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CĂLĂTORIA
UNEI INIȚIATIVE

Proletari din toate

fa

îneît ei să poată da 
un ajutor calificat lă
cătușilor. Necesitatea 
realizării ei a fost 
subliniată și în discu-

mea, în strînsă legă
tură cu locul de mun
că al fiecăruia. De 
pildă, cei de la com- 
presoare trebuie

TRIBUNA
ÎNTRECERII
SOCIALISTE

să

de la pompe pe cele 
de acolo ș.ajn.d. La 
aceste cursuri trebuie 
să fie antrenați cei 
mai buni maiștri și in
gineri care să-și în
tocmească din timp 
și cu multă grijă o a- 
devăiată programă 
analitică, conform că
reia să se desfășoare 
pregătirea operatori
lor. Eu mă ofer să fac 
parte din corpul de 
lectori.

! tineretului
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1
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.Cei mai viteji și 
mai drepți dintre 

traci“ (Din legendele și 
tradițiile poporului no
stru)

răspuns la 
noastră

Nu cu mult timp 
în urmă, colectivul 
Combinatului de ce
luloză și hîrtie Brăila 
își prezenta, la aceas
tă rubrică, în ziarul 
din 29 septembrie, 
experiența obținută în 
pregătirea operatori
lor chimiști ca buni 
lăcătuși. Această ini
țiativă a izvorît din 
necesitatea cunoaște
rii de către operatori 
a proceselor fizice ca
re au loc în instalații, 
pentru a putea inter
veni operativ și efica
ce în remedierea u- 
nor defecțiuni simple, 
fără să mai fie nevoie 
de aportul lăcătușilor.

în ce măsură acea
stă experiență reco
mandată ca foarte u- 
tilă prin rezultatele 
obținute a avut ecou 
și în alte 
chimiei ?

Primul 
întrebarea
l-am primit la Com
binatul chimic de la 
Craiova.

— Am citit cu aten
tie cele relatate în 
ziar despre metodele 
folosite de colegii no.- 
ștri de la Brăila pen
tru a forma la opera
torii chimiști depriv 
deri de lăcătuș, 
ne-a spus tovarășul 
Constantin Cotoi, se
cretar al comitetului 
U.T.C. pe combinat. 
Deși instalațiile com
binatului nostru sînt 
oarecum diferite, to
tuși aproape o mie ele 
tineri au aceeași mese
rie ca cei de la Bră
ila. Deci, producția 
ne pune aceleași pro
bleme, avem de rezol
vat aceleași sarcini. 
Așa am ajuns la con
cluzia că experiența 
lor ne poate fi de un 
real folos. De altfel, 
încă acum două luni, 
cînd activitatea orga
nizației U.T.C. a fost 
analizată de comitetul 
de partid, s-a propus 
studierea și aplicarea 
unor măsuri în spriji
nul ridicării calificării 
operatorilor în așa fel

țiile purtate în unele 
adunări generale de 
dare de seamă și ale
geri ale organizațiilor 
de bază U.T.C., des
fășurate recent. Ideea 
organizării unor
cursuri de felul celor 
de la Brăila a apărut 
deci și la noi înainte 
de a citi articolul la 
care m-am referit.

Nu am reușit încă 
să stabilim forma, du
rata, în general modul 
de organizare a aces
tor cursuri. Pentru a- 
ceasta este necesar o 
consultare mai amplă 
cu conducerea combi
natului, cu ingineri, 
șefi de fabrici, cu 
maiștrii, cu oameni 
de specialitate și cu 
o bogată experiență 
care ne pot da cel 
mai bun ajutor.

Am 
tarului 
U.T.C. 
loc la
piniilor celor indicați 
prin răspunderi, com
petență și pricepere. 
Iată părerile interlo
cutorului nostru, nota
te cu atentie și de 
tovarășul Cotoi în 
carnețelul său.

Inginer MIRCEA 
TURTUREANU — 
adjunctul șefului fa
bricii de amoniac: 
Găsesc această iniția
tivă ca foarte bună. 
Pregătirea operatori
lor ca lăcătuși trebuie 
făcută, după părerea

cunoască bine insta
lațiile pe care le con
duc, modul de func
ționare, de întreținere 
și reparare a lor ; cei

MIHAIL
DUMITRESCU 
corespondentul 

„Scinteli tineretului' 
pentru 

regiunea Oltenia

(Continuare 
in pag. a Il-a)
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propus secte- 
comitetului 

să trecem pe 
consultarea o-

Pe planșeul ultimului etaj 
al blocului H2 din cartie
rul Țiglina II -r Galați, 
maistrul Ilie Antonie ex
plică unui grup de con
structori cum se execută 
finisarea la ultimele cote

CITIȚI
pagina Ion Gheorghe

tovarășului
Maurer in Iran
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la noua noastră

Președintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a părăsit joi dimineața Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Iran, unde, la invitația 
primului ministru al acestei țări, Amir Abbas 
Hoveida, va face o vizită între 21 și 25 octom
brie.

Președintele Consiliului de Miniștri este în
soțit de Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior. Alexandru Boabă, minis
trul petrolului, Ștefan Gabor, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al Planifi
cării, Ion Avram, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, și Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului comerțului 
exterior.

Cu. același avion a plecat trimisul extraor
dinar și ministru plenipotențiar al Iranului la 
București, Ahmad Eghbal.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, au fost 
de față tovarășii Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, Gheor
ghe Rădulescu, Iosif Banc, Petre Blajovici, Ia- 
noș Fazekaș, Ilie Verdeț precum și Constanța 
Crăciun și Ilie Murgulescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, 
membri ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de cultură, generali și 
ofițeri superiori.

la Teheran
rubricò

CtMACLUL

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul din Teheran

STUDENȚESC

CRONICA ACTUALITATII
La Palatul Pionierilor din 

Brașov se poate citi următorul 
anunț: „Atenție... I se filmează“. 
Nu I Aici nu se află nici o echi
pă a studiourilor cinematogra
fice sau televiziunii. Aici filmea
ză membrii 
vata roșie“, 
realizează un 
„Brașovul de 
Recent ei au 
artistic de aventuri pe care l-au 
intitulat „Comoara".

cinecluhului „Cra- 
Tineri pasionați, 

nou film intitulat 
ieri și de astăzi", 
terminat un film

De curînd, la Fabrica „Tînă- 
ra Gardă" a început să se a- 
plice o nouă tehnologie de tri- 
cotare și finisare a 
relon voluminoase 
relontex. Bluzele, 
puloverele realizate 
pect plăcut.

Aceasta este o nouă realiza
re a lucrătorilor de Ia Institu
tul de cercetări textile în co
laborare cu specialiști din a- 
ceastă întreprindere.

firelor de 
denumite 
jachetele, 
au un as-

La Brăila începe in toamna 
aceasta construcția unui mare 
grup școlar pentru Uzinele 
„Progresul" din localitate. A- 
cesla va cuprinde 16 săli de 
clasă, ateliere pentru practica 
elevilor etc.

Asemenea spații noi de învă- 
țămînt pentru elevii școlilor pro- 
fesionale și tehnice din indus
tria constructoare de mașini, se 
ailă in construcție in nume
roase alte centre industriale.

în vederea sprijinirii 
regulamentul sublini- 

altele. contribuția pre-

Ministerul Invățâmîntului și C.C. 
al U.T.C. au elaborat recent regu
lamentul de organizare a concursu
lui cultural-artistic al pionierilor și 
elevilor.

Realizat 
concursului, 
ază, printre
țioasă a acestei competiții artistice 
— devenită tradițională în ultimii 
ani — la îmbunătățirea procesului 
instructiv-educativ în școli, la cul
tivarea dragostei elevilor pentru 
muzica de masă și populară.

CRAIOVA (de la cores
pondentul nostru). — La 
21 octombrie Trustul mi
nier Oltenia și-a îndepli
nit planul de producție pe 
10 luni.

Minerii de la Rovinari 
iși mențin locul de frun
tași în întrecere. Reparti
zarea rațională a excava
toarelor în cariera din Bal
ta. Vncheșului, scurtarea 
timpului de staționare a 
mijloacelor de transport 
prin revizuirea lor zilnică 
precum și aplicarea altor 
măsuri tehnice și organiza
torice au făcut ca Exploa
tarea de la Rovinari să ra
porteze ieri un plus de 
producție de 12 7S0 tone 
lignit peste prevederile 
planului, pe 10 luni.

TEHERAN — de la trimișii 
speciali, Valeriu Pop și Nico- 
lae Puicea :

In aceeași zi,, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, și per
soanele oficiale care îl înso
țesc, a sosit la Teheran cu un 
avion special.

In întîmpinarea oaspeților 
români pe aeroportul Meh- 
rabad au venit Amir Ab- 
bas Hoveida, prim-ministru al 
Iranului, dr. G. Rezai, vicepre
ședinte al Consiliului de Mini
ștri, dr. A. Alikhani, ministrul 
economiei, dr. N. Yeganeh, mi
nistru de stat însărcinat cu re
lațiile cu parlamentul, J. Man- 
sur, ministru de stat, D. Gha- 
rid, subsecretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
precum și alte persoane ofi
ciale. Erau prezenți șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice acre
ditați la Teheran. Erau de față, 
de asemenea. Valentin Vlad, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Socialiste 
România în Iran și ceilalți 
membri ai Legației.

Pe aeroport se aflau repre
zentanți ai presei iraniene și 
străine.

Este ora 14. Avionul oficial 
aterizează în fața aerogării.

La coborîrea din avion pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, este salutat călduros 
de Amir Abbas Hoveida, pri
mul ministru al Iranului. Apoi 
președintele Consiliului de Mi
niștri prezintă persoanele care 
îl însoțesc. Primul ministru 
iranian prezintă la rîndul său 
oficialitățile iraniene venite în 
întîmpinarea oaspeților.

Se intonează imnurile de 
stat ale României și Iranului. 
Comandantul companiei de o- 
noare prezintă raportul,, după 
care cei doi prim-miniștri trec 
în revistă compania de onoare.

După ceremonia primirii, 
președintele Consiliului de Mi
niștri și persoanele care îl în
soțesc iau loc în mașinile ofi
ciale, împreună cu primul mi
nistru și celelalte oficialități 
iraniene. Convoiul de mașini, 
însoțit de o escortă de motoci
clisti, se îndreaptă spre reșe
dința rezervată oaspeților.

In după amiaza aceleiași zile, 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, însoțit de Corneliu 
Mănescu și alte persoane ofi
ciale, a făcut o vizită la Pala
tul de marmură al Șahului

Iranului, unde a semnat in 
gistrele Curții imperiale.
După ■ vizita la Palatul 

marmură, oaspeții români 
depus o coroană de flori la

(Continuare în pag. a IV-a)

al Iranului

18,00, președintele 
de Miniștri al Re- 

România.

...Parcă Întreg pămintul, 
cu viața Iul cotidiană, a 
Încăput aici, în camera 
unde-și are sediul cercul 

de geografie
Foto: GR. PREPELIȚA aparate

Cu zimbet sau farà
Cargoul „Deva“ în insulele Canare TEZAURUL

Printre sutele de ra
diograme care sosesc 
la Direcția navigației 
civile „NAVROM“ ne. 
întrerupt, atît ziua cit 
și noaptea, una care 
poartă data zilei de 
19 octombrie 1965 con
firmă sosirea pentru 
prima dată a unei nave 
purtînd 
mânesc 
Palmas 
Canare 
vest.

tricolorul ro- 
în portul Las 
din insulele 
— Africa do 

Este vorba de

cargoul „Deva“ care a 
si început să descarce 
o cantitate de 3 500 
tone ciment. In cursul 
acestui an, alte echi
paje românești au fost 
prezente pentru prima 
oară într-o serie de 
porturi din Ghana. Ja. 
ponia, precum și în 
cele din strîmtoarea 
Malacca.

Flota 
mercială 
prezenta

noastră co- 
își anunță 

pe toate me-

ridianela globului. Pe
trolierul „Ploiești* a- 
vînd o încărcătură de 
peste 18 000 tone, ur- 
mează să ajungă cu
rînd în porturile indie
ne Cohin și Bombay, 
nava „Sulina“ trans
portă geamuri pentru 
Turcia, iar „Mangalia“ 
transportă produse chi
mice și hîrtie pentru 
Republica Arabă Uni
tă.

(Agerpres)

ritm in m nuturi!
După ce au terminat 

tnsămintările de toam
nă și au recoltat po
rumbul de pe aproape 
95 la sută din supra
fața ocupată de acea
stă cultură, lucrătorii 
de pe ogoarele regiunii 
București își concen
trează atenția spre ur
gentarea ritmului de 
executare a arăturilor 
de toamnă, treieratul 
orezului si recoltarea 
sfeclei de zahăr. Pînă 
In prezent tractoriștii

din S.M.T. și din gos
podăriile 
stat 
arat 
cele 
iele 
raioanele
Slobozia, Oltenița, Ur- 
zicerii și Videle.

în zilele de 21 si 22 
octombrie in toată re
giunea București au 
loc ședințe de lucru 
pe zone deservite de 
S.M.T. Ia care partici
pă președinții și ingi-

ale 
peste 
mai 
iiind

agricole de 
regiunii au 
290 000 ha. 
mari supra- 
realizate in
Alexandria.

nerii agronomi din co
operativele agricole de 
producție, mecanizatori 
și specialiști din con
siliile agricole raiona
le. Cu această ocazie 
se analizează calitatea 
Insămlnțărilor de toam
nă și se stabilesc mă
surile concrete pe fie
care unitate in parte 
pentru urgentarea rit
mului de executare a 
arăturilor de toamnă.

(Agerpres)

TIMP

Patada orelor pierdute

Desene de M. CARANFIL

indiferența e aceeași
La Iași, noi n-am avut de rezol

vat nici obținerea unei mutații, 
nici problema repartizării unei 
locuințe, nici achiziționarea unei 
cantități de lemne pentru foc, 
n-am avut nimic de solicitat în 
vreo audiență. Dar, ocupîndu-ne 
de toate acestea în contactul 
nostru cu diierite instituții și ofi
cii publice am cheltuit timpul a 
patru zile, bineînțeles, aseme
nea multora dintre oamenii cu 
care am așteptat la ghișee, nere- 
zolvînd aproape nimic...

In audiență, la audiențe...

1 deea unei audiente ne-a 
fost
gram afișat la intrarea în 
clădirea Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al 
orașului, un program potri
vit căruia, în fiecare zi a 
săptămînii cîte unul dintre 
vicepreședinți, primește 

audiențe „în toate problemele“. La bi
roul de informații am căpătat -pentru a

sugerată de un pro-

doua zi dimineață, bonu.1 nr. 10, la to
varășul vicepreședinte Virgil Vicol.

A fost simplu. După douăzeci de mi
nute de așteptare ne aflam cu bonul în 
mină, în biroul tovarășului Vicol. Am 
aflat ce au solicitat cetățenii dinaintea 
noastră, care este modul de rezolvare 
a cererilor.

La prima vedere totul pare normal. 
Dintre cei înscriși la audiențe n-au ve
nit decît jumătate, iar cei care s-au 
prezentat au fost ascultați cu solicitu
dine și răbdare- și au plecat acasă mul
țumiți. Singurii nemulțumiți am fost 
nói. Pe undeva, toată această organi
zare a audiențelor, are niște fisuri... Și 
iată de ce. Doleanțele cetățenilor sint 
reținute, notate în agende. Se fac pro
misiuni de natură să liniștească solici
tatorul. Dar... iată cazul tovarășei Tin
ca Popa. Ea a solicitat intrarea surorii 
sale în spațiul ei locativ. Problemă apa
rent ușor de rezolvat. Așa i s-a și spus. 
I s-a promis că un inspector al spațiu
lui locativ va face o cercetare la fața 
locului și în funcție de asta, problema 
va fi sau nu rezolvată.

Dar cînd va veni acasă la Tinca Popa

inspectorul de la spațiul locativ ? Asta 
e altă problemă. De notat că, Biroul de 
gospodărie locativă are de cercetat la 
fața locului asemenea dosare care își 
așteaptă rezolvarea de un an de zile. 
Deci este mai ușor să obții o audiență 
și o promisiune la oricare dintre vice
președinții Comitetului executiv decît 
să capeți semnătura lui pe o cerere re
zolvată !

Rezolvînd totul cu mîinlle 
în buzunar...

Noi nu ne-am pierdut mult timp la 
spațiul locativ. Am fost o dată și nu se 
lucra cu publicul, am fost a doua oară 
și de dimineața pînă la amiază am reu
șit să rezolvăm problema... Am stat 
puțin. Alții îpsă sînt siliți să-și chel
tuiască timpul din belșug. Și nu audi
ențele sînt greutatea numărul unu. Ba

La ora
Consiliului 
publicii Socialiste
Ion Gheorghe Maurer, însoțit 
de Corneliu Mănescu, Gheor
ghe Cioară, Alexandru Boabă, 
precum și de Valentin Vlad, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Socialiste 
România la Teheran, a făcut 
o vizită primului ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hovei
da.

Au fost de față D. Gharid, 
subsecretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe, Ah- 
med Eghbal, ministru plenipo
tențiar al Iranului la București 
și alte persoane oficiale ira
niene.

Cu acest prilej, cei doi prim- 
miniștri au avut o convorbire 
cordială.

MIHAI CARANFIL
VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a II-a)

Strugurii recoltați și sortați la 
G.A.S. Leordeni sînt gata de 
expediere spre piețele de des

facere

Foto: AGERPRES



Cei mai viteji și cei mai

drepți dintre traci“
Strămoșii noștri îndepărtați, cei mai vechi 

stăpînitori ai pămînturilor pe care locuim, au 
avut, fără îndoială — așa după cum reiese 
și din istorie și din legendă — nu numai un 
spirit eroic, pe care știau să-l ducă pînă la 
sacrificiu, la vreme de primejdie, ci și alte 
virtuți.

Herodot, numindu-i „cei mai viteji și cei 
mai drepți dintre traci", reflecta, pe lîngă 
propia lui opinie, o părere generală, încetă
țenită în toată lumea antică, bazată pe fapte 
și date reale, verificate 
prejurări.

Pe seama daco-geților 
mai mult de romani și 
greci) a virtuților de care ei dăduseră dova
dă de-a lungul timpurilor și a tradițiilor lor 
s-au răspîndit o mulțime de legende.

Un fapt care îi impresiona pe antici era 
acela că ei sorbeau apă din Dunăre, pe care 
o socoteau sfîntă, înainte de a porni Ia luptă. 
Așa trebue să fi făcut și geții dintre Dunăre 
și Mare, la sosirea lui Darius, după hotărî- 
rea luată de a se împotrivi cu armele cople
șitoarei lui oștiri. Izvoarele antice nu ne dau 
o explicație clară asupra acestei tradiții, însă 
noi sîntem convinși că săvîrșeau gestul a- 
cesta, ca un semn al unității depline ce e- 
xista, în conștiința lor, între ei și elementele 
fundamentale ale naturii, cărora, potrivit cre
dințelor naive, dar nu lipsite de măreție, ale 
acelor vremuri, le solicitau ajutorul, și erau 
siguri că-1 vor primi.

Această credință populară, transmisă din 
generație în generație, prin milenii, ne este 
comunicată artistic de Mihail Eminescu. tot în 
„Scrisoarea III." cind Mircea îi rostește co
tropitorului Baiazid cuvintele :

în numeroase îm-

(daci fiind numiți 
geți în special de

Atîta că Alexandru Macedon, cel intrat și 
in basmele noastre populare, a avut prudenta 
să nu se avinte prea adine în ținuturile geti- 
lor, care se retrăgeau strategic din calea lui 
așteptînd probabil momentul cel mai prielnic 
unui asalt hotărîtor, și, după o neînsemnată 
victorie, cunoscînd desigur și pățania lui 
Darius, s-a grăbit să se înapoieze în aceeași 
zi. Iar o dată ajuns .în lagărul său a adus 
jertfe lui Zeus Mîntuitorul, lui Heracle și 
zeului fluviu Istrul (cum numeau grecii Du
nărea), pentru că-1 ocrotiseră și-l scutiseră 
de pagube în această scurtă dar periculoasă 
expediție.

Insă cea mai grăitoare întîmplare care do-

r

OIN

Si de-acela tot ce mlșcă-n tara asta, rial, 
ramul,

Mi'-e prieten numai mie. Iară fie dușman esfe 
Dușmănit vei ti de toate iăr'a prinde chiar 

de veste
se pare și faptul că 

jor despre daco-geți (ca
Foarte interesau 

tn majoritatea legen 
și în știrile istorice re altminteri), aceștia sînt 
înfățișați, de obicei ca avînd norme extrem 
de sănătoase de existență, fiind și deosebit 
de harnici.

Pămînturile țării noastre apar, în urma a- 
cestei hărnicii, încărcate de holde, vii, livezi, 
pășuni, turme de oi si cirezi de vite, fără a 
mai pune la socoteală stupii sau apele foind 
de pești, și mai ales aurul și argintul scoase 
din mine și care vor atrage mai tîrziu ochii 
și lăcomia Romei, invazia asupra Daciei, și, 
în ultimă esență, romanizarea ei.

Ne vom mulțumi să dăm, în această pri
vință, un singur exemplu, șl anume povesti
rea despre Alexandru Macedon care tre- 
cînd și el Dunărea, ca să poată înainta prin 
ținuturile geților, pe undeva prin preajma Ol
tului, a fost silit să-și pună soldații să culce 
la pămînt, cu sulițele ținute pieziș, holdele 
imense de grîu, dese ca peria și atît de înalte 
că se pierdeau pare-se prin ele caii cu călă
reții lor cu tot.

legendele 
si Miile 
poporului 

nustru
de Alexandru Mltru

vedește de-o potrivă și vitejia și înțelepciu
nea străbunilor noștri, este .aceea a ciocnirii 
dintre regele Lisimah. urmașul lui Alexandru 
Macedon, cu geții, conduși în acea vreme de 
regele Dromihete.

De multă vreme se pare că rîvnea Lisimah 
și nenumărate încercări făcuse el ca să-i 
supună pe goții din Cîmpia Dunării și din Do- 
brogea, să le răpească libertatea laolaltă cu 
toate avuțiile. în sfîrșit, pe la anul 300 î.e.n., 
după unele versiuni, el întemeiază o oștire 
mare, pe care o pune sub conducerea fiului 
său Agatocle. Acesta năvălește peste Dunăre, 
dar în bătălia ce s-a dat, oastea macedoneană 
este zdrobită de geți și Agatocle este luat 
prizonier. Victoria a fost pe cît se crede, atit 
de hotărîtoare, încît, deși trufașul tînăr Aga
tocle rămîne prizonier vreme de opt ani, 
tatăl său, Lisimah nu mai cutează să trimită 
nici o oștire să-l scape. Cel mult, încearcă,

precum arată o versiune a relatării, să-l 
convingă pe Dromihete prin soli, să se îndu
plece și să-i elibereze fiul, făgăduindu-i în 
schimb pacea și restituirea unor teritorii și 
cetăți pe care le răpise geților dobrogeni. 
Dromilete, iubitor de pace și înțelegere se 
învoiește. Dă voie fiului lui Lisimah să se 
întoarcă acasă, 
cărei supărări 
trimite fostului 
prețioase. Dar 
acestui gest. Dimpotrivă, dorința de a stăpîni 
avuțiile geților i se aprinde și mai mult. Căi- 
cîndu-și în picioare făgăduielile, regele mace
donean pregătește o nouă oștire cu mult mai 
puternică decît cea dinainte, și năvălește el 
însuși, în fruntea ei asupra geților.

Mîniați peste măsură de atîta lipsă de cins
te și omenie, geții hotărăsc să-l nimicească 
pe Lisimah. La început se retrag după tac
tica veche, pustiind totul în drumul oștilor 
macedonene. înfometați, însetați și loviți ne
încetat din toate părțile de geți, macedonenii 
sînt pînă la urmă învinși. Lisimah cerșește 
mila și se predă lui Dromihete împreună cu 
toată marea lui oștire. Și într-un convoi 
triumfal, prizonierii sînt duși la Helis, ce
tatea de scaun a regelui, aflată într-un loc 
neprecizat din Cîmpia Dunării.

Poporul get și mai ales oștenii cer ime
diata execuție a celor care le provocaseră 
atîtea stricăciuni. Dar Dromihete, sprijinindu- 
se pe părerile celor mai bătrîni, își convinge 
oștenii că vor avea mai mult de cîștigat 
fiind indulgenți cu cei învinși, și nevărsînd 
sînge fără o absolută necesitate. Oastea se 
lasă convinsă și Dromihete îi invită pe 
Lisimah împreună cu generalii și curtenii 
săi, la un ospăț. Numai că în vreme ce ma
cedonenilor li se servesc bucate alese, în 
talere și cupe de aur, geții înșiși se mulțu
mesc cu o hrană frugală adusă în vase de 
lemn, iar vinul îl sorb, după obicei, din coar
ne de vită.

Dromihete, după cum afirmă legenda, l-a 
întrebat atunci pe regele macedonean Lisimah 
al cui trai îl preferă, pe cel atît de modest 
al geților sau pe cel fastuos, al macedone
nilor. Și, la răspunsul lui Lisimah că mai 
mult îi place traiul macedonenilor, Dromi
hete l-a întrebat mai departe, de ce și-a pă
răsit atunci țara și palatele călcînd pămîntu
rile geților și rîvnind la bunurile lor.

Fabula aceasta, povestită nouă de grecul 
Diodorus, s-ar putea să aibă o bază reală, 
dar e posibil ca să fi fost și împrumutată. 
Fiindcă ea este istorisită și de Herodot, nu
mai că la acesta din urmă eroii ei sînt perșii 
și spartanii din secolul al V-lea î.e.n. Oricum 
ar fi, cu adaosul sau cu lipsa ei, gloria ge- 
ților rămîne aceeași, 
torie, și în legendă 
a rămas neuitată și a

Pacea s-a încheiat, 
ților.ceea ce le răpise în ținutul dintre Du
năre și 
acestei 
propria 
regelui

și, în semn de încetarea ori- 
între geți și macedonieni, îi 
său dușman o sumă de daruri 
Lisimah nu înțelege noblețea

Lecția servită, și în is- 
de ge(i macedonenilor 
ajuns pînă la noi.
Lisimah a înapoiat qe-

Mare. Iar drept garanție a menținerii 
păci, regele macedonean si-a dat pe 
și cea mai dragă fiică a lui de soție 
geților, Dromihete.

Simpozion consacrat 
aniversării a 20 de ani 

de ia Conferința 
Națională a P. C. R.
Joi după-âmiază, în sala de fes

tivități a Muzeului de istorie a 
P.C.R. a avut loc un simpozion 
consacrat aniversării a 20 de ani 
de la Conferința națională a 
P.C.R. Simpozionul a fast oragani- 
zat. de Școala superioară de partid 
„Ștefan Gheorghiu“ și Institutul de 
istorie a partidului de pe lîngă 
C.C. al P.C.R. , /....

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Ion Popescu-Puțuri, mem
bru al C.C. al P.C.R., director al 
Institutului de istorie a partidului.

In continuare, au fost prezenta
te comunicările : „Rolul Conferin
ței naționale a P.C.R. în desăvîrși- 
rea revoluției burghezo-democrati- 
ce și trecerea la revoluția socialis
tă" ț „Politica Partidului Comunist 
Român — program de luptă a po
porului nostru pentru transforma
rea revoluționară a țării“ ; „Indus
trializarea socialistă a țării — ve
rigă centrală a politicii economice 
a partidului“ ; „Ridicarea alianței 
muncitorești-țărănești pe o treaptă 
superioară în etapa actuală de dez
voltare a țării noastre“ ; „Victoria 
deplină și definitivă a socialismu
lui în România. Congresul al IX- 
lea al P.C.R. despre continuarea 
pe o treaptă superioară a procesu
lui de desăvîrșire a construcției 
socialiste“.

IN
La Oradea au avut loc pri

mele manifestări prilejuite de 
aniversarea a 15 ani de activi
tate a Teatrului de păpuși din 
acest oraș. In fața publicului a 
fost prezentat spectacolul „Ce 
o să fie Bondocei“. Cu același 
prilej, la sediul teatrului a fost 
deschisă o expoziție retrospec
tivă care oglindește drumul 
parcurs de această 
Expoziția va fi 
în alte localități 
Crișana.

instituție.- 
prezentată și 
din regiunea

FORMA
Cîteva date referitoare la cei 

15 ani de existență ai teatrului 
relevă prodigioasa sa activita
te : au fost puse în scenă 123 
de piese, jucate în 5 760 de 
spectacole, la care au partici
pat un milion de spectatori.

Aniversarea Teatrului de 
păpuși din Oradea prilejuieș
te în cursul săptămînii o Con
sfătuire la care au fost invi
tați cadre didactice și instruc
tori de păpuși pentru a discu
ta împreună unele aspecte le-

TII
gate de această muncă. Păpu
șarii
tîlni cu formațiile de păpușari 
amatori din mai multe locali
tăți. Totodată, micii spectatori 
se vor întîlni cu scriitorul 
Marcel Breslașu.

★
Renumitul violonist american 

Isaac Stern, unul din cei mai va
loroși, reprezentanți ai artei violo
nistice contemporane, și-a început 
joi seara turneul bucureștean cu 
un recital extraordinar susținut la 
Sala mare a Palatului.

profesioniști se vor în-

Sosirea ministrului 
Afganistanului în 

Republica Socialista 
România

Joi seara a sosit în Capitală 
Mohamed 
ordinar și 
tențiar al 
Republica

La sosire, a fost salutat de 
Dionisie lonescu, ambasador, 
directorul!' Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Aref, trimis extra- 
ministru plenipo- 

Afganistanului în 
Socialistă România.

discutau despre

Foto: O. PLECAN

de dublare

a liniei

Lucrări

Obiectivul aparatului de 
fotografiat i-a surprins pe 
tinerii tinichigii Ion De- 
meter și Ion Aciobăniței, 
din secția capotaj a Uzi
nei „Steagul Roșu“ Bra
șov, ce 
calitatea panourilor late

rale ale cabinei

Lucrările de dublare a liniei fe
rate Barho.ș—Galați și a tunelului 
din această zonă sînt într-un sta
diu avansat. S-a terminat execu
ția terasamentelor, iar pe unele 
porțiuni a început montarea și
nelor.

Această importantă lucrare a o- 
ferit posibilitatea verificării unor 
soluții tehnice avansate originale. 
Săparea în galerie sub protecția 
unui scut metalic acționat de un 
sistem hidraulic de împingere, 
străpungerea tunelului din ambele 
sensuri — sînt cîteva din noile 
metode care au contribuit la. re
ducerea prețului de cost cu 7 000 
lei pe metru, la micșorarea con
siderabilă a consumului de che
restea și la sporirea vitezei zilnice 
de înaintare.

(Agerpres)

Vedere partraid a uzinei de fibre și fire sirrtetioe, Săvineștl
Foto : N. STELORIAN

Primirea la C.C. al P.C.R. a delegației

a primit 
activiști ai 
de tovarășul 
șeful Secției 
a C.C. al

Tovarășul Alexandru Dră- 
ghici, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., secre
tar al C.C. al P.C.R., 
ieri delegația de 
P.S.U.G., condusă 
Karlheinz Schăfer, 
industrie grea
P.S.U.G., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită în 
țara noastră. La primire, care 
a decurs într-o atmosferă cor
dială, tovărășească, au partici
pat tovarășii Dumitru Lazăr, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de sec-

Călătoria unei inițiative
(Urmare din pag. I)

Tovarășul DUMITRU PETRESCU — 
maistru la fabrica de acid azotic : Opera
torii din fabrica de acid azotic participă la 
cursuri de ridicarea calificării oarecum ase
mănătoare cu cele de la Brăila. Noi le-am 
numit „Să ne cunoaștem procesul tehnolo
gic“. Ele dau tinerilor cunoștințe generale 
privind toate locurile de muncă, în așa fel 
încît un operator de la turbocompresoare 
să poată oricînd înlocui, în caz de nevoie, 
pe altul, de pildă, de la ardere și in
vers. Aceste cursuri nu sînt rele. 
Ele rămîn însă oarecum la suprafața lucru
rilor. Dacă operatorii vor primi și cunoș
tințe temeinice, aprofundate de lăcătușe- 
rie, în primul rînd s-ar cîștiga un timp 
prețios la remedierea defecțiunilor, iar ex
ploatarea agregatelor ar fi mai calificată și 
deci, s-ar reduce eventualele defecțiuni ; 
rezultatele generale și finale ar fi mai 
bune. După părerea mea, este necesar ca 
toți operatorii să participe la asemenea 
cursuri. Nu poate fi decît în avantajul lor 
și al fabricii.

Inginer ȘTEFAN GÎRLAȘU — șeful la
boratorului central de automatizare: Mai 
bine de jumătate din operatorii chimiști 
din combinat își exercită această funcție în 
fața tablourilor de comandă urmărind în
tregul proces de producție prin intermediul 
a zeci și sute de aparate de măsură și 
control. Gradul înalt de automatizare a 
tuturor proceselor chimice care au loc în 
instalațiile marelui combinat, cere din par
tea acestor tineri de Ia pupitrele de co
mandă o pregătire temeinică și multilate
rală. în fiecare oră se produc aici mari 
cantități de oxigen, amoniac, acid azotic, 
azotat de amoniu : procesul tehnologic are 
loc continuu și într-un ritm foarte rapid. 
Numai înțelegerea perfectă și promptă a

limbajului fiecărui beculeț de semnalizare, 
a diagramelor trasate de penițele atîtor a- 
parate automate, asigură exploatarea uti
lajelor cu maximum de randament, precum 
și o calitate superioară a produselor.

Nu susțin ca operatorii chimiști să fie 
pregătiți în așa fel încît să devină specia
liști în aparate de măsură și control. Acea
sta ar fi desigur foarte greu. Ei pot fi însă 
ușor de instruit să execute unele operații 
simple, ca de pildă, schimbarea hîrtiei, com
pletarea cernelii, reglarea aparatului la 
punctul zero. Aceste operații sînt făcute în 
prezent numai de cei de la aparate de mă
sură și control. Ei ar putea folosi acest 
timp la lucrările care solicită cu adevărat o 
muncă de înaltă calificare. în laborator 
avem cele mai bune condiții pentru o ase
menea pregătire a operatorilor.

Am prezentat părerile cîtorva din cei cu 
care am discutat, tovarășului inginer IA- 
COB GEOMULEANU — director tehnic 
al combinatului.

— Sînt într-adevăr observații foarte in
teresante, ne-a spus dînsul. Pînă mîine 
vom pune totul la punct. Pe baza acestor 
păreri, vom întocmi un program al desfă
șurării cursurilor.

într-adevăr, a doua zi propunerile inter
locutorilor noștri începuseră să se mate
rializeze. Operatorii chimiști au fost re
partizați pe grupe de studiu în funcție de 
specificul locului de muncă. Cei mai buni 
ingineri și maiștri au primit sarcina să 
stabilească mai întîi ce teme se cer tra
tate și apoi să întocmească planul expuneri
lor teoretice și practice. Fiecare operator 
chimist va participa la aceste cursuri săp- 
tămînale care vor cuprinde expuneri teore
tice și demonstrații practice.

Experiența chimiștilor de la Brăila a gă
sit „teren fertil“ la colegii lor de la 
Craiova*

Cu zimbet sau fără

indiferența
(Urmare din pag. 1)

chiar asta e cel mai ușor de obținut. 
Nu trebuie să te înscrii pe nici o listă, 
nu iei bon de ordine, nu aștepți o 
programare. Aștepți la ușă, la una din
tre uși, pe care scrie că „Tovarășul șef 
al biroului gospodărie locativă, Barbu 
Drăghici, stă de vorbă cu publicul după 
următorul program : luni de la 8 la 10, 
miercuri de la 8 la 10, vineri de la 8 la 
10...“.

Vineri 15 octombrie, la ora 8 ne-am 
așezat la rînd în fața ușii. Ușa s-a des
chis la 8,30 și a rămas deschisă. Din 
pragul ușii, cu mîinile în buzunare, 
șeful spațiului sta de vorbă cu publicul, 
în jumătate de oră, douăzeci de cetățeni 
au plecat „fericiți“. Stînd în pragul 
ușii și discutând cu publicul, tovarășul 
șef revarsă asupra solicitanților rîuri 
de lapte și miere. Cuvinte reverenți- 
oase, zîmbete și numai arareori cîte o 
ușoară enervare. Cu un debit sublim 
curg una după alta promisiunile...

— Știu, ați mai fost aici...
— Vin de două luni mereu...
— Știu, tovarășe, cunosc. De ce să vă 

spun o dată inexactă ? Nu veniți mîine, 
veniți vinerea viitoare...

— Dar știți despre ce e vorba...
— Știu, știu... veniți cînd v-am spus. 

Altcineva ! Dumneavoastră ?
Tovarășul șef are o memorie pe care 

ar invidia-o și cel mai perfecționat cre
ier electronic. Fără, să-și noteze nimic, 
ascultînd cu mîinile în buzunare fel de 
fel de cazuri, el stă de vorbă cu publi
cul și dă termene de rezolvare, cunoaș-

fost

tie la C.C. al P.C.R,, Ion JBucur, 
prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R. A fost de față 
ambasadorul R.D. Germane la 
București, Ewald Moldt.

în cinstea delegației, a
oferită o masă tovărășească, la 
care au participat tovarășii Si- 
mion Bughici, Dumitru Lazăr, 
Ion Bucur, activiști ai C.C. al 
P.C.R.

Seara, ambasadorul R.D.G. la 
București, Ewald Moldt, a orga
nizat o întîlnire prietenească 
cu prilejul vizitei în tara noas
tră a delegației de activiști ai 
P.S.U.G.

înapoierea din R. S. F. Iugoslavia
dogației Uniunii

Joi dimineața s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Bel
grad, delegația Uniunii Tine
retului Comunist, condusă de 
tov. Petru Enache, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., care, la 
invitația Uniunii Tineretului

Tineretului Comunist
Iugoslav, a vizitat R.S.F. Iu
goslavia.

La sosire, în Gara de Nord, 
au fost prezenți tovarășii Ște
fan Bîrlea și Vasile Nicolcioiu, 
secretari ai C.C. al U.T.C., 
membri ai Biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.C.

Scintela 
tineretului

Maratonul
neglijenței

în Capitală s-a desfășurat 
recent etapa raională a con
cursului școlar de tetratlon. 
Competiția, care a avut Un 
pronunțat caracter de masă, a 
reușit să adune la start sute 
și sute de elevi bucureșteni. La 
Stadionul tineretului, de exem
plu, unde au participat școlile 
din raioanele Grivița Roșie, 16 
Februarie și 30 Decembrie, 
și-au disputat întîietatea peste 
500 concurenți.

Stadionul „Constructorul“ 
urma să găzduiască întrecerea 
echipelor școlare din raionul 
N. Bălcescu. Dar întrecerile 
nu au mai avut loc. Motivul ? 
Stadionul avea programate 
meciuri de rugbi și un concurs 
de atletism al elevilor din șco
lile profesionale. Mai există 
însă un motiv. Organizatorii 
au uitat să anunțe ziua con
cursului. Așa se face că unii 
dintre profesorii de educație 
fizică au aflat ocazional de 
concurs și tot... ocazional au 
fost mobilizați și elevii unor 
școli din raion. Urinarea? 
Organizatorii au trebuit 
umble ore în șir împreună cu 
elevii dintr-o parte în 
ta a Bucureștiului... de la 
un stadion la altul, să bată 
la diferite „porți“ ca, în- 
sfîrșit să capete „găzduire“ 
pînă la urmă la Stadionul 
tineretului. Așa se organizea
ză o competiție de atletism re
zervată elevilor ?

Revenind la concursul de pe 
Stadionul tineretului trebuie 
să remarcăm că Școala spor
tivă de elevi nr. 1 ca și 
profesorii de sport din raioa
nele respective, s-au ocupat de 
acest concurs, s-au străduit și, 
în mare parte, au reușit să a- 
sigure participanților condiții 
optime de desfășurare a între
cerilor. S-au semnalat însă și 
unele deficiențe.

Iată despre ce este vorba. 
Dintre cele patru probe : 60 m. 
plat, înălțime, lungime și a- 
runcarea mingei de oină, să
ritura în înălțime a dat multă 
„bătaie de cap“ arbitrilor. Fie
care elev avea dreptul la trei 
încercări pentru fiecare ridi
care a ștachetei, care, conform 
regulamentului, urca din 3 în 
3 centimetri (începînd cu înăl-

e aceeași
te toate cazurile, promite, promite, 
promite...

Pe urmele unor promisiuni
Reproducem acum un scurt interviu 

ad-hoc, cu unul dintre victimele promi
siunilor : inginerul Aurel Petria Păli- 
maru de la întreprinderea „Proletarul“.

— Cînd ați primit prima promisiune?
— în ziua de 14 septembrie, cînd am 

depus toate actele care au constituit 
dosarul meu pentru obținerea unei vize 
de intrare în Iași pe baza unui schimb 
de locuință de la Brașov la Iași. Adică 
am cedat apartamentul din Brașov în 
schimbul unui apartament din acest 
oraș. La Brașov totul s-a rezolvat în 
zece zile. Aici aștept de o... lună. Și... 
sînt aici, la aceste ghișee aproape zilnic 
și mereu primesc promisiuni.

— Și ce se întîmplă de fapt ?
— Știu eu ? Tovarășul inspector Pe- 

trea a fost pe teren, dar încă n-a obți
nut o semnătură...

în alte cazuri promisiunile au date și 
mai vechi. Există dosare care așteaptă 
de un an. Dosarele așteaptă în sertare 
și . oamenii la ghișee... își pierd aici 
timpul liber, ba uneori se învoiesc de 
la servici, sperînd mereu că însfîrșit 
este pentru ultima oară...

Dă-mi traista cu merinde...
...I-a spus omul nevestei, plecînd 

de-acasă cu noaptea în cap.
— Mă duc după lemne!

sa

al-

țimea în jur de 1 m și ajun- 
gînd pînă pe la 1,50 m. Cu- 
noscînd că au fost aproape 500 
de elevi, calculul aproximativ 
al timpului necesar desfășură
rii probei este egal cam cu o 
zi întreagă... E cam mult pen
tru niște elevi care au maxi
mum 14 ani ! La fel s-au pe
trecut lucrurile și La săritura 
în lungime.

Poate 
bele 
zile, 
un singur stadion atletii șco
lari dintr-un 
putut evita 
nală probă
Unii profesori, căutînd, totuși, 
o motivare, afirmau că nu s-a 
scontat pe o asemenea partici
pare. Aceasta insă nu-i o scu
ză, ba dimpotrivă. Este de do
rit ca pe viitor, mâi ales în 
competițiile cu caracter de 
masă, programul concursurilor 
să fie mai judicios întocmit 
și să se conteze tocmai pe o 
asemenea largă participare.

Ce asemenea, socotim că ar 
fi bine ca astfel de concursuri 
să stea mai mult în atenția 
federației de specialitate, de
oarece printre participanți 
există elemente talentate care 
se impun selecției pentru 
sportul de performanță. Un 
singur exemplu : eleva Săvu- 
lica Dumitru (Liceul nr. 25), 
deține din acest concurs per
formanțele : 8,4 sec. pe 60 m. 
4,14 m. lungime, 36 m. la arun
carea mingei de oină și 1,36 m. 
la săritura în înălțime. Evi
dent cifrele sînt promițătoare 
pentru vîrsta ei, 14 ani. Și se 
cuvine de reținut că aceste 
performanțe au fost obținute 
într-o competiție de tetratlon, 
deci la foarte mic interval de 
timp între probe !

că eșalonînd 
oompetiției în 
sau programînd

pro- 
două 

pe

raion, s-ar fi 
această origi- 

de... „maraton".

În urmă cu cîtva timp ziarul 
nostru a publicat articolul 
„Concurs atletic ghicitoare?" 
care semnala și alte deficiențe 
în organizarea 
petiții. Pînă 
primit nici un 
clubul Dinamo 
vățămînt a 
Iar al raionului

‘Un răspuns ar fi totuși, așa 
cum se vede și din articolul 
de fată, faptul că neajunsurile 
în organizarea competițiilor at
letice școlare continuă să se 
manifeste.

acestei 
acum 

răspuns 
și secția 
Sfatului

1

com- 
n-am 
de la 

de în- 
popu-
Mai

S. UNGUREANU

Și in felul acesta, am reușit să nu-mi 
irosesc timpul la depozitul de lemne...

Credeți că pleca la pădure ? Da de 
unde. Se ducea la depozitul nr. 1 al în
treprinderii „Combustibilul“. Acolo 
l-am întîlnit în ziua de 15 octombrie la 
ora 11 dimineața. Ședea pe o buturugă 
și mînca din merindele aduse de acasă;

— Așteptați de mult ?
— De la ora 7 dimineața — ne-a răs

puns tovarășul Ștefan Marțiu. Am stat 
la rînd, am plătit la casierie și acum 
aștept să fiu strigat.

— De către cine ?
— Este aici un funcționar. Apare din 

cînd în cînd printre grămezile de lemne 
și strigă pe cîte cineva. Ne repezim cu 
toții fiindcă nu știm care va fi fericitul 
care a scăpat de așteptare.

— Așa, la întîmplare ?
— Cam așa. Strigă și el pe cine cu

noaște, pe care se nimerește... Dacă mai 
pui la socoteală că nici camioane nu 
sînt destule aștepți aici o zi întreagă...

Pentru tovarășii de la întreprinderea

PE SCURT
• Ieri dimineață a părăsit Ca

pitala pe calea aerului îndreptîh- 
du-se spre Ankara, echipa de fot
bal a tării noastre care va întîlni 
în cadrul preliminariilor campiona
tului mondial de fotbal echipa Tur
ciei. Jocul se va desfășura sîm- 
bătă 23 octombrie la Ankara. în 
primul meci disputat în vară la 
București sportivii români au ob
ținut victoria cu 3—0 (1—0).

Au făcut 
Andrei, M. 
Dan Coe, 
Greavu, V. 
Ghergheli, D. Popescu, 
Dumitriu. I. lonescu, Codreanu, 
Racsi, Nunweiller VI și antrenorii : 
I. Oană, Șt. Covaci și V. Stăne*-

deplasarea jucătorii : 
lonescu, Popa. Motroc, 
Halmăgeanu, Petescu, 
Alexandru, Georgescu, 

Pîrcălab,

cu.

• Cu 4 runde înainte de termi
narea turneului internațional de 
șah de la Subotica, în fruntea cla
samentului se mențin românul Iu- 
liu Szabo și iugoslavul Kozomara 
cu cîte 6 puncte fiecare, urmați 
de Puc și Siness 5 puncte (1). 
Djantar 5 puncte, Tomovici și 
Bradvarevici 4,5 puncte. In 
a 9-a, Szabo a remizat cu 
mara.

La Subotica s-a desfășurat 
concurs fulger cîștigat de bulga
rul Minev cil 16 puncte. Pe locul 
doi s-a 
puncte, 
puncte.

runda 
Kozo-

și un

clasat Bradvarevici 12 
iar pe trei Szabo — 11

• în 
șah de 
a 6 runde conduce maestrul ceho
slovac Kavalek cu 4,5 puncte. Sa- 
histul român Florin Gheorghiu se 
află pe locul 6 cu 3 puncte. în 
runda a 5-a Gheorghiu a remizat 
cu bulgarul Tringov, iar în runda 
a 6-a a împărțit punctul cu 
ghiarul Dely. La turneul de la 
grad participă 14 concurent!.

turneul internațional da 
la Belgrad, după disputarea

ma-
Bel-

din• Pe stadionul Wembley 
Londra în prezența a 65 000 de 
spectatori echipa de fotbal a 
Austriei a produs o mare surpriză, 
învingînd cu scorul de 3—2 (0—1) 
reprezentativa Angliei care se 
pregătește pentru campionatul 
mondial.

• între 25 și 29 octombrie se va 
disputa la București întîlnirea in
ternațională de scrimă între selec
ționatele de tineret ale României șl 
Poloniei.

e Reprezentativa de fotbal a 
Italiei și-a verificat potențialul de 
joc, întîlnind la Bologna formația 
maghiară Honved Budapesta. Fot
baliștii italieni, în vervă deosebită, 
au cîștigat cu scorul de 7—2.

O Selecționata de fț^ai a
U.R.S.S. a susținut la.ParijkufcmecI 
de antrenament cu formațiiJBfade 
Français pe cnțe a fntrBcnt*o'’cu 
scorul de 2—1*0P-O).-

(Agexpr««)

„Combustibilul“ problema pare foarte 
limpede : I.R.T.A. nu asigură numărul 
de zece autocamioane zilnic (lucru con
statat și de noi) căruțașii particulari cer 
suprapreț, iar funcționarii depozitului 
cultivă favoritismul...

Cît despre întreprinderea „Combusti
bilul“, așa cum a rezultat din convor
birea noastră cu conducerea Întreprin
derii, ea e „basma curată“ pentru că 
„nu primește reclamații sorise și deci 
n-are nici o justificare să ia măsuri“.

★
Fie că e vorba de procurarea unei 

cantități de lemne, fie că e vorba de 
obținerea unui act, că stai la lemne, la 
spațiul locativ, la oficiul stării civile, 
sau la oricare alte ghișee, timpul pier
dut este tot atît de irecuperabil. Noi nu 
ne propunem să oferim soluții, am sem
nalat doar cîteva din breșele obișnuite 
prin care se scurg cantități însemnate 
din tezaurul nostru : TIMP. Cîteva... 
Căci mai sînt și altele... aparent mă
runte. De exemplu, timpul omului de 
pe stradă care caută la Iași un telefon 
public (trebuie să parcurgă pentru asta 
distanțe apreciabile) sau timpul vizita
torului, al turistului care în trecere prin 
Iași ar vrea să viziteze numeroasele 
muzee, case memoriale, monumente is
torice și de artă în care lașul e atît de 
bogat. Nimic nu te îndrumă spre ele, 
niciun ghid nu-ți oferă măcar o listă a 
lor dar-mi-te și locul în care să le poți 
găsi și pierzi astfel timpul bîjbîind 
căutînd, întrebînd...

Uneori, deci, timpul nostru liber se 
irosește pentru că se află la dispoziția 
unor instituții sau a unor oameni care 
ar trebui să simtă mai mult răspunde
rea pentru timpul pe care ni-1 irosesc. 
Este o problemă de răspundere morală 
și în același timp de organizare. Aceste 
instituții publice trebuie să studieze 
mereu schimbările survenite în cerin
țele populației și conform cu ele să îm
bunătățească continuu organizarea ser
viciilor de care dispun.



PREFAȚĂ LA NOUA NOASTRĂ RUBRICĂ

O consfătuire de amploarea aceleia a cenaclurilor studen
țești, care a avut loc nu de mult la Sinaia, e un eveniment al 
vieții studențești cu consecințe deosebit de fertile pentru 
activitatea viitoare.

S-au discutat aici probleme de real interes privind crea 
ția studenților, au fost abordate dintr-un unghi critic aspec
te ale muncii în cenacluri precum și cele, să le numim așa, 
ale relațiilor multiple pe care le au sau trebuie să le 
aibă acestea. Desigur, consfătuirea nu a oferit în chip didac
tic soluții definitive tuturor problemelor discutate, dar ea a 
avut darul de a defini, în ansamblu, caracterul și perspecti
vele mișcării literare studențești, servindu-se de ceea ce s-a 
acumulat pînă acum în diverse cenacluri. Astfel, fără a ne 
propune acum să rezumăm suma dezbaterilor, este necesar 
să reamintim : seriozitatea cu care studenții au relevat ana
litic resursele inepuizabile ale realității noastre din care se 
pot inspira în lucrările lor, respectul cu care au vorbit de 
perenitatea exemplară a marilor înaintași ai scrisului româ

nesc care și-au făcut o înaltă datorie din absorbirea în ope
rele lor a caracterului și ideilor epocii în care au scris, ne
cesitatea respectului, concretizat în studiu intens și multila
teral, datorat menirii îndeletnicirilor lor literare, situarea 
muncii de creație desfășurată în cenacluri — cu o cunoscută 
tradiție la noi — pe temeiuri caracterizate de năzuința do- 
bindirii unei tot mai avansate culturi ideologice și estetice 
etc. Participanții la consfătuire au apreciat în unanimitate 
utilitatea unei asemenea acțiuni, și-au manifestat satisfacția 
de a recunoaște în ea prilejul unei rodnice întîlniri, a unui 
schimb de experiență valoros.

Cîteva păreri asupra consfătuirii și a rezultatelor ei publi
căm în pagina de față, dînd cuvîntul unor studenți, membri 
ai cenaclurilor literare, realizînd astfel o prefață la noua ru
brică pe care o inițiază ziarul în scopul promovării creațiilor 
artistice studențești.

Așadar, am adresat cîtorva participanți întrebările :

Gheorghe Pituț:

Perspectiva muncii

organizate
Semnificația acestei 

consfătuiri a cenaclurilor 
studențești depășește 
marginile unui eveni
ment curent studențesc, 
ea înscriindu-se, cred, în 
seria acelor acțiuni pline 
de solicitudine care se 
dedică ia noi promovării 
pe toate căile a spiritului 
creator, în orice dome
niu s-ar manifesta el. In
tr-un asemenea climat 
favorabil dezvoltării apti
tudinilor, consfătuirea de 
la Sinaia marchează a- 
tenția și sprijinul generos 
acordate mișcării artisti
ce studențești care conți
ne germenii unor evoluții 
pline de interes pentru 
arta, literatura noastră. 
Cred că înțelegerii aces
tor semnificații de reală 
însemnătate se datorește 
și nivelul intelectual su
perior la care s-au des
fășurat lucrările ei. Una 
din condițiile succesului 
acestei consfătuiri — pe 
lingă multe altele — a 
fost sinceritatea discuții
lor, lipsa prejudecăților 
în dezbaterea probleme
lor ridicate. Cu aceasta 
vreau să încep răspunsul 
la cea de-a doua între
bare pentru că, dacă la 
o asemenea întîlnire noi 
am discutat cu toată sin
ceritatea problemele care 
ne stau la inimă, în ce
nacluri se pare că ne mai 
lovim de anumite inerții 
inexplicabile. în cenaclul 
facultății de filologie, din 
care fac eu parte, mă 
surprinde uneori tocmai 
tendința unora dintre 
noi, de acoperire afectu
oasă a lucrărilor mai sla
be, de a evita opiniile 
deschise, sincere asupra 
lucrării discutate. Cred 
că e și o proastă sau na
ivă înțelegere a colegia
lității și, uneori, nici 
chiar cadrele didactice 
nu vor să pună pe ni
meni în situații „delica
te“, dezarmante. Pe de 
altă parte, e surprinză
tor să mai constați la un 
cenaclu studențesc și a- 
cesta frecventat de filo
logi, un nivel de a dis
cuta incompatibil cu 
pregătirea pe care ne-o 
asigură o facultate pre

Gheorghe Țăruș:

„Relațiile" cenaclului
Inițiativă ce se cere 

continuată, conferința de 
la Sinaia a creat pre- 
mizele a ceea ce poate 
deveni o tradiție valoroa
să. Socotesc foarte impor
tant că s-au discutat aici
— pe lîngă teme de in
teres comun pentru litera
tura noastră în ansamblu
— aspectele foarte con
crete ale activității cena
clurilor, că s-a analizat 
„practica“ însușită de a- 
cestea

Cenaclul Institutului 
politehnic și-a început 
activitatea, adevărata ac
tivitate, anul trecut. Un 
cenaclu foarte tînăr deci. 
Cel mai important cîștig, 
pînă acum, este faptul că 
discuțiile purtate ajpi au 
dus la îmbogățirea cuno
ștințelor estetice si lite

cum e a noastră. Acest ni
vel de care vorbesc 
reflectă, e limpede, în
suși respectul pe care 
trebuie să-l avem pentru 
încercările noastre și do
meniul dificil în care ni 
le plasăm. Despre ce fel 
de nivel poate fi însă 
vorba cînd, uneori, sîn- 
tem puși în situația de 
a asculta prelegeri șco
lărești despre „Ce este 
poezia“ ș.a.m.d. ?

Pe de altă parte, vreau 
să fiu bine înțeles, noi 
ignorăm prea mult, ne- 
permis de mult, niște a- 
mănunte „banale“ : or
ganizarea ședințelor, pre
gătirea lor etc. Ce în
seamnă de fapt această 
organizare ? A asigura 
unei ședințe de cenaclu 
niște limite de desfășu
rare, cunoscînd — există 
un colectiv de conduce
re 1 — cine vine și de ce 
vine aici. Altfel, se ma
nifestă prea multă tole
ranță, se acceptă tacit, 
sau din comoditate, pre
zențe care nu numai că 
n-au nici un rol, dar, u- 
neori, chiar împiedică 
bunul mers al lucrurilor. 
Eu am sesizat frecvența 
cu care ne vizitează niș
te critici improvizați — 
studenți, bineînțeles — 
nihiliști obscuri, tolerați 
dintr-un soi de amuza
ment boem pe care, să 
fiu sincer, nu-1 gust. Ia
tă cum nivelul de care 
vorbeam e afectat, de în
găduința noastră, de spiri
tul tolerant al colectivului 
de conducere al cenaclu
lui, de politețea conducă
torului ședinței noastre 
de lucru. Și încă ceva. 
Rațiunea cenaclului e de 
a fi un atelier rodnic, în 
care se discută sincer și 
competent. Problemele 
creației noastre reclamă 
însă necesitatea adînci- 
rii studiului de însușire 
a culturii ideologice 
iar în atenția celor ca
re îndrumă, cred, trebu
ie să stea premanent a- 
ceste probleme, găsirea 
modalităților de a le re
zerva locul cuvenit în ac
tivitatea noastră.

rare ale participanților. 
S-au făcut trimiteri la 
texte absolut obligatorii 
pentru a evita diletantis
mul, pentru a insufla res
pectul față de marile, a- 
devăratele valori. Ar fi 
necesar însă, am avea 
mult de cîștigat, dacă 
s-ar stabili contacte, 
schimburi de experiență 
care înlesnesc dezbate
rile, între diferite cena
cluri.

Ce face necesară orga
nizarea susținută a ace
stor legături, „relații“ ale 
cenaclului, e întîi de toa
te experiența noastră li
mitată în care nu s-au 
înscris prea multe împre
jurări semnificative care 
să ne dea posibilitatea să 
cunoaștem direct și apro
fundat viata celor despre 

care vrem să sorietn. De
sigur, fiecare venim cu o 
anumită experiență per
sonală dar redusă la anii 
de școală. Eu propun sta
bilirea unui sistem oiga- 
nizat de legături perma
nente cu întreprinderi și 
cooperative de producție, 
cu anumite colective de 
muncă pentru a le sur

Adrian Păunescu :

Autoritatea se sprijină 

și pe tradiții
Personal am avut, cu 

prilejul consfătuirii de 
la Sinaia, cea mai eloc
ventă confirmare a una
nimității de idealuri pe 
care se întemeiază mun
ca și preocupările noas
tre. Spun aceasta pentru 
că socotesc extrem de 
important, hotărîtor pen
tru evoluția tuturor, a 
poeților, a prozatorilor, a 
resimți într-o asemenea 
împrejurare emoția cău
tărilor animate de ace
eași voință de împlinire 
artistică. Am simțit mai 
bine ca pînă acum, în fe
ricită amploare, un spirit 
de exigență colectivă care 
are darul de a mă îm
pinge la lucru cu seriozi
tate, pentru că, dincolo 
de inevitabila dar ones
ta competiție artistică, 
sînt doar unul din cei 
care rîvnim o rodnică ac
tivitate literară. Cît de e- 
ficientă este consfătuirea 
— un alt motiv pentru 
care o socotesc cu totul 
binevenită — se poate 
înțelege și din faptul că 
studenții, fiind niște cre
atori tineri care își caută 
timbrul propriu și, în 
general, se găsesc în pli
nă etapă de căutări simt 
în mod necesar nevoia u- 
nor confruntări, a schim
burilor de experiență me
nite să și clarifice dar să 
și sesizeze nenumărate as
pecte ale muncii lor arti
stice.

în condițiile pe care le 
avem de a cunoaște des
tul de larg caracteristi
cile evoluției mișcării 
literare mondiale în pre
zent, precum și față de 
numeroasele posibilități 
de informare cu privire la 
acestea este normal ca 
noi să ne obișnuim a se
lecta cu discemămînt va
loarea autentică de pseu- 
dovaloare, sau ceea ce re
prezintă un punct de ve
dere progresist. înaintat, 
de ceea ce e retrograd, 
în contradicție cu idealu
rile noastre. De altfel, 
nici nu e de conceput o 
înmagazinare amorfă de 
date asupra unei litera
turi străine, receptarea 
fără spirit critic judicios, 
ferm, fiind în afara ade
văratei cultivări. Aspecte

1. Cum apreciați consfătuirea din punctul de vedere al eficienței 

pe care o asemenea acțiune trebuie să și-o propună ?

2. Ce observații și sugestii aveți de făcut cu privire la bunul mers 

al activității cenaclului căruia aparțineți ?

prinde mai bine specifi
cul, viața oamenilor, ca
racterul problemelor care 
se ridică acolo. Nu mai 
vorbesc de posibilitatea 
de a colabora cu cercu
rile literare care există 
în unele întreprind»ri, 
utilitatea schimburilor de 
experiență cu acestea.

le formării acestui spirit 
critic cred că trebuie să 
preocupe mai mult cena
clul, pe profesorii și cri
ticii care îndrumă ac
tivitatea lui.

Cînd spun că sînt ne
cesare asemenea consfă
tuiri, dezbateri între cei 
mai tineri creatori, nu o 
fac pornind de la o for
mulă critică generală ca
re asociază tinereții ten
dința inovațiilor iar vîrst- ■ 
niciei temperarea ei. Ino
vația e obligația artistu
lui adevărat de a-și ex
prima contemporanii. Nu 
asta e însă ce vreau să 
subliniez acum. E un 
fapt, o realitate controla
bilă că, inspirați bine ori 
rău, tinerii poeți, proza
tori apelează la un anu
mit mod de a comunica, 
numit îndeobște „formu
lă". Formula de dragul 
formulei, aceea care a- 
cuză o mare capacitate 
mică de a mima pe alții, 
care au altceva de spus, 
ceva al lor și al timpului 
ori al locului lor, iată 
cu ce nu pot fi de acord. 
Și este foarte bine ca a- 
ceste lucruri să fie dis
cutate, analizate pentru 
că așa devine mai clar 
pentru noi ce e fertil și 
ce nu, ce reprezintă nou 
cu adevărat sau modă 
curată, manieră înfunda
tă. Cum să nu fie utilă, 
de mare interes, extrem 
de prețioasă orice dezba
tere temeinică a acestor 
aspecte ale creației noas
tre ?

Că m-a impresionat 
atmosfera de autentică 
dezbatere în care s-a 
desfășurat consfătuirea e 
un lucru împărtășit de 
mulți alții. Mie mi se pa
re că asemenea acțiuni 
au și darul de a pune în 
evidență un anumit ni
vel, un grad al maturită
ții celor care iau parte 
la ele.

Excelenta organizare, 
nemaivorbind de oportu
nitatea salutară a ideii, 
de a ne întîlni, mi-au fi
xat-o ca pe un eveni
ment al vieții studențești. 
. Convingîndu-mă că în 
general toată diversitatea 
aspectelor muncii în ce
naclurile din diverse cen
tre universitare nu anu
lează nicidecum comuni

tatea, sensul unic al că
utărilor, mă întreb dacă 
numărul cenaclurilor din 
centrul nostru universi
tar, București, nu este 
prea mare ? N-ar fi oare 
mai normală și mai efi
cientă contopirea mai 
multor cenacluri la un 
loc ? în fond, eu nu 
vreau să propun aici un 
„supracenaclu", ci doar 
evitarea dispersării ce
lor bine intenționați, a 
celor care în mod sincer 
vor să se dedice muncii 
literare. Fiind și deose
bite ca nivel, cenaclurile 
bucureștene reiau în șe
dințele lor cam aceleași 
probleme mai importan
te, de cultură a talentu
lui, ideologică, măiestrie 
etc. Cred că pe nucleul 
cenaclului de la filologie 
s-ar putea constitui un 
asemenea colectiv, e 
drept, mai numeros, dar 
avînd pe lîngă altele și 
avantajul permanenței 
cadrelor de specialitate. 
E o simplă propunere a- 
supra căreia cred că e 
bine să medităm.

Analizînd acum munca 
din cenaclul nostru, con- 
fruntînd-o cu prețioase
le concluzii ale consfătu
irii de la Sinaia, am a- 
juns, la concluzia că în 
fond ce ne preocupă sau 
trebuie să ne preocupe 
pe noi acum, atît eficien
ța formelor de organizare 
cît și metodica cultivării 
multilaterale, determină 
în ultimă instanță auto
ritatea cenaclului lite
rar. Noi trebuie să gă
sim cheia acestei autori
tăți pe care trebuie să re
cunoaștem că încă n-o a- 
vem. Și aș începe șirul 
motivelor pentru care nu 
am reușit să ne construim 
această autoritate prin 
numirea unuia pe care îl 
socotesc printre cele mai 
importante: neglijarea
formării unei tradiții. 
Cîți din poeții de azi 
au absolvit filologia ? 
N-o să-i numesc decît 
pe Nichita Stănescu, Ce
zar Baltag, Ilie Constan
tin, Darie Novăceanu 
(desigur, mai sînt și alții, 
mai tineri, la fel de ti
neri, sau mai vîrstnici). 
Cred că pentru ei — și 
pentru ceilalți ca și pen
tru noi — cenaclul filo
logiei ar fi trebuit să fie 
„vechea matcă a famili
ei", terenul comun care 
nu se uită ușor. Dar nu

Constantin Că li ne seu :

Ceea ce e perfectibil: 

colaborarea cu redacțiile
Aș numi întîlnirea de ia 

Sinaia — fără să ara sen
timentul că exagerez — 
o adevărată competiție a 
spiritului. Evenimentul a 
depășit așteptările, iar 
presa, surprinsă probabil, 
nu s-a ocupat îndeajuns 
de reflectarea lui. „Con
sfătuirea“, caracterizată 
ca o experiență inedită, 
a impus prin gravitatea 
dezbaterilor, prin seriozi
tatea cu care a fost abor
dată o varietate de pio- 
bleme ce prezintă un fi
resc interes pentru „via
ța“ literaturii tinerilor, în 
general și aceea a cena
clurilor universitare în 
special. Finalitatea ? S-au 
clarificat o serie de lu
cruri legate de îndruma
rea, de nivelul ideologic 

este așa și n-am să in
voc motive — probabil 
că există — ca să explic 
ceea ce n-a fost. Vreau 
numai să arăt că trebuie 
să fie cineva, mai mulți, 
care să încetățenească a- 
ceastă memorie colecti
vă a unui cenaclu, care 
uu e doar un titlu ci un 
fenomen profund stimu
lator pentru creație (că 
în acest sens noi, stu
denții, ar trebui să avem 
în vedere tradiții ilus
tre ale literaturii româ
ne). Constituit, aș zice, 
construit pe asemenea 
baze, cenaclul studen
țesc cred că ar avea o 
autoritate a lui care ar 
stîrni un interes incom
parabil mai mare și per
sonalităților contempora
ne ale vieții noastre lite
rare a căror experiență 
ne-ar sluji mai mult de
cît o simplă întîlnire de 
curtoazie contractată și 
aceasta fără ritmicitate 
de colectivele de condu
cere ale cenaclurilor 
bucureștene. Deocamda
tă trebuie să recunoaș
tem că în activitatea „in
ternă" a acestora se fa
ce simțită o risipă inutilă 
a forțelor, îngăduită prin 
„bunăvoința“ mai multor 
factori. Nu cel din urmă 
este, dintre aceștia, co
mitetul U.T.C. al facul
tății al cărui interes pen
tru cenaclu n-ar trebui 
să se manifeste doar la 
împrejurări festive ori 
cînd brigada artistică are 
nevoie de text ! In fond, 
cenaclul e una din cele 
mai importante manife
stări culturale din faculta
te mai cu seamă la filolo
gie I — și comitetul 
U.T.C. cred, trebuie s-o 
aibă în vedere nu numai 
printr-un sistem de soli
citări. De asemenea, con
siliul Asociației stu
dențești. N-aș aminti 
decît de sistemul foarte 
anemic al înlesnirii 
schimburilor de experien
ță care sînt, cum nu mai 
e nevoie să demonstrez, 
foarte fertile. Să mai 
vorbesc de caracterul de 
mare improvizație pe 
care-1 are suplimentul li
terar afișat în holul fa
cultății ? Sau despre fap
tul că este exclusiv fes
tiv ? Cine, dacă nu con
ducerea cenaclului, cu 
sprijinul comitetului 
U.T.C., trebuie să-i sta
bilească profilul, ritmici
tatea, calitatea ?

și cultural al „laboratoa
relor“ de creație artistică, 
de „condiția debutului“ 
etc.

Este normal ca după o 
întîlnire atît de rodnică, 
membrii fiecărui cenaclu 
să-și scruteze cu exigență 
propria activitate, trăgî-nd 
concluziile care se impun. 
Este un lucru știut că, în 
afară de posibilitățile pe 
care le are fiecare facul
tate de popularizare — 
confruntare permanentă 
cu opinia cititorului — a 
încercărilor noastre, un 
bun prilej de stimulare a 
exigenței și de „alegere“ 
(selecție) îl oferă publi
carea în revistele literare. 
Nu vreau să Se creadă că 
pledez, „pro domo“, pen
tru o publicare excesivă. 

Este însă, în afara ori
căror vanități personale, 
indiscutabilă necesitatea 
intensificării muncii aten
te a redacțiilor cu mem
brii cenaclurilor. Nu spun 
că aceștia nu sînt publi
cați. Dimpotrivă, se pu
blică foarte multe din 
producțiile lor dar ceea 
ce vreau să spun e că 
dată fiind reala eflores
centă de „stiluri“ — evi
dent încă departe de a 
fi oristalizate — produc
ția literară studențească 
trebuie să-și afle posibi
litatea unor largi con
fruntări pe care cenaclul, 
oricît de numeros ar fi 
n-o poate realiza. Nu tot 
ce se publică într-o re
vistă literară trebuie so
cotit perfect, definitiv 
constituit și cred că ar fi 
foarte interesant ca în pa
ginile unora, celor de
stinate tinerilor, să fie 
reflectată mai real varie
tatea căutărilor care, 
bineînțeles, nu exclud e- 
șecurile. Este utilă toc
mai de aceea discutarea 
lor, punerea sub reflec
torul opiniei. Iată de ce 
cred că revistele literare 
ar trebui să se ocupe mai 
pe larg și mai temeinic 
de posibilitățile dezvoltă
rii creației tinerilor, de 
problemele a căror expre
sie sînt creațiile sau în
cercările noastre.

în sensul acelorași în
lesniri pentru manifesta
rea mai largă și mai te
meinică a opiniei, a dez
baterii, vreau să adaug că

Adi Cusin :

Temele actualității —

„materia primă"
Ceea ce aș vrea să re

lev în primul rînd cu pri
vire la această consfătu
ire este bucuria resimțită 
de noi toți, participanții, 
că ni s-a oferit posibilita
tea de a n« putea întîl
ni într-un măr atît de 
mare, în r „diții excelen
te, tineri cu temperamen
te diferite. Niciodată, du
pă cîte știu, în istoria li
teraturii române nu a 
fost consemnată vreo a- 
semenea întîlnire. Oa
meni cu oameni, fie și 
studenți, rămîneau necu- 
noscuți toată viața nu
trind dorința de a se în
tîlni. Posibilitatea de a 
sta de vorbă într-un ase
menea amplu colocviu 
studențesc poate însem
na o experiență uneori 
hotărîtoare în viața per
sonală, ea are darul de 
a întări convingeri, te 
poate determina să de
pășești ’ momentan și, la 
urma urmei, firește e- 
rori personale. Caracte
rul festiv al consfătuirii 
s-a împletit cu munca de 
laborator (amintesc semi- 
nariile de poezie și pro

noi nu folosim decît în- 
tr-un grad minim posi
bilitățile pe care ni le o- 
feră anume forme speci
fice, încetățenite dai- ade
sea formale în activitatea 
cenaclului. E vorba de 
organizarea întîlnirilor 
mai largi, studențești, în 
cadrul facultății, de pon
derea încă mică in activi
tatea artistică de masă — 
toate fiind excelente pri
lejuri de confruntări.

Aș vrea să semnalez 
ceea ce mie mi se pare a 
fi un simptom negativ al 
muncii cenaclului, sensi
bil nu numai la noi : lipsa 
multilateralității oreației. 
Poezia este bine repre
zentată peste tot, în 
schimb proza este insufi
cient cultivată, chiar a- 
colo unde nu lipsesc con- 
deele. Probabil că și fal
sa problemă a unei „pro
ze studențești“ scrisă de 
studenți și pentru stu
denți favorizează inerția 
creatorilor. Sigur că avem 
nevoie de o literatură 
despre problemele noa
stre dar există inerția, 
cred, amintită mai sus 
care duce la slaba pro
movare a prozei scrisă de 
studenți, a criticii ș.a.m.d. 
Un cenaclu este un co
lectiv complex și atunci 
cînd există oameni cu 
înclinații diferite — în 
genuri de creație — este 
trebuitoare, contribuția 
lor la crearea unei multi
lateralități de preocupări 
rodnice.

ză) în care s-au confrun
tat experiențe, s-au stîr- 
nit viguroase polemici în 
scopul perfecționării mij
loacelor de expresie și 
al orientării atente, uu 
numai la modul vizual ci 
afectiv și filozofic.

De altfel, cred că ni
meni nu se îndoiește de 
faptul că posibilitatea 
oricărei dezvoltări fruc
tuoase, armonioase, a ta
lentului nu se poate ma
nifesta decît pe temeiul 
cunoașterii adînci, multi
laterale a vieții societății 
noastre socialiste, nesecat 
izvor de teme, idei, îm
prejurări semnificative 
pentru lucrările noastre 
aflate, în bună măsură, 
la nivelul „primilor pași“. 
Iată de ce a fost foarte 
importantă sublinierea în 
consfătuire a necesității 
de a ne deprinde să pri
vim temele actualității 
ca materia primă cu ne- 
sfîrșite virtuți a lucrări
lor pe care încercăm ori 
reușim să le producem.

Fiind prima consfătui
re de acest gen, fiecare 
cenaclu a venit cu expe

riența lui de lucru, pre
zentând ample referate, 
făcînd propuneri de na
tură să faciliteze munca 
de cenaclu.

Tocmai din aceste 
considerente aș propune 
ca această consfătuire să 
capete o periodicitate a- 
nuală.

S-a comunicat la con
sfătuire apariția în cu- 
rînrl a unei noi reviste 
studențești, „Amfitea
trul“, menită să promo
veze într-o mai mare 
măsură literatura creată 
de studenți.

Foarte importante mi 
se par concluziile con
sfătuirii cu privire la în
drumarea cenaclurilor do 
oameni cu maximă com
petență, cadre didactice, 
critici.

La Iași există două 
cenacluri : „Nicolae La- 
biș“ al facultății de fi
lologie de la Universita
te și „Mihai Eminescu" 
al Casei de cultură a ti
neretului și studenților, 

i De la început vreau 
■ să-mi exprim o nedume
rire : aceeași oameni vin

Constanța Buzea :

Lecția mereu vie 
a clasicilor

Consfătuirea de la Si
naia a scos în evidență, 
odată mai mult, existen
ța unei generații de, 
cred că nu e deloc pre
tențios să o spunem, ti
neri scriitori puternică și 
conștientă de misiunea sa.

Consfătuirea a mai in
dicat o îmbucurătoare 
limpezime, seriozitatea cu 
care această generație 
este dăruită problemelor, 
muncii poporului nostru. 
Generația tînără de scri
itori, generația mea, există 
închegată într-un portret 
colectiv emoționant. E 
loc de mai mult, viitoa
rele întîlniri vor da adîn- 
cime discuțiilor de acum 
dar este limpede ce vii
tor frumos are literatura 
unei țări pe ale cărei pa
gini munca și meditația 
încep la douăzeci de ani.

Un adevăr prețios, sub
liniat și în, consfătuire, 
pe care trebuie să-1 a- 
vem mereu în față este a- 
cela demonstrat cu atîta 
elocvență de marii noștri 
scriitori : putem contri
bui — mai devreme 
ori mai tîrziu. după 
puterile fiecăruia — la 
constituirea unei litera
turi majore în mă
sura în care îl cunoaș
tem pe omul de azi, cu 
toată viața sa complexă, 
dinamică, cu un anumit 
registru al sensibilității, 
cu un ideal civic comu
nist. Artiștii noștri cei 
mai de seamă au fost în 
primul rînd . „oglinzile“ 
epocii și numai așa au 
putut fi ei înșiși, mari și 
originali, „clasici“ dar nu 
mai puțin moderni. Con
sider că întreagă istoria 
literaturii române demon
strează un realism „sui- 
generis" înaintea oricăror 
formule ori canoane, de 
unde și umanismul ei. 
Iată lecția de un mare 
patriotism cultural pe ca
re cred că oricare tâ
năr scriitor de azi 
trebuie să fie mîn- 
dru că o continuă. Reve
nind la aprecierea consfă
tuirii asupra căreia ne în
trebați, cred că ea poate fi 
socotită un bilanț al stră
daniilor noastre de a co

NICOLAE ADAM

Și
ION B. VICTOR

și la un cenaclu și la ce
lălalt, așa îneît, organiza
toric, nu ar fi mai folosi
tor ca aceste cenacluri 
să se unească într-unul 
singur ? Diferențe există 
doar între conduceri și 
modul cum instituția tu
telară se ocupă de acti
vitatea fiecăruia. Cred că 
Universitatea nu acordă 
aceeași atenție cenaclu
lui „N. Labiș“ de care 
se bucură celălalt din 
partea conducerii casei 
de cultură. Cenaclul „E- 
minescu" a făcut nume
roase schimburi de expe
riență cu cenaclurile stu
dențești din București și 
Cluj, a organizat șezători 
literare în orașul și re
giunea Iași. De curînd 
și-a reînceput activitatea, 
membrii săi fiind înștiin
țați că în decembrie se 
va face o deplasare la 
Cluj, iar în lunile urmă
toare — alta la Bucu
rești. Acestea sînt iniția
tive de natură să stimu
leze activitatea în cena
clu, să popularizeze nu
me promițătoare sau de
ja impuse.

munica bucuria de a trăi 
timpuri atît de favora
bile împlinirii aspirațiilor 
■omului. Avem obligația 
să privim, de aceea, cu 
mai multă seriozitate mo
dul cum ne desfășurăm 
.noi activitatea, în facul
tate și în acel colectiv de 

■creație care este cenaclul.
Cenaclul „George Coș- 

buc“ ține ședințe izbutite 
■dar atmosfera de lucru 
suferă de multe ori dato
rită neseriozității cu care 
sînt primiți cei care ci
tesc. Explicația ar fi și a- 
ceea că nu întotdeauna 
selecția celor citite este 
riguroasă. Deranjează 
însă pedanteria cu care 
sînt anulate „in corpore“ 
lucrările celui care ci
tește, fără a exista o ar
gumentare cît de cît so
lidă. In locul unor discu
ții constructive despre 
măiestrie, despre cum s-o 
dobîndim, uneori ne de
dicăm excesiv de mult 
unor aprecieri asupra 
„fenomenului literar uni
versal“, deși raportările, 
comparațiile sînt făcute 
fără nici un temei. Pre
zența la cenaclu a cadre
lor didactice asigură un 
plus în dezbaterile de a- 
ici, în confruntarea de 
opinii, în lămurirea unor 
chestiuni mai dificile. 
Dacă cadrelor didactice, 
li s-ar adăuga scriitori de 
prestigiu, cenaclul ar avea 
mult de cîștigat.

Și mai ales, ar fi ne
voie ca la aceste cena
cluri să fie prezenți re
prezentanții revistelor de 
literatură și redactorii lor 
cei mai marcanți, adică 
acei oameni care în pro
fesia lor au căpătat o lar
gă audiență a cititorilor, 
în cuvîntul cărora tinerii 
scriitori pot avea încrede
rea necesară. Trebuie să 
recunoaștem că astfel de 
situații sînt extrem de ra
re și că unica experiență 
de acest gen a cenaclului 
„Labiș“, patronat de re
vista Luceafărul care ab
soarbe foarte multe spe
ranțe studențești e încă 
prea puțin, dat fiind e- 
xistența și a altor reviste 
de literatură.
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Ion Gheorghe Maurer in Iran
(Urmare din pag. I)

Mausoleul lui Reza Shah. A 
fost vizitat apoi Muzeul din in
cinta Mausoleului.

★
Joi seara, primul ministru al 

Iranului, Amir Abbas Hoveida, 
a oferit un dineu în saloanele 
Ministerului Afacerilor Exter
ne în onoarea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer. Au partici
pat persoane oficiale care În
soțesc pe președintele Consi
liului de Miniștri.

Din partea iraniană au fost 
de față Pasha Babaduri, Nikpev 
Gohlam Reza, Nasser Yegarekh, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, A. Alikhani, ministrul 
economiei, Sliarit Emani, pre
ședintele Senatului, Reazi, pre
ședintele Medjilisului, dr. Eg- 
bal, președintele Societății na
ționale iraniene a petrolului, 
generali, deputați și senatori. 
Au fost prezent! membri ai 
corpului diplomatic acreditați 
la Teheran.

Evocînd tradiționalele relații 
culturale statornicite de secole 
între Iran și România, Amir 
Abbas Hoveida, primul minis
tru al Iranului, a toastat pentru 
continua dezvoltare a relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre cele două țări, a urat ca 
vizita în Iran a oaspeților rb- 
mâni să fie cît mai agreabilă și 
a transmis guvernului și po
porului român salutul cordial 
al națiunii iraniene.

In toastul său, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer. a exprimat 
gratitudinea delegației române 
pentru invitația de a vizita Ira
nul și dorința ca această vizită 
să constituie o contribuție ia 
dezvoltarea prieteniei și colabo. 
rării dintre cele două țări. Sin- 
tem două țări, a spus el, care 
au decis să atace frontal pro
blema progresului. Vorbitorul a 
toastat pentru sănătatea Maje- 
stăfii Sale Imperiale, Șahul Ira
nului, pentru sănătatea primului 
ministru al Iranului, pentru 
prosperitatea poporului iranian.

★

în drum spre Teheran, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste

România, Ion Gheorghe 
Maurer, a trimis de la bordul 
avionului special primului mi
nistru al Turciei, Suat Hayri 
Urguplti, o telegramă în care 
se spune: „Trecînd deasupra 
teritoriului Republicii Turcia 
adresez un salut cordial Exce
lenței Voastre și urări de pros
peritate poporului turc“.

La bordul avionului s-a pri
mit următoarea telegramă de 
răspuns din partea primului 
ministru al Turciei: „Vă mul
țumesc sincer pentru mesajul 
pe care ați binevoit să mi-1 a- 
dresați trecînd deasupra teri
toriului tării noastre. Am plă
cerea să vă adresez cele mai 
bune urări pentru fericirea dv. 
personală, pentru prosperitatea 
poporului român“.

LA NIVEL INALT
ACCRA 21. — Trimisul spe

cial Agerpres, Aurel Dumitres
cu, transmite :

Joi seara, la Accra au În
ceput lucrările celei de-a treia 
Conferințe a șefilor de state și 
guverne ale țârilor membre ale 
Organizației Unității Africane. 
Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de președintele țării gaz
dă, Kwame Nkrumah. Dezbate
rile propriu-zise pe marginea 
punctelor Înscrise pe ordinea 
de zi Încep, de fapt, vineri.

Pină în dimineața zilei de joi, 
timp de 6 zile, tot la Accra a a- 
vut loc sesiunea Consiliului 
Ministerial al O.U.A. la care 
miniștrii de externe ai statelor 
membre au dezbătut diferite 
probleme ce vor figura pe ordi
nea de zi a reuniunii șefilor de 
state și guverne africane. La 
sfîrșitul sesiunii, secretarul gene
ral al O.U.A., Diallo Telli,

declarat corespondenților 
presă că au fost examinate 
de puncte ce vor fi incluse 
ordinea de zi. Deși nu a 
dată publicității in prealabil, 
ordinea de zi va cuprinde, 
printre altele, situația pericu
loasă ce s-a creat in Rhodesia 
de sud, o serie de probleme in
ternaționale importante, cum ar 
fi cea vietnameză, situația din 
Congo, precum și unele pro
bleme ale Africii și ale Organi
zației Unității Africane.

Tot joi, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a adresat par- 
ticipanților la conferință un 
mesaj al cărui text a fost difu
zat la O.N.U. U Thant urează 
succes lucrărilor Conferinței, 
subliniind totodată colaborarea 
rodnică dintre O.N.U. și O.U.A., 
reflectată, de altfel, in rezolu
ția adoptată la 11 octombrie de 
Adunarea Generală.

Despre un sezon diplomatic englez nu 
se poate vorbi în accepțiunea deplină a 
cuvîntuiui. Evenimentele nu au fost pla
nificate cu excepția conferinței anuale a 
partidului conservator. Nici criza din 
Aden, nici eșecul în problemele Rhode- 
sieî de sud nu au fost prevăzute. Ea 
aceasta putem adăuga solicitarea brita
nică în problemele europene și ale 
N.A.T.O. care a prilejuit guvernului 
Wilson o reafirmare a pozițiilor și o în
cercare de manevră pentru adaptarea la 
noile condiții.

venimentul care a provocat vîlva cea mai mare 
fost declarația ministrului de externe. Stewart, din 
care observatorii au dedus că Anglia și-ar fi modi
ficat punctul de vedere în ce privește integrarea nu
cleară în N.A.T.O. Optimismul a fost prematur 
întrucît se pare că a fost vorba de o tatonare și că 
lucrurile s-au limitat la atît. Precizările făcute ulte
rior la Londra au arătat că guvernul britanic nu s-a 
distanțat de precizările sale anterioare în legătură cu 

forța nucleară atlantică, proiect care îi aparține. Actualmente la 
Londra au început lucrările pentru discutarea diferitelor proiecte 
de integrare nucleară. Probabil că aceste lucrări nu se vor solda 
cu un rezultat imediat.

în legătură cu poziția britanică în concertul european a atras 
atenția o referire a premierului Wilson la așa numitele „relații 
speciale“ anglo-americane. După cum se știe denumirea de „re
lații speciale“, semnifică strînsa colaborare politico-militară 

două 
ales

Bine în- 
ultimele

SOFIA 21 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția B.T.A., la 
20 octombrie a avut loc la So
fia o ședință comună a Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Bulgar și a Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, în ca
drul căreia Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P- C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, a prezentat o informare 
despre vizita în Bulgaria a dele
gației de partid și guvernamenta
le române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și 
despre vizita președintelui R.S.F. 
Iugoslavia, I. B. Tito.

La ședință a fost exprimată 
satisfacția față de atmosfera prie
tenească a convorbirilor cu con
ducătorii români și iugoslavi și 
față de rezultatele utile ale în- 
tîlnirilor.

Participaijții la ședință au a- 
preciat cele două vizite ca o con
tribuție la opera de întărire a u- 
nității comunității socialiste și a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, la dezvoltarea înțe
legerii reciproce și a relațiilor de 
bunăvecinătate în Balcani, la cau
za păcii, democrației și socialis
mului. Comitetul Central al P. C. 
Bulgar și Consiliul de Miniștri au 
confirmat necesitatea ca Bulgaria 
să promoveze în continuare o po
litică de dezvoltare a colaborării 
multilaterale și a legăturilor prie
tenești cu România și Iugoslavia.

NEW YORK 21. Trimisul 
special Agerpres,. Nicolae Iones- 
cu. transmite :

Tn principalele comitete ale 
Adunării Generale a O.N.U. con
tinuă discuțiile asupra punctelor 
înscrise pe ordinea de zi. Au re
ținut, miercuri, atenția dezba
terile din Comitetul economic și 
financiar, unde au luat cuvîntul, 
pentru a-și expune pozițiile de 
principiu, reprezentanții Algeriei, 
Mali, Marii Britanii și Marocu
lui. Ei au abordat principalele 
aspecte ale colaborării econo
mice internaționale, arătînd, în
tre altele, „necesitatea ca țările 
în curs de dezvoltare să acorde 
o atenție deosebită problemei 
industrializării“ (Algeria), im
portanța pe care o are pentru 
aceste țări „stabilirea unor pre
țuri profitabile și constante la 
materiile prime“ (Mali) și atră- 
gînd atenția asupra faptului că 
„în ciuda eforturilor Națiunilor 
Unite s-au realizat progrese 
lente în atenuarea inegalității 
economice dintre țările dez
voltate și cele în curs de dez
voltare“ (Maroc). în 
său, reprezentantul 
nii a pledat pentru 
diului organului de 
Conferinței pentru comerț și 
dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) la Lon-

dra. După 
New York 
cîteva zile 
lui pentru comerț și dezvoltar« 
al U.N.C.T.A.D. în scopul adop
tării unei recomandări în această 
problemă. Printre orașele care 
doresc să găzduiască sediul per
manent al acestui organism se 
află Geneva, Roma, Addis-Abe- 
ba. Lagos, Londra și altele.

în atenția Comitetului de tu
telă se află, după cum s-a mai 
relatat, situația din Aden. Re
prezentantul Angliei a rostit un 
lung discurs în care a încercat 
să demonstreze că represiunile 
din Aden și din alte teritorii ale 
Arabiei de sud, ar fi îndreptate 
împotriva „terorismului“ și ar 
urmări „asigurarea condițiilor 
pentru acordarea independenței“.

Toate cele șapte comitete prin
cipale ale Adunării Generale a 
O.N.U. s-au întrunit joi. pentru 
a-și continua lucrările. Comitetul 
economic și financiar a ascultat 
în această zi declarațiile repre
zentanților a 10 țări — cifră re
cord în lucrările sale de pînă a- 
cum. Acest „asalt final“ se ex
plică și prin faptul că vineri ur
mează să se încheie discuțiile ge
nerale din comitet, care au dat 
posibilitatea delegaților să-și ex
pună poziția de principiu față 
de situația economică internațio
nală și programele operaționale 
ale Națiunilor Unite. Săptămîna 
viitoare delegații vor trece la dez
baterea concretă a problemelor 
înscrise pe agendă.

celor 
mai 
N.A.T.O. 
telex, în 
două decenii s-au 
petrecut multe e- 
venimente care au 
sugerat 
torilor 
relațiile 
au rămas 
plă relicvă __

rică. Totuși, la Londra, în cercurile oficiale formula nu a fost 
părăsită, întrucît Anglia dorea măcar teoretic să aibă o poziție 
deosebită în N.A.T.O.

Iată însă, că într-un interviu Wilson a ținut să sublinieze că 
termenul de „relații speciale“ n-ar mai fi adecvat și că relațiile 
anglo-americane trebuie definite ca fiind „relații strînse". Dacă 
ne gîndim că sfera „relațiilor speciale“ implica mai ales poziția 
Londrei ca principal secundant a) Washingtonului în N.A.T.O.,, 
declarația lui Wilson merită să fie reținută. Cu atît mai mult cu 
cît în momentul de față Anglia caută să pună la punct faimoasa 
sa „strategie la est de Suez“. într-un asemenea context, nuanțele 
noi din interviul premierului britanic ar putea să însemne o oare
care tendință de abandonare a interesului pentru problemele eu
ropene și o prezență mai puțin activă în complexele înfruntări din 
N.A.T.O.

Deocamdată o serie de fapte arată că guvernul laburist ar dori 
să-și consolideze pozițiile în sectorul asiatic, vulnerabile în urma 
unor evenimente recente.

în cercurile diplomatice și militare britanice se vîntură ideea 
reapariției influenței engleze, sau mai precis a reînștaurării ei în 
sectorul asiatic. Luînd cuvîntul în consiliul de cercetări pentru 
problemele Asiei de la Tokio, ministrul de externe Stewart a de
clarat că „vremea cînd Anglia putea să exercite o influență ho- 
tărîtoare în Asia nu mai există și este firesc ca aceste popoare să 
caute schimbări mari într-un mod de viață care nu le mai satis
face“. Dar de aici nu rezultă faptul că Anglia ar intenționa să 
țină seamă de această realitate. Știri din Londra arată că cercurile 
militare elaborează planuri pentru o refacere a rețelei de baze 
militare engleze. DAILY EXPRESS scria despre înlocuirea bazei 
din Aden într-o serie de insule apropiate și a bazei de la Sin- 
gapore într-o bază situată în Australia. Practic, „lanțul neîntre
rupt“ de baze ar urma astfel să redevină o componentă a strate
giei militare britanice.

Ofensiva laburistă în problemele asiatice contrastează cu po
zițiile adoptate de conservatori. Ei caută să-i supraliciteze pe la
buriști în problemele de politică internă și în problemele euro
pene. Reprezentantul conservator Enoch Powell, care ocupă func
ția de ministru al apărării în cabinetul-fantomă conservator, a 
cerut la Brighton să se renunțe Ia politica „la est de Suez“ și să 
se concentreze asupra frontului european. Observatorii politici din 
Londra apreciază politica conservatoare ca plasîndu-se în relațiile 
cu Statele Unite „pe o poziție de independență“ (NEW YORK 
TIMES). Conservatorii susțin că politica „la est de Suez“ nu 
poate fi dusă de Anglia fără sprijin american, ceea ce ar crea 
obligații suplimentare penti-u Marea Britanie în celelalte sectoare.

P. NICOARA

Dileme ITALIA. Aspect din timpul

... țru pace în Vietnam

Ia Bonn, reflectoarele publicității sînt îndreptate 
către scena guvernamentală și culisele ei. Deși a pri
mit învestitura Bundestagului, Erhard mai are de în
vins obstacole în formarea noului guvern datorită 
pretențiilor aripii Strauss și indîijirii cu care liber- 
democrații își apără revendicările. îndelungata tîr- 
guială privind repartiția portofoliilor ministeriale a 
îndepărtat atenția de Ia ceea ce se petrece pe băncile 
opoziției. Paradoxal, deși și-au sporit numărul de vo
turi și, implicit, de mandate, social-democrații sînt 
învinșii confruntării electorale din septembrie.

e DECANA de vîrstă a stu
denților francezi, Simone de 
Meyemberg, în vîrstă de 80 de 
ani, care în luna iulie a.c. a ob
ținut diploma de licențiată în 
litere, se află din nou alături de 
studenți în amfiteatrul de la 
Sorbona. In acest an, scrie agen
ția France Presse, Simone de 
Meyemberg, pregătește alte două 
examene pentru obținerea diplo
melor complimentare de licenția
tă în filologia engleză și ger
mană.

Simone de Meyemberg și-a 
dat bacalaureatul în 1905.

» STUDENȚII din capitala 
peruviana au organizat o ma
nifestație de protest împotriva 
măsurilor guvernului de repri
mare a activității elementelor 
progresiste. Autoritățile poli
țienești folosind gaze lacrimo
gene au intervenit împrăștiind 
pe manifestanti.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Tineretul american continuă să 
se pronunțe împotriva agresiunii 
Statelor Unite în Vietnam. După 
demonstrațiile de masă care au 
avut loc la sfîrșitul săptămînii 
trecute, tineretul studențesc din 
cîteva orașe ale S.U.A. își mani- 

■ festă opoziția față de înrolările 
în armată. încă un student de la 
Universitatea 
ve Smith, a 
timpul unui 
avut loc în 
wa City. Steve Smith a de
clarat că „Politica S.U.A. în Viet
nam este imorală". Potrivit legilor 
americane aceste acte sînt pedep
site cu cinci ani închisoare și o 
amendă de 10 mii de dolari. Or
ganizația „Studenții penîru o so
cietate democratică“ a dat publi
cității o 
rată că 
este dus 
care nu 
spulberă speranțele de transforma
re a Americii într-o societate de
mocratică". Membrii acestei orga
nizații au participat activ la re
centele demonstrații studențești 
împotriva războiului din Vietnam, 
în cadrul unei conferințe de pre
să reprezentanții acestei organi
zații au chemat din nou tinere
tul american la desfășurarea unei 
largi campanii de protest împo
triva înrolărilor în armată.

din Iowa, f 
ars ordinul 

miting, care 
localitatea

Ste-
. în

i a
Io-

declarație în care se a- 
„Războiul din Vietnam 
în interesul unui regim 
reprezintă poporul și

După amărăciunea primelor 
ceasuri, fruntașii social-demo- 
erați păreau să se resemneze. 
Singurul sacrificat — Willy 
Brandt, candidatul lipsit de 
șansă, anunțase decizia sa ire
vocabilă : revenire în Berlinul 
occidental și renunțare la am
biții viitoare de a ajunge în, fo
toliu] de cancelar. , Ziariștilor 
care îl asaltau, Brandt le oferea 
asigurări stereotipe : nu va a- 
pare în postura de șef al opo
ziției din Bundestag. Colegii săi 
din conducerea social-democra- 
tă se arătau oarecum liniștiți : 
corabia lor politică va continua 
să navigheze pînă va reuși să 
acosteze la țărmurile puterii.

Există însă indicii că unii so- 
cial-democrați (membri de rînd 
ai partidului iar alții chiar frun
tași îri ierarhia locală) conside
ră nereușita din septembrie 
drept o consecință logică a o- 
rientării spre dreapta, urmarea 
unei platforme care, în liniile 
ei esențiale, se asemuia cu cea 
a partidului guvernamental — 
Uniunea creștin-democrată. Ale
gătorul nu a avut o reală alter
nativă politică — semnalau 
ziarele vest-germane.

Consilierul municipal social
democrat din Charlottenburg 
(Berlinul occidental), Harry 
Ristock (de altfel, cunoscut ca 
unul din foștii conducători ai 
organizației socialiste de tine
ret) și-a asumat sarcina de a 
examina rezultatele scrutinului. 
El a întocmit o „analiză a vo
tului" pe care — potrivit ziaru-

lui LE MONDE — a trimis-o 
multor activiști ai partidului. 
Ristock demonstrează că spo
rurile de voturi ale social-de
mocraților n-au o semnificație 
politică ci sînt un „cîștig natu
ral", determinat de creșterea 
numărului votanților și de „ur
banizarea populației". Deci, nu 
este vorba în nici un caz de

scontată : ar fi vorba de un 
act „fără importanță". Conduce
rea centrală de la Bonn a 
P.S.D. a pretins că nici măcar 
nu cunoaște textul redactat de 
Ristock. Gestul consilierului 
municipal din Charlottenburg a 
fost tratat cu ironie și dispreț: 
s-a afirmat că Ristock și amicii 
săi sînt doar niște „outsiders". 
Operația de minimalizare n-a 
reușit deoarece un sprijin pu
țin așteptat a venit să întăreas
că pozițiile lui Ristock. Egon 
Bahr, șeful serviciului de presă 
al lui Willy Brandt, consilierul 
Körber și alte personalități so- 
cial-democrate vest-berlineze nu 
expus opinii destul de apropia
te de cele ale „rebelului" din 
Charlottenburg. Printre altele, 
ei au cerut o revizuire a poli-

influența politică a P.S.D. După 
Ristock, P.S.D. a neglijat as
pirațiile unor importante cate
gorii ale opiniei publice, citind 
în acest sens sindicatele și ti
neretul studențesc. Social-de- 
mocrația s-a îndepărtat con
stant de forțele de stînga și a 
ajuns „să se adapteze scopuri
lor și politicii U.C.D.". Reme
diul ar fi, potrivit lui Ristock 
și prietenilor săi, transformarea 
P.S.D. într-un „mare partid 
popular, radical și democrat", 
cu o orientare către stînga.

Reacția vîrfurilor social-de- 
mocrate Ia „rebeliunea" lui 
Ristock (presa apuseană utili
zează termenul de „rebel" la 
adresa sa) s-a dovedit a fi cea

ticii externe a P.S.D., renunța
rea la „doctrina Hallstein", 
stabilirea de relații diplomatice 
cu toate țările socialiste.

Purtătorii de cuvînt ai P.S.D. 
diminuează semnificația fră- 
mîntărilor ilustrate prin decla
rațiile social-democraților vest- 
berlinezi. Nu-i însă greu de în
țeles că „rebelii" exprimă deza
măgirea multor social-demo- 
crați care constată că partidul 
lor este orientat către dreapta 
și promovează o politică fără 
viitor. Ei trag semnalul de a- 
larmă : cu o asemenea politică, 
corabia social-democrată nu va 
putea acosta la țărmurile pu
terii.

EUGENIU OBREA

DJAKARTA 21 (Agerpres). — 
Agențiile de presă străine trans
mit în continuare știri cu privire 
la campania îndreptată de către 
grupări de extremă dreaptă, mili
tare și civile împotriva forțelor 
democratice din Indonezia.. Din. 
Djakarta se anunță că în, 
urma unei decizii a ministerului 
plantațiilor a fost suspendat sin
dicatul muncitorilor din plantații 
— cunoscut prin lupta sa înde
lungată pentru naționalizarea 
plantațiilor aflate în stăpînirea 
colonialiștilor străini.

în diferite localități și regi
uni ale Indoneziei continuă să fie 
luate măsuri privind suspendarea 
activității Partidului comunist 
și a altor organizații democra
tice. La Djogdjakarta toate bunu
rile imobiliare și arhivele Parti
dului comunist și ale unor orga
nizații democrate au fost puse 
sub controlul comandantului dis
trictului special.

Agenția. Associated Press ..anun
ță că a fost ridicată interdicția 
impusă cu mult timp în urmă 
activității unui grup de dreapta 
din Partidul național din Indone
zia. Membrii acestui grup, care 
fuseseră excluși de conducere, au 
fost acum reprimiți în partid prin- 
tr-o decizie a comandamentului 
operațional suprem. Liderii-grupu- 
lui au cerut după reprimire înlă
turarea președintelui partidului 
Aii Sastroamidjojo, fost prim-mi- 
nistru, pe care îl acuză de sim
patii față de forțele de stînga.

După cum a anunțat joi agen
ția Antara, prezidiul cabinetului 
indonezian s-a întrunit în ace
eași zi sub președinția lui Su
karno și a emis ordinul ca „toate 
instituțiile guvernamentale și toți 
miniștrii din cabinet să epureze 
departamentele ■* respective de 
elementele implicate în tentativa 
de lovitură de stat de la 1 oc
tombrie“.
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• IN ORAȘUL Washington 
din statul Georgia a avut loc 
marți o demonstrație la care au 
participat sute de tineri negri 
în sprijinul integrării rasiale în 
școli. Ei au ocupat clădirile a 
trei colegii din localitate, scan- 
dînd lozinci împotriva segrega
ției. Intr-una din școli poliția a 
intervenit împotriva demonstran
ților arestând 200 de tineri.

lui Hural Popular al R. P. 
Mongole, și de alte persoane 
oficiale.

Gyorgți Kovacs, 
delegației române, . 
gherel au rostit cuvântări.

conducătorul 
și G. Altan-

Ulan Bator: încheierea vizitei

delegației parlamentare 

române

• LA 21 octombrie delegația 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, care 
a făcut o vizită în Republica 
Populară Mongolă, a părăsit 
Ulan-Bator, îndreptîndu-se spre 
patrie.

La aeroport delegația a fost 
condusă de N. Luvsanravdan, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M., vi
cepreședinte al Prezidiului Ma
relui Hural. Popular. B. Al- 
tangherel, președintele Mare

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al R.F.G., Gerhard Schro- 
der a vizitat standul românesc 
din cadrul Tîrgului Internațio
nal al cărții de la Frankfurt pe 
Main. Oaspetele s-a interesat de 
activitatea editorială desfășurată 
în România, făcînd aprecieri 
elogioase cu privire la varieta
tea tematică și nivelul artistic al 
lucrărilor prezentate. în aceeași 
zi, televiziunea din Frankfurt pe 
Main a transmis un reportaj de 
la ștandul românesc, iar postu
rile de radio „Deutschland Funk“ 
și „Deutsche Welle" au trans
mis interviuri cu membrii dele
gației române la Tîrg.

nato Bitossl, președintele Fede
rației Sindicale Mondiale. Au 
luat cuvîntul membri, ai dele
gațiilor sindicale din Albania, A- 
rabia Saudită, Ceylon, R. P. Chi
neză, India și U.R.S.S.

De asemenea, a luat cuvîntul 
tovarășul Dumitru Bejan, se
cretar al C.C.S. din Republica. 
Socialistă România.

Congresul sindical mondial

• LA 21 octombrie, la Varșovia 
în sala Seimului R. P. Polone au 
continuat lucrările celui de-al 
8-lea Congres Sindical Mondial. 
Sedinfa a fost prezidată de Re-

I

• Misiunea de legătură a Înaltu
lui Comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a transmis 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control din Vietnam un 
protest împotriva noilor raiduri 
efectuate de aviața americană a- 
supra teritoriului R. D. Vietnam. 
La 20 octombrie, formații de a- 
vioane de luptă cu reacție ameri
cane, venind din Tailanda, după 
ce au trecut prin spațiul aerian 
al Laosului. au pătruns în spațiul 
aerian al R. D. Vietnam și au 
bombardat regiuni populate din 
provinciile Bac Thai și Tharih 
Hoa, precum și insulele Hon Me, 
Hon Mat și Con Co. Au fost 
doborîte patru avioane printre 
care un avion fără pilot care pă
trunsese în spațiul aerian al ora
șului Haiphong. REPUBLICA CHILE. —■ Vedere generală din Santiago de Chile

• AGENȚIA China Nouă anun
ță că Cen I, vicepremier al Con
siliului da Stat al R. P. Chineze, a 
primit un grup de oameni de afa
ceri japonezi, printre care Soichiro 
Ohara, director general al compa
niei „Kurashiki Spinning Co. Ltd. 
of Japan“, și Kojiro Yraada, di
rector administrativ al societății 
,,Nishi Nippon Trading Company“.

o CONSILIUL guvernamental, 
care a instituit măsurile excepțio
nale în Uruguay, anunță într-un 
comunicat că „situația în tară 
este normală' și că 50 de persoane 
continuă să rămînă arestate... Tot
odată, tirajul ziarului „Epoca’ a 
fast confiscat pentru a treia oară 
pe motiv că ar ii desfășurat „ac
tivitate subversivă'. Directorul zia
rului „El Popular' a fost avertizat 
de 'poliție că „încalcă măsurile 
excepționale de securitate“. Alber- 
lo Eber, membru al Consiliului gu
vernamental, a cerut închiderea 
săptamînalului „Marcha'.

in populația totală 
de aproximativ 8,5 
milioane a Portuga
liei, sublinia recent 
cotidianul „NEW 
YORK HERALD 
TRIBUNE“, aproxi
mativ un milion de 
cetățeni sînt disper

sați în diferite țări vest-europene 
in căutare de lucru. Acest exod, 
care secătuiește în special rezer
vele de forță de muncă din me
diul rural creează multe proble
me regimului salazarist, mai ales 
în ceea ce privește asigurarea 
produselor agricole destinate ex
portului.

Emigrarea continuă în ritmul 
de aproximativ 50 000 de oameni 
anual, cărora li se adaugă circa 
10 000 care părăsesc țara pe căi 
ilegale. Iată cum descrie 
„FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" o încercare de a trece 
clandestin dincolo de hotarele 
Portugaliei :

„...Ambarcațiunea, o epavă fără 
cabine, greu manevrabilă a ieșit 
în largul mării. Emigranții, claie 
peste grămadă, își mîncau pîinea 
adusă de acasă. Unii din cei 68 
ar fi murit de foame și frig dacă 
nu ar fi constrîns pe căpitan să 
ceară ajutor primului vas ieșit în 
cale. Întîmplarea a făcut ca acest 
ajutor să vină din partea unui 
vapor care se îndrepta spre coasta 
spaniolă. Primirea prietenoasă 
făcută pe vas nu i-a consolat pe 
muncitorii portughezi, care și-au 
pierdut ultima speranță și ultimul 
lor avut. După cîtva timp, o co
loană formată de autorități spa
niole se îndrepta spre Portugalia, 
patria pe care o părăsiseră, cu 
cîteva zile în urmă. Acolo îi aș
tepta dacă nu închisoarea, în 
orice caz nici o perspectivă de 
a-și asigura o bucată de pline...“.

Totuși, unii ajung în cele din 
urmă în R. F. Germană, Elveția 
sau Franța. Ziarul elvețian „DIE 
TAT“ încereînd să înfățișeze as
pecte din viața acestor pribegi 
relata :

„...Undeva într-o baracă, com- 
patrioții se înghesuie să-i facă loc 
noului venit. Unde încap patru 
încape și un al cincilea. O pătură 
pe podea, un pat. Hainele se a- 
tîrnă într-un cui, aerisirea nu dă 
bătaie de cap : vîntul fluieră prin 
toate ungherele. Undeva, de-a 
lungul drumului noroios, străjuit 
de ambele părți de barăci și co
cioabe, există o fîntînă. Bucata 
de pămînt pe care se află cocioa
bele are un proprietar, care cere 
50 centime pe noapte de om. Pu
țin ? înmulțind această „chirie“ 
cu cei 10 000 de locuitori se a- 
dună pe noapte o sumă frumu
șică. în timpul zilei ei cutreieră 
flămînzi și de cele mai multe ori 
fără nici un rost marile șosele 
in căutare de lucru“.

în toate aceste relatări, desco
perim zguduitoarea dramă a unor 
oameni siliți de mizerie să-și pă
răsească patria lor.

I. T.
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