecut organizațiile 
de tineret din Capitală au 
adus statului, numai din 
orele de muncă patriotică 
venituri de peste 24 mili
oane lei, sau că au recupe
rat pentru industria țării 
aproape 120 000 tone metale 
cuprinde în el, fără 
ială, și meritul 
candidează în 
alegeri pentru 
ția electorală 
Colentina.

I.-am rugat pe Dumitru 
Gheorghișan să-mi spună 
cîteva din proiectele sale de 
viitor.

— Am foarte multe — 
mi-a mărturisit el. Vom 
amenaja în întregime locu
rile de agrement Unde s-au 
format șantiere ale tinere

îndo- 
celui ce 

apropiatele 
circumscrip- 

nr. 36 —

tului : Pantelimon II, Gri- 
vița, Străulești, Colentina... 
Vom continua lucrul la 
bazele cultural-sportive din 
cartierele Titan și Crîngași. 
Vom...

— Astea nu sînt proiecte 
personale, ci ale organiza
ției municipale U.T.C.

— Sînt proiectele noastre, 
deci și ale mele. M-am obiș
nuit să gîndesc așa, sper să 
nu mi-o iei în nume de 
rău !

— Atunci aș vrea să aflu 
proiectele strict personale !

— Bine, notează : în în
treprinderile de construc
ții lucrează circa 11 000 de 
tineri. Și numărul lor va 
crește. Dar ei nu formează 
încă o masă omogenă ; sînt 
veniți de pretutindeni, cu 
o educație diferită, chiar 'și 
cu mentalități diferite. Aș 
vrea să putem face din ei 
un eșalon de nădejde al Bu- 
cureștiului constructor, să 
devină oameni cu dragoste 
de meserie, disciplinați, 
mîndri că dacă orașul arată 
astăzi mai înfloritor 
oricînd, meritul este și 
lor. E o muncă extrem 
pasionantă care, sper,
va aduce mari satisfacții.

Și Dumitru Gheorghișan 
mă privește pe jumătate 
rîzînd, cu privirea lui bună 
ți cu aerul de ușoară ne
dumerire, deși pentru mine 
e limpede că simbioza nu 
de proiecte, ci de idealuri 
— ale Iui și ale tinerilor din 
București — a devenit de 
mult

ca 
al 
de 

îmi

o profesie de credință.

(Urinare din pag. 1)

Dunareanu este insa dorința 
ei de a sluji umanismul și

pe oameni în primtil rînd 
prin arta actorului, profesia 
sa, dar și ca cetățean cu 
responsabilități sociale, in
diferent de funcția admi
nistrativă.

Poate se datorează recu
noașterii acestor merite, ta
lentului de artist și simțu
lui cetățenesc, faptul că a 
fost propusă candidată a 
circumscripției municipale 
nr. 156 din Tg. Mureș.

Fapt este că Ileana este azi 
candidată in cel mai tinăr 
cartier al orașului și îmi 
permit să văd aici un sim
bol : ea fa fi cea care va 
vorbi în numele acestor lo
cuitori tineri, care fac parte 
dintr-o colectivitate de cu- 
rind sudată. Tînără, neobo
sită, devotată operei ce se 
înfăptuiește în patria noa
stră socialistă, actrița este 
purtătoarea de cuvînt a 
acestei colectivități.

-•

Și 
ce a 
tilnirii 
„Sînt tînără și numai 
ajutorul experienței și 
conștiinței dv. de cetățeni 
pot fi în. stare să fac față 
datoriei mele. Din partea 
mea vă voi veni în întâmpi
narea. inițiativelor cu elan 
și hotărîrea mea sinceră de 
a face ca viaț'a să ne devină 
din ce in ce mai bună".

A fost aplaudată.

este semnificativ ceea 
spus ea. cu ocazia in

el cu alegătorii: 
cu 
a

FERTILITATEA

PUTERNIC IMBOLD
PENTRU OBȚINEREA

UNOR REALIZĂRI
SUPERIOARE

Ne aflăm în vizită la o modernă unitate industrială. Fabrica de 
stofe de mobilă București, la puțin timp după apariția Hotărîrii 
Consiliului de Miniștri privind generalizarea experimentării noului 
sistem de salarizare și majorarea salariilor în întreprinderile din 
ramura industriei ușoare. Cum era de așteptat, salariafii comentează 
cu interes viu noua llotărîre, manifestindu-și satisfacția în legătură 
cu confinutul ei, interpretind-o ca o dovadă a grijii cu care partidul 
și statul urmărește și răsplătește munca lucrătorilor din această 
ramură industrială. Iată ce ne spune, de pildă, tovarășul ILARION 
COZE A, șeful serviciului organizarea și normarea muncii :

se concretizează

în efortul

i

cinste 
de a-i 
sfatul 
acesta 

modest,

(Urmare din pag. 1)

rinții lui au trudit altădată ve 
pămînturile inundate din 
Lunca Șiretului sau pe dealu
rile galbene și aride de pe Că- 
pățîna — e primul intelec
tual pe care îl dă familia lui 
și aici e o anume cotă de or
goliu de a nu se face de ris.

Sub ochii lui, cetățenii din 
așezarea de baștină, alungați

cu 90 de tini în urmă de pe 
malurile Șiretului \de inunda
țiile catastrofale, cu inori de 
apă furate de puhoaie, ca în 
Sadoveanu, și-au restructurat 

existența și la această restruc
turare Gurău Iftemie a pus și 
el umărul ca să se petreacă 
mai repede.

Antrenată în ritmurile so
cialiste de dezvoltare, comuna 
Independența a urmat și ea 
un fel de cursă contra crono
metru la nivelul unor ambiții 
statornicite în întrecerea cu 
celelalte comune din jur. 
„135 de case noi s-au cons
truit în ultimii ani, iar alte 
420 au fost renovate. Remarca 
tovarășului Sîmpetru, secreta
rul comitetului de partid, in
vită la a străbate drumul re-

versibil de la efect la cauză. 
Oameni ca Curau s-au 
unit, au întemeiat o familie 
de cooperatori puternică. 
Și-au unit dorința de. mai 
bine, speranța turnată în cer
titudini pe. măsura confirmării 
faptice. Tehnician proaspăt 
în grija căruia se află 'hecta
rele de vie ale cooperativei, 
își identifică munca cu aceste 
aspirații, cu planurile pre
zente și viitoare ale coopera
tivei.

Cooperativa de aici a plan
tat pe terenurile în pantă 
slab productive, pe dealurile 
rdase de viaturi și ploi, pînă 
la roca mumă, 35 hectare vie 
în terase. Gurău a fost unul 
dintre oamenii de suflet și cu 
competență care s-au aflat în

primele rînduri ale acestei ac
țiuni. Cooperativa de aici 
și-a propus să mai planteze 
pe aceleași dealuri izbite in 
plin de sărăcie altădată, încă 
4—5 hectare de vie. Obiec
tivul acesta se înscrie pe 
agenda de lucru a tehnicia
nului Gurău Iftenie, drept cap 
de listă. Dar despre toate 
acestea au vorbit și Petrache 
Răpișcă, și Răzmeriță Cons
tantin, și Teofil Moșneag, con
sătenii lui, în ziua cînd Gurău, 
tînărul tehnician horticol, și-a 
depus candidatura în circums- 
scripția electorală comunală 
nr. 2 „Independența". Șt oa
menii își fac o plăcere din a 
trece la retrospecția faptelor 
la care și ei sînt sau vor fi 
părtași.

• • • «
H t c/e vizitme

Azi începe 
„LUNA CĂRȚII LA SATE

Expoziție 
de grafică

Incepind de astăzi, 
pe toată perioada lu
nii februarie se va 
desfășura in întreaga 
țară tradiționala „Lu
nă a cărții la sate", 
manifestare aflată la 
a IX-a ediție.

Printre manifestări
le oulturale legate de 
acest eveniment, care 
vor fi găzduite de că
minele culturale, bi
blioteci, școli, libră
rii se înscriu întîlnirile 
scriitorilor cu cititorii 
de la sate, convorbiri
le dintre redactorii din

edituri și cititori, con
ferințe pe teme teh- 
uico-știlnțifice, pre
cum și simpozioane li
terare. recenzii și pre
zentări de cărți, con
cursuri „ Cine citește, 
folosește" pe marginea 
unor cărți apărute. 
Totodată, vor avea ioc 
numeroase acțiuni în 
școli, unde se vor des
fășura 
poezie, 
discuții 
cărților 
programa școlară. Pe 

parcursul lunii ie-

recitaluri de 
seri de basm, 

pe marginea 
prevăzute în

tot

La concursul inițiat de 
C.C. al U.T.C. pentru mo
numentul brigadierilor 
de pe șantierul național 
de la Bumbești-Livezeni, 
sculptorul timișorean PE
TRU JECZA a fost dis
tins cu premiul al II-lea 
pentru upa din cele trei 
machete prezentate, în- 
credințindu-l-se, totoda
tă, execuția lucrării. Mo
numentul, care va avea 
circa 20 de metri înălți
me. va fi realizat din 
metal (pe un schelet de 
oțel).
este 
luna 
celei 
a Eliberării.

Inaugurarea sa 
prevăzută pentru 

august, în cinstea 
de-a 25-a aniversări

ianuarie, la 
a avut loc 
inaugurări;

• IERI. 31 
Baia Mare 
festivitatea 
unui important obiectiv : 
gara nouă de călători.

— „După cum se știe, 
ne-a relatat cu acest pri
lej șeful stației, tovară
șul Iosif Damian, la sfîr- 
șitul anului trecut a avut 
loc intrarea în exploata
re (ou trei luni înainte 
de termen), a noului 
complex feroviar din 
Baia Mare. La mai pu
țin de 3 luni și tot mai 
înainte de data prevăzu
tă, se dă în folosința pu
blicului călător această 
modernă clădire, con
struită din beton, oțel și 
multă, multă sticlă”.

LUNA 
CÂRTII 
LA SAU

bruarie, în incinta li
brăriilor de Ia sate 
vor fi amenajate stan
duri și expoziții de 
cărți cu vînzare, unde 
vor fi expuse ultime
le apariții editoriale.

La Galeria mare 
Fondului Plastic 

din Cluj s-a deschis 
recent expoziția de 
grafică aparținînd 
graficianului Vasile 
Paulovics. Sînt ex
puse aici 53 de ta
blouri în tuș, tuș co
lorat, linogravură, 
linogravură colorată, 
a căror execuție ne 
certifică talentul tâ
nărului absolvent al 
Institutului de arte 
plastice „Ion An- 
dreescu" din Cluj.

MIHAI MITEA 
student

OPERA ROMANA^1 „Don 
Carlos" (ora 19,30), mîine : 
„Prinț și cerșetor" (ora 11) și 
„Cavaleria rusticană", „Pa
iațe" (ora 19,30).

TEATRUL DE OPERETĂ : 
„Prințesa circului" (ora 19,30), 
miine : „My Fair Ladv" (ora
10.30) și Țara surîsului" 
(ora 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL : 
Sala Comedia : „Becket"
(ora 19,30), mîine „Regina de 
Navara" (ora 10) șl „Oameni 
și șoareci" (ora 19,30) ; Sala 
Studio : „Topaze" (ora 19,30), 
mîine : „O femeie cu bani" 
(ora 10), „Castiliana" (ora
19.30) .

TEATRUL LUCIA STURD- 
ZA BULANDRA : Sala din 

Schitu Măgureanu : 
datoriei" (ora 

cu vișini" 
„D-ale car-

N T E R VI
MARGARETA

I u
PISLARU

C U...

O reîntîlnire fugitivă cu Mar
gareta Pîslaru, în fața Casei de 
discuri „Electrecord".

— încotro așa de grăbită ?
— Mă pregătesc pentru tur

neul pe care îl voi face, cu înce
pere de poimîine, în Polonia 
Ml-am cumpărat cîteva discuri 
pe care să le pot oferi admira
torilor mei polonezi... După cum 
știți, un juriu mi-a acordat, în 
urmă cu puține luni, un premiu, 
la Concursul internațional de 
muzică ușoară de la Sopot. 
După care, am fost solicitată 
pentru acest turneu...

— Plecați singură ?
— Nu. Sper să obțin succes, 

întrucît în turneul în Polonia, 
care va dura 20 de zile, mă voi 
afla împreună cu talentata for
mație de muzică ușoară „Sin
cron", atît de apreciată și pes
te hotare.

— Cum s-ar spune, abia ați 
venit de la Cannes și plecați...

— Intr-adevăr, așa este. In a- 
ceastă ordine de idei, fiindcă 
tot vorbim despre Cannes, n-am 
să pot uita ușor simpatia cu 
care am fost înconjurată în 
timpul prezenței mele în acest 
oraș, unde mi-a fost atribuit

trofeul ..Midem", ca și altor cîn- 
tareți de muzică ușoară, recu
noscută în țările lor.

— Vă urăm succes.
N. AMBROZIE

La Cannes, in seara decernării 
premiului...

Bd.
„Victimele
17.30) . „Vivada 
(ora 20), miine : 
navalului" (orele 10 și 20) ; 
Sala Studio : „Melodie varșo- 
viană" (ora 20), „Sfirșitul pă- 
mîntului" (ora 15), „Photo 
Finish" (orele 10 și 20).

TEATRUL MIC : „îngriji
torul" (ora 20) ; miine : Ofi
țerul recrutor" (ora 10,30) 
„îngrijitorul" (ora 20).

TEATRUL C. I. NOTTARA : 
sala din Bd-Magheru : „Fru
moasa duminică de sep
tembrie" (ora 19,30). miine : 
„Călătorie cu scandai" (ora
19.30) . Sala studio : „Femei 
singure" (ora 20). miine : 
„Femei singure" (ora 10,30) 
„Cafeneaua cameleonilor" 
(ora 16), „Cînd luna e al
bastră" (ora 20).

TEATRUL GIULEȘTI : 
„Cursa de șoareci" (ora 19.30) 
miine : „Meșterul Manole" 
(orele 10 și 19,30).

TEATRUL BARBU DELA- 
VRANCEA : „Kathleem" (ora 
20) miine : „Ion" (ora 20).

TEATRUL EVREIESC DE 
STAT : „Orologiu din Praga" 
(ora 20). miine : „Un șirag 
de perle" (ora 11) și „înțe
lepții din Helem" (ora 20)

TEATRUL ION CREAN
GA : „Andromaca" (ora 10,30), 
mîine : Regele cerb" (ora 10) 
și „Toate pînzele sus" (ora 
16).

0

PROGRAMUL I
17.30 — Telex T. V.
17.35 — Pentru copii : Detectivi prin... telescop".
18,05 — Mult e dulce și frumoasă. Emisiune de limbă română.
18.30 — Pentru școlari.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — 2 martie 1969. Din carnetul reporterului.
20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Un invitat pe saptămînă. Margareta Pîslaru
21.20 — Film serial : SFINTUL. „Unde sînt banii".
22,10 — „Triplu salt" — varietăți din lumea circului.
23,00 — Telejurnalul de noapte. '
P ÎOGRAMUL II
20,00 — Telex T. V.
20,05 — Muzică ușoară. Formația Horia Ropcea.
20.35 — Desene animate.
20,45 — Recitalul de sîmbătă seara.
21.30 — Bis pe 16 mm...
22,15 — Roman foileton : „Forsyte Saga" (XX)

DUMINICA, 2 FEBRUARIE 1969
PROGRAMUL I
8,40 — Pentru copii șl școlari : Film serial „Meteor XL-5“ 

10,00 — Ora satului.
12,00 — De strajă patriei.
12.30 — Concert simfonic.
15.30 — Telex T. V.
15.35 — Duminică sportivă.
17,00 — Magazin duminical.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Monografii contemporane.
19,40 — Telesport.
20.00 — Cîntece și jocuri populare
20.30 — Emisiune muzical-distractivă.
21,00 — Film artistic : „Maria Candelaria".
22,25 — Varietăți pe peliculă.
PROGRAMUL II
20,00 — Telex T. V.
20,05 — Seară de operă t „Norma" de Vicenzo Bellini. Trans

misiune de la Opera din Timișoara.

— Avantajele noului sistem 
sînt evidente, el urmărind să 
raporteze cit se pirate de 
exact veniturile oamenilor la 
cantitatea și calitatea muncii 
depuse de ei. De o complexi
tate mai marc ca Sistemul de 
pînă acum, el este, înainte de 
toate, mai echitabil, de natură 
să răsplătească în mod just 
munca fiecăruia, începînd de 
la director și pînă la ultimul 
muncitor.

— Cum
avantajele noului sistem în 
fabrica dv. ?

— El este conceput astfel 
îneît să asigure o creștere ge
nerală a salariilor, în medie 
cu 11,5 determinînd un spor 
de cîștig la absolut toți mun
citorii, inginerii, tehnicienii și 
economiștii din întreprindere. 
Consider că legătura mai di
rectă dintre salariu și contri
buția fiecăruia la îndeplinirea 
sarcinilor de plan este o mă
sură stimulatorie. Ea se va 
reflecta favorabil
global de realizare a obligații
lor ce ne revin.

Discutăm cu tînără ELEN.A 
ROȘCA, muncitoare în fa
brică.

— Apreciez, ne spune dîn_ 
sa, în mod deosebit faptul că 
s-au creat, în cadrul uneia și 
aceleiași categorii, mai multe 
trepte. Aceasta dă posibilitatea 
răsplătirii muncii oamenilor 
în mod diferențiat, fiecare 
după contribuția care o a- 
duce, după calitatea și canti
tatea muncii sale, prevedere 
care stirmilează mai bine par
ticiparea fiecăruia în procesul 
de producție.

— Sînteți secretara Comi
tetului U.T.C. Ce ne puteți 
spune despre ecoul Hotărîrii 
în rîndnrile tinerilor, despre 
sarcinile care le revin lor ?

— în fabrica noastră lu
crează mulți tineri buni, har
nici. și conștiincioși. Am înre
gistrat însă, în anul trecut, u- 
nele lipsuri, cazuri de indisci
plină, o fluctuație care a di
minuat realizările colectivului. 
Ca atare, faptul că Hotărîrea 
prevede acordarea unui spor 
în cote de 3—10 la sută la sa
lariul tarifar pentru vechimea 
neîntreruptă în aceeași între
prindere, este priviE ca yn 
sprijin deosebit de serios pen
tru stabilitatea cadrelor. Efec
tele sînt ușor de bănuit. Va 
fi mult stimulat interesul pen
tru propria calificare la tineri, 
va crește, fără îndoială, expe
riența lor în muncă, iar cîș- 
tigui, conform noii Hotărîri, se 
va mări. De altfel, Comitetul 
U.T.C. întocmește chiar în a- 
ceste zile un plan special de 
măsuri care să ducă la o mai 
intensă mobilizare a tinerilor 
la cursurile de ridicare a cali
ficării. Căci așa cum se rele
vă în prevederile Hotărîrii, ca-

lificarea omului, alături de ve
chimea în munCă, îți vă spune 
cuvmtui în salariu) realizat.

Inginerul GHEORGHE 1O- 
NESCU, șeful secției țesătorie, 
ne spunea :

•— Noi observăm în perma
nență grija partidului pentru 
bunul trai al celor ce muncesc. 
Iată, alături de altele, o nouă 
dovadă în Hotărîrea publicată 
acum. în industria ușoară 
anual se va înregistra un spor 
de salarii de circa 480 milioane 
lei. Evident, prevederile 
Hotărîrii sînt și un îndemn să 
mimeim cu și măi mult sîrg, 
care ne îndeamnă să acționăm 
în așa manieră îneît activitatea 
noastră să aibă o mare efi
ciență economică. Vreau să 
relev o prevedere foarte im
portantă a Hotărîrii și anume 
aceea că se creează o cointere
sare materială a salariaților în 
obținerea de rezultate cit mai 
bune în activitatea lor și a în
tregului colectiv. Mă refer aici 
la faptul că se vor acorda a- 
nital premii, gratiffcații, legate 
de depășirea, prin efortul pro
priu al colectivului. ,ă benefi
ciilor planificate. Anul. trecut 
producția fabricii a fost în 
proporție de 98 la sută de ca
litatea I. în 1969 avem datoria, 
prin plan, sj creștem cu un 
procent. Nu mâ îndoiesc că 
vom găsi în colectivul nostru 
resurse pentru a îndeplini, și 
poate chiar depăși, prevederi
le. Hotărîrea ne îndeamnă să 
acționăm în acest spirit.

— Conduc zona a Il-a din 
țesătorie ca ajutor de maistru, 
ne spune GHEORGHE PE- 
TRIA. Vă pot spune că pre
vederile noii Hotărîri au fost 
primite cu bucurie atît de noi, 
cei mai în vîrstă, cît și de ti
nerii intrați de 2—3 ani pe 
porțile fabricii. Pe muncitorii 
mai vechi îi stimulează în e- 
fortul de a da o producție de 
calitate foarte bună, să desco
pere continuu noi rezerve 
pentru sporirea productivității 
și creșterea beneficiului ; pe 
cei mai tineri îi îndeamnă să 
tindă mereu spre perfecționare 
profesională, să-și iubească fa
brica, locul de muncă.

— Ca muncitoare în a- 
ceastă fabrică, ne declară tî
năra NEACU CONSTANȚA, 
finisoare, pot spune că, în 
condițiile generalizării experi
mentării noului sistem de sa
larizare, cîștigul nostru stabilit 
în raport de cantitatea și cali
tatea muncii, va fi mai stabil, 
ferit într-o mai mare măsură 
de factori subiectivi. Crește 
astfel ponderea Salariului ta
rifar în cîștigul total prin in
cluderea în salariul tarifar a 
celei mai mari părți din ceea 
ce primeam pînă acum sub 
forma acordului și premiilor.

Scurtele dialoguri care le-am avut în Fabrica de stofe ne relevă 
satisfacția declanșată de apariția Hotărîrii, adeziunea totală a co
lectivului de aici la prevederile acesteia. In același timp ele ex
primă decizia fermă de a da viață sarcinilor care revin întreprinde
rii. Anul acesta colectivul fabricii are ca angajament depășirea 
planului valoric al producției globale și marfă cu 1300 000 lei, 
realizarea a 200000 lei beneficii, depășirea planului la producția 
marfă vîndută și încasată cu 700 000 lei. Discuția cu numai cîțiva 
din salariafii acestei întreprinderi a relevat că întregul colectiv este 
decis să răspundă prin noi succese în muncă grijii pe care partidul 
nostru o poartă tuturor oamenilor muncii, să contribuie prin acti
vitatea de fiecare zi la înfăptuirea neabătută a politicii P.C.R., Care 
conduce cu fermitate poporul nostru pe drumul civilizației și pro
gresului.

IORDACHE BODEA j

MICA ROMANȚĂ DE VARĂ 
rulează la Capitol (orele 9,30 ;
11.30 : 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

BECKET
rulează la Gloria (orele 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30) ; Floreasca 

orele 9,30; 13,30; 16,45; 20).
NOAPTEA

rulează la Central (orele 16 ; 
18,30) ; AVENTURA (orele 
11 ; 13.30) ; STRIGĂTUL (orele
8.30 : 21).

NIKOLAI BAUMAN
rulează la Lumina (orele 9,15 ; 
16; în continuare; 18,30 ;
20,45).

VERA CRUZ
rulează Ia Doina (orele 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Dru
mul sării (orele 15 ; 17,30 ; 20).

ACUZATUL
rulează la Union (orele 16.30 ;
18 ; EU. EU, EU... ȘI CEI
LALȚI (orele 20,30).

TOM ȘI JERRY, DACĂ TRECI 
PODUL PONOARELOR, VIZI
TA CONDUCĂTORILOR DE 
PARTID ȘI DE STAT ÎN JU
DEȚELE CARAS-SEVERIN, TI
MIȘ ȘI ARAD...

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

UN DELICT APROAPE PER
FECT

îneinatoțjr&fe
rulează la Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30) ; 
A.urora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 : 20,30) ; Tomis (ore

le 9—15,45 în continuare).
NEÎNȚELESUL 

rulează la înfrățirea (orele
15.15 ; 17,45 ; 20).

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Buzești (orele
15,30—18) ; nAIDUCII (orele 
20,30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Dacia (orele 8,45; 
15,45 în • ------
20,45).

PLANETA 
rulează 
15,30 ; 18) ; 
CIOARELOR (orele 20,15).

„TREI COPII „MINUNE" 
rulează Ia Lira (orele 13,30; 
18 ; 20,13).

DRUMUL SPRE SATURN, 
SFIRȘITUL SATURNULUI

continuare; 18,15;

MAIMUȚELOR
Ia Unirea (orele 

RĂPIREA FE-

rulează la Giulești (orele
15.30 ; 19).

EA VA RlDE. INIMA NEBUNĂ, 
NEBUNĂ, NEBUNA DE LEGAT 

rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 19).

VIVA MARIA
rulează la Pacea (orele 15,30 ; 
18 : 20.30).

JUDOKA. AGENT SECRET 
rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18).

AVENTURILE LUI TOM 
WYER, MOARTEA LUI 
INDIANUL

rulează la Volga (orele 15,30 ; 
19) ; Flacăra (orele 15,30 ; 19).

VEȘNICUL iNTlRZIAT 
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18) ; TUNELUL (orele 
20,30).

HOMBRE
rulează la Moșilor (orele 13,30;
18) ; SUPERAUTOMATUL (o- 
rele 20,30).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE

SA- 
JOE

rulează la Popular
15.30 ; 18) ; HEROINA 
20,30).

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Munca 
19).

ASTĂ SEARĂ MĂ 
rulează la Arta 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 
Flamura (orele 9 ; 
16 ; 18.15 ; 20,30).

LUSTRAGIUL
rulează la Vltan (orele 
18).

Made In italy
rulează la Prahova
15.30 ; 18) ; GISELLE 
20,15).

CĂDEREA IMPERIULUI 
MAN

rulează Ia
15.30 : 19).

căutătorii
ARKANSAS 

rulează la
15.30 ; 18 ; 20,30).

MINUNATA CĂLĂTORIE A 
LUI NILS HOLGERSSON 

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

URLETUL LUPILOR
rulează la Miorița (orele 9 {
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,30),

(orele 
(orele

(orele 15,30 ;
DISTREZ
(orele 9; 

; 18 ; 20,15) ; 
11,15 ; 13,30 ;

Progresul
DE AUR

Ferentari

15,30 J

(orele 
(orele

RO-
(orele

DIN
(orele'
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Aproape UN SFERT DIN BUGETUL STATULUI NOSTRU — 
33 MILIARDE LEI — e DESTINAT ACȚIUNILOR SOCIAL-CULTURALE
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„Continua îmbunătățire a condițiilor de viață materială și spirituală ale poporului reprezintă scopul

suprem al întregii activități politice și organizatorice pe care a desfășurat-o partidul nostru de la eliberarea țării, 

sensul major al planurilor de edificare economică și socială pe care le-a elaborat, al programului stabilit

de Congresul al IX-Iea".

NICOLAE CEAUSESCU
9

nual, statistici emanînd de la 
prestigioase foruri internațio
nale aduc la cunoștința opiniei 
publice nenumărate tabele 
comparative, liste de activități 
umane diverse, reflectînd, ca

într-o uriașă oglindă, stadiul actual al civiliza
ției planetei noastre, cu cuceririle sale, cu 
petele albe, cu tendințele, direcțiile ți pers
pectivele ei.

Două statistici, însă, sînt de natură să întris
teze profund, propunîndu-se atenției univer
sale. Prima stabilea, de curînd, că numărul 
analfab(?filor este, pe planeta noastră, de cî
teva sute'de milioane de oameni; o a doua, 
alcătuită de un for sanitar de prestigiu, do
vedea că, anual, pe această planetă mor de 
foame alte cîteva sute de milioane de oameni. 
Analfabetismul care condamnă la o neagră ig
norantă sute de milioane de oameni și foamea 
cea mai sălbatică care seceră, în cele patru 
anotimpuri ale anului, tot atîtea vieți omenești, 
alături de apropiata aselenizare a primilor pă- 
mînteni... o realitate socială sfîșiată de contra
dicțiile cele mai mistuitoare, capabilă să des
curajeze o întreagă umanitate dacă pe aceeași 
planetă n-ar exista o lume în care dreptul de a 
fi fericit, acest drept sacru și natural al omu
lui, n-ar constitui obiectul unei politici de 
stat și o realitate cu multiple valențe. Abo
lind exploatarea omului de către om, socia
lismul are ca pivot al edificării sale, rațiunea 
sa supremă de a fi, dezvoltarea complexă a 
personalității umane, asigurarea unor cote su
perioare de existență civilizată tuturor mem
brilor societății.

Realitățile patriei noastre sînt în acest sens 
elocvente.

Consecințele avîntului economic al României 
socialiste, ale industrializării susținute a tării, 
se reflectă amplu și relevant pe planul creș
terii permanente a nivelului, de trai material 
al poporului,, al stimulării vieții spirituale, al 
nivelului de civilizație a întregii națiuni.

Grija pentru îmbunătățirea continuă a vie-

fii oamenilor — grijă ridicată lâ rangul de 
preocupare fundamentală a întregii politici a 
partidului și statului nostru — e o realitate 
care se confundă, practic, cu însuși firescul 
vieții noastre cotidiene.

Alături de veniturile care au crescut, de Ia 
an la an, la toate categoriile de oameni ai 
muncii, alături de amploarea pe care a luat-o 
conslrucfia de locuințe (numai în anii 1966— 
1968 au fost date în folosință peste 155000 de 
apartamente construite cu fonduri alocate din 
bugetul statului), o altă realitate, esențială, a 
politicii profund umaniste a partidului nostru 
este si faptul că aproape un sfert din bugetul 
anual de stat se cheltuiește, în prezent, pentru 
învățămînt și cultură, pentru artă și ocrotirea 
sănătății. Realitate cu atît mai impresionantă 
cu cît, pornind de la un stadiu în care eco
nomia era insuficient dezvoltată, țara noa
stră a trebuit să facă, în acești ani, 
eforturi imense pentru dezvoltarea indus
triei, a agriculturii, pentru crearea unei eco
nomii complexe și armonioase, solid structu
rată și capabilă să asigure dinamismul tuturor 
ramurilor, să accelereze procesul apropierii 
noastre de țările avansate. Noul cadru de viață 
oferit poporului, nivelul său material și spi
ritual în continuă creștere, sînt, însă, tocmai 
reflexul acestei politici științifice, profund rea
liste, orientate spre, viitor. $i dacă în aceste 
condiții — în condifia în care în balanța ve
nitului național fondul de acumulare păstrează 
un nivel ridicat, în vederea creșterii poten
țialului economic al țării —. statul nostru alocă 
un sfert din buget acțiunilor social-culturale, 
reclitatea de care vorbeam mai sus capătă o 

! și mai vie pregnantă, un spor simțitor de sem
nificații.

Tn condifiile măririi investițiilor In economie 
— investiții care au fost, în 1968, cifrate la 
suma de 58,1 miliarde lei, fiind cu 11,1 la sută 
mai mari decît în anul precedent— valoarea 
globală a fondurilor alocate din buget pentru 
problemele social-culturale a marcat, în ace
eași perioadă, o creștere de 3 miliarde lei față

de 1967 și de 8,3 miliarde lei față de cheltuie
lile similare din 1965. Simpla comparare a 
acestor cifre face inutil comentariul. Dinamica 
acestor date este elocventă. Dacă în anul tre
cut venitul național a crescut, față de anul 
1967, cu 7 la sută, iar față de 1965 cu 26,2 la 
sută, în aceeași perioadă cheltuielile pentru 
acțiunile social-culturale de la bugetul de stat 
au marcat un ritm mult mai ridicat. Astfel, 
fondurile destinate cheltuielilor social-culturale 
au fost, în anul trecut, cu 11 la sută mai mari 
decît în anul 1967 și cu 37,3 la sută superioare 
celor din 1965; o asemenea creștere, deosebit 
de mare, depășește procentual creșterea veni
tului'național.

Ce înseamnă practic, în bugetul familiei, 
această creștere dinamică a fondurilor alocate 
pentru problemele social-culturale. Dacă în 1968 
revenea, în medie, pe locuitor, din volumul 
acestor cheltuieli, suma de 1565 lei, cele circa 
33 miliarde lei alocate în 1969 — mai mult 
decît s-a.stabilit inițial în planul cincinal — 
fac posibil ca fiecărui salariat al țării să-i re
vină în plus, peste cîștigurile directe realizate 
pe calea repartiției după muncă — și care în 
acest an vor marca o creștere substanțială la 
toate categoriile de salariați — cu mai mult 
de 6 600 lei. Cu alte cuvinte, lîngă salariul me
diu, fiecare cetățean din populația activă a 
țării va beneficia, în anul acesta, de un spor 
lunar de peste 550 lei.

Faptul că, numai la un sfert de veac de la 
Eliberare și la nur ai două decenii de economie 
planificată, cheltu elile social-culturale — ne- 
reținînd aici, marile investiții pentru construi
rea de locuințe — au atins cifra de 33 mi
liarde lei, reprezentînd aproape un sfert din 
bugetul țării, dovedește eficiența economiei 
noastre, capabilă să asigure un astfel'de volum 
masiv de cheltuieli pentru problemele social- 
culturale, dovedește umanismul profund al 
orînduirii noastre — realizarea cu neabătută 
consecvență de către Partidul Comunist Ro
mân a tuturor condițiilor necesare fericirii că
reia i-a fost destinat omul.

RITMUL FINANȚĂRII ACȚIUNILOR
t.
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Cum sînt distribuite aceste 
33 de miliarde de Iei, ce 
orizonturi ale vieții cotidiene 
ating, care este efectul lor ? 
Consemnînd, în cele ce ur
mează, cîteva exemple și date, 
măsurăm proiecția — vastă 
cît țara — a unei preocupări 
ce se înscrie drept scop su-

prem al politicii partidului 
nostru : omul.

în perioada 1950—1968, rit
mul cheltuielilor din bugetul 
statului alocate asistenței sa
nitare a marcat o creștere de 
aproape 9 ori — de la 644,5 
milioane lei în 1950, Ia 
6147,6 milioane lei în 1969. 
Pentru asistența medica
lă generală a populației 
funcționează în prezent apro
ximativ 3 800 circumscripții 
sanitare, din care circa 2 700 
în comune. în cadrul efortu
rilor făcute pentru dezvolta
rea bazei materiale a ocroti
rii sănătății a crescut simțitor 
numărul spitalelor și paturi
lor de spital, astfel îneît, fără 
a lua in considerare paturile

preventorii șidin sanatorii, 
alte unități sanitare, la ora 
actuală funcționează 618 spi
tale cu peste 130 000 de pa
turi (față de 413 spitale cu 
30 812 paturi în 1938). Creș
terea cantitativă — o creștere 
de peste patru ori — este 
dublată de una, poate mai 
importantă, de ordin calita
tiv : față de spitalele de di
nainte de război, care nu asi
gurau decît o asistență medi
cală generală, spitalele con
struite în acești ani, caracte
rizate printr-un înalt nivel de 
dotare, sînt capabile să re
zolve cele mai dificile proble
me ale asistenței medicale. în 
actualul cincinal se prevede 
o creștere de 7 800 paturi în 
spitalele noi și crearea de a-

'v

miliarde

P*

r*,rli 7

1 r~ r~i

7—

r Q

1969

proape 40 de policlinici cu
plate cu spitale nou construi
te sau în clădiri indepen
dente.

Paralel cu dezvoltarea aces
tei rețele, o creștere substan
țială a înregistrat dezvoltarea 
bazei materiale pusă în sluj
ba ocrotirii mamei și copi
lului. Numărul paturilor pen
tru asistența copilului a cres
cut la circa 25 000 (față de 
numai 1 350 cît aveam în 
1938), iar numărul paturilor 
de asistență pentru femei (in
clusiv al paturilor pentru nou- 
născuți) a înregistrat, compa
rativ cu aceeași perioadă, o 
creștere de peste 15 ori.

O dată cu aceste impor
tante eforturi materiale a 
crescut considerabil și numă
rul cadrelor de specialiști. 
Față de 8 234 dc medici, cîți 
existau în România anului 
1938, numărul lor, în anul 
acesta, este de aproape patru 
ori mai mare ; astfel că, dacă 
în anul 1938 revenea un me
dic la 1895 de locuitori, în 
prezent raportul este de 1 la 
640, cifră care ne situează 
înaintea unor țări ca Anglia, 
Belgia, Franța, Suedia, Polo
nia etc.

Alături de asistenta medi
cală, orice statistică interna
țională așează în tabelele sale

comparative definitorii
pentru standardul de civiliza
ție a unei tărî — eforturile 
făcute pentru dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului 
de toate gradele. Și aici, gra
ficul dezvoltării — datorită 
sumelor alocate din același 
buget al cheltuielilor social- 
culturale — situează Româ
nia la loc de frunte. Astfel, 
dacă în 1967 s-a alocat pen
tru învățămînt suma de 7,416 
miliarde lei, în anul 1968 to
talul cheltuielilor s-a cifrat la 
7,8 miliarde. în amfiteatrele 
celor 181 do facultăți, din 
cele 15 centre universitare ale 
țării, învață astăzi 147 600 
studenți, ceea ce înseamnă de 
circa cinci ori mai mult față 
de anul 1938—1939. în acest 
an universitar au intrat pe 
porțile facultăților circa 30 000 
de tineri și tinere — adică o 
populație egală cu cea a unui 
oraș ca Tîrgovișlc. La 10 000 
de locuitori ai țării, peste 
70 dintre ei se află 
băncile amfiteatrelor. 
încă un indice care 
situează printre țările 
mai avansate, făcînd 
vada ritmului tot mai rapid 
cu care ne înscriem pe orbita 
civilizației. Școala româneas
că — la toate gradele sale — 
păstrează același ritm de dez
voltare, stimulat si de recen
tele măsuri pentru generali
zarea învățămîntului obligato
riu de 10 clase. O singură 
cifră, dintre foarte multe po
sibile : numărul elevilor care 
învață în licee numai la 
cursurile de zi este aproape 
de 10 ori mai mare față de 
anul școlar 1938—1939. Nu
mărul cadrelor didactice în 
învățămîntul general și liceal

se ridică la aproape 170 000, 
în timp ce cheltuielile medii 
anuale pentru un elev în șco
lile de cultură generală au 
crescut de la 1 040 lei în 1965 
Ia 1 190 în 1968. Pentru pre
gătirea, în facultate, a unui 
singur student, statul nostru a 
cheltuit, în anul trecut, suma 
de 11 800 lei.

pe 
Este

ne 
cele 
do-

Cifre la fel de semnifica
tive circumscriu și vasta re
țea a culturii creată în anii 
socialismului. Comparațiile 
sînt elocvente în oricare din
tre sectoarele sale. Cele 3 800 
de titluri de cărți, apărute 
anul trecut intr-un tiraj ge
neral de 72,3 milioane exem
plare, fac, practic, ca fiecare 
om al țării să primească da
rul a patru curți. Dar în vas
ta rețea n culturii, care cu
prinde toate orașele și satele 
țării, cifrele elocvente sînt 
mult mai multe.

Numărul spectatorilor la

cinematografe a fost în anul 
trecut de 204 milioane, iar la 
teatre și instituții muzicale de 
12,6 milioane. Numărul abo
namentelor la televiziune a 
ajuns la 1 milion 115 mii ; cu 
22 la sută mai multe familii, 
față de 1967, beneficiază de 
acest mijloc modern de in
formație și cultură.

Inexistente înainte de 
război, numărul caselor de 
cultură se situează în prezent 
la aproape 200, iar numărul 
căminelor culturale și al ca
selor de citit este astăzi de 
peste trei ori mai mare decît 
în 1938. Rețeaua cinemato
grafică a cunoscut, față de 
aceeași perioadă, un salt spec
taculos — de peste 20 ori. 
Față de 18 teatre și instituții 
muzicale, existente în 1938, 
numărul lor a depășit, în anul 
1968, cifra de 130.

Nu putem încheia 
succintă trecere în 
fără a adăuga, lingă
care indică dinamica cheltuie
lilor social-culturale, califica
rea și pasiunea celor peste 
500 000 de lucrători din acest 
domeniu, număr dublu față 
de cel 
Marile 
morale 
meniu, 
cedent 
nostru, 
direcțiile esențiale ale ridică
rii nivelului de trai, al stan
dardului de civilizație a în
tregului popor.

această 
revistă 
cifrele

existent în anul 1950. 
investiții materiale și 
făcute în acest do- 

într-un ritm fără pre- 
în istoria poporului 

constituie una dintre

BUGET DE FAMILIE

ilXI ȘCOLILE OE CULTURA

CONTRApyMCT

PÎINE Șl ABECEDARE
• O pîine e o zi de viață. Cîte piini, cîte zile 

de viață smulge din casele sărace prețul ma
nualelor didactice? Oamenii se gîndesc. Tă
blița : patru pîini. Aritmetica : zece pîini. Geo
grafia : opt pîini. Abecedarul : țapte pîini. E 
fantastic 1

lată de ce în țara noastră, bîntuită de analfa
betism, un abecedar ar trebui să coste cel mult 
cîte un sfert de pîine". (GEO BOGZA, 1935).

• Incepînd din anul țcolar 1960—1961 a fost 
introdusă gratuitatea manualelor țcolare, la 
început pentru clasele I—VII inclusiv, apoi ți în 
învățămîntul liceal. Numai pentru actualul an 
țcolar au fost distribuite gratuit 700 de titluri 
de manuale țcolare, într-un tiraj de peste 27 
milioane exemplare, în valoare totală de 170 
milioane lei. în acești opt ani, au fost distri
buite gratuit manuaje în valoare de aproape 
1 miliard lei.

• „In familiile noastre 
copiii abundă. Fără îndo
ială că sînfem un popor 
Erolific. Duceți-vâ în ma- 

ala sau în sat ți rareori 
veți întîlni o casă cu mai 
puțin de patru copii...

încercați o dată să pă- 
trundeți în lumea copiilor 
din sate. Observați în pri
mul rînd felul cum sînt 
hrăniți. Mămăliga este 
hrana de bază. Iarna o 
mănîncă de trei ori pe zi 
cu fasole sau cartofi ți o 
dată pe lună cu o infi
mă bucată de carne. A- 
ceasta imediat după Cră
ciun. Primăvara consumă 
toate buruienile de pe 
lîngă garduri, vara mai 
gustă ceva ouă ți brînză, 
iar toamna mănîncă ceva 
mai bine, pentru că ano
timpul este mai bogat.

Cam ața se hrănesc co
piii satelor.

Și atunci, ne mai pu
tem mira, că în decem
brie trecut au murit în 
toată țara 4 006 copii în
tre unu ți patru ani ? Cei 
mai mulți dintre ei au pie
rit de diaree ți enterită, 
boli provenite dintr-o 
hrană insuficientă ți ira
țională. Notați bine că a- 
ceastă cifră a rezultat 
dintr-o singură lună ți a 
fost calculată numai pen
tru copiii sub cinci ani.

Proporția se păstrează 
cam aceeați pentru cele
lalte luni ți vîrste". (G. 
MACOVESCU, 1937).

• Un muncitor de azi 
care realizează în medie 
un cîțtig de 1 300 lei lu
nar, beneficiază, simul
tan, de numeroase alte 
drepturi. Dacă are, să zi
cem, 3 copii, din care u- 
nul la creță ți doi la 
școală, primețte în plus 
300 lei pe lună drept a- 
locație de stat pentru co
pii. De asemenea, primeț
te în mină, în eventuali
tatea că ocupă un apar
tament de 3 camere, o in
demnizație de chirie de 
circa 75 lei lunar. El 
beneficiază însă ți de 
□ . serie de asistențe 
sociale gratuite care de
grevează simțitor bugetul 
familiei. Bunăoară, cci 
4 940 lei, cît cheltuiește 
statul anual pentru fieca
re copil ținut în creță, re- 
firezintă o sumă de 412 
ei lunar. La fel, cheltuie

lile suportate de stat pen
tru 2 copii la țcoala ge
nerală se ridică la 2 380 
lei anual ți, respectiv, 198 
lei lunar. Totalizînd ace
ste plusuri, care însumea
ză 985 lei, rezultă că, de 
fapt, muncitorul respectiv 
nu primețte 1 300 lei, ci 
2 275 lei pe lună. Iar în 
afara veniturilor din fon
durile sociale de consum 
menționate mai sus, sala- 
riații beneficiază ți de 
serviciile ocrotirii sănătă
ții, ale dotărilor cultural- 
sportive — în mod gra
tuit sau cu tarif redus.

Pagină realizată de 
VARTAN ARACHELIAN
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Ya putere aducea ca „nou" în 
viata politică doar faptul că alt 
grup de exploatatori patrona 
bogățiile tării, însu$indu-și ro
dul muncii claselor asuprite.

Instaurînd democrația socia
listă, oamenii muncii au pus ca
păt pentru totdeauna regimului 
politic și social burghezo-moșie- 
resc, au devenit cu adevărat su
verani, stăpîni pe tara și pe 
soarta lor, intronind puterea 
care Ie apără interesele funda
mentale, le garantează în mod 
real drepturile și libertățile de
mocratice cele mai largi. Ca
racterul profund democratic al 
orînduirii noastre socialiste iz
vorăște din faptul că întreaga 
putere aparține oamenilor mun
cii de la orașe și sate, care o e- 
xercită prin organele create de 
ei înșiși ; că mijloacele de pro
ducție și toate bogățiile țării, a- 
partin celor ce muncesc ; că au 
fost desființate clasele exploata
toare, iar forțele sociale exis
tente in România socialistă 
contemporană — clasa munci
toare, țărănimea, intelectualita
tea — beneficiază de toate re
zultatele muncii lor ; că avîn- 
tul economic și cultural al pa
triei pe calea desăvirșirii socia
lismului lărgește baza materia
lă pentru exercitarea tot mai 
deplină, de către cel ce mun
cesc, a drepturilor și libertăți
lor lor ; că în sistemul demo
crației noastre socialiste rolul 
conducător îl are Partidul Co
munist Român, avangarda mar- 
xist-leninlstă a clasei muncitoa
re, conducătorul încercat și iu
bit al națiunii noastre socialiste.

Politica profund științifică, 
creatoare și realistă a partidu
lui, exprimind în 
cel mai înalt grad 
interesele maselor 
largi populare, o- 
glindește eforturi
le statornice în
dreptate spre an
trenarea maselor 
la conducerea vie
ții economice po
litice și sociale, 
spre extinderea și 
garantarea neabă- 

_ tută a drepturilor 
’ și libertăților ce
tățenești. spre îm
bunătățirea conti
nuă a structurii și 
activității tuturor 
verigilor organis
mului social, spre 
crearea unui cli
mat de stimulare 
a inițiativei și 
spiritului creator 
al intregnlui po- 
aor, de adincire 
a democratismului 
orinduirii noastre. 
Este elocvent în 
acest sens, com
plexul de măsuri 
adoptate pe baza 
Directivelor Con
gresului al IX- 
lea, de către Con
ferința Națională 
și plenarele ulterioare ale 
C.C. al P.C.R. priv nd per
fectionarea formelor și me
todelor de conducere a vie
ții social-economice și poli
tice. Constituirea Frontului U- 
nitătii Socialiste, a consiliilor 
oamenilor muncii ai naționalită
ților conlocuitoare, îmbunătăți
rea conducerii economiei și ri
dicarea pe o treaptă superioară 
a planificării socialiste, perfec
ționarea activităților social-cul- 
turale și științifice, noua orga 
nizare administrați v-teritorială, 
simplificarea și reducerea apa
ratului administrativ, noile for
me de relații între organele de 
stat și cele obștești, sint tot ati- 
tea expresii ale spiritului pro
fund creator care stă la baza 
politicii partidului nostru, opu
să oricărei închistări și crampo
nări de metode și forme depăși
te, rigide, și se înscriu în pro
cesul general de dezvoltare a 
democratismului, de atragere a 
tuturor cetățenilor la conduce
rea și rezolvarea treburilor de 
stat și obștești. Ansamblul a- 
cestor măsuri are un rol hotărî- 
tor în declanșarea unor noi 6- 
nergii, reliefind largul _ demo
cratism și capacitatea orînduirii 
noastre de a mobiliza toate re
sursele materiale si umane ale 
tării, canalizindu-le în direcții
le majore ale progresului so
cial-economic.

Adîncirea procesului de de
mocratizare a societății noastre, 
principiile Ini definitorii, își 
găsesc o amplă reflectare, pe 
plan politic. în înființarea Fron
tului Unității Socialiste, orga
nism politic permanent, larg 
democratic, in care sini repre
zentate, alături de Partidul Co
munist Român, consiliile națio
nalităților conlocuitoare, princi
palele organizații de masă, ob
ștești și profesionale. Prin în
ființarea Frontului Unității So
cialiste se creează condiții or
ganizatorice pentru participarea 
tot mai activă a tuturor cetățe
nilor la viața politică a țării, 
la dezbaterea și adoptarea deci
ziilor asupra problemelor de 
interes general, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului.

Constituirea Frontului Unită
ții Socialiste și perfecționarea 
formelor și metodelor activită
ții organelor puterii și a celor 
executive, asigurînd creșterea 
rolului maselor în activitatea 
socială, demonstrează că per
fecționările democratice înfăp
tuite de partid vizează realiza
rea constantă a principiului gu

vernării societății, a statului, de 
către popor, ca deținător suve
ran al puterii. Acesta este un 
proces firesc în țara noastră, 
unde puterea politică aparține 
clasei muncitoare în alianță cu 
țărănimea, alianță care înglo
bează imensa majoritate a po
porului. și asigură noii orinduiri 
cea mai largă temelie socială. 
Ca deținător suveran al puterii, 
poporul o exercită prin institu
ții reprezentative, alese pe ba
za votului universal, egal, di
rect și secret. Marea Adunare 
Națională și consiliile populare, 
care constituie baza întregului 
sistem de organe ale statului, 
asigură accesul spre exercita
rea puterii a tuturor categorii
lor de oameni ai muncii, prin 
deputății aleși de ei în mod de
mocratic. Sînt bine cunoscute 
îmbunătățirile substanțiale care 
au fost aduse în ultimii ani in 
structura și modul de funcțio
nare al organelor puterii de 
stat pe linia sporirii atribuții
lor și inițiativei lor, a întăririi 
contactului lor nemijlocit cu 
masele largi de cetățeni. Multi
ple semnificații in sensul adin- 
cirii democratismului orinduirii 
noastre o are creșterea rolului 
organelor locale ale puterii de 
stat, a căror lege de organizare 
și funcționare a fost amplu 
dezbătută in forul opiniei pu
blice, în vederea sporirii atri
buțiilor șl inițiativei lor, a în
tăririi legăturii lor cu masele.

Dezvoltarea și adîncirea de
mocratismului socialist se mani
festă deosebit de puternic și în 
sfera — de mare însemnătate 
pentru viata și progresul țârii 
— a organizării, conducerii și 
planificării economiei naționale. 
Oamenii muncii, stăpîni ai mij

ADÎNCIREA
CONTINUA A 

DEMOCRAȚIEI 
SOI IIAUSTE

loacelor de producție, sint che
mați să ia parte activă și di
rectă la conducerea economiei, 
îmbinarea conducerii centrali
zate, pe bază de plan, a econo
mici, cu acordarea de largi a- 
tribuții și drepturi unităților e- 
conomice și organelor locale, 
permite participarea efectivă a 
unui număr tot mai mare de 
specialiști și lucrători cu ex
periență, a maselor largi de oa
meni ai muncii, Ia elaborarea 
deciziilor economice și organi
zarea întregii activități de pro
ducție. fapt ce constituie un 
aspect esențial, pregnant, al de
mocratismului in viața economi
că a tării. In acest sens au fost 
adoptate o serie de măsuri, ca, 
de pildă, elaborarea planului de 
jos în sus, principiu fundamen
tal al planificării economiei na
ționale, care asigură îmbinarea 
strinsă a studiilor și propuneri
lor unităților economice cu a- 
celea ale organelor centrale ; 
supunerea planurilor de dezvol
tare a economiei naționale unor 
largi dezbateri publice ; înlătu
rarea fenomenelor de centralism 
excesiv, a îngrădirilor de ordin 
administrativ ; acordarea de a- 
tribuții mai largi unităților eco
nomice in organizarea și dirija
rea activității ; aplicarea princi
piului gestiunii economice pro
prii ; îmbunătățirea structurii a- 
paratului de conducere ; con
stituirea, la nivelul în
treprinderilor și al organelor 
ierarhice superioare, a unor for
me colective de conducere ; pro
movarea în viata întreprinderi
lor a unei asemenea instituții 
democratice de bază cum este 
adunarea generală a salariaților, 
ca formă principală a controlu
lui de masă, a fructificării ini
țiativei oamenilor muncii, a a- 
portului lor la rezolvarea pro
blemelor economice și ale nive
lului de trai ; îmbunătățirea or
ganizării și conducerii agricul
turii și dezvoltarea democrației 
cooperatiste. Toate aceste mă
suri, expresii, ale adincirii de
mocratismului in viața noastră 
economică, măsuri menite să sti
muleze spiritul novator, iniția
tiva. participarea largă a ma
selor la conducerea și rezolva
rea problemelor producției, con
stituie redutabile pîrghii ale 
dezvoltării economiei noastre, 
ale progresului ei calitativ. Im
portant este ca aceste pîrghii sâ 
fie folosite eficient, la întreaga 
lor scară, valorificindu-se toate 
potentele lor creatoare, în spi
ritul larg democratic care le stă 
la bază.

Una dintre manifestările preg
nante ale democratismului orin
duirii noastre sociale și de stat 

este deplina egalitate în drep
turi a naționalităților conlocui
toare. Ca rezultat al politicii 
marxist-leniniste a partidului Și 
statului nostru, au fost lichida
te orice discriminări de ordin 
național, fiecare cetățean al ță
rii — fie el român, german, ma
ghiar, sirb sau de altă naționa
litate — avind posibilități neli
mitate de a se afirma în viata 
politică, economică, socială, cul
turală, științifică etc. Astfel, co
respunzător structurii naționale 
a populației, în Marea Adunare 
Națională 86,1 la sută dintre de- 
putați sint români, 8,6 la sută 
maghiari, 2,1 la sută germani, 
3,2 la sută de alte naționalități ; 
în organele locale ale puterii, 
peste 11 800 deputați sînt ma
ghiari, aproape 2 800 germani și 
peste 2 400 de alte naționalități. 
Folosirea limbii materne in 
învățămînt se asigură prin 
funcționarea a peste 1 900 de 
școli, licee și secții în limbile 
naționalităților conlocuitoare ; 
la instituții de învățămînt supe
rior din Cluj și Tîrgu-Mureș se 
predă in limba maghiară ; în 
tara noastră se editează anual, 
intr-un tiraj de aproximativ 
3,5 milioane exemplare, nu
meroase manuale șl alte lucrări 
în limbile naționalităților conlo
cuitoare șl apar 14 publicații 
cotidiene și săptăminale ; o în
semnată contribuție la dezvol
tarea vieții culturale a țării o 
aduc teatrele, ansamblurile șl 
alte instituții de artă în limbile 
naționalităților conlocuitoare, 
Toaîc acestea și altele sînt măr
turii ale frăției dintre poporul 
român și naționalitățile conlo
cuitoare — măreață cucerire a 
orînduirii noastre socialiste. 
Măsurile referitoare la consti
tuirea consiliilor oamenilor 

muncii ai naționa
lităților conlocui
toare asigură con
diții pentru par
ticiparea tot mai 
activă a acestora 
la întreaga operă 
de edificare a noii 
orinduiri, la pro
cesul aflat in pli
nă desfășurare de 
adincire a demo
cratismului socie
tății românești.

O însemnătate 
primordială, ho
tărâtoare, pentru 
dezvoltarea de
mocrației socia
liste în tara noas
tră o are crește
rea rolului condu
cător al partidului 
în toate domeniile 
vieții sociale, afir
marea tot mai pu
ternică a caracte
rului său de prin
cipală forță a de
mocrației socialis
te. In îndrumarea 
vieții și activității 
sociale, de stat, 
partidul se călău
zește după princi
piile proprii de
mocratismului so

cialist. El se consultă, prin variate 
mijloace, cu poporul, antrenează 
masele la discutarea măsurilor 
ce privesc viitorul țării — mani
festare puternică a democrației 
noastre socialiste. Dezbaterea cu 
întregul popor a problemelor 
cruciale ale dezvoltării societă
ții, consultarea largă a specia
liștilor din toate domeniile de 
activitate pentru rezolvarea ști
ințifică a numeroaselor sarcini 
ale construcției socialiste, vizi
tele de lucru ale conducătorilor 
de partid și de stat in județe, 
orașe, întreprinderi, au o im
portantă majoră pentru asigu
rarea eficacității hotărîrllor a- 
doptate la toate nivelele condu
cerii vieții sociale. Prin toa
te aceste acțiuni și măsuri, 
partidul nostru pornește de 
Ia principiul — profund de
mocratic și cu înalte vir
tuți creatoare — potrivit că
ruia cu cit fiecare cetățean va 
cunoaște mai bine politica 
partidului și statului, își va ex
prima mai liber și competent 
părerea asupra diferitelor pro- ’ 
bleme ale activității interne și 
externe, ale vieții economice, 
sociale, culturale, ale dezvoltă
rii județului, orașului sau co
munei în care trăiește, ale în
treprinderii sau instituției sale, 
cu atît va fi mai puternică ga
ranția că hotărîrile și măsurile 
adoptate corespund pe deplin 
năzuințelor poporului, cerințelor 
de progres ale tării.

Această politică, aceste ac
țiuni și măsuri întăresc, cu ar
gumentele faptei, orientarea ge
neroasă, largă, a procesului de 
adincire continuă a democratis
mului vieții noastre sociale, me
nit să asigure dezvoltarea mul
tilaterală a personalității omu
lui, manifestarea Iui liberă în 
toate domeniile vieții sociale. 
Politica partidului de edificare 
a noii societăți, toate măsurile 
economice și social-culturale 
inițiate și adoptate de partid și 
guvern sînt concentrate în ju
rul omului, sensul și rațiunea 
lor fiind satisfacerea tot mai de
plină a cerințelor sale materia
le și spirituale. Prin aceasta, 
democrația noastră socialistă se 
înscrie pe linia celui mai pro
fund umanism, constituind ca
drul optim al realizării tuturor 
aspirațiilor omului, al propăși
rii întregii societăți.

ACTUALITATEA UNOR CONCEPTE

Expresie sintetică a tendințe
lor etice ale unui timp determi
nat. idealul moral reprezintă, în 
același timp, o formă curentă de 
manifestare a unor valori acumu
late în planul existenței sociale. 
Ca orice ideal, el nu se prezin
tă întotdeauna în formele rigu
roase ale legicului, dimpotrivă, 
se constituie’de cele mai multe 
ori în principii mai mult sau mai 
puțin difuze, care, fixînd norme 
de comportare, acordă vieții oa
menilor o infuzie de sens. Cu 
alte cuvinte, idealul moral de
vine și un teren de afirmare a 
subiectivității, dar în anumite li
mite. „Principiile subiective ale 
acțiunilor — observă Kant — 
trebuiesc luate așa ca ele să 
poată fi valabile și din punct de 
vedere obiectiv, adică în general 
ca principii, deci să poată send 
pentru propria noastră legislație 
universală", și, dincolo de rigo
rismul și anistorismul concepției 
etice a acestui filozof, aserțiunile 
sale fixează cel puțin cîteva as
pecte fundamentale ale proble
mei în cauză. Intr-adevăr, idea
lurile morale ale tuturor etape
lor istorice și ale tuturor pătu
rilor sociale s-au elaborat pe 
fundamentul realităților sociale 
date, ele au constituit reflecta
rea în conștiință a dominantelor 
unor epoci și a poziției oameni
lor în aceste epoci.

Meritul de a fi afirmat fără 
echivoc că idealurile morale re
prezintă năzuințe sociale, proiec
ții în viitor ale unor tendințe 
reale, aparține marxismului. Sub
liniind faptul că „după cum un 
individ oarecare nu poate fi ju
decat după ceea ce gîndește 
despre sine, tot astfel o epocă

VITRINA
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într-o carte intitulată „Athees 
mes freres", A. D. Sertillanges, 
filozof de frunte al neotomis
mului francez din primele dece
nii ale secolului nostru, se ară
ta convins de „inexistenta atei
lor", întrucît, spunea autorul, 
cei ce se numesc așa în limba
jul comun ar fi, într-o formulă 
adecvată și riguroasă, doar „oa
meni care cred în existentă și 
de aceea își ignoră propria lor 
inimă". In fapt, continuă auto
rul. „toți oamenii îl afirmă pe 
Dumnezeu, chiar și cei care îl 
resping ; căci cel care neagă pe 
Dumnezeu nu o poate face decît 
in numele unor principii sub
iacente și in conformitate cu un 
ansamblu de atitudini care, toa
te, îl presupun ca rațiune de a 
fi și ca o ultimă justificare". 
Astfel că, în consonanță cu re
prezentarea biblică si teologică, 
nu ar fi doar „Dumnezeul me
tafizicienilor, Dumnezeul mora
liștilor, al sociologilor, al artiș
tilor, al misticilor", ci și mate
ria în dimensionarea sa mate
rialistă. în știință și în materia
lism, se spune mai departe, nu 
se desființează numele lui Dum
nezeu, ci doar i se desfigurează 
acest nume, pentru că „se face 
din materie un Dumnezeu". De 
aceea i se si pare lui A. D. Ser
tillanges că „materialistul nu e 
departe de a concepe legile 
(...) in maniera micilor divini
tăți abstracte ale căror fapte 
cer ascultare și care dau ordine 
materiei sau care, în fine, nașe 
fenomenele". Bizară, analogia 
pe care o întreprinde neotomis- 
tul francez nu este, însă, un act 
gratuit, o simplă punere în re
lație, nefinalizată, a două mo
dalități de gîndire. SertiUahges 
aspiră la mai mult și propune 
altceva decît o eventualitate in
terpretativă. Printr-un reduc- 
tionism facil și silnic articulat, 
el încearcă o aliniere în cîmp 
teologic a tuturor cunoștințelor 
și actelor uimane, chiar și a ce
lor care, prin însăși natura lor, 
se împotrivesc. Nepărlndu-i ris
cantă, operația este finalizată 
de Sertillanges în consecințe 
dintre cele mal greu de admis, 
greu de argumentat în limitele 
rațiunii și adevărului. Și anu
me, văzînd în nevoia de dum
nezeu „condiția fundamentală" 
a unității spiritului, filozoful 
acuză, în divergența de teologie 
a științei și materialismului, o 
dăunătoare depărtare de adevă

nu poate fi judecată prin pris
ma conștiinței sale, ci, dimpotri
vă, această conștiință trebuie ex
plicată prin contradicțiile vieții 
materiale", Marx pune problema 
raporturilor dintre idealuri și 
realitate în termeni noi, necu- 
noscuți filozofiilor anterioare. 
„•«Menire, destinație, misiune, 
ideal», toate acestea sînt — 
scrie Marx — „expresia con
știentă a necesității în care 
se găsesc în fiecare clipă indivi
zii, clasele, națiunile de a-și a- 
firma poziția printr-o activitate 
determinată", și această expresie 
îndeplinește o dublă funcție : 
definește situația în societate aIDEALUL MOAAL
oamenilor care o legitimează și, 
în același timp, stabilește nor
mele prin care se transformă în- 
tr-o necesitate aspirațiile legiti
me ale clasei, în speță ale pro
letariatului. Altfel spus, marxis
mul aplică și în domeniul mora
lității principiul determinismului, 
militînd împotriva subiectivis
mului în etică și refuzînd inter
pretările iraționaliste ale capaci
tăți omului de a-și fixa idealuri 
și de a le atinge.

Caracterul normativ al idea
lului moral ni se pare a fi cel 
mai apt de relevat și accentuat 
întrucît atitudinea, comporta
mental și, în ultimă instanță, ele
mentele definitorii ale personali
tății se structurează în raport 

NOUTĂȚI IN EDITURA POLITICĂ
ORAȘUL-DESTIN

rul unic. Numai că adevărul u- 
nic e asimilat de Sertillan
ges teologiei...

Nici nouă și singulară, nici 
ultima în ordine istorică, atitu
dinea teoretică a lui Sertillanges 
este relevantă pentru anume 
modalitate, foarte răspîndită în 
prezent, prin care teologii și 
reprezentanții fideismului înțe
leg să angajeze un „dialog" cu 
știința și filozofia materialis
tă. Dialog este, însă, un 
fel de a vorbi, pentru că in 
realitate el nu poate fi împlinit. 
Faptul este cu atît mai evident 
dacă avem în vedere că ceea ce 
pretinde religia științei este re
nunțarea la cunoaștere și ade
văr. la statutul său de indepen
dență, într-un cuvînt, la însăși 

A

CIND RELIGIA
PROPUNE „DiA L OGURI
ființa sa. Este, însă, în afară de 
orice îndoială că fideismul con
temporan, promovat în genere 
de filozofiile învecinate teolo- 
gismului sau inspirate de aces
ta, a părăsit, în linii mari, dog
matismul de tip medieval care, 
sprijinit institutional, silea ști
ința la obedientă totală față de 
cuvîntul bisericii. Trebuind să 
răspundă cît mai „contemporan" 
avîntului științelor si materia
lismului marxist, fideismul re
simte, firesc, nevoia nu atît de 
a renunța la dogmatismul cla
sic, cît de a-1 „adapta" și a-1 
„actualiza" pentru a nu se opu
ne exterior adevărului științific, 
ci disimulat, încercînd să se in
sinueze în intimitatea acestuia 
spre a opera o subminare in
terioară. Cum se realizează, 
practic, această disimulare 
și care sînt rezultatele ei ? 
Exemplele sînt numeroase 
și elocvente. Astfel, o ac
tivitate febrilă pe tărîmiul rein- 
terpretării religioase și fideiste 

cu normele care derivă din idea
luri, pare îi sînt proprii. In plus, 
idealurile morale, cu tot carac
terul lor spiritual, se afirmă și 
se realizează nu numai în sfera 
abstractă a conștiinței sociale, ci 
și în aceea, cît se poate de con
cretă. a existenței sociale, și, în- 
liacît normele care derivă din 
ele prezintă anumite particulari
tăți specifice (regulile morale ne- 
avînd putere coercitivă propriu- 
zisă, în sens juridic), posibilita
tea și iminența realizării, în a- 
cest plan, depind, în primul rînd 
de capacitatea normativității de 
a reflecta în mod just o reali
tate socială dată. Deci, nu numai 
idealul moral, ci și complexul de 
norme pe care el le presupune 
trebuie apreciate în funcție de 
realitatea socială care le deter
mină, o simplă raportare a nor

melor la ideal fiind insuficientă 
pentru că nu ne poate fi indife
rent modul în care ne atingem 
idealurile. Și asta, cu atît mai 
mult, cu cît această ruptură a 
normelor de realitatea în care 
sînt menite să acționeze și care, 
vrînd-nevrînd, le determină și 
raportarea lor unilaterală la ideal 
survin cu precădere în societățile 
bazate pe exploatarea omului de 
către om și pe existența claselor 
antagoniste, societăți în care de
viza „scopul scuză mijloacele" s-a 
impus nu o dată ca un veritabil 
percept etic.

Idealurile morale ale fiecărei 
epoci s-au distins prin note ca
racteristice, irepetabile și incon- 
fundabile, care, de fapt, le-au

Voluminoasa lucrare a lui 
Wolf Schneider, „Omnipre
zentul Babilon", departe de 
a fi o biografie a străvechiu
lui oraș, reprezintă o reușită 
tentativă de a prezenta con
temporanilor tema inedită a 
istoriei orașelor lumii. Baza
tă pe o bogată informație 
arheologică, statistică și is
torică, cartea prezintă in
tr-un mod deosebit de inte
resant apariția și dezvolta
rea urbanismului, parcurgînd 
sistematic marile momente 
și epoci ale istoriei univer
sale, coagulate în „fenome
nologia orașelor". Concepînd 
orașul ca o exprimare esen
țială a destinului omenirii, 
ca centru propulsor al pro
gresului, Wolf Schneider ur
mărește simultan aspectele și 
problemele genezei, structu
rii și funcțiilor social-eco
nomice ale orașelor.

♦ CURENTE .ORIENTĂRI» TENDINȚE
a științei contemporane, desfă
șoară „Academia de Științe" a 
Vaticanului. O serie de teorii 
științifice dintre cele mai im
portante, cum sînt teoria rela
tivității, teoria fizicii cuantice 
și altele, au devenit obiect de 
speculații teologice, cu scopul 
declarat de „a salva știința de 
la greșelile împotriva credin
ței".

•In acest spirit, filozoful 
neotomist Chr. Golfin, notează 
că „este ușor să te refu
giezi în teologie", numai 
că, recunoaște el (și de data a- 
ceasta are dreptate), evadarea e 
riscantă în epoca noastră, cînd 
problemele se pun mai întîi în 
plan filozofic și științific și apoi 
„din perspectiva teologiei". In 
calitate de „ultima ratio", teolo
gia ar trebui, după Golfin, să-și 
rezerve rolul concluziv de in
stanță absolută, iar prin consti
tuirea sa în scop unic al cu

noașterii umane „să conducă 
metodologic", fixînd cadrele 
mari și indicind parametrii e- 
sențiali pe care interpretarea 
filozofică și științifică să-l aibă 
în vedere. Este simptomatică în 
acest context noua tactică de 
luptă folosită de clericii con
temporani împotriva științei. Ei 
nu mai pomenesc despre diver
gențele radicale dintre știință 
și religie, ci, vehiculează stă
ruitor ideea „împăcării" dintre 
știință și religie, vorbesc des
pre posibilitatea unei „coexis
tențe pașnice" între ele. în a- 
cest scop a fost pusă din nou în 
circulație, de către adepții fi
deismului, teoria medievală a 
„dublului adevăr", reîncercînd 
să justifice o presupusă egali
tate între adevărul științific și 
„adevărul" religios. Dar știin
ța, ateismul științific marxist, 
dovedesc fără putință de tăga
dă lipsa de fundamente reale a 
unui asemenea „adevăr", care 
nu este decît creația unei ima-- 
ginații dincolo de orice con
tact cu realitatea. Iată că, așa 
cum observa încă de mult V. I. 

circumscris esența. Nota carac
teristică a idealului moral comu
nist — ideal care preia perma
nențele și aspirațiile etice fun
damentale ale epocilor preceden
te — rezidă în eficiența sa, în 
puterea sa de a canaliza efortu
rile conjugate ale membrilor co
munităților umane în care se a- 
lirmâ spre un unic și nobil scop, 
în posibilitatea sa de a formula 
normele cele mai adecvate și în 
capacitatea sa de a exprima inte
resele întregii societăți și ale tu- 
turoi forțelor sociale. „Noi dez
voltăm lumii noi principii din 
propriile ei principii", scria Marx, 
comunismul fiind „mișcarea reală 
care suprimă starea actuală", și 
idealul moral comuuist, prin fe
lul său de a fi indisolubil legat 
de activitățile practice ale so
cietății, se constituie din valori 

spirituale cărora Ii se oferă o 
mereu nouă perspectivă. Parte 
integrantă a conștiinței socialiste, 
el structurează într-un concept 
armonios toate acele virtuale căi 
prin care personalitatea umană 
se poate dezvolta nestingherilă 
și multilaterală. în accepția lui 
generală, prin natura sa, el nu 
poate fi opus idealurilor morale 
individuale ale comuniștilor, a 
căror realizare o condiționează.

în societatea noastră socialis
tă, tinerii, conturîndu-și idealu
rile morale individuale în func
ție de idealul moral general, își 
conectează, implicit, aspirațiile 
la aspirațiile comuniste ale tu
turor oamenilor țării. Ei contri
buie la construirea socialismului

T*TE

Lenin, „fideismul contemporan 
nu respinge cîtuși de puțin ști
ința ; el respinge numai «pre
tențiile excesive» ale științei, a- 
nume pretenția cu privire la a- 
devărul obiectiv".

Ilustrativă este, în acest sens, 
poziția față de știință a encicli
cei papale Ilumar.i Generis din 
1950, care difuza ideea că „a- 
devărurile la care mai poate a- 
junge rațiunea în căutări pioa
se nu pot contrazice adevărul 
mai dinainte descoperit ; Dum
nezeu. adevărul suprem, ereînd 
rațiunea omenească, o și călău
zește, însă în așa fel îneît ea 
să nu opună date noi adevăru
lui obținut prin credincioasă as
pirație". Si dacă știința va res
pecta consemnul, atunci, conti
nuă textul enciclicei. biserica 
nu va „interzice ca teoria evo
luționistă, care vrea să afle da
că trupul omului a provenit din 
materie cu viată, să fie... obiect 

de cercetare și discuție". Dar... 
în schimb, biserica ne va „o- 
bliga să susținem părerea des
pre creația sufletului de către 
Dumnezeu" ! Cu alte cuvinte, o 
armonioasă coexistentă va în
locui încrîncenarea exclusivistă 
dintre religie și știință, dacă a- 
ceasta din urmă, suspendîndu-si 
independența cognitivă, renun- 
tînd la adevărurile care au con
sacrat-o și pe care se clădește 
civilizația lumii, se va supune 
harului divin. Ciudățenia „dia
logului" e subliniată și de faptul 
că cedările nu sint, proporțio
nal, aceleași ; îndemnînd știin
ța la concesii principiale, religia 
își rezervă privilegiul de a re
nunța doar la cîteva detalii fără 
prea mare importantă în arhi
tectonica doctrinară a teologiei. 
Această ciudățenie e și mai re- 
velantă observînd ca dialogul 
propus de religie se întemeiază 
pe redimensionarea teologică a 
celebrei formule a „dublului a- 
devăr", anatemizată de biserică 
încă din evul mediu și multă 
vreme după aceea. Dar fideis
mul contemporan suspendă, în 

în baza unor motivații care le 
aparlin, înarmați cu idealuri pro
prii, distincte de ale generațiilor 
mai vîrstnice și, în același timp, 
profund armonizate lor. Cu alte 
cuvinte, emulația ce animă toate 
generațiile care participă nemij
locit la construcția socialismului 
în patria noastră se revendică de 
la aceeași sursă — idealul moral 
comunist — ale cărui ipostaze 
concrete și nuanțate sînt idealu
rile morale individuale, structu
rate în condiții particulare, di
ferite de la om la om și de Ia 
mediu la mediu social. Șantierele, 
întreprinderile industriale și in
stituțiile noastre, din punctul a- 
cesta de vedere, se constituie în 
tot atîtea domenii în care comu
nitatea de idealuri își afirmă 
funcția mobilizatoare, calitatea 
de imbold în muncă și caracte
rul normativ în ceea ce privește 
comportamentul ca atare. Și fap
tul că tinerii, în toate domeniile 
de activitate,, revendică un loc 
de cinste în cadrul efortului con
structiv al întregii națiuni, re
flectă consistența și valabilitatea 
idealurilor lor, schițate încă în 
anii ilegalității organizației care 
î-a reprezentat și deplin contu
rate în anii victoriei socialismu
lui.

Idealul moral comunist repre
zintă, în același timp, o reflec
tare în plan etic a ideilor so
cialismului științific și a științei 
marxiste despre societate și isto
rie. Valabilitatea lui este, deci, o 
valabilitate de esență, întemeia
tă științific și rezistentă la con
fruntările contemporaneității, ca
pabilă să confere personalității 
umane stabilitatea și sensul ce
rut de un timp efervescent, ori
entat spre un viitor în care, pen
tru om. rădăcina tuturor lucru
rilor să fie omul însuși.

M. PELIN

»

Ancorată în prezentarea 
unor probleme acute ale con
temporaneității, respectiv 
problemele militarismului- 
imperialist, cartea lui Ale
xandru Cîmpeanu analizează 
profundele implicații ale 
cursei înarmărilor asupra si
tuației lumii contemporane, 
asupra destinelor ei. Autorul 
trece în revistă evoluția ba
zelor militare de-a lungul 
istoriei, accentulnd asupra 
prezenței și rolului lor în 
lumea contemporană. Un 
loc special ocupă în lucrare 
opoziția crescîndă a opiniei 
publice mondiale împotriva 
existenței bazelor militare 
străine șl este tratată Pe 
larg poziția R.S.R. față de a- 
ceastă importantă problemă.

>

»

«

însăși litera ei originară, accep
ția dată de Aver.roes ..dublului 
adevăr, manifest antiteologic 
prin aspirația către emanciparea 
rațiunii si desprinderea adevă
rului științific de credință. Dacă 
Înțeleptul arab Averres, prin 
„dublu adevăr" înțelegea posi
bilitatea unui adevăr științific 
independent de teologie, în re- 
interpretările fideiste contempo
rane nu i se admite științei — 
decît limitativ și condiționat — 
putința unei cunoașteri adecva
te. Adică, obligată să recunoas
că postulatele de fond ale bi
bliei — existenta lui Dumne
zeu, creationismul, nemurirea 
sufletului — stiinta ar trebui să 
cerceteze lumea doar în mani
festările ei concrete, nu șl în 
temeiurile sale ultime. Să re
nunțe. cu alte cuvinte. Ia însăși 
definiția ei. să fie doar o sim
plă descriere fenomenală, n,u o 
„cunoaștere universală" a prin
cipiilor și cauzelor.

Avem de a face, deci, cu un 
„dialog" în care fideiștii cer 
științei să renunțe la a cerceta 
și dezvălui rosturile intime ale 
Universului și omului. Dar isto
ria, după cum se știe, este mai 
probantă decît programatismul 
doctrinar, iar fapta mai tare de
cît dogma. Dacă l-am crede pe 
I. Nicolas ar trebui să ad
mitem că întreaga istorie a 
efortului uman transformator 
și cognitiv nu este decît 
o „pregătire sufletească pen
tru ceea ce este absolut", 
închizînd ochii la cea mai evi
dentă realitate, cea care stă la 
temelia civilizației înseși, și ca
re ne demonstrează, cu forța 
faptelor, că de Ia primul licăr 
de conștiință și pină la marile 
jzbînzi de creație care dau în
săși fizionomia epocii noastre, 
istoria umană a însemnat o con
tinuă luare în stăpînire a na
turii și o neîncetată împlinire 
umană.

Fată de uimitorul progres în 
cunoaștere și creație al omului 
secolului XX, nu sînt oare re
prezentanții fideismului mult 
prea ..pretențioși cînd cred încă 
și astăzi că știu cînd, cum, în 
ce timp, în ce ordine și în qe 
scop a creat Dumnezeu lumea 
și ordinile ei ?“ Neîndoielnic, 
da, pentru că „omniscienta" ți 
„infailibilitatea" teologilor au 
fost infirmate pină în cele mai 
mici amănunte. Ilustrul nostru 
filozof P. P. Negulescu, din care 
am citat întrebarea de mai sus, 
se întreabă, mal departe, cu 
multă dreptate : „Ci desmințiri- 
le dureroase pe care li le-au dat 
progresele științelor nu i-au în
vățat oare nimic ?“

GHEORGHE VLADUȚESCU
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EXPERIENȚA
Șl VALOARE

de S1NZIANA POP

Cine are experiență ? Și cine n-are ? Cotidianul este 
experiență ? Dar aventura ? Cascadorii sînt existenția
li?*' ? i i

Experiența este concluzie. Mă ard la degetul mic, nu-l 
mai întind și pe cel mare : întîmplări cu gîndire, trag 
pentru mine toate concluziile unui fapt. Mă apăr dar și 
gîndesc. Dar numai mă apăr ? Experiența nu se poate și 
provoca ? Cu ce finalitate ?

Experiență sînt întîmplările prin care trec și pe care 
le judec. S-ar spune că numărul întîmplărilor hotărăște 
experiența. Din punctul acesta de vedere,_ aventurierii 
ar ocupa locul întîi. Ne-am provoca toți întîmplări pen
tru experiență. Ce perpetuum mobile dement, spectacolul 
acesta în care toată lumea ar vîna întîmplarea, în 
care-am pîndi toți verbul, mișcarea, epicul dinadins l 
Experiența de viață este experiență de judecată, putere 
de gîndire, de aprofundare și înțelegere. Un om cu 
experiență de viață mare este un om cu putere de gîn
dire mare : un înțelept.

Cum stau lucrurile în artă ? Există primatul scriitorului- 
om cu o experiență de viață bogată ? Este aaeasta o 
judecată de valoare? Poate fi egalarea prin scris a 
biografiei o ambiție estetică ? Cîștigă scriitorii care au 
mai multe de spus ? Este literatura o dispută de canti
tate ? Nu cred. Limita cea mai evidentă a prozei lui He
mingway, de pildă, este tocmai neputința de a-și fi 
egalat destinul prin operă. A nominaliza în scris o bio
grafie puternică nu e semn de succes sigur. Multe întîm
plări nu reprezintă neapărat multe opere, dar pot repre
zenta ușor multă maculatură. Experiența nu e simplă 
descriere. Experiența poate fi sens. Sînt cărți sufocate 
pe sute de pagini de-o epică densă, de întîmplări, și 
totuși cărți zero, pe cînd un singur cuvînt, o cugetare 
aparte poate dezvălui o psihologie virgină.

Care sînt concluziile importante pe care trebuie să le 
trag în legătură cu un eveniment ? Acelea care mă a- 
daugă. Care mă limpezesc mie însumi, fiind cunoaștere 
de sine și înțelegere a altora. Pentru că tot timpul văd, 
tot timpul trăiesc, sînt tot timpul la pîndă, sînt foarte 
atent, o încordare permanentă, aceasta este profesiunea 
scrisului. Din punctul acesta de vedere expe. iența de viață 
este continuă pentru scriitor, nu există pauze, nu există 
liniște, ea nu se poate provoca, EA ESTE.

Experiența de viață e o capacitate de sinteză. Mare 
nu e scriitorul care comunică mult, ci cel care comunică 
sintetic. Nu e atît de important să acumulezi fapte cît 
să aprofundezi zone. Experiența de viață a lui Faulkner 
ar fi fost zero dacă nu furniza atîta cunoaștere titanică 
despre om și este el oare mai mic decît Tolstoi pentru 
că nu nominalizează la fel de multe acțiuni ? Ca să nu 
mai vorbesc de atîția oameni celebri cu opere zgudui
toare și cu biografii de pensionari. Nu, niciodată expe
riența de viață ÎN SINE n-a hotărît mărimea unui scrii
tor, nici durata, ci numai capacitatea insului intelectual 
de a face aptă pentru gîndire existența. Experiența de 
viață a scriitorului este experiența de viață a unui om 
normal și numai experiența spirituală, capacitatea de 
concentrare asupra mediului, capacitatea de observare și 
înțelegere, capacitatea de reproducere estetică este aceea 
care-i hotărăște valoarea și soarta.

(Urmare din pag. I) 

comitetul municipal. Și cu 
asta, basta ? 1 Dacă așa este 
(sau mai exact dacă așa ar 
fi fost — vom vedea de ce 
este nevoie de precizare), oare 
comitetul municipal nu trebuie 
să se ocupe în continuare de 
soarta formației ? Interesează 
mai puțin firma sub care se des
fășoară activitatea ; esențialul era 
ca viața culturală și artistică a 
Timișoarei să se îmbogățească 
prin înființarea acestui ansam
blu. Că au fost formațiile „ce
date" casei de cultură, înseamnă 
un fel eufemistic de a spune că 
s-au desființat. Casa de cultură 
este reprezentată de.... două bi
rouri — al directorului și al me
todistului — pentru că sala de 
festivități este folosită drept de
pozit pentru mere. Ziarul nostru 
semnalează pentru a doua oară 
această situație și credem că, 
măcar acum, după atîta timp, 
se va schimba. Vagoane de mere 
zac într-o clădire destinată cultu
rii și cei vinovați stau liniștiți în 
fotolii. (Și cînd te gîndești că 
Adam și Eva au fost izgoniți din 
paradis din cauza unui singur 
măr...).

Fără îndoială, în fața unor a- 
semenea dificultăți obiective ca 
lipsa de spațiu, instrumente, cos
tume etc. ar fi exagerat să pre
tindem ca ansamblurile să se 
constituie repede și ideal, dar 
situația și modul de lucru din 
alte orașe arată cu ce preț difi
cultățile pot fi, totuși, învinsa^

decît la Arad sau Timișoara. 
S-au făcut cîteva repetiții gene
rale la Casa studenților atunci 
cînd s-a putut, s-au împrumutat 
instrumente de la Casa de cul
tură a sindicatelor (e adevărat, 
după multă insistență), s-au luat 
costume de la Consiliul popular 
municipal.

Ar însemna să repetăm ace
leași relatări, cu schimbarea 
doar a toponimiei și onomasticii, 
dacă am analiza în continuare 
începuturile ansamblurilor de la 
Cluj, Galați, Vaslui, Tr. Severin. 
Desprindem numai cîteva con
cluzii generale, care vizează vi
ciile de organizare.

în unele cazuri conducerile 
organizațiilor județene U.T.C. nu 
au acordat suficientă importanță 
acestor ansambluri. S-a lăsat în 
întregime totul pe seama comite
telor municipale, tocmai pentru 
că nu se gîndește în perspectivă, 
considerîndu-se acțiunea de 
strictă importanță locală. La 
Oradea, de pildă, ansamblul care 
a început să se constituie pe 
lîngă Clubul tineretului de aici 
s-ar fi putut întări, dacă, așa 
cum ne-a declarat tovarășul Ko
vacs Carol, secretar cu propa-

borarea cu teatrele s-a dovedit 
deosebit de fructuoasă. La Cra
iova, de pildă, există intenția ca 
în cadrul ansamblului să se con
stituie un studio al artistului a- 
mator în care tineri actori din 
organizația U.T.C. a Teatrului 
„N. Bălcescu" intenționează 
să-și dea concursul pentru in
struirea unor formații de teatru, 
să joace ei înșiși pe scenă, ală
turi de amatori. La Pitești, for
mația de teatru de pe lîngă casa 
de cultură a tineretului este în
drumată competent de către ac
tori ai Teatrului „Alexandru Da- 
villa“ din localitate. La Constan
ța, instructorii care se ocupă de 
formațiile ansamblului sînt de la 
teatru sau de la Școala popu
lară de artă. „Noi am întîmpi- 
nat ideea înființării unui ansam
blu al tineretului la Constanța cu 
bucurie — ne declară tovară
șul H. Sady, directorul Școlii 
populare de artă. Am acordat 
tot sprijinul care ni s-a solicitat, 
și îl vom acorda în continuare, 
fără să pretindem vreo retri
buție".

Există însă. în ce privește re
lațiile cu cluburile sindicale sau 
casele de cultură ale sindicate-

ANSAMBLURILE
In iureșul dansului popular

Oradea, de pildă, pentru că nu 
au avut cu ce să se deplaseze
ca să participe la cel de-al 
VUI-lea Concurs-festival al ar
tiștilor amatori, formația de mu
zică ușoară a clubului tineretu
lui a fost „împrumutată" Casei 
de cultură „Petru Groza*. Poate 
nu este inutil să spunem că 
formația a obținut un premiu de
10 000 lei).

Dificultatea debutului 
poate fi învinsă

Nici la Constanța, nici la Cra-< 
iova, Cluj, Vaslui, Tr. Severin 
sau Galați n-a existat sală pen
tru repetiție, instrumente, costu
me proprii. Și totuși...

„La început a fost foarte greu 
— ne-a declarat tovarășa Avra- 
mescu Teodora, secretar cu pro
paganda și cultura la Comitetul 
municipal Constanța. Nu aveam

ARTISTICE ALE
TINERETULUI

instrumente, costume și nici

Ansamblul tineretului din Oradea

EXEMPLUL
INTELEC
TUALULUI
MILITANT

D. COCEA

Simpozion dedicat 
lui Ady Endre

Cu prilejul come
morării a 50 de ani 
de la moartea poetu
lui Ady Endre, Comi
tetul județean pentru 
Cultură și Artă și Fi
liala Cluj a Uniunii 
Scriitorilor au organi
zat un simpozion in

sala mare a Casei de 
cultură a studenților 
clujeni. Memoria ce
lebrului poet a fost 
evocată de scriitorii: 
I). R. Popescu, Marki 
Zoltan, Balogh'Edgar 
și Victor Felea. A ur
mat un recital de po

ezie susținut cu mă
iestrie de actori ai 
Teatrului Național și 
ai Teatrului Maghiar 
de Stat din Cluj. Co
rul Operei Maghiare 
a interpretat o suită 
de cintece pe versuri 
de Ady Endre.

bani cu care să le cumpărăm 
sau să plătim instructorii, pentru 
că nu aveam fonduri. Dar am 
dat baluri, carnavaluri, am or
ganizat tombolă și toate sumele 
au fost dirijate spre crearea unui 
fond al ansamblului. Am cum
părat instrumente, am plătit chi
ria sălilor unde țineam repetiții, 
(105 lei ora la Sala sporturilor). 
Am solicitat colaborarea unor 
specialiști competenți de la Tea
tru și de la Școala populară de 
artă. Nu ni s-au cerut bani". în 
felul acesta ansamblul, cuprin- 
zînd peste 170 de membri (dan
suri moderne și populare, taraf, 
muzică ușoară, grupuri vocale) a 
început să se închege și specta- 
colul-premieră a avut loc pe data 
de 15 decembrie 1968.

La Craiova nu au existat nici 
măcar aceste fonduri. A existat 
în schimb o preocupare atentă 
din partea comitetului munici
pal, în orice caz mult mai mare

ganda la Comitetul municipal, 
„comitetul județean U.T.C. ne-ar 
fi alocat fondurile necesare din 
banii pe care îi avea pentru ac
tivitate culturală și care au stat 
nefolosiți". Lipsa de preocupare 
s-a văzut și din faptul că la Con
ferința județeană U.T.C. raportul 
comitetului județean nu pome
nea nimic despre acest ansamblu 
și nici despre activitatea clubu
lui tineretului. în schimb, acolo 
unde colaborarea dintre comite
tele județene și cele municipale 
a existat, au fost înlăturate de la 
început multe dificultăți ; la 
Vaslui, Tr. Severin, Cluj, comi
tetele județene au dat din fon
dul pentru activități culturale 
banii necesari constituirii ansam
blurilor U.T.C.

Alte probleme cum ar fi in
structorii, costumele, instru
mentele își pot afla rezolvarea și 
în colaborarea mai strînsă cu in
stituțiile profesionalizate. Cola-

lor, o curioasă optică asupra 
ceea ce înseamnă activitate 
culturală. Multe organizații 
U.T.C. au solicitat conducerilor 
unor cluburi sindicale permisi
unea de a face repetiții în să
lile lor, sau de a folosi temporar 
instrumentele aflate în dotare ; 
s-a răspuns, în multe cazuri, cu 
un refuz net și a fost nevoie de 
mai multe reprize „diplomatice" 
pentru cîștigarea unei bunăvoin
țe capricioase. Cîteodată aceste 
atitudini sînt justificate prin ar
gumentul că ansamblurile artis
tice ale tineretului ar putea să 
devină „concurenți" care să „ră
pească" pe membrii tineri ai 
formațiilor j sindicatelor. La Ti
mișoara, ne spune tovarășul Șu- 
lea Lucian, a existat intenția 
organizării unui concurs de mu
zică ușoară de către comitetul 
municipal. „Tovarășii de la sin
dicat s-au împotrivit, deoarece 
au văzut în această intenție o 
„manevră11 prin care noi inten
ționăm să le luăm formațiile". 
Teama aceasta de concurență 
culturală, venind din partea unor 
activiști culturali, c fără obiect : 
există suficiente elemente talen
tate și singura teamă justificată 
ar fi aceea că nu avem destule 
formații care să le dea posibili
tatea să se manifeste.

Ansamblurile pot să se 
autofinanteze ?

întrebarea este esențială pentru 
viitorul ansamblurilor. Odată 
constituite, cu cîte dificultăți am 
văzut, pot ansamblurile să se 
autofinanțeze, adică prin sumele 
încasate pot sa acopere cheltuie

lile făcute pentru pregătirea 
spectacolelor, deplasarea în tur
nee etc ? Am adresat această în
trebare multor organizatori ai 
ansamblurilor. în majoritatea 
cazurilor am primit un răspuns 
afirmativ : „Fără îndoială, că 
un ansamblu artistic, dacă este 
unul bun, poate amortiza fon
durile. investite, dacă s-au inves
tit, și poate acumula un fond de 
rulment care să-i permită înde
plinirea activității viitoare" — 
ne spune tov. Popescu Vasile, 
secretar cu propaganda și cultu
ra la Comitetul U.T.C. Craiova. 
Dar să lăsăm să răspundă fap
tele.

Ansamblul tineretului din 
Craiova a făcut între 17 octom
brie ■— 6 noiembrie 1968 un 
turneu în cinci județe : Vîlcea, 
Olt, Dolj, Mehedinți, Gorj. în 
total, cu cele din Craiova, s-au 
susținut 16 spectacole. A fost 
realizată o sumă de 201 000 lei ; 
s-au cumpărat chitare electrice, 
trompete, saxofoane, se intențio
nează achiziționarea unei orgi 
electronice și a unor costume 
oltenești pentru formația folclori
că din cadrul ansamblului. Au 
mai rămas la „activ" 70 000 lei, 
un capital suficient pentru pre
gătirea următoarelor spectacole. 
Ansamblul de la Cluj, numai din 
două spectacole, date la Huedin, 
a rămas cu un plus de aproape 
3 000 lei. La Oradea numai cu 
deplasarea unei părți a ansam
blului la Vadul Crișului, Biharia, 
Săcueni s-au strîns în jur de 
10 000 lei. „Dacă am fi avut 
mijloace de transport ca să pu
tem da mai multe spectacole, 
am fi putut strînge peste 100 000 
leii1. — ne spune tov. Băcilă 
Nicolae, instructor al ansamblu
lui. (Cîteodată problema mijloa
celor de transport constituie o 
dificultate de netrecut. Tot Ia

Dar pentru a ajunge în situa
ția de a se putea autofinanța, 
ansamblurile trebuie să fie puse 
bine pe picioare. în multe orașe 
acest lucru s-a și realizat, e drept 
cu eforturi mari. Ansamblurile 
trebuie sprijinite o perioadă 
de timp, pînă colectivele artisti
ce se rodează. Pentru că, oricît 
de bună ar fi situația ansamblu
lui de la Craiova, în comparație 
cu altele, ea nu este tocmai 
înfloritoare față de ceea ce ar 
trebui să fie un ansamblu au
tentic. Și asta poate și din cauza 
unei greșeli —• pe care o sem
nalăm aici, pentru a nu fi repe
tată și în alte părți — generată, 
iar ne întoarcem la veșnica pro
blemă, de lipsa de spațiu. Negă- 
sindu-se un spațiu pentru repe
tiții cu. toate formațiile, s-a 
mers pe linia pregătirii unor 
formații mai mici care apoi 
asamblate prin repetiții ge
nerale, mai rare prin for
ța împrejurărilor, să constituie 
ansamblul. De aceea, s-a recurs 
la elevii de liceu care puteau fi 
instruiți mai ușor în cadrul șco
lilor respective de către instruc
torii ansamblului. Prezența aces
tora stingherește activitatea pe 
timpul vacanței de vară. Evident, 
un ansamblu nu trebuie să fie 
prezent doar intermitent în 
viața artistică și culturală.

Concluziile pe marginea 
situației semnalate impun 
ideea necesității unui efort 

mai susținut din partea organi
zațiilor U.T.C. pentru crearea 
ansamblurilor artistice (și în ge
neral pentru activitatea culturală 
destinată tineretului), acolo unde 
acestea au suferit un eșec sau 
unde nici nu s-au inițiat. Chiar și 
în orașele mai mici, poate con
trar părerii superficiale, an
samblurile se pot constitui mai 
ușor decît în orașele mai mari 
(și exemplele ni le oferă Vasluiul 
și Tr. Severin), și aici prezența 
lor este mult mai necesară decît 
în celelalte orașe. «

De asemenea, o condiție esen
țială a reușitei ni se pare colabo
rarea cu organele sindicale, în 
speță casele de cultură sindicale, 
cluburile din întreprinderi și cu 
casele de cultură municipale. 
Comitetele U.T.C. au datoria 
de a analiza toate posibilitățile 
și de a depune eforturile cuveni
te pentru învingerea tuturor difi
cultăților care mai stau în ca
lea desfășurării unei activități 
normale a acestor ansambluri.

de RADU POPESCU
Au trecut exact două de

cenii de la moartea și aproxi
mativ vreo nouă decenii de 
Ia nașterea lui N. D. Cocea 
care a fost unul dintre „ca
zurile" cele mai spectacu
loase, mai interesante și mai 
atrăgătoare ale vieții româ
nești din primele cinci de
cenii ale acestui veac.

Cocea a făcut parte dintr-o 
generație strălucită, genera
ția lui 1880, tot atît de stră
lucită ca și aceea a lui 1850, 
dar mai numeroasă și mai 
bogată în varietate șl com
plexitate. A mai făcut parte 
și dintr-o „trinitate" a afi
nităților sufletești, a înclina
țiilor comune, a prieteniei 
fraterne, botezată în focul 
începuturilor de activitate și 
al primelor, decisivelor an
gajări, sau opțiuni cum s-ar 
spune astăzi : trinitatea Ar- 
ghezi-Galaction-Cocea.

A te reliefa pe fondul unei 
asemenea generații, a te 
echivala într-o asemenea tri
nitate, cerea o personalitate 
foarte puternică și originală. 
Șl Cocea a avut-o, din bel
șug, și și-a manifestat-o din 
plin, fără nici o precupețire, 
fără nici o teamă, și uneori.

Acum cîteva zile, academicia
nul Eugen Rădulescu, consemna 
într-un articol dedicat profeso
rilor în preajma Conferinței 
Naționale a cadrelor didactice, 
două cifre : în anul 1938 corpul 
profesoral al țării noastre nu
măra 55 217 cadre didactice, ca 
astăzi, în 1969, șă numere pesfe 
182 000. Există un limbaj al ci
frelor de neînlocuit, el exprimă 
ca o metaforă, frumusețea unui 
fapt sau unor fapte. De data 
aceasta, alegem unul singur, o 
componentă a cifrei prezente.

E greu să delimităm, nume
ric, dar totul ne dă dreptul să 
spunem că jumătate din cifra 
care adună la un loc dăscălimea 
țării, o formează cei tineri și 
foarte tineri oameni ai școlii.

Totul s-a petrecut firesc. 
Școala a dobîndit noi contu
ruri. s-a împlinit îneît putem 
spune acum că are dimensiuni
le țării. întreaga generație de 
vîrsta învățăturii — învață. 
E un bun cîștigat, un bun dă
ruit de popor, de partid fiilor 
tării. învață peste patru milioa
ne de tineri. Or, toți aceș
tia primesc învățătură de la 
dascăli, și numărul dascăli
lor crește în raport direct cu 
dezvoltarea școlii. Afirmația are, 
evident, acoperire. Să aruncăm, 
pentru o clipă privirea acolo 
unde viitorii profesori învață să 
fie profesori, în amfiteatrele fa
cultăților care-și consacră cu 
precădere studenții carierei di
dactice. Pregătesc profesori 
universitățile din București, 
Cluj, Iași, Timișoara și tînăra 
universitate craioveană. Mai 
pregătesc profesori cele două
sprezece institute pedagogice de 
trei ani, Institutul de cultură 
fizică și sport. Pregătesc învă
țători, liceele pedagogice si in
stitutele pedagogice de doi ani.

în fiecare an, de aici, pleacă 
spre școlile țării profesori și 
învățători. De mulți ani parti
cipăm la momentele despărțirii 
lor de facultate, la festivitățile, 
devenite tradiționale, ale eve
nimentului repartizării la cate
dră. în fiecare an, de multi ani 
încoace, cifra lor se ridică la 
mii. Numai între anii 1960/61— 
1966/67 au absolvit învățămin-

tul universitar și pedagogic 
46 679 tineri, deci cam tot atî- 
tea catedre ocupate de profe
sori. Avem, așadar, dreptul să 
spunem că aproape jumătate din 
acel mare detașament al inte
lectualității române o formează 
tinerii și cei foarte tineri pro
fesori.

Despre ei, ziarul a scris ade
seori. Le-au fost adresate multe 
cuvinte de laudă pentru serio
zitatea, pasiunea și dăruirea cu 
care și-au început cariera. Nu 
s-a scris despre niște eroi, ci, 
pur și simplu despre oameni 
obișnuiți, care consideră cel mai 
firesc lucru din lumea asta să 
lucreze cu dăruire la catedră,

de la începutul anului școlar, 
am întîlnit la Oradea, într-o 
discuție despre experiența lor 
de un an sau de o lună la 
catec/ră, paisprezece tineri pro
fesori din satele județului Bi
hor. Vorbeau despre școală și 
despre elevi, ca și cînd s-ar fi 
aflat la catedră de cînd se 
știu. Unii predau în școlile 
în care ei înșiși au fost elevi 
odinioară, alții veniseră de prin 
alte părți aici. Dar pentru toți, 
deopotrivă, școala în care pre
dau astăzi, este „școala mea". 
Nu se simțeau eroi, ori exilați 
pentru apostolat ; dimpotrivă, 
fiecare cuvînt trăda dorința de 
a deveni oameni ai acelei școli.

Bălcescu" din Capitală, care a 
avut loc a doua zi după apari
ția Hotărîrii Consiliului de Mi
niștri cu privire la majorarea 
salariilor și experimentarea nou
lui sistem de salarizare în între
gul învățămînt. Era vădit bucu
roasă pentru noile prevederi 
cuprinse în hotărîre. care însem
nau, în fapt, îmbunătățirea con
dițiilor de viață pentru întreg 
corpul profesoral, deci și pen
tru ea. Profitînd însă de eveni
ment, și-a permis o confesiune, 
pe care o transcriem : „Cînd am 
absolvit, în vară, media obținu
tă tnă avantaja să aleg printre 
primii postul. Puteam alege 
cercetarea in domeniul chimiei,

profesie, noi, cei mai tineri, ne 
gindim la lecțiile reușite pe 
care le ținem, la progresele pe 
care le fac elevii la invățătură, 
la autoritatea profesională și 
morală pe care reușim să o do- 
bindim, la fiecare plus pe care 
il adăugăm experienței noastre 
didactice. Noi, însă, ne exerci
tăm profesia într-un colectiv 
didactic numeros. Numele mul
tor profesori de aici trăiește in 
studenți excelenți, in cercetă
tori, ingineri, medici, foști elevi 
ai școlii, formați de profesorii 
școlii. Așteptăm ziua cind afir
marea noastră va însemna și 
aceasta și ne simțim onorați că 
profesia noastră este cinstită

din comună, comuniștii l-au pri
mit curînd în rîndurile lor, fă- 
cîndu-i cinstea, apoi, în anul 
1967, de a-I investi cu munca de 
secretar al comitetul de partid. 
E nevoie de cuvinte în plus 
despre prețuirea de care se 
bucură un tînăr profesor, cînd 
el însuși își respectă profesia și 
demnitatea de intelectual al 
societății socialiste ?

Multiplicați asemenea debu
turi cu sute și mii și veți avea 
imaginea debutului tinerei ge- 

, nerații la catedră. în acest debut 
se înscrie totul : repartiția certă 
la locul de muncă, primită ime
diat la absolvire, ca o foaie de 
drum simbolică, pentru viața deSEMNIFICAȚIA DEBUTULUI

ÎN PREAJMA CONFE
RINȚEI NAȚIONALE A 

CADRELOR DIDACTICE

din moment ce s-au dedicat ei 
înșiși acestei cariere. Erau rîn- 
duri care adăugau ceva la acel 
portret colectiv al tînărului 
profesor de astăzi.

Un portret care pornește de 
la esență : de la sentimentul 
responsabilității tînărului care 
a învățat cu gîndul că învăță
tura sa trebuie transmisă mai 
departe, că societatea a înves
tit în el încredere și aceasta nu 
poate fi onorată decît printr-un 
răspuns faptic de mare demni
tate socială. Răspunsul, spre 
cinstea lor. e dat cu promptitu
dine. Iar in cazul în care colegi 
de generație, fie ei cît de pu
țini, fac notă discordantă, în- 
tîrziind să se prezinte la postul 
repartizat, ceilalți, majoritatea, 
reacționează, socotind gestul lor 
o jignire adusă tuturor.

In toamnă, numai la o lună
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ai acelui sat. Povesteau cum 
și-au încpput munca, cu satis
facții și cu greutăți. Profitînd 
de faptul că la discuție partici
pa și inspectorul șef al județu
lui, făceau observații judicioa
se pentru ridicarea școlii sătești 
la nivelul condițiilor pe care 
școala în ansamblu le are as
tăzi. Pentru că, debutul la ca
tedră nu înseamnă — spuneau 
ei — numai acea urare de 
„bine-ați venit", nici festivită
țile de primire și de instalare 
la catedră ; înseamnă și asta, 
pentru că tînărul se simte bine 
cînd este primit cu toată grija, 
dar înseamnă, mai presus de 
toate, ajutorul dat pentru inte
grarea în profesie.

Ne amintim cuvintele tinerei 
profesoare, Cornelia Teodorescu, 
exprimate la adunarea cadrelor 
didactice ale Liceului „Nicolae

ceva însă mă atrăgea spre ca
riera didactică, și am optat pen
tru aceasta. Citva timp am pur
tat cu mine îndoiala că n-am 
făcut o alegere bună. Aveam co
lege care lucrau in cercetare ; 
mă intilneam cu ele, imi po
vesteau ce lucrează și mi se pă
rea că trebuia să le urmez 
exemplul. îndoiala nu mai exis
tă astăzi. Lucrez de un trimes
tru la catedră și am simțit în
treaga onoare a acestei profe
siuni. Nu e un sentiment sin
gular, ceea ce spun eu vor pu
tea spune toți cei opt tineri pro
fesori care au fost încadrați 
anul acesta în prestigiosul liceu 
bucureștean. Poate n-avem o 
profesie cu rezultate spectacu
loase, rezultatele noastre se bi- 
lanțează mai tîrziu, în valoarea 
celor pe care îi formăm. Cînd 
vorbim de afirmarea noastră în

printr-o grijă deosebită din par
tea partidului și statului".

Tînărul director al școlii din 
comuna Racovița, județul Vîl
cea — Costea Marinoiu — ne-a 
trimis o scrisoare care cuprinde 
biografia celor cinci ani petre- 
cuți de el la catedră. Ani denși, 
care l-au maturizat, legîndu-1 de 
profesie prin mii de fire. Se pri
vește lucid : ca profesor și con
ducător de școală. S-a simțit 
bine atunci cînd propunîn- 
du-i-se transferul într-o altă 
școală, sătenii l-au solicitat să 
rămînă, deși, cum mărturisea 
el, era dintr-un alt sat și ar fi 
vrut să profeseze acasă. ' Se 
privește însă și ca intelectual 
făcînd parte dintr-o colectivita
te, obligat social să dea foarte 
mult acestei colectivități. A 
trăit și anii de activitate ca 
secretar al organizației U.T.C.

dascăl într-o școală a țării, pri
mirea în localitate, alocația spe
cială acordată de stat cadrelor 
didactice pentru instalarea la 
sat, grija organelor locale pen
tru asigurarea condițiilor de 
viață, vizita la școală, și acel 
15 septembrie ; prima întîlnire 
cu elevii, de la catedra școlii, 
avînd învestitura de profesor, 
prima lecție predată, primele 
note. Primirea în marea familie 
profesorală, intrarea în atmos
fera cancelariei, acolo unde 
se constituie o armonioasă co
muniune spirituală între cei cu 
ani vechime în învățămînt, deci 
cu atu-ul experienței plusat la 
cel al pregătirii, și cei mai ti
neri pe care facultatea i-a pre
gătit temeinic, pentru a urca la 
catedră. Pe fondul acestei pre
gătiri, al entuziasmului vîrstei, 
rămîne să grefeze experiență,

măiestrie pedagogică dobîndite 
prin eforturi proprii și prin ge
nerozitatea colegilor de proie- 
sie care au trecut de mult „bo
tezul" debutului.

Ne amintim că, la început de 
an, trei foști elevi ai Liceului 
„Ștefan cel Mare" din Suceava, 
au intrat în cancelaria profeso
rală cu titlul de profesori. In 
jurul lor s-au adunat atunci, și 
de atunci tot timpul, foștii pro
fesori, tratîndu-i colegi de dăs
călie, dar avînd grijă să-i 
ajute cu tact să treacă handi
capul începutului. Nu-i aces
ta singurul fapt ce confirmă 
marea satisfacție a profesorilor 
cînd rîndurile lor se înmulțesc 
cu cei tineri care aduc în școală 
suflul de prospețime și o mare 
dorință de muncă și de afirma
re la catedră,

Totul confirmă, că astăzi, ca
riera didactică este la mare 
cinstire în rîndurile tinerilor. 
Cinstire care izvorăște din însăși 
prețuirea profesiei de către so
cietatea noastră. Tînărul profe
sor își află exprimate năzuințe
le în tot ceea ce face partidul 
și statul nostru pentru școală. 
El se dezvoltă ca profesor și 
om al școlii, o dată cu școala și 
beneficiază de toate perfecțio
nările care îi sînt aduse aces
teia. El însuși, în calitate de 
profesor este solicitat să par
ticipe la elaborarea perspecti
velor școlii, fiind consultat și 
invitat, alături de cei mai vîrst- 
nici, la dezbaterea unor măsuri 
care se preconizează pentru 
mersul ascendent al școlii.

La Consfătuirea cadrelor di
dactice, care se va desfășura în 
curînd la nivelul țării, vom 
găsi, cu siguranță, mulți tineri 
profesori. Multora Ie vom ascul
ta cuvîntul. Fără îndoială că, 
problemele lor specifice vor fi 
în atenția Conferinței, întrucît 
însăși proiectul de Statut care 
se va discuta vizează asemenea 
probleme. Conferința Națională 
le va da tuturor, deci și tineri
lor, satisfacția unor noi învăță
minte și împliniri pe tărîmul 
profesiei. însuși faptul că o a- 
semenea conferință are loc, este 
un gest de mare prețuire din 
partea societății.

LUCRETIA LUSTIG

chiar, fără o ușoară frînă, 
care ar fi fost necesară, 
poate.

In statul, în societatea și 
în universul burghezjpi ro
mâne. Cocea a reprezentat 
protestul, opoziția, negația, 
și nu rareori, sfidarea. In 
forme individualiste și ex
plozie — de explozie în lanț, 
un lanț dc explozii care a 
durat vreo patruzeci de ani, 
fără întrerupere. Sursa a- 
cestci violente contestări, 
era de căutat nu atît în ideile 
sale, cît în temperamentul 
său, vulcanic, temerar și 
rebel. Cu numai atîta însă, 
ar fi fost, fără îndoială, un 
nihilist mic-burghez, un soi 
de Leon Blay sau de L-F 
Celine (nu mai puțin geniu 
literar). Structura sa, și mai 
profundă decît temperamen
tul, a avut o fericită deschi
dere spre ideal, spre un ideal 
dc lumină, generozitate, ome
nie și libertate, care l-au con
dus spre poziții progresiste 
și l-au apropiat de căldura 
și acțiunea revoluționară a 
muncitorimii. Aceasta din 
urmă a pus o ordine, a in
trodus o coloană vertebrală 
în tumulturile sale, și le-a 
deschis o perspectivă mai 
vastă.

Temperamentul și talen
tele sale il sorteau bătăliei 
gazetărești și îl urseau pam
fletului. A fost un gazetar, 
„născut, nu făcut", care din 
proces în proces, din temniță 
în temniță, a făcut să apară 
și a iscat o mulțime de ziare 
și reviste memorabile, indi
solubil zidite în istoria pre
sei românești : Facla, Che
marea. Era Noua. Victoria 
și multe altele. Și a fost un 
pamfletar al obiectivelor 
mari, considerate intangibile 
și invincibile : monarhia, ar
mata, biserica, partidul libe
ral etc. într-o țară și într-o 
presă care nu mai cunoscu
seră atacul frontal al rega
lității (|c peste patruzeci de 
ani, Cocea și-a zămislit for
mulele lui faimoase după 
1907, ca pe niște grenade : 
„Ploșnița", „Marița Cotoro- 
ceanca", „Asasinul țăranilor 
și al muncitorilor" etc. și a 
provocat insomniile a trei 
regi, cu reginele și cu în
treaga lor familie. Și i-a pro
vocat insomnii chiar celui 
care, în fapt, era mai Vodă 
decit Vodă și care nu numai 
în privința somnului fără 
griji, oriental, era sultan 
sadea : Domnul Ion I. C. 
Brătianu...

în ultimă esență, N. D. 
Cocea a fost : un ferment, 
un magnet, un detonator de 
atitudini democratice, libcr- 
tare, generoase, progresiste. 
Scrisul său influența. încu
raja, mobiliza, redacțiile sale 
erau tabere, redute, poziții 
de asalt. In intelectualitatea 
epocii, acțiunea și prezența 
lui Cocea erau catalizatoare, 
determinau limpeziri de con
știință, declarații de credință, 
angajamente, grupări. Ab
sența Iui era aducătoare de 
destrămări, de oboseli, de re
întoarcere la pasivitate, la 
inerție. Cine răsfoiește pa
gini vechi, va realiza din- 
tr-odată acest excepțional 
rol al Iui Cocea, de ferment și 
de magnet, cînd va citi un 
articol al lui Tudor Arghezi, 
de prin anii 1930, în care | 
marele poet și gazetar, alar- | 
mat și trist de o prelungită 
absență din țară, a lui Cocea, 
îl somează la întoarcere, in 
termeni solemni : „Niculae 
Cocea, te-ai jurat, și jură- 
mîntul se ține !“

Cocea și-a ținut Jurămîn- 
tul, și atunci, și totdeauna, 
pînă în clipa morții.
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lentimentul că imbătrinesc in clipa în care încep

soarea ei o analiză uimitor de matură și lucidă
a situației sale familiale și sint convius că, pu-
nîndu-și părinții față-n față, obligîndu-i să învingă
minciuna care i-a înnămolit, ea ar face să se aleagă
apele și conflictul să se rezolve. Sigur că e mai
plăcut să suferi (nu spun un paradox gratuit), să-ți

cultivi propria dramă, să te știi victimă. In defi
nitiv pentru ce a consimțit Mirela să fie dată
publicității scrisoarea ei ? Pentru ca să primească
sfaturi. Dar își imagina ea oare că va fi sfătuită

să cocoloșească lucrurile și să evite calea cinstită

a adevărului ? Precauțiile ei ml se par exagerate.

Adevărul nu poate face rău nimănui. Poate doar

muribunzilor. Și atunci ?
f Sint eu prea aspru ? Greșesc dlnd o astfel de

PIRATUL soluție radicală ? Vă rog să-mi spuneți.

7/

DRAGOSTEI"
CINE VREA

SA DEA
0 MINA

Iată scrisoarea în întregime:

DE AJUTOR?Stimate iov. profesor,

VASILE BĂRAN:

Iată două cazuri care necesită ajutorul unor ti-
la care totul abia începe, piratul avea sărmanul neri de suflet. Care dintre voi, cititorii, sint dis

puși să ne ajute în rezolvarea acestor două cazuri ?
Primul caz este cel pe care ni-1 povestește în-

tr-o scrisoare CURELEA ARISTICĂ.
să în întregime :

Examen

Al doilea povestește studenta RODICAcaz ni-1
INGENIOZITATE

HERLEA din Cluj.

muncit 
această

în 
co

Desene de
C. PĂLADUT&

natura unui tînăr de 17 ani. La această vîrstă,

Fă
ta pri- 
și era 
mama, 
nu fi

ÎȘI DĂ DEMISIA

Dar vă a- 
sigur că am în
vățat, tovarășe 
profesor 11!...

să- 
Ce 
în 
că 
în-

atîtea pe conștiință îneît a simții nevoia să se
desLăjpuie tuturor. Și nu doar pentru a se elibera 
de povara unor păcate., ci și pentru a da și altora 
învățăminte exemplare. Iată scrisoarea lui transcri-

xpresia „de la om la om" are un înțeles simplu și precis. Tn lim
ba română modernă ea vine să numească o relație sinceră și 
aproape intimă între doi oameni care se confesează, punîndu-și 
„sufletul pe masă". Rubrica pe care o inaugurăm astăzi și pe 
care cititorii o vor găsi în fiecare sîmbătă în același colț al zia

rului, vă propune un dialog deschis și în termenii familiari pe temele cele mai 
curente ale vieții, care să cuprindă, dacă va fi posibil, întreaga suprafață 
a preocupărilor vîrstei tinere. Nu e vorba, în nici un caz, de un „curier al 
inimilor sfărîmate", de o „poștă sentimentală", consacrată exclusiv avata
rurilor dragostei și cortegiului de întîmplări spectaculoase care o însoțesc, 
ci de o discuție care va încerca permanent să se ridice în zona ideilor și 
a principiilor, care nu se va ambiționa să dea sfaturi exclusive, ci să des
copere, cu ajutorul cititorilor, adevăruri care să folosească tuturor. Va fi 
deci acest colț al ziarului de sîmbătă spațiul pe care se vor întîlni cazuri și 
opinii, idei și concepții, și pe care subsemnatul, dispecer onest, va face totul 
pentru a le pune într-o confruqtare sinceră și pasionată.

Pentru început, am ales din poșta de azi cîteva cazuri pe marginea că
ruia vă propun să discutăm împreună, lansînd totodată invitația către citi
torii tineri de a ni se adresa anume, adică de a propune ideile și subiec
tele viitoarelor ediții ale rubricii noastre.

să-și judece părinții". Mirela întreprinde în scri-

Cine ar fi bănuit că mai există în aceste timpuri 
și pe aceste locuri un pirat al dragostei ? Dar 
cum ar putea să arate chrpul unui astfel de individ 
pe care ni-1 închipuim cu toții ca pe o ființă 
respingătoare, capabilă de gesturi abominabile ? Ce 
crime înfiorătoare îi apasă conștiința de a hotărî 
să se retragă din reprobabila lui activitate ?

Mărturisirea unui astfel de pirat ne vine din 
orașul Dej și ne-a emoționat pentru că poartă seni-

„V. Mirela mi-a fost e- 
levă. Era energică, conști- 
inciosă și deosebit de ac
tivă. După absolvirea cla
sei a VIII-a s-a mutat cu 
familia în orașul B. Acum 
este elevă în clasa a X-a. 
Din cînd în cînd îmi tri
mite cite o scrisoare prin 
care mă ține la curent cu 
activitatea școlară, cu lec
turile preferate sau îmi ce
re cîte un sfat. Ultima 
scrisoare însă, al cărei con
ținut este sintetizat în ti
tlu, m-a zguduit. Am stu
diat îndelung rîndurile ner
voase și nu știu practic 
cum să-mi ajut eleva atît

de greu încercată. Am ru
gat-o să fie calmă, să nu- 
și piardă răbdarea și în
crederea. Intenționam să 
trimit scrisoarea directoru
lui și organizației de 
partid de la instituția in 
care lucrează tatăl ei. Poa
te o voi face. M-am gîn- 
dit însă că un ajutor 
neprețuit i-ar putea da Mi- 
relei tinerii cititori ai zia
rului „Scînteia tineretului", 
colegii ei din întreaga ța
ră. Mirela a acceptat a- 
cest lucru, dar cu rugă
mintea de a nu-i dezvă
lui numele și localitatea 
unde se află".

Scriitorul (chiar de satiră 
și umor) trebuie să fie în pas 
cu vremea lui, de aceea alal
tăieri, sosind mai devreme a- 
casă am cotrobăit prin boxă 
și din unsprezece cutii de 
conserve (consumați conserve 
Flora I), becurile de la scala 
tranzistorului, un ventilator, 
lița de la siguranțe, un mag
netofon Grunding TK 43 și 
ceasul deșteptător lăsat moș
tenire de la bunicul, l-am 
meșterit pe TIM, un robot 
drăguț pe care l-am făcut să 
semene vag cu Brigitte Bar
dot, așa, ca să n-am discuții 
cu soția.

După ce l-am terminat, 
m-am spălat pe mîini... de 
orice răspundere și am în
ceput să-l programez. Am bă
gat deci în el cîteva zeci de 
volume din colecția Luceafă
rul ca să fie romantic, modem 
și deștept, o enciclopedie și 
un dicționar tehnic în cinci 
limbi, deoarece TIM urma să 
posede cunoștințe universale, 
și ultimele jumătăți de pagini 
conținînd satiră și umor, de
oarece TIM trebuia să fie ne
apărat și modest.

Totul fiind gata, i-am a- 
tașat dinamul de la bicicletă, 
TIM a început imediat să 
trepideze, apoi a hîrîit:

— Hai pe teren I
— Hai 1 i-am cîntat eu In 

strună.
Și am plecat. Am mers noi 

așa cu autobuzul 31 în spatele 
unui troleibuz pînă ne-am 
plictisit, am coborît la cofetă
ria Scala și am intrat la barul 
Unic, că era vizavi și mai 
ascuns, în gang. Acolo, cum 
știți și dumneavoastră, tot in
ventarul viu și mort era la 
datorie. Inventarul mort se a- 
mortiza cu succes iar inven-

tarul viu se magnetiza cu 
cinci stele.

Lui TIM i s-a aprins bead 
roșu de poftă.

— Ce luăm la repezeală ? 
m-a consultat el.

— Eu pun întrebările I 
m-am supărat atunci. Ce, tu 
ești șeful ?

— Dă-ne ceva la 45 de 
grade, comandă TIM igno- 
rîndu-mă, ceea ce dovedea că 
se adaptează repede la mediu.

Privi apoi curios în jur, la 
ființele bărboase cu pipe și la 
cele vaporoase cu minijup.

Cele 45 întîrziau. TIM, do
vedind o precoce inițiativă, se 
ridică să vadă ce se întîmplă. 
In clipa aceea, dînd cu ochii 
de el, una din judele con
sumatoare leșină dulce, după 
ce scosese un strigăt ascuțit. 
Măgulit, TIM se apropie de 
ea și-i trase o palmă. Nici-o 
reacție. Juna continua să le
șine. TIM își luă avînt și-i mai 
trase una. Nimic. Am apăsat

atunci pe butonul C (Cu
getă /) și TIM zbîrnîi puțin, 
apoi cu o sculă ce semăna cu 
un bisturiu răzui obrazul fru
moasei adormite. Trei centi
metri de fard fură îndepăr
tați și TIM o pocni din nou. 
Eram mîndru de mine I TIM 
raționa perfect, li mai trase 
o palmă pe obrazul gol și o- 
riginal și leșinată se trezi.

— Bacardi, fu primul ei 
cuvînt. Apoi continuă gîngu- 
rind, în timp ce-și da genele 
artificiale la o parte. Vai 1 ce 
m-am speriat... Am crezut că-i 
mămica!

— Asta vine de la fulgerele 
din ochii mei, se lăudă TIM,

— TIM calculează repede': 
ani 
pă-

cîte fetișcane pînă la 17 
beau Bacardi pe metrul 
trat ?

— 3,2! rosti robotul 
următoarea zecime 
cundă.

— E posibil ? 
două ?!

— Este. Dar nu 
ceva...

I-am urmărit privirea și am 
sdmbit. Bineînțeles că nu pu
tea să priceapă, nu-l progra
masem c_ . ........
despre Fortuna... L-am ches
tionat.

— Te referi la cei patru, 
nu ? Nu știi ce fac ? Filează !

— Sînt lămpi ? TIM părea 
contrariat.

— Nu TIM... Pe lume ex
istă ceva care se numește loz 
in plic. Ei bine, frumoșii ăia 
asta fac, filează.

— Aha, conchise TIM, sînt 
filatori. Nobilă meserie!

TIM se, defectase deci. 
L-am luat în brațe, l-am suit 
într-un taxi. Mai aveam de 
lucru la el. Încurca noțiunile.
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in 

se-
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FLORIN IONESCU

„Am 17 ani împliniți și 
nu pot ca alții să mă mîn- 
dresc de ei. Am făcut toa
te ticăloșiile pe care le 
poate face un băiat care a 
ajuns să capete porecla 
de „Piratul dragostei", 
poreclă de care la început 
mă mîndream, dar de care 
acum vreau să mă lepăd.

De mult ori, ținînd în 
brațe cîte o fată, mi-e ru
șine de mine însumi. Ii 
spun unei fete că o iubesc, 
știind bine că o mint, iar 
ea, în naivitatea ei, mă cre
de, căci nu vrea să renun
țe la clipele dragi pe care 
i le ofer. De multe ori m-am 
întrebat de ce noi bă
ieții și unele dintre fete a- 
lergăm doar după clipe fe
ricite (sublinierea aparține 
autorului) și nu după fe
ricirea propriu-zisă. Căci 
clipele zboară, iar pe urmă 
noi rămânem străini unul 
față de altul. Acum, cînd 
îmi dau seama de multele 
fapte mărunte dar urîte pe 
care le-am făcut, rîvnesc 
după onoare, cinste, după 
o fericire adevărată. Căci 
eu nu pot spune că mi-am 
consacrat anii de pînă a- 
cum pentru o idee. Toate 
clipele mele au fost trecă
toare și fără folos, ameste
cate în tot felul de „a- 
venturi". Nici odată nu 
am fost în stare să spun 
ceva serios unei fete. To-

tul era o obișnuință. Acum 
îmi e silă și, cînd văd ci
te o pereche cu zîmbetul 
pe buze, ascunzînd proba
bil sub acel zîmbet cine 
știe ce taină frumoasă, în
torc capul în altă parte.

Am spus toate astea nu 
numai pentru că mi-am 
simțit sufletul încărcat de 
păcate, ci pentru ca și al
ții să se lepede de acest 
obicei, care, fără să exa
gerez, ucide dragostea, 
căci fiecare minciună te 
va costa mult mai tîrziu, 
cînd poate nu vei mai fi 
în stare să iubești cu ade
vărat. Citind aceste rîn
duri nu vreau, să aveți mi
lă de mine, ci vreau ca 
cei de vîrsia mea care pro
cedează la fel să deschi
dă ochii. Cei care au în
țeles ce am vrut să spun 
prin rîndurile acestea îmi 
vor mulțumi cu timpul, 
iar cei care găsesc că to
tul e o prostie și o idee 
născocită de mine, treaba 
lor.

Acum cînd în mod ofi
cial îmi dau demisia și mă 
retrag din cariera de pirat 
al dragostei nu pot să în
chei fără a vă ura mult 
noroc și numai vise îm
plinite și nu cumva să vă 
schimbați astfel îneît să 
vă fie rușine de coi în
șivă".

Poate fi comentată și „interpretată" o astfel de
confesiune, mai bine — zis merită luată în serios ?
Nu — zic eu — în măsura în care astfel da
experiențe adolescentine, lipsite de consecințe, con-
stituie farmecul unei vîrste și da — în măsura în
care micile aventuri nevinovate pot transforma re
pede pe piratul ahtiat după performanțe de flirturi
in don-juanul cinic, capabil să calce pe sentimentele
altora ca pe asfalt. în escrocul care face carieră și
cucerește avantaje de pe urma experiențelor senti
mentale, în licheaua care fuge lașă în clipa în
care simte că există pericolul să se îndrăgostească
cu adevărat de ființa pe care a mințit-o, în ires-
ponsabilul care e în stare să-și părăsească o soție
și cîțiva copii.

Să primim deci cu zîmbet demisia piratului. Dar
nu cumva gestul lui poale fi luat și ca o gravă
atitudine de probitate morală ?

Nu mi-am imaginat că 
voi fi pusă vreodată în
tr-o astfel de situație. Ta
ta are o amantă 1 E îngro
zitor 1 Nu aș fi crezut așa 
ceva, dar am văzut cu o- 
chii. După cum știți, ta
ta este inginer. S-a făcut 
repede cunoscut în orașul 
în care ne-am mutat. Mă 
mîndream cu el. Reuși
sem să mi-l fac prieten. 
In puținul timp liber dis
cutam diferite lucruri care 
mă interesau, îmi dădea 
lecții de limba germană, 
ascultam muzică simfonică 
sau ne plimbam cu ma
șina. Intr-o zi, însă, cea 
mai apropiată prietenă și 
colegă mi-a dezvăluit a- 
cest „secret" pe care îl cu
noșteau toți colegii mei. 
Orașul fi mic, știrile se di
fuzează foarte repede. Au 
urmat cîteva nopți îngro
zitoare. îmi spuneam că a- 
șa ceva nu e posibil, că 
tăticul meu drag e atît de 
bun cu noi. Îmi veneau însă 
în minte privirile compăti
mitoare, uneori ironice ale 
colegilor. Intr-o seară am 
întîrziat mai mult la o șe
dință V.T.C. Împreună cu 
încă două fete și un băiat 
am condus acasă o colegă 
care locuia pe o stradă 
mai dosnică. Deodată, în 
apropiere zăresc mașina 
noastră. A trecut în viteză 
pe lingă noi. Lingă tata 
o tînără blondă se amuza 
teribil. Am aflat apoi că fi 
tot ingineră și că locuieș
te într-o comună învecina
tă. Tata... Tata... Parcă nu 
mai pot să-i spun așa... 
Nu știu ce să fac. Cole
gele nu mă pot ajuta. Îmi 
vine și greu să discut cu 
ele. E o chestiune atît de 
delicată. Nu vreau nici ca 
mama să-și dea seama că 
eu am aflat un lucru pe 
care ea îl acceptă în tă
cere cine știe de cînd. 
Sînt sigură că lacrimile pe 
care le-a vărsat în ultimii 
ani nu au fost doar pentru 
o rudă apropiată asupra 
căreia s-a abătut o neno
rocire. Față de mine avea 
însă o justificare a- 
tund cînd o surprindeam 
plîngînd pe furiș. Tata a 
înțeles repede că s-a petre
cut ceva cu mine in 
ultimul timp, dar în 
mod sigur nu bănuiește 
adevărul. Știu că nu e 
bine, dar am început 
să-mi neglijez lecțiile. Nu 
mă 'mai pot concentra. 
Cum a putut proceda ast
fel tocmai el care îmi 
vorbea atît de mult des
pre încrederea în oameni, 
îmi dădea sfaturi în ale
gerea prietenilor, înfiera 
fățărnicia și impostura. Nu 
uita niciodată în astfel de 
prilejuri să-mi spună ce a- 
fecțiune puternică îl lea
gă de mama. Intr-o zi a 
scos dintr-un sertar o ca
setă în care păstra scriso
rile primite de la mama 
din vremea cînd nu erau 
căsătoriți. Mi-a citit cu e- 
moție cîteva dintre ele. O 
dragoste ca în romane, îmi 
ziceam, și eram atît de fe
ricită. Deseori îl compăti-

meam că stă prea mult la 
servici, că e chemat une
ori intempestiv pentru 
chestiuni urgente. II rugam 
să se mai menajeze. Și ia
tă care era adevărul 1 In 
fața mea el și-a pierdut 
onoarea. Ce mal poate 
pierde de-acum ? Vă rog, 
tov. profesor, să-mi iertați 
dezordinea ideilor, dar nu 
mai sînt preocupata de a- 
șa ceva. Scriu ce-mi vine 
în minte. Mă gîndesc la 
suferințele mamei. E cas
nică. Tata nu a lăsat-o 
și termine facultatea, 
pustiu trebuie să fie 
sufletul ei. Sînt sigură 
acceptă această situație 
grozitoare numai pentru 
mine, numai ca să mă o- 
crotească pe mine. Să nu 
aflu, să nu mă dezonore
ze în fața colegilor. Dar 
oare tata cum poate fi a- 
tît de fals ? Sînt sigură că 
mă iubește și că nici sta
rea mamei nu-i este indi
ferentă. Nu i-am văzut ni
ciodată certîndu-se. ~ 
ceam uneori vizite 
eteni de-ai casei 
foarte atent cu 
Oare toate acestea 
rau decît ipocrizie ? Mă 
zbat și n-am curajul să în
treprind nimic. Mi-e frică 
însă să nu izbucnesc într- 
o zi. Aș vrea să discut des
chis cu el, dar nu știu da
că am să pot. Era prea 
frumoasă imaginea pe care 
mi-o făcusem despre el. $i 
apoi cum ar reacționa 
oare ? Să discut întîi 
cu mama ? Mă tem să 
nu o distrug sufletește. 
Poate că așteaptă ca 
tata să renunțe la această 
rătăcire înainte de a afla 
eu și să fie din nou al 
nostru așa cum credeam 
pînă acum că e. Ii iubesc 
atît de mult pe amindoi, 
dar simt că sînt un medi
ator neputincios, că rolul 
mă depășește. Aș vrea să 
aleg o cale lipsită de ris
curi. Poate nu va fi greu. 
Dar dacă nu e vorba de o 
rătăcire de moment ? Cum 
să procedez, tov. profesor ? 
Dv. m-ați învățat să pri
vesc viața cu curaj, să fiu 
sinceră, demnă, să nu ac
cept compromisuri. Min
tea mi-i tulbure. E pentru 
prima oară cînd sînt pusă 
în fața unei situații cu a- 
devărat dificile. Pînă acum 
viața m-a menajat. Am în
ceput să cred însă că de 
fapt ea vinde ceea ce dă
ruiește ; și vinde scump 
(subl. noastră). Ce să fac ? 
Ajutați-mă să-mi recîștig 
tatăl. Mirela"

Desigur, Mirela trebuie 
ajutată. Încrederea în oa
meni și în primul rînd în 
propiul său tată îi este pu
ternic zdruncinată, 
nătatea 
viață 
termina

scepticism

„M-a determinat să vă 
scriu aceste rînduri unele 
neplăceri care s-au produs 
în familia mea de pe urma 
fiicei mele, Sevastița. Fiind 
tatăl a cinci copii (două fe
te și trei băieți), invalid 
din amil 1944, fără un pi
cior, am muncit ca un pă
rinte pentru a crește cinci 
copii cu o pensie de 180 
lei, care acum mi s-a ri
dicat la 225 lei. In ziua 
de 14 octombrie anul tre
cut, fiica mea Curelea Se
vastița a plecat din casa 
părintească fără ca să știm 
niciunul nimic. A luat cu 
ea buletinul de identitate 
și suma de 200 lei. Tova
răși, eu am 
C.A.P.-ul din

*
mună, deși sint invalid, ca 
paznic la sectorul zarzava
turi. Am executat 299,60 
zile in cadrul C.A.P. ca 
să-mi întrețin copiii și să 
nu-i văd dezbrăcați pe 
drumuri și muritori de foa
me. Tovarăși, ea și-a pă
răsit școala din clasa șap
tea și acum am aflat că se 
găsește în București la nu
mitul Ivan Paul, strada Ca
zărmii, Bloc 31 Sectorul 6. 
Eu mă găsesc grav bolnav 
din cauză că am stat prin 
vînt și ploi și vă rog cu 
tot respectul să o căutați 
și să discutați cu ea, să 
vedeți ce a determinat-o să 
plece de acasă și poate o 
hoiărîți să se întoarcă în 
familia ei".
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MOMENT

CREAȚIE

„TATA ARE
0 AMANTA"

Scrisoarea de mai jos este a unui profesor care 
ne roagă să nu dezvăluim numele nefericitei eroine

și orașul în care locuiește

Se întîlniră la cafenea. 
După prima înghițitură poe
tul îi mărturisi, treeîndu-și 
palma peste fața răvășită :

— Azi noapte am avut un 
vis fenomenal. Cu un copac 
și-o frunză care cădea. Tre
buie să scriu neapărat un 
poem. îmi trebuie doar înce
putul. Pur și simplu nu știu 
de unde să-l apuc. N-ai cum
va prin cap vreun vers pe 
tema asta ?

Prietenul, îndatorat, își 
scotoci prin minte și dădu 
peste un proverb :

— „Dacă frunza cade. îi 
cade șl umbra** recită el.

— Crezi ? îl privi 
cu ochii lui albaștri, 
mătate închiși.

— De ce să nu 
Frunza avind umbră, 
cade odată cu frunza.

— Atunci — se învioră 
poetul — dacă frunza are 
umbră înseamnă că și umbra 
are frunză.

— întocmai, căzu de acord 
prietenul.

— Mulțumesc, dragul meu. 
îl sărută pcetul pe amindoi 
obrajii, ridicindu-se brusc de 
parcă ar fi fost împins de 
un resort.

Trebuie să fug. Cît mai țin 
minte visul. Miine ti-1 citesc. 
Iartă-mă !

A doua zi se întîlniră în a- 
celași loc.

— N-am reușit să scriu 
decît începutul, mărturisi 
poetul trecindu-și palma, du
pă obicei, peste fata răvăși- , 
tă. Ascultă I

Și cu vocea sugrumată de 
emoție citi :

— „Dacă umbra cade. îi 
cade și frunza".

poet 
pe 1’

cred'? 
umbra

Mult timp, priete
nii omului de știință 
Edison s-au mirat 
de ce portița de la 
grădina din jurul ca
sei lui se deschide 
atît de greu. O dată, 
unul dintre ei 
spus :

— Un geniu 
d-ta ar putea 
construiască o porti
ță mult mai perfec
tă.

— Eu cred — i-a A răspuns Edison — că 
™ o portiță mai genia

lă decît aceasta nu 
©există. Ea este lega

tă de pompa conduc
tei de apă și fiecare 

— din cei care intră 9 pompează în cisternă 
20 de litri de apă.

A ALT MEDIC

„Am întîlnit-o pe Cris
tina la Institutul de ree
ducare pentru minore din 
comuna Roșu, de lingă 
București, unde mă a- 
flam pentru lucrarea de 
stat. Are 16 ani. Părinții 
săi, Constantin și Alice 
Gheorghe, locuiesc în Bu
curești, strada Braniște 11, 
mama fiind casnică, iar ta
tăl maistru la Departa
mentul de stat pentru va
lorificarea legumelor și 
fructelor. Am stat de vor
bă cu foarte multe fete din 
institut. Toate se asemă
nau și se deosebeau în a- 
celași timp, dar Cristina 
mi-a atras atenția prin re
fuzul ei tacit de a-mi răs
punde în scris la niște în
trebări. Colegele ei scriau ; 
ea batea cu degetele în 
bancă, o bătaie înceată, a- 
mortizată. Dacă nu-i ve
deam mișcarea mîinii ce 
devenise mecanică nfi-mi 
dădeam seama ce face. Am 
încercat în mai multe rîn
duri să vorbesc cu ea. tn 
cele din urmă am reușit. 
De fapt cine este și ce do
rește Cristina ? O fetiță, 
modestă, mai mult izolată 
decît în centrul atenției co
legelor, o fetiță care „are 
multe gînduri", cum spu
nea o colegă de-a ei, mai 
multe decît ar trebui, aș

adăuga eu. Cristina ar dori 
mult să termine școala și 
să obțină o calificare, dar 
cel mai mult ar dori să-și 
vadă mama. „Vreau să 
stau de vorbă cu mama. 
Știu că nu vrea să mă du
că acasă, știu că este su
părată pe mine pentru 
ceea ce am făcut, dar vreau 
s-o văd, vreau să stau de 
vorbă cu ea". Sînt cu
vintele Cristinei, n-am 
modificat absolut nici 
o literă. Fetița are nevoie 
de părinți, de căldura ma
mei, care nu poate fi în
locuită cu nimic altceva. 
Părinții refuză să-i răs
pundă la scrisori, refuză 
să vorbească cu ea. I-au 
rugat și educatorii, dar în 
zadar. Cristina m-a rugat 
s-o ajut. „Poate puteți 
dv. s-o înduplecați pe ma
ma". Cristina a greșit, de
sigur. Dar a greșit la 14 
ani. E numai vina ei ? Dar 
părinții care nu au supra
vegheat-o nu sînt de vină ? 
Dar tînărul de 20 de ani 
care a profitat de naivi
tatea ei ? Dar vecina pă
rinților care a mijlocit în
treaga mîrșăvie ?

Cristina își așteptă ma
ma. Eu nu am putut tre
ce s-o caut. N-am putut 
s-o ajut pe Cristina. Aju
tați-o voi".

i-a

ca 
să-și

aflîndu-se 
țară, 

drama- 
roman- 
August 

îm- 
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MOMENT
r FI

ORIZONTAL :
1) Rîde lumea de 

ele — Se face de rîs. 
2) Moment vesel — 
E bună ! (pl.) 3) Mo
ment vesel. 4) Nota 
3 — Final comic! — 
Se aprobă ! 5) A se 
prinde — Iar (arh.) 
6) Nici a ta, nici a 
lui — Cîntece de 
nuntă. 7) Arsenic 
(reg.) — E macabră. 
8) Atins la cap ! — 
Cavalerii inspirației
— Rîs ! 9) Sănătos...
— Manuscris (abr.)
— Cu capul gol. 10) 
Te ia în rîs — Da, 
dar invers. 11) Luat 
serios... în rîs.

de fată — S-au fă
cut oameni serioși. 
3) Are o clanță — 
Atmosferă — Legă
tură. 4) A fi vrednic 
de răsplată — Ni
chel. 5) Morală — 
Moment vesel. 6) Și 
așa mai departe — 
Tînăr poet român, 
autor al poemului 
„Svejk". 7) N-are 
nici un chef de rîs 
— Alexandru cel 
mic! 8) Mari —
Partener la o șuetă. 
9) O operă... mai 
mică — Moment ve
sel. 10) Vasile To- 
mazian — Moartea 
găinilor — A da iar. 
11) Numai de rîs 
sînt buni.

Odată, A la odihnă, la 
cunoscutul 
turg și 9 cier suedez 
Strindberg s-a 
bolnăvit grav. 9 dicul de țară, care-1 

” consulta, nu i s-a 
părut lui Strindberg 

• destul de priceput.
— E ceva grav, 

doctore ? — l-a în- 
— trebat el.9 — Nu, nu cred —

a răspuns doctorul. 
Și eu am suferit de9 această boală, 
acum, precum 
deți, sînt sănătos.9 — Da, doctore

w i-a replicat Strind
berg — dar pc d-ta 

•te-a tratat un 
medic.

O LECȚIE
Trecuse cu chiu cu vai în- 

tr-a zecea și, într-o zi, s-a 
dus Ia pescuit, dar și acolo 
l-a apucat lenea și a adormit 
lingă undiță. Șl nici el nu 
poate explica cum de s-a po
menit în cabina unei astro
nave și niște ființe nemai- 
intilnite îi puneau tot felul 
ile întrebări : „Ce e Pămîn- 
tul ? Cum este clima ? Cit 
este apă și cît uscat ? La ce 
grad de dezvoltare au 
științele, dar tehnica, 
arta ?** El îi privea 
scuturîndu-și umerii și 
așa cum face, adesea, 
orele de clasă.

— Nu știu... Nu știu... 
Fantasticele ființe s-au 

umplut de nervi.
— Iertați-mă. a privit el 

prin geamul cabinei în vidul 
fără margini. De miine-am 
să învăț ! Vă jur.

Cînd s-a trezit, în 
■e zbătea un pește.

— Mănîncă-mă, i-a 
peștele, ai nevoie de

VERTICAL :
1) Mască de clovn!
Satire ! 2) NumePuți- 

de 
de-

experienței 
putea-o 

privească 
pe

ar
să-i

i toți 
ar fi

cu
cei din fur. Și 
păcat. Să-i dovedim că 
poate conta pe prieteni si
guri și acum, cînd împre
jurările nu sint pentru ea 
prea sigure".

Dacă aș fi știut adresa

V. G. — — profesor.

Mirelei poate că aș fi
căutat-o și aș fi stat îndelung de vorbă cu ea.
Poate că în scrisoare nu e spus totul, poate că
e spus prea mult. Sigur este că drama acestei fa-
milii — în aparență o dramă banală — alunecă
spre tragic, căci toate consecințele se prăbușesc
asupra sufletului neîncercat al unei ființe de 16
ani. „Copiii — spunea un mare pedagog — au

lată două cazuri pe care voi, tineri cititori, nn
puteți ajuta să Ie rezolvăm sau măcar să le eluci
dăm. Care dintre voi are timp să treacă pe strada
Cazărmii pentru a afla ce face Sevastița Curelea
și cine este acest Ivan Paul care a răpit-o la 14
ani din casa părinților ? Care dintre voi se va
hotărî să-i caute pe părinții Cristinei și va încerca
să-i convingă că nu e omenește să pedepsească un
copil lipsindu-1 cu desăvîrșire de orice apropiere
sufletească ?

Vă mulțumesc.

ca

TOMA MICHINICI

La redacția unul 
A ziar s-a primit . o 
w scrisoare cu urmă

torul conținut : „Am 
a 19 ani. Duminică 

m-am întors acasă 
la ora două noaptea.

9 Am făcut eu 
ceva rău ?**.

a Redacția 
™ puns :

„încearcă
9 minteștl*.

oare

M /

U ■ H

_HM
M H 1E E

ajuns 
dar 

mirat 
capul 

și-n

undiță

spus 
fosfor.
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PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂ
ȘUL IOSIF BANC A MINIS
TRULUI OCROTIRII SĂNĂTĂȚII 

AL R. P. BULGARIA

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Iosif Banc, a primit vi
neri dimineața pe ministrul o- 
crotirii sănătății al R. P. Bulga
ria, Kiril Ignatov, care face o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă tovărășească, au 
participat acad. Aurel Moga, mi
nistrul sănătății, prof. dr. Ioan 
Moraru, adjunct al ministrului să
nătății, precum și Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R. P. Bulga
ria la București.

★
în aceeași zi, la Ministerul Să

nătății a avut loc semnarea Pla
nului de colaborare în domeniul 
ocrotirii sănătății și științelor me
dicale pe perioada 1969—1970 
între Ministerul Sănătății din Re- 
publica Socialistă România și Mi
nisterul Sănătății din Republica 
Populară Bulgaria.

Documentul a fost semnat din 
partea română de ministrul Au
rel Moga, iar din partea bulgară 
de ministrul Kiril Ignatov.

După semnare, ministrul ro
mân a oferit un dejun în cinstea 
oaspetelui bulgar.

★
După-amiază, delegația Minis

terului Ocrotirii Sănătății din 
R. P. Bulgaria a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie.

nat la Ministerul Comerțului 
Exterior, Protocolul privind 
listele de mărfuri pe anul 
1969 — anexe ale acordului 
comercial pe termen lung 
1966—1970 între Republica So
cialistă România și Regatul 
Danemarcei.

Se prevede ca țara noastră 
să exporte în Danemarca pro
duse chimice, tractoare, ma
șini și echipamente electrice, 
alte mașini și utilaje, confec
ții, tricotaje, încălțăminte, 
hîrtie, mobilă, produse agro- 
alimentare și să importe din 
Danemarca instalații, mașini 
și utilaje, echipament naval, 
produse chimice, animale de 
reproducție, produse agro-ali- 
mentare.

Protocolul a fost semnat, 
din partea română, de Con
stantin Rădulescu, director în 
Ministerul Comerțului Exte
rior, iar din partea daneză de 
Jorgen Abrahamsen, director 
în Ministerul Afacerilor 
terne.

La semnare au fost de 
Vasile Răuță, adjunct al 
nistrului comerțului exterior, 
și R. W. Hansen, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Dane
marcei la București.

Erau prezenți, de asemenea, 
membrii celor două delegații.

<7

O ECHIPA „RENOVATA
Șl SEDUCĂTOARE

ANGELO NICULESCU RĂSPUNDE LA 6 ÎNTREBĂRI
DESPRE PERSPECTIVELE ECHIPEI NAȚI0NA1E DE FOTBAL

Ex-

față 
mi

Vineri dimineața, Ia Consiliul 
Superior al Agriculturii s-a sem
nat protocolul privind colabora
rea tehnico-științifică în perioada 
1971—1975 între Consiliul Supe
rior al Agriculturii și Consiliul 
Agriculturii și Industriei Alimen
tare al Republicii Democrate Ger
mane.

Protocolul prevede schimbul de 
infprmații și rezultate ale cerce
tării științifice și practicii în do
meniile culturii cartofului, ame
liorării terenurilor nisipoase, se
mințelor de soiuri valoroase, ani
malelor de rasă, în creșterea nur
cilor și mecanizarea lucrărilor în 
zootehnie. Sînt prevăzute, de ase
menea, vizite reciproce pentru 
documentarea specialiștilor în di
ferite ramuri ale agriculturii.

Cu prilejul celei de-a XXI-a 
aniversări a creării Armatei 
Populare Coreene, atașatul 
militar, aero și naval al Re
publicii Populare Democrate 
Coreene la București, Pak 
Cean Son, a organizat vineri 
seara, în saloanele ambasadei, 
o gală de film urmată de 
cocteil.

Au participat generali și o- 
fițeri superiori, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Comitetul 
de Stat pentru Cultură 
Artă, ziariști.

Au luat parte membri 
corpului diplomatic.

ai

EXPOZIȚIE DE REPRODUCERI 
DUPĂ PICTURI INDIENE

SEMNAREA PROTOCOLULUI 
PRIVIND LISTELE DE MĂRFURI 
ÎNTRE ROMANIA Șl DANE

MARCA

la urma tratativelor care 
au avut loc la București, în 
ziua de 31 ianuarie s-a sem-

Expoziția de reproduceri după 
picturi indiene, pusă la dispoziția 
Comisiei naționale române pen
tru LLN.E.S.C.O. — sub ale că
rei auspicii s-a deschis vineri la 
Casa de Cultură a I.R.R.C.S. — 
de către Comisia națională india
nă pentru U.N.E.S.C.O., face cu
noscute publicului românesc ima
gini ale unei arte de prestigiu. 
Cele 47 de reproduceri sînt o 
ilustrare a cîtorva momente de 
seamă din istoria artei indiene.

(Agerpres)

Jl

A apărut:

LUPTA DE CLASA
Nr. 1 — IANUARIE 1969

DIN SUMAR:

Un eveniment de amplă re
zonanță în viața politică a ță
rii ; Cincinal, anul IV ; DU
MITRU ALMAȘ : 24 ianuarie 
1859 — începutul procesului 
de formare a statului național 
unitar român ; DAN GRIGO- 
RESCU : Exigențele picturii 
istorice ; L. STROJA : „Noul 
stat industrial" în concepția 
profesorului Galbraith ; MIR
CEA MALIȚA : Abolirea po
liticii de forță în relațiile in
ternaționale.

STATUL SOCIALIST ȘI 
CETĂȚEANUL : MIRCEA 
LEPADĂTESCU : Legalitatea 
socialistă — garanție a exer-

citării depline a drepturilor 
cetățenilor.

DIN ISTORIA MIȘCĂRII 
MUNCITOREȘTI INTERNA
TIONALE : M. OIȘTEANU : 
In memoriam : Karl Lieb
knecht și Rosa Luxemburg.

HARALAMBIE ENE: In
telectualitatea tehnică în fața 
imperativelor producției mo
deme ; NICULAE ALEXE: 
Creșterea salariului real — po
litică permanentă a partidului 
și statului nostru.

Documentar ; Note ; Critică 
și bibliografie ; Revista revis
telor ; Scrisori către redacție.

(Urmare din pag. 1)

Organizația noastră a luat asupra 
sa redarea în circuitul agricol a 
șase hectare în pantă, cu totul ne
productive. Acest teren a fost 
terasat și plantat cu pomi fruc
tiferi. Numai dintre tineri au fost 
stabiliți îngrijitorii ce s-au ocupat 
de îngrășarea pentru prima dată 
în cooperativa noastră a berbecu- 
ților pentru export. Numai pe a- 
ceastă cale, cooperativa a reali
zat un venit bănesc net de peste 
două sute mii lei. De asemenea, 
toți tinerii au fost mobilizați la 
învățăinîntul agrozootehnic. La 
cererea tinerilor, specialiștii uni
tății au deschis, pe profesii, 
cercuri de aprofundare a cunoș
tințelor, unde paralel cu expu
nerile științifice, se prezintă dia- 
filme, se duc discuții deosebit de 
folositoare. A fost pusă Ia punct 
o cuprinzătoare bibliotecă teh
nică.

—- Vă rog să reveniți la ideea 
enunțată la începutul discuției.

— Ideea că „noi sîntem cei 
care putem spori rodnicia pămân
tului' este un adevăr ce nu mai 
trebuie demonstrat. Ajungînd la 
producții de două mii kg și trei 
mii kg porumb, la treizeci și două 
tone sfeclă și la o mie nouă sute 
kg. floarea-soarelui la hectar de
pășirea acestor nivele poate fi 
realizată numai prin aplicarea 
riguroasă a cuceririlor științei și 
tehnicii în acest sector.

— Și ce v-ați propus în acest 
sens ?

— Am să punctez : 1) tineretul 
va transporta în cîmp zece mii 
tone îngrășăminte organice și va 
fertiliza cu azotat de amoniu alte 
opt sute hectare ; 2) va amenaja 
două hectare pentru irigații și va 
reamenaja alte șaizeci de hectare 
ce vor fi cultivate cu porumb și 
sfeclă de zahăr; 3) vom complec
ta golurile în cele șase hectare de 
plantație pomicolă a cooperati-

ilii

k
, ECONOMICA

PRONOSTICUL NOSTRU

pentru 
concursul Pronosport 
(etapa din 2 februarie

nr. 5
1969)

Fiorentina — Roma 1
Inter — Lanerossi 1
Juventus — Atalanta 1
Palermo — Cagliari X
Pisa — Torino X
Sampdoria — Milan 2
Varese — Bologna 1
Verona — Napoli 1
Brescia — Genoa 1
Catania — Bari X
Lazio — Monza 1
Perugia —» Mantova 1
Reggina — Ternana 1
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• Ce va fi după „Wembley“? • Un loc „sub soare
la națională

— Echipa națională de 
fotbal a României este 
discutată de presa euro
peană — după egalul rea
lizat în „bîrlogul" cam
pionilor mondiali — (zia
rul L’Equlpe o numește 
„renovată și seducătoa
re"), exact cum a fost 
cca iugoslavă după victo
ria asupra englezilor in 
Cupa Europei. Motivele 
merg pînă la o totală co
incidentă : același adver
sar — campionii mon
diali ; echipele performe
re au aceeași vîrstă — 
23 ani. Dar, după „sim
fonia română", echipa iu-

se va cuceri greu? • „Mergem la Atena
să cîștigăm“

goslavă — „«ea mai tî- 
nără și talentată formație 
din Europa", cum a nu- 
mit-o presa — a „căzut" 
și acum numai „jocul 
rezultatelor" îi poate asi
gura bilete pentru C. M. 
din Mexic. Nu vrem să 
fim profeți, dar, după e- 
galul de 
credeți că 
incidența"

pe Wembley, 
vom evita „co- 
iugoslavă ?

Cele două egaluri au in
stalat și în rîndul antrenorilor 
șl în rîndul jucătorilor calmul 
și încrederea necesară abordării 
pregătirilor pentru prelimina
riile C. M. cu o vitalitate mai

ALBUM SĂPTĂMÎNAL

BOBBY CHARLTON DUMITRACHE

I

i
i
I
I
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mare. Echipa care a jucat pe 
Wembley a dat, în ciuda tine
reții, un veritabil examen de 
maturitate. In primul rînd, un 
examen psihologic. Nu s-a con
siderat învinsă dinainte și nici 
nu s-a năpustit orbește în 
luptă. In al doilea rînd, jucă
torii, deși sînt foarte tineri, au 
deja o experiență competițio- 
nală — mă refer în special la 
Sătmăreanu, Boc, Dinu. Luces- 
cu, Dumitrache — atu de mare 
însemnătate. în al treilea rînd, 
echipa numără în rîndul ei ju
cători de talent, valori, ceea ce 
ne oferă un procent de garan
ție în posibilitatea alcătuirii 
nei formații omogene. în al 
patrulea rînd, pe actualii jucă
tori ai naționalei îi unește su
dura prietenească și morală 
care există între ei, îi unește 
isprava de pe Wembley.

— Să înțelegem, din a- 
ceastă pledoarie, că ac
tuala echipă națională 
și-a cîștigat dreptul la o 
„existență eternă" ?

— Da și nu. Da, în măsura 
în care jucătorii mei — și de 
ei depinde în primul rînd — 
vor înțelege să muncească cu 
ambiție și conștiinciozitate. Nu. 
pentru că „lupta pentru concu
rență" la echipa națională e în
totdeauna deschisă. Ceea ce pot 
spune acum, e că, în vederile 
noastre sînt, în continuare, ju
cători tineri. Vrem ca la echi
pa națională să asigurăm, pen
tru fiecare post, o rezervă de 
valoare egală. Avem în vedere 
în acest scop pe portarii Co
man șl Rămureanu, fundașii D. 
Nicolae, Hălmăgeanu, Popovici 
(Crișul), N. Ionescu (Petrolul), 
pe mijlocașul Dincută (Petro-

CINE VA

Iul), pe înaintașii TJifăleann, 
Dobrin, Grozea, Ene Daniel și 
Schvartz (C.S.M. Sibiu).

— N-ați pomenit deloo 
nume „consacrate" — 
Pîrcălab, Năsturescu, O- 
blemenco, Iancu etc ?

— Porțile naționalei sînt des
chise pentru toți jucătorii — a- 
tunci cînd forma și tehnicitatea 
îi recomandă — dar îi averti
zez că în condițiile „noului val" 
de tineri va fi foarte greu 
să-și cucerească „un loc sub 
soare" la echipa națională. Nu 
e însă, imposibil. Totul depin
de de... Dar nu vreau să pre
dic.

— Sînteți convins, cre
dem, că „echipa noului 
val" e departe de a fl un 
mecanism perfect și că — 
pe lîngă talent și tinere
țe, care-i asigură o per
spectivă — are și sufi
ciente minusuri.

avansat spre poarta adversă 
de unde și butada cronicarilor 
cu „bătuta pe loc". Va trebui 
să insistăm foarte mult atît la 
cluburi, cît și la lot, pe an
gajarea cu curaj de către fie
care jucător participant la a- 
tac a acțiunilor de finalizare.

Aceste carențe — șl cum 
v-am spus, mai există șl altele 
— nu sînt de neînlăturat. Pe 
baza filmului, ca și a observa
țiilor noastre, am întocmit un 
fel de „dosar" individual. La 3 
februarie are loc o ședință, la 
Federație, cu toți antrenorii de 
cluburi, care vor viziona din 
nou filmul. împreună vom sta
bili apoi modalitățile de pregă
tire individualizată a selecțio- 
nabililor în funcție de cerințe și 
observații.

— Absolut. In apărare, jucă
torii nu îmbină în suficientă 
măsură marcajul Ia intercepție 
cu marcajul om la om. Trece
rea din apărare în atac se face 
încă — deși echipa are posibili
tăți maxime prin tinerețea com- 
ponenților ei — într-un ritm 
prea lent. Adversarul ghicește, 
astfel, toate intențiile și reu
șește să se regrupeze, să se re
organizeze, îngreunând jocul o- 
fensiv. sugrumînd acțiunile de 
poartă, finalizarea lor. Jucăto
rii noștri folosesc prea frec
vent pasele laterale, în detri
mentul celora spre poartă, în 
adâncime, care să scurteze dru
mul pînă la gol. Astfel se tre
zesc, după multe pase, că n-au 

CÎȘTIGA

— Ne place realismul, 
ne place luciditatea. Fot
balul nostru are nevoie 
de mult de acest „oxi
gen". Constatăm — în 
măsura în care dv. sin- 
teți exponentul „modes
tiei" — că rezultatul cu 
Anglia nu este evaluat 
mai mult decit trebuie — 
un meci amical. Am dori, 
de aceea, să ne spuneți } 
cum ati conceput pregă
tirea echipei pentru ma
rea bătălie a anului 1969 7

In prima fază, selecționa-» 
se pregătesc la cluburi ; 
cade accentul principal Ei 
fi supravegheați și îndru-

ACESTE TROFEE?
Englezii îi spun cu tandrețe în glas, „bravul 

nostru Bobby". Pentru că reprezintă o pildă a 
curajului, corectitudinii și seriozității. Nici unul 
din zecile de milioane de oameni care l-au vă
zut jucînd nu l-au apostrofat vreodată. Pentru 
că n-au avut de ce. Bobby este chiar un gentle
man, nu numai un fotbalist de clasă mondială. 
Soarta a vrut ca el să supraviețuiască teribilului 
accident de la Miinchen (1958) ; fentînd moartea, 
a atacat din plin piscurile marilor performanțe 
și le-a atins : Campionat mondial, „Cupa cam
pionilor europeni", alături de campionatul și 
cupa Angliei. Palmaresul e complet, dar Bobby 
n-a căzut deloc în apatia campionilor sătul de 
performanțe. E tot așa de harnic și de ambițios 
ca în anii cînd a venit, micuț școlar adus de 
mînă de unchiul Iui, la clubul Manchester Uni
ted. Sînt 17 ani de atunci...

In seara meciului cu România, cînd intra pen
tru prima oară în proprietatea banderolei de 
căpitan al echipei Angliei, părea stînjenit și 
emoționat ca un debutant. Crezul vieții lui 
sportive e acela de a face totul pentru ca fotba
lul să rămînă un spectacol și nu o ciocnire de 
nervi. Zeițele existenței sale se numesc Mary șl 
Helene, fetițele lui. îl venerează pe Matt Busby, 
omul alături de care a cunoscut toate satisfac
țiile carierei, devenită celebră în lume. Are o 
singură și mare teamă : că nu va fi destul de 
tare să abandoneze fotbalul în zilele cînd încă 
va juca bine. „Adică înainte de a deveni ridicol".

CHEORGWE BOC

șansă ! Cînd o„Nu, nea Traiane, n-am nici o , ___  _
să pot eu juca în locul unui Frățilă sau Ene II ?" 
Așa răspundea puștanul acela blond, cu ochi de 
veveriță, cu un ciuf obraznic, mereu ridicat în 
vîrful capului, îndemnurilor antrenorului care 
îl descoperise în echipa de juniori T.U.G. și se 
ocupase de atunci, din acea zi de primăvară a 
lui 1964, neîntrerupt de el. Omul acesta este 
Traian Ionescu care nu se află la prima și, cu 
siguranță nici la ultima dintre numeroasele lan
sări de tinere talente. Incet-încet, astăzi o jumă
tate de repriză, săptămîna următoare o repriză 
întreagă, mai apoi o partidă amicală și „mînzul" 
a început să se mai obișnuiască cu aerul tare 
din prima echipă a lui Dinamo Bucureșt

Visa el, că la nici 21 de ani împliniți, va fi 
declarat cel mai bun fotbalist român al anului 
1968 și va ajunge pe Wembley ? Nu, nici vorbă. 
„Mai ales după ce am văzut că meciul cu 
Olanda m-a trimis și dincolo de banca rezerve
lor naționalei". Acum, cînd un sezon de reușite 
îi zîmbește... din spate, Dumitrache trebuie să 
se întoarcă cu fața, cu voința, cu ambiția tine
reții lui spre săptămînile care vin. Elogiile tre
cutului se vor spulbera ca fumul fără confir
mările viitorului care se numesc Atena, Lau
sanne, campionat.

Iar în orele grele, ce nu vor fi deloc puține, 
Dumitrache se poate gîndi șl la exemplul idolu
lui său, astăzi așa de aproape (prin intermediul 
coloanelor ziarului) : Bobby Charlton.
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bob, ducă-se i" Și, stăpînit de 
această concepție, omul trece pe 
lîngă un spic rămas de la com
bină și nu-1 adună, lasă necules 
un știulete, amînă cu o zi admi
nistrarea unei udări sau efectua
rea unei alte lucrări absolut ne
cesară să fie executată în acel 
moment. După părerea mea, cel 
mai mare pericol este să privești 
și să te lași copleșit de mărimea 
grămezii, de producția medie 
realizată. Cu cîteva zile în urmă 
am avut adunarea generală a 
grupei U.T.C. din cooperativă și 
am vorbit acolo despre pierderi
le de anul trecut datorate exclu
siv acestei superficialități cu care 
în mod inexplicabil ne-am obiș
nuit să privim gramul.

dicat mai mult volumul pierderi
lor.

— Socotind la numărul zilelor- 
muncă consumate, cred că recu
perate și numai la jumătate, a- 
ceste pierderi, ar fi putut crește 
retribuția cu un kilogram...

— Nu numai cu un kilogram 
ci cu două 1 Și să nu mai vorbesc 
de cultura porumbului, a lucemei 
de legumicultura, unde, pentru 
că am întîrziat cu lucrările de în
treținere, cu udările și cu recol
tatul, sporul de producție a fost 
diminuat cam cu 80 la sută.

— Adică ?
— In total o producție valorînd 

cel puțin o jumătate de milion 
lei. Iată pentru ce în primul rînd 
ne propunem să barăm drumul 
pierderilor. Organizația V.T.C. a

In primele rînduri ale

cooperativelor agricole
nei ; 4) prin desțelenirea unor 
drumuri, defrișări etc, vom mări 
suprafața arabilă a cooperativei 
cu cinci hectare; 5) toți tinerii 
vor fi mobilizați la lucrările agri
cole, numărul mediu de zile 
muncă realizat fiind de cel puțin 
două sute treizeci, față de mini
mul stabilit în planul de produc
ție de o sută douăzeci. De ase
menea, în scopul intensificării 
producției, a realizării celor peste 
două milioane șase sute de mii 
lei venituri cît ne-am propus 
pentru 1969, vom recomanda alți 
douăzeci și doi tineri care să 
lucreze în zootehnie, vom asigu-

ra însilozarea a cel puțin zece 
mii tone furaje.

PLEDOARIE PENTRU BOB 
Șl UN GRAM

co
de

Pe tovarășa ingineră CON
STANȚA GRIGORE de Ia coo
perativa agricolă „1 Mai" din 
Tărtășești (membră a comitetului 
comunal al U.T.C.) am găsit-o în 
biroul său aducînd ultimele 
recturi proiectului de plan
producție pe 1969. Discuția s-a 
înfiripat repede.

— Eu sînt stăpînită de ideea 
gramului și a bobului de grîu, de 
porumb, ori de altceva pe care 
le lăsăm să ne scape printre de
gete numai în virtutea vechiului 
obicei „ce contează, un gram, un

— Ați vrea să reconstituiți 
calculul.

— Iată : la cultura griului. Re- 
alizînd o producție medie de 
două mji kg la hectar, anul tre
cut ne-am aflat printre primele 
zece cooperative agricole din ju
deț. Producția e bună dar putea 
fi și mai bună. Spun acest lucru 
pentru că am pierdut încă două 
sau trei sute de kg la hectar. In 
toamnă, cînd după ploile tîrzii 
a răsărit samulastra, am calculat... 
densitatea acesteia la hectar. 
Nu-mi venea să cred : aveam atî- 
tea plante cît și la o cultură 
foarte bine încheiată. Apoi, (se 
știe în cadrul cooperativei noas
tre) că transportul făcut cu saci 
sparți și nereparați, cu camioane 
și atelaje nepuse la punct, a ri

Mîine și la 9 februarie peste 4 000 de elevi își vor pune can
didatura — în cadrul fazei pe județ a concursului „Săniuța 
de argint", pentru cîștigarea celor două trofee : „Săniuța de 
argint" și „Fanionul", pe care le aveți în imagini. Cei 80 de 
finaliști — fete și băieți — victorioși în faza pe județ și pe muni
cipiul București — se vor întreceapoi în ultimul act al competiției 
pe pîrtia de la Poiana Brașov în ziua de 16 februarie. Cine 
oare vor fi fericiții cîștigători ?

producție pe 1969. Se întrevăd 
astfel noi posibilități de creștere 
a producțiilor medii la grîu și 
porumb cu 15 la sută, în zooteh
nie cu 35 la sută, iar în produc
ția globală realizată în cadrul co
operativei cu 4 la sută.

UN APEL ȘI... 141 DE PREZENȚE

— Pînă cu vreo trei sau patru 
ani în urmă ne spune GHEOR- 
GHE BOC, secretarul comitetu
lui comunal Vînătorii Mari al 
U.T.C. — cooperativa noastră 
trecea, în fosta regiune Bucu
rești, printre unitățile cu rezul
tate nesatisfăcatoare. Dezbaterile 
în cadrul adunărilor pe coopera
tivă, analizele efectuate de colec
tive de specialiști, calculele com

dezvoltării

de producție
adoptat hotărîri concrete în acest 
sens. Astfel, tinerii vor asigura în 
întregime transportul recoltei. 
Tinerii mecanizatori, și nu numai 
ei, vor fi obligați să lucreze nu
mai după ce toate mașinile tiu 
fost puse la punct, iar controlul 
în brazdă al acestora îl vom asi
gura de mai multe ori pe zi. Tot
odată, vom amenaja pentru iriga
ții 40 de hectare, vom face tot 
ceea ce e posibil pentru valorifi
carea superioară a fiecărei pal
me de pămînt, pentru creșterea 
producțiilor medii. De angaja
mentul tineretului — pe care 
l-am evidențiat în încheierea dă
rii de seamă ce va fi prezentată 
în adunarea generală a coopera
torilor — am ținut seama la în
tocmirea proiectului de plan da

parative, vizitele la alte unități, 
toate acestea ne-au dat posibili
tatea să stabilim concret ceea ce 
avem de făcut. Obiectivele sta
bilite atunci, sigur completate și 
cu altele, jalonează și acum acti
vitatea noastră.

— Referiți-vă, concret, la ce 
veți face...

— La chemarea organizației 
de partid și a consiliului de con
ducere de a asigura'în 1969 rea
lizarea unor producții medii, la 
principalele culturi cu minimum 
20 la sută mai mari decît în 
1968, toți cei 141 membri ai or
ganizației noastre au răspuns cu 
entuziasm. Iată, de fapt, obiec
tivele concrete ale muncii noas
tre din acest an : amenajarea 
pentru irigații a 40 de hectare.

patronarea centrului de selecție 
a animalelor ce va fi creat în co
operativa noastră, fertilizarea a 
nouă sute de hectare și combate
rea efectelor băltirii pe cinci sute 
optzeci de hectare. De asemenea, 
vom constitui — dintre tineri —• 
o echipă care va acționa pentru 
strînsul furajelor.

unei e- 
muncii. 
Plena- 

C.C. al

Tărtășești, Gurbănești, Vî
nătorii Mari — doar trei 
dintre localitățile ju

dețului Ilfov, unde, în aces
te zile, se întilnește o atmosfe
ră propice muncii. îndrumați 
de către organizațiile U.T.C., 
aici — și oriunde în altă par
te a județului — tineretul par
ticipă intens la pregătirea ca
drului optim înfăptuirii anga
jamentelor formulate, desfă
șoară o activitate ce se vrea 
încununată în sporuri mari de 
producție în realizarea 
ficiențe superioare a 
înfăptuind, indicațiile 
rei din decembrie a
U.T.C., în luna ianuarie a.c. in 
județul Ilfov mai bine de trei 
sute de uteciști au fost reco
mandați să lucreze în zooteh
nie, iar alții peste o mie în le
gumicultura. Au fost stabilite 
suprafețele de amenajat pen
tru irigații unde vor lucra ti
nerii, iar pentru completarea 
cunoștințelor profesionale, în 
I.M.A., I.A.S., și cooperativele 
agricole, pentru tineret au fost 
organizate cursuri de aprofun
dare, cicluri de expuneri și 
prezentări de filme agricole. 
Tot ceea ce se face dă garan
ția că tineretul județului de la 
confluența Argeșului cu Dîm
bovița va contribui 
1969 să coincidă cu
deosebite obținute în 
sectoarele
griculturii cooperatiste și de 
stat.

ca anul 
realizări 

toate
de activitate ale a-

bilii 
aici 
vor 
mati și de antrenorii federali și 
ai lotului. Apoi, în faza a doua 
a pregătirilor, antrenamentele 
lotului se fac sub formă de 
jocuri. Astfel, la 19 martie : 
iotul A cu B ; 2 aprilie — un 
meci cu o echipă din Turcia, in 
deplasare ; 9—10 aprilie un alt 
meci cu o echipă din Iugosla
via în tară ; 16 aprilie — me
ciul oficial cu Grecia. In con
tinuare, după aceea, la 30 apri
lie selecționata noastră va în- 
tilni, în deplasare, o echipă din 
Cehoslovacia. In ziua de 7 mai, 
acasă, vom primi replica unei 
echipe belgiene — probabil 
Standard Liege. Urmează, la 14 
mai, jocul oficial cu Elveția.

— Ce șanse avem, după 
opinia dv., în cele două 
partide din preliminarii
le campionatului mont 
dial ?

— Amândouă sînt meciuri 
foarte grele, asupra cărora ne 
concentrăm toate eforturile 
pentru a lua un avantaj față de 
celelalte ecliipe din grupă. La 
Atena vom aborda jocul într-un 
spirit ofensiv, fiind convinși că 
numai așa ne sporim șansele. 
Pe scurt, mergem la Atena să 
cîștlgăm. Cu elvețienii va fi cel 
mai greu meci al nostru. Avem, 
totuși, o satisfacție că-1 susți
nem la Laussanne și nu la 
Zurich. înțelegeți de ce...

Interviu luat de 
VASILE CABULEA

PROGRAM
COMPETI-
TONAL

• FOTBAL : Cuplaj fotba
listic pe stadionul Giulești : 
duminică orele 9,30 : Rapid 
(tienret-rezerve) — S. N. Ol
tenița ; orele 11,30 Rapid — 
Progresul Brăila.

• BASCHET : Etapă de 
campionat, divizia A, mascu
lin, sala Floreasca (2 februa
rie) după următorul pro
gram : sala Giulești — Ra
pid — Universitatea Cluj — 
orele 9 ; sala Floreasca înce- 
pînd de la orele 10,30 Dina
mo — Politehnica Galați, și 
în continuare, Politehnica 
București — I.C.H.F.

• ATLETISM : Campiona
tul republican de sală al ju
niorilor II, Sala Complexului 
„23 August" — azi, de la o- 
rele 17 și miine de la orele 
9,30.

• HOCHEI : România (ti
neret) — Bulgaria, Poiana 
Brașov, 2 februarie.

ȘEDINȚA BIROULUI 
FEDERAȚIEI DE FOTBAL

In cadrul ședinței birou
lui federației de fotbal, 
care a avut loc aseară, s-a 
stabilit printre altele ca 
meciurile „16"-imilor „Cu
pei României" să se desfă
șoare la 5 martie. Tragerea 
la sorți a jocurilor va avea 
loc la 4 februarie. Returul 
campionatului cat. A în
cepe la 9 martie. De ase
menea, s-au discutat pro
bleme legate de pregătirea 
echipei naționale pentru 
jocurile din preliminariile 
campionatului mondial, ale 
echipei de tineret și ale 
formației de juniori, care 
va participa la turneul 
U.E.F.A.

*



ORIENTUL APROPIAT
• Declarafia președintelui Consiliului de

Securitate • Demisia reprezentantului

irakian la O.N.U

• PREȘEDINTELE Consiliu
lui de Securitate pe luna în 
curs, Max Jakobson (Finlanda), 
a declarat că marile puteri mem
bre ale Consiliului de Securitate 
vor începe „foarte curind" con
sultările cu privire la modul 
cum să se pună capăt conflictu
lui din Orientul Mijlociu.

O precizare în legătură cu or
ganizarea acestor consultări este 
așteptată după reuniunea de 
simbătă a Consiliului național al 
securității S.U.A. la care pre
ședintele Nixon va discuta cu 
principalii săi consilieri situația 
din Orientul Mijlociu și diver
sele propuneri inclusiv aceea 
făcută de Franța, pentru găsirea 
unei soluții de rezolvare a actu
alului conflict arabo-israelian. 
Jakobson a anticipat chiar even
tualitatea unei reuniunii a Con
siliului de Securitate a! O.N.U. 
care să stabilească măsurile me
nite să ducă la aplicarea rezolu
ției din 22 noiembrie 1967 a 
acestui forum. Președintele Con
siliului de Securitate a declarat 
că un rol important în cadrul 
consultărilor marilor puteri pri- 

soluționarea conflictului

arabo-israelian îl joacă și Gun
nar Jarring, trimisul special al 
secretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat „Acesta, a 
spus Jakobson, se află deja la 
New York și așteaptă desfășu
rarea evenimentelor.

• AGENȚIA France Presse, 
citind surse diplomatice ale 
O.N.U.. relatează că reprezen
tantul permanent al Irakului la 
O.N.U.. Adnan Pachachi, și-a 
prezentat demisia, ca urmare a 
dezacordului asupra politicii 
guvernului său.

• ZIARUL „New York Times'* 
publică un apel al organizației 
„Americani pentru o pace per
manentă în Orientul Mijlociu**, 
prin care președintele Richard 
Nixon este chemat să facă uz 
de influenta S.U.A. pentru ca 
părțile aflate în conflict în a- 
ceastă zonă să renunțe la folo
sirea armelor ți să rezolve pro
blemele divergente la masa tra
tativelor. In apel se respinge 
ideea „unei păci impuse" și se 
subliniază că numai prin acor
dul părților se poate ajunge 
o pace reală si permanentă.

R. D. VIETNAM. La filaiura Uzinelor textile „8 Martie" activita 
tea productivă se desfășoară într-un ritm susținut

Declarația-program a
guvernului R. S. Cehoslovace

ARESTĂRI ÎN INDONEZIATHANT LA LONDRA

I

In capitala K.A.l. 
încheiat lucrările celui de-al 
patrulea Congres ai Confe
derației Internaționale a 
Sindicatelor Arabe. La con
gres au participat ca invitafi 
reprezentant! ai organizații
lor sindicale din Asia, Afri
ca, Europa și America Lati
nă, precum și reprezentanți 
ai unor organizații sindicale 
internaționale. Din România, 
la Congres a luat parte o 
delegație a Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor condusă dc to
varășul Constantin Drăgan, 
prim - vicepreședinte al
U.G.S.R. In cuvîntul de sa
lut adresat participantilor 
la Congres, tovarășul Con
stantin Drăgan a evidențiat 
relațiile de prietenie existen
te între U.G.S.R. și organiza
țiile sindicale din lumea a- 
rabă.

vizită oficială la Lon- 
va avea întrevederi

în

PROIECTELE LUI NIXON

• SECRETARUL GENERAL 
al O.N.U. U Thant, va efectua 
simbătă o 
dra, unde
cu ministrul de externe al An
gliei, Michael Stewart. Surse au
torizate britanice, citate de a- 
genția France Presse, mențio
nează că în centrul întrevederi
lor dintre U.Thant și Stewart fi
gurează situația din Orientul 
Apropiat.

De Ia Londra, secretarul ge
neral al O.N.U., U.Thant, va ple
ca Ia Addis Abeba pentru a par
ticipa Ia reuniunea Comisiei E- 
conomice a O.N.U. pentru A- 
frica.

• AGENȚIA FRANCE PRES
SE reluînd o știre transmisă de 
Antara. informează că autorită
țile militare indoneziene au a- 
restat în insula Sumatra 150 de 
persoane, sub învinuirea că „au 
desfășurat activitate comunis
tă". Aceste noi arestări au fost 
anunțate de generalul Widodo 
în cadrul unei cuvîntări ținută 
la școala militară din Pekan- 
baru.
• UN GRAV ACCIDENT de 

cale ferată s-a produs vineri 
dimineața în statia Herend din 
vestul Ungariei, cînd expresul 
Szombathely — Budapesta s-a 
ciocnit cu un tren de marfă a- 
flat în statie, anunță agenția 
M.T.I. Accidentul s-a soldat cu 
9 morti și cu 67 de răniți, din
tre care 30 în stare gravă. Se 
fac cercetări în legătură cu cau
zele acestei catastrofe.

• JOI a încetat din viață, 
vîrstă de 75 de ani, Allen Dul
les, fostul director al Agenției 
Centrale de Investigații a S.U.A. 
(C I.A.). El a ocupat acest post 
între anii 1953 și 1961, fiind în
locuit după eșecul tentativei de 
invazie a Cubei.

Statistică tragică

• HARLAND CLEVELAND, 
ambasadorul S.U.A. pe lingă 
Consiliul reprezentanților per
manent ai N.A.T.O., a deolarat 
că președintele Nixon nu inten
ționează, deocamdată, să invite 
pe șefii guvernelor țărilor mem
bre ale blocului Atlanticului de 
nord cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de la crearea N.A.T.O.

De altfel. în capitala S.U.A,, 
atașatul de presă al Casei Albe, 
Herbert Klein, a făcut cunoscut 
cu prilejul unei conferințe de 
presă că Richard Nixon inten
ționează în următoarele luni să 
facă un turneu în străinătate în 
cursul căruia va conferi cu șe
fii de state și guverne ale țărilor 
membre ale N.A.T.O.

• IN AULA Băncii de econo- 
nomii din orașul finlandez 
Hameenlinna, a avut Ioc deschi
derea expoziției „Peisaje și ti
puri din Republica Socialistă 
România**, organizată de Asocia
ția de prietenie Finlanda-Româ- 
nia.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de deputatul Jugo Ten- 
hiala.

S.U.A. Recruții americani au primit măști de protecție împotriva 
microbului gripei „Hong-Kong"

• INTR-UN RAPORT al 
Organizației mondiale a Să
nătății (O.M.S.), publicat la 
Geneva, se arată că, în lume, 
la fiecare două minute și ju
mătate o persoană își pierde 
viața într-un accident de au
tomobil. Numai 20 la sută 
din aceste accidente sînt în- 
timplătoare, 80 la sută dintre 
ele datorîndu-se greșelilor de 
circulație. Pe de altă parte 
s-a stabilit că 
accidente sînt 
conducerii în stare de ebrie-

46 la sută din 
o urmare a

FRAGA 31 (Agerpres). — A- 
genția C.T.K. anunță că Oldrich 
Cernik, președintele Consiliului 
de Miniștri, a prezentat Adunării 
Federale Declarația-program a 
guvernului R, S, Cehoslovace. In 
declarație sînt înfățișate măsurile 
preconizate de guvern în dome
niul legislativ, al politicii econo
mice, politicii externe, apărării, 
precum și formele și metodele de 
activitate ale guvernului. Princi
piile suveranității, neamestecului, 
colaborării reciproc avantajoase, 
respectarea relațiilor bazate pe e- 
galitate în drepturi și pe integri
tatea teritorială sînt principiile de 
bază de la care vor porni efortu
rile noastre — a spus Cernik.

Guvernul R. S. Cehoslovace va 
acționa în direcția transformării 
treptate a economiei țării într-o 
economie modernă cu o structură 
adecvată, corespunzătoare condi
țiilor noastre, a declarat premie
rul cehoslovac. în cursul acestui 
an vor fi elaborate documentele 
cincinalului pe perioada pînă în 
1975, care vor include programul 
de restabilire a echilibrului eco
nomic, concepția dezvoltării în 
continuare a economiei cehoslova
ce, inclusiv modificările structu
rale.

Guvernul cehoslovac va înfăp
tui o politică externă activă și cu 
inițiative care să corespundă în 
cel mai înalt grad atît intereselor 
și nevoilor noastre naționale, cît 
și obligațiilor internaționale — a 
spus premierul cehoslovac. Te
melia sigură a politicii externe 
cehoslovace este alianța și cola
borarea de nezdruncinat cu 
U.R.S.S. și cu celelalte țări socia
liste de care sîntem legați prin 
comunitatea intereselor de clasă și 
prin țeluri comune — a spus 
Cernik. în spiritul declarației gu
vernamentale din 13 septembrie 
1968, guvernul acordă o mare a- 
tenție normalizării treptate și res
tabilirii relațiilor bazate pe încre
derea reciprocă cu țările socialis
te, și în primul rînd cu U.R.S.S., 
în vederea înlăturării piedicilor 
ridicate de evenimentele din au
gust trecut în relațiile dintre R.S. 
Cehoslovacă și cinci țări membre 
ale Tratatului de la Varșovia. De
clarația guvernamentală constată 
că în această direcție există încă 
de pe acum o serie de rezultate 
în domeniul contactelor politice 
cu U.R.S.S. și alte țări socialiste, 
în domeniul colaborării economi
ce și comerciale și în unele sec
toare ale schimburilor culturale 
și tehnico-științifice.

După ce relevă că factorul prin
cipal de stabilizare în Europa 
este, după părerea guvernului 
cehoslovac, respectarea și recu
noașterea realităților postbelice,

inclusiv existența celor două state 
germane și a frontierelor existen
te, în Declarație se subliniază că 
și în viitor guvernul cehoslovac 
va porni de la posibilitatea nor
malizării relațiilor dintre R.S. Ce
hoslovacă și R. F. a Germaniei, 
pe baza premiselor pe care R. F. 
a Germaniei ar trebui să le cre
eze în această direcție, inclusiv 
recunoașterea nevalabilității de la 
bun început a acordului de la 
Miinehen.

In încheierea Declarației-pro- 
gram se arată că guvernul R. S. 
Cehoslovace este ferm hotărît să 
continue calea deschisă în ianua
rie 1968, să urmărească cu per
severență normalizarea vieții so
cietății și să creeze condiții pen
tru asigurarea unui ritm de mun
că normal și eficient în toate 
sectoarele de activitate din R. S. 
Cehoslovacă.

★
în urma dezbaterilor, depută

ții Adunării Federale și-au ex
primat acordul cu Declarația- 
program a guvernului R. S. 
Cehoslovace prezentată de Ol
drich Cernik, și au acordat votul 
de încredere noului guvern fe
deral. Adunarea Federală a adop
tat, de asemenea, legea cu pri
vire la constituirea. Consiliului de 
apărare ral R. S. Cehoslovace.

în încheierea lucrărilor sesiunii 
comune a celor două camere ale 
Adunării Federale a luat cuvîn
tul Peter Colotka, președintele 
Adunării Federale, forul legisla
tiv suprem al R. S. Cehoslovace.

Desființarea barierelor va
male între „cei șase** și 
crearea piețil agricole co

mune, nu numai că n-au rezol
vat problemele stringente ale 
C.E.E., dar în contextul creș
terii concurentei între mono
poluri pe plan mondial, au dus 
la o accentuare a disensiunilor 
între membrii acestui organism, 
atit în raporturile lor interne, 
cît și în raporturile cu celelalte 
țări vest-europene. Unul din 
factorii care au contribuit Ia 
agravarea acestor 
este poziția acestor țări 
fata presiunilor privind 
pcrativle realizării 
unice" în dementul 
rii și tehnologici.

Cuvintarea lui W. Gomulka
VARȘOVIA 31 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în cadrul lucră
rilor Conferinței de partid din 
Voivodatul Katowice. Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., s-a referit pe larg 
la unele probleme ale construc
ției economice în R. P. Polonă. 
El a relevat că volumul pro
ducției industriale a crescut în 
perioada 1966—1968 cu 8.1 la 
sută, față de 7,5 la sută prevă
zută de planul cincinal. Pentru 
aprecierea activității industriei, 
a arătat el, indicele sporului 
producției este încă insuficient. 
Vorbitorul a relevat că ritmul 
mediu anual de creștere a pro
ductivității muncii în industrie 
a fost în perioada 1966—1968 de 
4,3. față de 4,6 cit era prevă
zut în plan.

Neîndeplinirea 
plan 
după 
tă a 
peste 
nul cincinal. De aici rezultă că 
sporul relativ mare al produc
ției industriale a fost realizat 
pe calea creșterii numărului sa- 
lariatilor, ceea ce demonstrează 
— a ispus W. Gomulka — că în 
primii ani ai cincinalului in
dustria si întreaga economie 
națională poloneză au continuat 
să se dezvolte în mare parte 
extensiv. El a subliniat că po
sibilitățile unei astfel de dez
voltări sînt reduse.

Analizînd problemele legate 
de creșterea numărului salaria- 
tilor, vorbitorul a subliniat că 
în anii precedenti s-a pus ac
cent pe asigurarea de noi locuri 
de muncă. A existat pericolul 
ca în Polonia să apară greutăți 
cu încadrarea în producție a 
tineretului. Calculele referitoare 
Ia forța de muncă nu au fost 
însă tocmai reale și de aceea

sarcinilor de 
în acest domeniu a atras 
sine creșterea nejustifica- 
numărului de salariati. 
numărul stabilit prin pla-

modul extensiv de dezvoltare 
a economiei aduce tot mai pu
ține rezultate. Cu toate acestea, 
în practica întreprinderilor con
tinuă să existe tendința de spo
rire a numărului salariaților. Nu 
trebuie să uităm că intensifi
carea economiei devine condiția 
de bază a dezvoltării ei și tre
buie să faceim totul pentru a 
dezvolta și accelera acest pro
ces.

Vorbitorul a subliniat, că deși 
au fost obținute rezultate pozi
tive în industrie și agricultură, 
fiind date în exploatare unele 
obiective economice importante, 
totuși continuă, să’ rămînă neso- 
lutionată accelerarea procesului 
investițiilor. Această problemă 
este atît de serioasă, îneît va 
trebui probabil să fie reexami
nată la următoarea plenară a 
C.C. al P.M.U.P. — a declarat 
vorbitorul.

Referindu-se la unele proble
me ale comerțului exterior. W. 
Gomulka a arătat că exportul 
în țările socialiste a crescut 
anul trecut cu 16,6 la sută, în 
timp ce importul din aceste 
țări a crescut numai cu 6,1 la 
sută. La sfîrșitul anului 1968 
Polonia a realizat un sold activ 
în schimbul de 
rile socialiste, 
arată comerțul 
mea capitalistă 
Gomulka. Anul 
polonez în țările capitaliste a 
crescut doar cu 7,2 la sută, în 
timp ce importul din aceste țări 
a crescut cu 12,6 la sută. A- 
cest fenomen este nefavorabil. 
Partea cea mai slabă a comer
țului extern polonez în anul 
trecut a fost neîndeplinirea sar
cinilor de export către tarile 
capitaliste. în timp ce planul 
de import din aceste țări a fost 
depășit.

• LA TEATRUL STUDEN
ȚESC din orașul finlandez 
Turku a avut loc premiera 
piesei „Nu sînt turnul Eiffel" 
de Ecaterina Oproiu. Piesa a 
fost primită cu multă căldură 
de publicul spectator. Presa 
locală, precum și mai multe 
ziare din Helsinki au publi
cat cronici elogioase, atît cu 
privire la piesă, cît și la 
punerea în scenă și interpre
tarea ei.

• SPECIALIȘTII din Los 
Angeles au realizat un rinichi 
artificial portabil, de mărimea 
unui mic televizor. Aparatele 
de acest gen existente pînă în 
prezent erau de mărimea unui 
frigider și instalarea lor necesi
ta un echipament special. Noile 
aparate sint. totodată, cu 10—20 
la sută mai ieftine. Ele servesc 
la efectuarea operațiilor de ri
nichi în cazuri urgente.

• DUPĂ o îndelungată dezba
tere asupra declaratiei-program 
a noului guvern libanez, prezidat 
de Rashid Karame. parlamentul 
a acordat joi seara investitura a- 
cestui cabinet, cu 60 de voturi 
pentru, 30 contra și 9 abțineri

AU PREFERAT... NUIAUA

I

divergente 
în 

im- 
,.Europei 
cercetă- 
Decala- 

jui țărilor vest-europene in a- 
cest sectof, a determinat insis
tențe din ce în ce mai mari ale 
promotorilor „integrării", aceș
tia susținind că „integrarea", ar 
fi unica soluție pentru a putea 
face față concurenței unor țări 
ca S.U.A. și chiar Japonia.

în realitate, temerea tarilor 
vest-europene în ce privește ră- 
mînerea în urmă pe plan tehno
logic este generată în condițiile 
actuale de eventualitatea unei 
dependente tehnice fată de A- 
merica, dependență care le-ar 
condamna la o economie de 
„mina a doua**, de natură să le 
constringă la cumpărarea de 
peste Atlantic a rezultatelor de 
care au nevoie din domeniul 
cercetării. Pornind dc Ia avan
sul S.U.A. în ce privește cerce-

le implică, și randamentul com4 
petitivității la nivelul produse
lor. Dar, majoritatea țărilor 
vest-europene înclină balanța 
către necesitatea creării unor 
astfel de întreprinderi de mari 
dimensiuni Ia nivel național, și 
stimularea impulsului competi
tiv al întreprinderilor mici si 
mijlocii. Jcan-ClaUde Morand, 
de la Facultatea de drept și 
științe economice din Nancy 
consideră că, dacă in general 
micile întreprinderi fac cu greu 
față costului ridicat al cerce
tării in general, in sectoarele 
privind chimia, electronica și 
altele de aceiași gen, ele prezintă 
un procent de cercetare-dezvol- 
tare în raport cu cifra de a- 
i'aceri, superior celui marilor în
treprinderi. Pe de altă parte, 
intreprinderile mici și mijlocii 
nu au de suportat întotdeauna 
costurile ridicate ale dezvol
tării, pentru că nu au de rezol
vat problemele seriilor mari dc 
produse. Ele iși înnoiesc gama 
răspunzînd doar unor cereri 
ferme ale clienților lor ș.a.m.d.

Mai evidente apar însă di
vergențele țărilor comunitare în 
cazul EURATOM-ului, ce tre
buia să reprezinte in final una 
din „imaginile sectoriale ale 
Europei integrate" în domeniul 
industriei reactoarelor (prin pu
nerea în comun a resurselor de 
uraniu și material fisionabil, a 
tehnologiilor și personalului de 
specialitate). Interesată să-și 
apere filiera sa de uraniu na
tural, Franța a opus primul

DECALAJUL TEHNOLOGIC
SI REACȚII VEST-EUROPENE
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Declarația M.A.E.•>

al R. 0. Vietnam

Londra cumpără...
insule

HANOI 31 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care condamna 
guvernul S.U.A. pentru continua
rea bombardamentelor asupra u- 
nor zone ale țării. Deși Statele 
Unite au declarat că încetează 
bombardamentele asupra terito
riului R. D. Vietnam, se arată 
în declarație, aviația americană 
continuă să întreprindă raiduri 
asupra unor zone din Vietnamul 
de nord. Astfel, la 26 ianuarie, 
două bombardiere strategice a- 
mericane de tipul „B-52“ au 
bombardat mai multe puncte 
populate din provincia Quang 
Binli, situată în sudul R. D. Viet
nam.

Guvernul R. D. Vietnam, se 
subliniază în declarație, condam
nă cu hotărîre aceste acte crimi
nale ale aviației americane și cere 
ca guvernul S.U.A. să pună capăt 
acțiunilor agresive în Vietnam, să 
înceteze definitiv actele de încăl
care a suveranității și securității 
R. D. Vietnam, să retragă toate 
trupele sale și ale aliaților săi din 
Vietnamul de sud și să lase po
porul vietnamez să-și rezolve sin- 

i a-gur treburile sale interne fără 
mestecul din afară.

tarea și tehnologia, țările 
Europei Occidentale se văd 
confruntate de la început cu 
comparația volumului cheltuie
lilor pentru cercetare și dezvol
tare și cu nivelul cunoștințelor 
tehnologice care le situează pe 
o poziție de 6—7 ori inferioară 
față de partenerul american.

Decalajul nu se reflectă, de
sigur, numai in volumul chel
tuielilor pentru cercetare-dez- 
voltarc, ci și în diferența dc po
tențial economic și dimensiu
nile întreprinderilor angajate 
pe plan concurențial. Este su
ficient să amintim că primele 
10 întreprinderi franceze, sini 
de zece ori mai mici decît pri
mele 10 americane, iar din cele 
peste 200 întreprinderi capita
liste cu o cifră de afaceri de
pășind 500 milioane dolari, mai 
mult dc jumătate sint ameri
cane. Ar mai fi de amintit că 
primele cinci întreprinderi in
dustriale din S.U.A., 
pentru cercetare și 
mai mult 
Europei vestice, 
gură, ca 
exemplu, 
fondurilor 
scop de toate societățile fran
ceze din sectorul chimiei. Inter
dependența dintre concentrarea 
capitalului și a producției și 
creșterea nivelului tehnic este 
evidentă, însă tot atît de evident 
este faptul că soluția nu ne
cesită „concentrări supranațio- 
nale" cum propovăduiesc adep- 
ții „integrării" în C.E.E. Po
trivit acestora din urmă, singura 
replică ce poate fi dată Statelor 
Unite, ar fi „integrarea**. Numai 

vest-europene

cheltuiesc 
dezvoltară 
ansamblul 
una sin- 
Oil“ de 

totalul

decît : 
iar 

„Standard 
însumează 
destinate aceluiași

mărfuri cu tă- 
Cu totul altfel 
Poloniei cu lu- 
— a spus W. 

trecut, exportul

• VICTOR GRAY, director al 
liceului mixt din orașul Milnth- 
orne. a făcut cunoscut că inten
ționează să suprime în școală 
bătaia cu nuiaua. Aflînd de 
această hotărîre. o delegație a 
elevilor s-a prezentat la cabi
netul directorului, adueîndu-i 
Ia cunoștință, spre surprinderea 
sa, că elevii au votat pentru 
menținerea acestei pedepse.

Bătaia cu nuiaua a dispărut în 
cea mai mare parte a școlilor 
britanice. Folosirea acestei „co
recții" este lăsată însă ia discre
ția directorilor de școală.

Marea Britanie s-a îmbogățit cu noi teritorii. Știrea a fost con
firmată în Camera Comunelor de ministrul britanic al apără
rii care a anunțat că după tratative care au durat aproape doi 
ani, Anglia a achiziționat pentru o sumă de circa 1,5 milioane 
lire sterline o serie dc atoli din Oceanul Indian.

Este vorba de micile insule Deroclies (situate la sud de Sey
chelles), Farquar (situată la nord de Madagascar) care au apar
ținut unor persoane particulare, precum și de un grup de 
cinci insulițe alcătuind arhipelagul Chagos care a aparținut 
pînă acum unei societăți pe acțiuni care se ocupă cu turismul. 
Tranzacția fiind patronată de ministrul englez al apărării, mobi
lul ei era ușor de sesizat. Deși autoritățile britanice de resort au 
fost zgîrcite cu amănuntele, la Londra se știe de multă vreme 
că forurile militare engleze intenționează să construiască pe a- 
ceste insulițe, în colaborare cu Statele Unite „posturi de tran
zit** adică mari „aeroporturi de escală" pentru aviația militară.

Știrea despre definitivarea tranzacției britanice în Oceanul 
Indian survine la numai citeva săptămini după ce a devenit cu
noscută o altă componentă a proiectelor bazelor militare anglo- 
amcricane în zona amintită. Presa americană releva, citind 
surse din Pentagon, că S.U.A. vor construi în colaborare cu 
Marea Britanie o puternică bază aeriană pe atolul Diego Garcia 
și că, in acest sens, se desfășoară negocieri „pentru achizițio
nare" cu proprietarii, o societate olandeză care se ocupă cu pes
cuitul oceanic.

Chestiunea folosirii în comun de către Marea Britanie și Sta
tele Unite, în scopuri militare, a atolilor din Oceanul Indian a 
fost examinată pentru prima oară (așa cum au dezvăluit unele 
ziare americane) in urmă cu aproape opt ani. Ea a fost urgen
tată pe măsura abandonării de către Londra a bazelor militare 
de ia Singapore și Aden. Cu sprijinul Statelor Unite și în co
laborare strînsă cu Washingtonul se desfășoară ceea ce NEW 
YORK TIMES denumea zilele trecute „mutarea bazelor brita
nice spre Oceanul Indian din cauza deprecierii vechii zone stra
tegice, amenințată de furtunile din Orientul Mijlociu".

Această „mutare" trebuie, desigur, privită in conexiune cu 
manevrele insistente pe care Statele Unite le-au desfășurat în 
ultima perioadă in zona Oceanului Indian. Amiralul Eastold a 
vizitat în decursul primei jumătăți a anului trecut principalele 
insule din această zonă. Au fost remarcate, totodată, încercă
rile S.U.A. de a-și întări „prezenta" și influența în Madagascar. 
O întreagă suită de specialiști și militari americani au vizitat 
anul trecut Republica Malgașă. In noiembrie trecut. Washing
tonul a acordat Republicii Malgașe tin ajutor de 14 milioane do
lari pentru dezvoltarea rețelei de telecomunicații (al treilea aju
tor nerambursabil in ultimii doi ani). Cit despre celelalte insule 
de dimensiuni importante, s-au semnalat vizite tăcute in Statele 
Unite de personalități guvernamentale în insulele Mauritius și 
Seychelles ca și vizita de „studiu" efectuată în Seychelles de o 
misiune militară americană. Revista TIME, bine introdusă in 
cercurile militare americane, ne facilitează o mai exactă apre
ciere a substratului și obiectivelor interesului crescind pe care 
Washingtonul il acordă Oceanului Indian. „A obține controlul 
Oceanului Indian — scrie TIME — ar însemna pentru America 
un control ferm asupra celor două rute maritime de maximă 
valoare în spațiul afro-asiatic : una de la Marea Roșie la Pa
cific și cealaltă de la Atlantic la insăși Oceanul Indian".

Cum era însă de 
gitimă împotrivire, 
zona vizitată. Luind 
externe al Indiei a 
să sporească tensiunea in regiunea Oceanului Indian". De altfel, 
India a inițiat la O.N.U. o acțiune pentru „preintimpinarea sta
bilirii de instalații militare în Oceanul Indian".

Proiectele privind implantarea de baze militare americane și 
britanice in zona Oceanului Indian, implică, lucru ușor de se
sizat, un pericol real pentru pacea unei vaste regiuni a lumii.

așteptat, asemenea manevre stîrnesc o le- 
în primul rind, din partea popoarelor din 
cuvintul în parlamentul indian, ministrul de 
arătat că „crearea de baze militare riscă

E. R.

Wilson la
Washington?

Din surse autorizate londone
ze. citate de agenția U.P.I., se 
afirmă că guvernele S.U.A. și 
Marii Britanii continuă discuții
le în vederea unei eventuale 
vizite Ia Washington a primu
lui ministru Harold Wilson. Tot
odată a fost dezmințită știrea 
potrivit căreia data vizitei Iui 
Wilson în S.U.A. ar fi fost deja 

pentru sfîrșitul luniistabilită 
februarie. S-a precizat că posi
bilitatea :
Wilson și Nixon a fost discutată 
in mod oficial pentru prima 
oară, săptămina trecută cu pri
lejul unei întrevederi între am
basadorul britanic la Washing
ton și secretarul 
S.U.A.

unei întîlniri între

că, multe țări 
resping presiunile promotorilor 
„integrării". Ele 
te să-și apere autonomia, con- 
siderind inițiativele integrațio- 
niste drept un atentat la suve
ranitatea lor națională. Exem
plul Franței care s-a opus nu 
de mult planului societății itali
ene „Fiat" de a obține o par
ticipare mare la firma „Citriien*- 
nu este singurul. Germania Fe
derală a reușit și ea să-și sal
veze industria sa petrolieră de 

cu Franța. Nici
Belgia la rindul său nu-și ma
nifestă entuziasmul pentru a- 
semenea „soluții". Incontestabil 
că intreprinderile mari sînt a- 
vantajate pe frontul concuren
ței, în ceea ce privește costul 
global al cercetării (atit în do
meniul cercetării fundamentale, 
cit și în cel al cercetării aplica
tive), precum și în ceea ce pri
vește riscurile pe care aceasta

un „mariaj**

sînt hotărî-

veto programului comun al 
EURATOM-ului, urmată dc 
R.F.G. și apoi și de altele. In 
fața acestei situații, EURATOM 
a trecut la un compromis prin 
asocierea sa la diferitele pro
grame naționale. Rezultatul u- 
nei asemenea politici a fost de-a- 
dreptul dezastruos, eșuind cu 
programe duble de cercetare, cu 
risipă de energie și de fonduri. 
Cit privește Agenția specială 
creată în scopul reglementării 
aprovizionărilor cu uraniu în 
cadrul acestui organism (juridi- 
cește proprietara de drept a 
tuturor materiilor nucleare și 
singura autorizată cu contrac
tarea achizițiilor și repartizarea 
disponibilităților între diferitele 
țări, aceasta s-a văzut pur și 
simplu ignorată, țările membre 
aprovizionîndu-se direct din ex
terior, de preferință din S.U.A. 
Controversele sint însă și mai 

vorba 
Ero

de e-
accentuate cînd este 
de operațiile concrete, 
blema reactorilor rapizi, 
xemplu, a suscitat alte luări dc 
poziții, Olanda, Belgia și R.F.G. 
susținînd că în sectorul proto
tipurilor latitudinea alegerile.” 
trebuie să țină cont și de in
dustriile naționale interesate. 
Italia refuzind la rindul 
continuarea colaborării, dac? 
i se asigură garanția paF 
parii sale Ia proiectele in „ 
triale etc. .Dezacord deci pe 
toate cîmpurilc — constata re
cent un corespondent italian — 
și mai cu seamă într-o ramură 
a tehnologiei chemată să con
diționeze de manieră determi
nantă dezvoltarea economică a 
comunității în viitoarele dece
nii"... Compromisul la care s-a 
ajuns in decembrie trecut (după 
multe ședințe cu continuare in 
acest an) în sensul aprobării u- 
nui buget provizoriu de 48 mi
lioane dolari destinat atit pro
gramului comun de cercetaro 
cît și programelor complemen
tare, nu este 
zolvc situația 
organism.

In aceeași 
însă și 
E.L.D.O., 
(din domeniul finanțării, cerce
tării spațiale și nucleare co
mune) care nu mai suscită zxi 
euforia primelor inițiative, fie
care țară căptind să-și rezolve 
problemele mai degrabă prin 
acorduri bilaterale dccit in bloc.

de natură 
precară a

tu 
u 
i- 

.s-

să re- 
acestui

situație se 
alte organisme 
E.S.R.O. și

gaseso 
ca 

C.E.R.N.

stat al
VIORICA BABA

JAPONIA. Aspect de la demonstrația da la Yokosuka împotriva tratatului militar japono- 
american care a avut loc cu ocazia recentei vizite în acest port a portavionului american cu 

propulsie nucleară „Plunger"
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