
COMUNICAT
In zilele de 29, 30 noiembrie și 1 

decembrie 1967 a avut loc Plenara 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român.

Plenara a dezbătut și a aprobat în 
unanimitate proiectul planului de stat 
al economiei naționale și proiectul 
bugetului de stat pe anul 1968, care 
urmează a fi supuse spre legiferare 
Marii Adunări Naționale.

Plenara a analizat activitatea des
fășurată de organizațiile de partid, de 
tineret, de celelalte organizații ob
ștești și de stat pentru educarea ti
neretului și a adoptat în unanimitate 
hotărîrea cu privire la îmbunătățirea 
muncii educative în rîndurile tinere
tului și a activității Uniunii Tineretu
lui Comunist.

Plenara a examinat problemele pri
vind pregătirea Conferinței Naționale 
din 6 decembrie a.c. a Partidului Co
munist Român și a adoptat în unani
mitate hotărîri corespunzătoare.

Plenara a ales în unanimitate pe 
tovarășii Florian Dănălache și Janos 
Fazekas ca membri ai Comitetului

Executiv și pe tovarășii Gheorghe 
Stoica și Virgil Trofin ca membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv al 
C. C. al P.C.R.

La lucrările plenarei au participat 
ca invitați șefi ai secțiilor C.C. al 
P.C.R., prim-secretari ai comitetelor 
regionale de partid, președinți ai sfa
turilor populare regionale, conducă
tori de instituții centrale de stat, re
dactori șefi ai ziarelor centrale.

In cadrul dezbaterilor au luat cu- 
vîntul tovarășii: Mihai Marinescu, 
Iosif Uglar, Vasile Potop, Dumitru 
Balalia, Mihai Burcă, Vasile Matees- 
cu, Gheorghe Petrescu, Ion Ichim, Bu
jor Almășan, Ladislau Braniș, Miu 
Dobrescu, Constantin Dăscălescu, Pe
tre Duminică, Gheorghe Călin, Dumi
tru Popa, Emil Drăgănescu, Roman 
Moldovan, Ion Cîrcei, Gheorghe Pa
nă, Aurel Duca, Mihail Roșianu, Ion 
Gheorghe, Petru Enache, Barbu Za- 
harescu, Ștefan Bălan, Constantin 
Pîrvulescu, Chivu Stoica.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
vorbit tovarășul Nicolâe Ceaușescu.
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COMPETENTĂ SPORITĂ IN EXER-*"™1 "
® Vineri la amiază a

CITAREA FUNCȚIILOR ECONOMICE. ^.. ...
" Columbia, care, la invitația C.C. 

al P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

Din delegație fac parte tova- 
A rășii Juan Viana, membru al Co

mitetului Executiv al C. C. al
ALE UNIUNILOR COOPERATISTE

sosit în 
Capitală o delegație a Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist din Columbia, condusă de 
tovarășul Gilberto Vieira, secre-

P.C.C., șl Jose Cardona Hoyos, 
membru al C.C. al P.C.C.

La aeroportul Băneasa, delega
ția a fost întîmpinată de tovară
șii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al F.C.R., Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C. C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres) .

Tinerețea unei
schele centenare

Măsurile întreprinse în ul- 
A timii ani de conducerea par- 
w tidului nostru pe baza hotă- 

rîrilor Congresului al IX-lea 
• în domeniul agriculturii co

operatiste se încadrează în 
concepția unitară de condu- 

— cere și planificare a întregii 
9 economii naționale, cores

punzător condițiilor noii e- 
tape de dezvoltare socialistă 
a României. Un rol de seamă 
în îmbunătățirea conducerii 
și planificării activității co
operativelor agricole de pro
ducție. în dezvoltarea și con
tinua lor întărire economico- 

.organizatorică revine uniu- 
• nilor cooperatiste, ca orga

nizații economice obștești 
proprii ale țărănimii. Potri- 

• vit proiectului de Directive 
adoptat de recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R., care va fi 

• dezbătut la Conferința Na
țională a partidului, uniuni
lor cooperatiste le revine 
sarcina „să exercite cu toată 

• hotărîrea și competența func
țiile economice care le-au 
fost încredințate de partid, 

• prin care ele pot contribui
ia ridicarea agriculturii co
operatiste la nivelul resur-

STELIÂN
vicepreședinte al Uniunii

Agricole de

IONESCU
Naționale a Cooperativelor
Producție

— Boldeștii are sonde cit vezi 
cu ochii.

Omul de lingă mine, directo
rul, zîmbește. „Multe nu se pot 
încă vedea. Sarmațianul singur 
ne-a dat multe sute de sonde..."

Auzisem de acest nume și mi 
s-a părut ciudată bucuria cu 
care era pronunțat.

— Vorbiți de acest Sarmațian 
ca despre un prieten — i-am 
zis.

— Păi este — spune directo
rul. Dacă se lăsa găbuit de ca
pitaliști... Dar vezi, el a aștep
tat, a tăcut chitic, acolo, in 
străfundul pămintului, pină l-am 
descoperit noi. Personificarea 
stratului petrolifer descoperit 
după îndepărtarea stăpinirii 
capitaliste este una din realiză
rile de seamă ale celei mai bă- 
trîne schele petroliere a țării 
— centenara Boldești. Dar nu 
singura. Oamenii nu mai mun
cesc iarna în frig. Ei primesc 
căldură chiar acolo sus, la 
geamblac : o țeavă de calorifer 
și o cabină este montată acolo 
sus... Transportul nu se mai 
face la locul de muncă decit de 
mașini închise. Noaptea, cind 
i-am vizitat, i-am văzut dor
mind ; caloriferele vărsau o

căldură prea mare șl ferestrele 
erau date la perete.

Schela are bibliotecă 
28 000 de volume, teren 
fotbal, de volei, de popice... In 
afară de club s-a mai construit A 
o sală de festivități, unde echi- 
pele de teatru, brigada artistică 
sau alte formații străine dau 
spectacole. Are o orchestră și 
fanfară... O policlinică cu pa
tru secții, un spital cu cinci- 
zeci de paturi și paisprezece W 
medici. Un liceu seral unde 
învață peste două sute de 
elevi muncitori... Douăzeci și 
unu de student! au fost 
trimiși Ia institutele de in- 
văfămînt superior. Pe unul din 
pereți stau așezate, la rind, A 
cinci diplome de onoare... Una 
e a formației artistice fruntașă 
pe raion ; alta e de întreprinde
re fruntașă pe ramură. Oameni 
tineri, cum sînt directorul, in
ginerul șef, șefii de secții, cum 
sînt aproape toți sondorii, au 
dat a doua viată schelei cente
nare.

Poposim, trecind prin pădurea A 
de sonde, in fața unei case noi, ” 
un fel de mio bloc cubist. Pe 
un ecran obișnuit rotund, alb 
se mișcă, in vibrații fluorescen
te, un punct minuscul, albastru. 
E doar cit o măciulie de ac. 
Apare și dispare, la o simplă 
apăsare pe un buton. Tehnicie
nii îi zic „spot". Sîntem în sta
ția automată de control a A 
sondelor. O simplă apăsare pe w 
buton, și punctul albastru — in 
plimbarea sa pe ecran — îți i 
prezintă rapid, în citeva secun
de, „starea sănătății" sondei. 
Automatizare totală.

★
Schela centenară are șl la 

propriu șl la figurat o tinerețe 
cotidiană.

selor și posibilităților de care 
dispun*'.

In acest sens organizarea 
producției și a muncii, nor
marea și retribuirea ei, a- 
provizionarea tehnico-mate- 
rială a cooperativelor, valo
rificarea superioară a pro
ducției agricole marfă, în
drumarea economico-finan- 
ciară și controlul gestionar- 
contabil, dezvoltarea activi
tăților anexe și a prestărilor 
de servicii, realizarea inves
tițiilor, sînt funcții econo
mice de primă importanță 
care revin uniunilor coope
ratiste. Alături de acestea, 
asigurarea unei îmbinări mai 
strînse a intereselor țărăni
mii cu interesele generale ale 
țării, multiplele probleme so- 
cial-culturale și de pregătire 
profesională a țărănimii, sînt 
numai cîteva direcții spre 
care și-au concentrat și își 
vor concentra în continuare 
atenția uniunile coopera
tiste, pentru îmbunătățirea

activității de ansamblu a co
operativelor agricole.

Rolul și atribuțiile uniu
nilor cooperatiste se mani
festă cu deosebire în orga
nizarea științifică a produc
ției și a muncii, domeniu 
care influențează în mod ho- 
tăritor consolidarea fiecărei 
unități. Procesul complex al 
organizării producției și a 
muncii trebuie să aibă drept 
punct de plecare o justă pla
nificare. în cadrul căreia să 
se pună un accent deosebit 
pe realizarea unei structuri 
raționale a întregii produc
ții agricole, în raport cu fac
torii naturali și sociali-eco- 
nomici. Este domeniul de ac
tivitate în care se împletesc 
strîns — și se delimitează 
în același timp precis — a- 
tribuțiile consiliilor agricole 
și ale uniunilor cooperatiste, 
în acest context, uniunilor 
cooperatiste le revine datoria 
să organizeze în așa fel ac
tivitatea internă a tuturor

cooperativelor. încît să se a- 
sigure îndeplinirea integrală 9 
a sarcinilor de plan privind 
suprafețele, efectivele de a- 
nimale, producțiile și livră- A 
rile la fondul de stat. Pe a- ” 
ceastă linie ele au sprijinit 
în mai mare măsură coope- A 
rativele în elaborarea planu- “ 
rilor de producție și finan
ciare, le-au ajutat la repar- _ 
tizarea sarcinilor, a forțelor 
și mijloacelor pe echipe și 
brigăzi, în stabilirea măsuri
lor care să asigure înfăptu- A 
irea la termen a lucrărilor ” 
agricole pe campanii. Por
nind de la principiul că a 
dezvoltarea multilaterală a 
agriculturii cooperatiste în 
ansamblul ei nu înseamnă 
fărâmițarea producției la ni- 
velul fiecărei unități, uniuni
le au îndrumat mai atent 
cooperativele ca în planurile A 
curente, și mai ales în cele ” 
de perspectivă, să prevadă 
dezvoltarea ramurilor și cui- a 
turilor care dispun de cele ™ 
mai bune condiții.

îmbunătățirile aduse în do- _ 
meniul organizării producți-
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Noul ansamblu de locuințe construit In Lunca Bîrzavei din Reșița întregește armonios Cetatea de Foc
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Iată o expresie — „sex 
slab" — aproape ieșită din 
uz, azi, după ce atîta vreme 
reprezentase definiția obliga
torie a feminității. Să fi dis
părut numai termenul, sau 
„slăbiciunea" însăși ? Dar, mai 
întîi, a exprimat oare vreo
dată adevărul P Da, și nu.

Este cunoscut un interviu 
al lui Marx care, la între
barea „ce calități prețuiți cel 
mai mult la un bărbat ?" răs
punde : „tăria", iar la aceeași 
întrebare despre femeie, spu
ne : „slăbiciunea". Un model 
de concizie, dar și un subiect 
de meditație: la ce fel de 
„slăbiciune" se referea Marx ?

Ifigenia — care acceptă 
fără să șovăie sacrificiul 
absurd al vieții — era „slabă" ? 
Dar Hecuba — sau Julieta ? 
Dar — la polii răului — Me- 
deea, sau lady Macbeth ? Fe
minina Tatiana, care-l res
pinge pe Oneghin, era 
„slabă" ? Cine ar putea vorbi 
de „slăbiciunea" Vitoriei Li
pan ? Și acestea sînt doar 
cîteva din modelele clasice 
ale feminității de-a lungul 
veacurilor. Fără a ne refugia 
în istoria literară — exemple 
găsești, la fiecare pas, și în 
viață — descoperi că femeii 
îi e dat să îndure, de obicei, 
mai multe decît bărbatului și 
că rezultanta finală este tă
ria, în cel mai înalt și deplin 
sens al cuvîntului.

Cum stăm atunci cu 
biciunea" P Nici una 
eroinele citate, ca și 
nele ei din viață, nu e 
lipsită de o fragilitate sufle-

„sZă- 
din 

sem- 
nu

teased, din care se naște far
mecul ei, și, paradoxal, toc
mai forța ei. O privire indis
cretă, dincolo de gest și com
portare, o surprinde de obicei 
pe femeie într-o deliberare 
sufletească profundă — cu 
rezonanțe mai ample decît ale 
bărbatului — pîndită mereu 
de riscul retragerii în fața unei 
greutăți neașteptate, pe care 
trebuie s-o învingă cu un 
preț sufletesc mai greu. Tă
ria „sexului slab" rezultă, 
cred, din capacitatea cons
tantă de a-și depăși și învinge 
slăbiciunea născută dintr-o 
delicatețe psihologică speci
fică. Și cum să nu prețuiești 
această slăbiciune, marcă a 
sensibilității omenești ?

Scriitoarea engleză Virginia 
Woolf a fost întrebată o dată 
dacă creația literară a femeii 
trebuie să poarte neapărat 
amprenta acestei „feminități" 
care înseamnă, de obicei, mai 
multă sensibilitate („prea 
multă", zic admiratorii crea
ției exclusiv „virile"), inte
riorizare, meditație poetică. 
Scriitoarea a răspuns cu umor 
britanic: „oricum, două sexe 
sînt prea puțin pe lume". Cu 
alte cuvinte, văduvită de „fe
minitate", literatura, ca și 
însăși viața, și-ar pierde una 
din cele mai fermecătoare di
mensiuni. Azi. rolul esențial 
îl joacă, cred, „slăbiciunea" 
de care vorbea Marx. Dacă 
toți ar avea „tăria masculi-

IONEL HBISTEA
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N. D. CARPEN
PROFESORUL Si ORGANIZAȚIA U. T. C

Cu planul anual

ÎNDEPLINIT
O temă de interviu la ordinea zilei — colaborarea între 

conducerea școlii și organizația U.T.G. Interlocutori — 
tovarășa ASPAZIA VASIMU, profesor emerit, director 
al Liceului „I. L. Caragiale" din Ploiești și prof. TRAIAN 
LUNGULESGU, secretar al comitetului U.T.C. din același 
liceu.

15 ÎNTREPRINDERI DIN 
REGIUNEA BRAȘOV, prin
tre care Uzinele construc
toare de mașini „Tractorul", 
„Steagul roșu", „Indepen
dența" Sibiu și altele au 
îndeplinit planul de pro
ducție pe anul 1967.

Constructorii de auto
camioane brașoveni — de 
pildă, au realizat beneficii 
peste plan în valoare de 
23 000 000 lei.

COLECTIVUL COMBI
NATULUI DE ÎNGRĂȘĂ
MINTE AZOTOASE DIN 
TG. MUREȘ a raportat ieri 
îndeplinirea planului anual 
al producției globale și 
marfă. Combinatul a reali
zat pină în prezent o pro
ducție globală suplimentară 
în valoare de 21000 000 lei. 
Peste prevederi au fost ob
ținute și beneficii în valoa
re de 17 000 000 lei.

— Ce perspectivă e- 
xistă Intre relația : școa- 
lă-organizația U.T.C. ?

A.V.: Organizația U.T.C. 
este o prezență vie în viața 
școlii influențînd larg ac
tivitatea elevilor; această 
influență se resimte atît în 
ceea ce privește stimularea 
spiritului de răspundere

V 

față de învățătură, cît și în 
formarea convingerilor po
litice, morale ale elevilor. 
Așa stînd lucrurile, organi
zația U.T.C. se situează ca 
principal colaborator al 
școlii. Nu este deloc o for
mulă această afirmație, și 
ca director pot spune că nu 
m-am privat niciodată cu 
bună știință, de ajutorul pe 

care-l poate da organizația 
U.T.C. în procesul educativ. 
Orice profesor, în special 
diriginții vor confirma că 
nu se pot lipsi de ajutorul 
organizației U.T.C. în rezol
varea tuturor problemelor 
pe care le ridică viața co
lectivului de elevi.

T.L.: Este foarte adevă
rat acest lucru. Și, totuși, 
am două amendamente: 
1) unele cadre didactice 
confundă organizația U.T.C. 
cu secretarul U.T.C. de re
gulă profesor în școlile 
mari, și apreciază calitatea 
colaborării în funcție de 

prezența acestuia, ca per
soană fizică, la toate mani
festările din școală, și 2) o- 
bișnuiți să conlucreze cu se
cretarul U.T.C. ca de la 
profesor la profesor nu gă
sesc tonul potrivit cînd sînt 
puși de împrejurări să lu
creze direct cu uteciștii e- 
levi. Și atunci ori îi dădă
cesc peste măsură, ori îi 
constrîng să respecte ad li- 
teram îndrumările lor. De 
aici, consecințe ca : frîna- 
rea inițiativei elevilor, șa- 
blonizarea anumitor activi
tăți, îmbătrînirea, ca să mă 
exprim așa, a altora. Mai

este încă un alt aspect: se 
întîmplă ca unii profesori 
să se considere numai invi
tați la acțiunile extrașco- 
lare și, din această pricină, 
elevii se simt uneori stin
gheri crezînd că sînt supra- 
vegheați. Profesorul, evi
dent, rămîne profesor, dar 
în timpul unei acțiuni ex- 
trașcolare el trebuie să gă
sească alt ton, alte cuvinte, 
alt mod de a fi decît cel 
de la catedră : atitudinea 
potrivită într-o excursie, la 
o reuniune la care profeso
rul participă trăind, ca și 
ei, evenimentul, ajutîndu-i (Continuare în pag. a V-a)

totodată să profite la maxi
mum de acțiunea respec
tivă,

A.V'.: Eu aș spune așa : 
nu există limite în colabo
rarea dintre școală și orga
nizația U.T.C. ; există ne- 
concordanțe, ca cele denun
țate aici, dar care pot fi în
lăturate. Cît privește per
spectiva, ea este practic ne
limitată...

Rep.: De fapt ce aș-

MARIETA VIDRAȘCU



Seară de noiembrie la
' Năvodari. Am experiența 

unor asemenea seri în locu
rile acestea și îndreptîn-, 
du-mă spre căminul cultu
ral surîd la gîndul scene
lor al căror martor voi fi i 
tineri plimbîndu-se prin 
fața rafturilor libere ale bi
bliotecii în căutarea unei 
cărți^ bune, băieți și fete 
dansînd după muzica benzii 
de magnetofon, ascultînd o 
expunere interesantă, învă- 
țînd figurile unui joc popu
lar sau, poate, chibzuind 
pur și Simplu mutarea deci
sivă în fața mesei de șah. In 
orice caz, sînt sigur că ceva 
din toate acestea voi găsi în 
sala căminului și așa e fi
resc să fie, în comuna Nă
vodari trăiesc aproximativ 
3 000 de tineri. Unii lucrea
ză la Uzina de acid sulfuric 
și superfosfați, alții în ate
lierele Uzinei de reparații, 
alții în secția binale a între
prinderii pentru prelucrarea 
lemnului, pe ogoarele coo
perativei agricole, în între
prinderile comerciale și de 
deservire din comună, la 
spital etc, dar cea mai mare 
parte din ei și-au încheiat 
programul de muncă și 
după cite îi cunosc, sînt 
mari amatori să-și petreacă 
plăcut și instructiv orele li
bere ale Serii.

La căminul cultural mă 
așteaptă, insă, o surpriză. 
Cîțiva elevi se perindă prin 
fața bibliotecarei solicltînd, 
după listă, cărțile recoman
date de profesori la clasă, 
într-o altă încăpere, alți cî
țiva copii urmăresc progra
mul televiziunii. încolo, 
pustiu.

Nu-mi vine să cred. Să fie 
o întîmplare 7 Atmosfera de 
lîncezeală statornică tră
dează un spirit încetățenit 
de indiferență pentru acti
vitatea culturală. Care să 
fie explicația 7 Să se fi bla
zat, oare, tinerii din comu
nă 7 Investigațiile noastre 
ulterioare au probat, dim
potrivă, o dorință arzătoare 
pentru participarea la acți
uni cît mai variate, mai or

ganizate în cadrul căminu
lui cultural. Atunci 7

Puțin cîte puțin, misterul 
acestui j,paradox" ml se lă- - 
mureșțe-. ,Pe -scurt, iată des
pre ce anume e vorba. '

Căminul cultural din Nă
vodari n-a suferit dintot- 
deauna de un ăStfel de cum
plit abandon. Intr-o vreme 
el s-a aflat în, centrul aten
ției multor tineri din co
mună. E suficient să amin
tim că plini de grijă pentru 
ținuta căminului, socotit, pe 
bună dreptate, instituție de 
cultură a comunei, tinerii •

ci cu acel simțămtnt de res
ponsabilitate pentru un 
bun obștesc pe care ne face 
plăcere să-l putem eviden
ția aici. Tratînd activitatea . 
culturală ca pe o latură a 
vieții lor de organizație, ti
nerii din comună au solici
tat, plini de entuziasm, în
scrierea în programul de 
activitate al căminului și a 
unor manifestări atractive, 
seri distractive, seri de 
dans etc, care să pună în 
valoare baza materială de 
care căminul dispune : mag
netofon, pikup, aparat de

activitate al căminului, res- 
pectînd recomandările co
mitetului orășenesc pentru 
cultură și artă". De acord. 
Dar oare contravin acestor 
indicații dorințele tinerilor, 
sînt ele în contradicție cu 
formele de activitate vii, 
specifice vîrstei celor care 
frecventează îndeobște că
minul cultural 7 După păre
rea noastră o asemenea con
tradicție nu poate exista și 
nici nu există. Avem con
vingerea chiar, că progra
mul actual și formele domi
nante din ultima vreme ale

PREȚUL DE COST
AL AMBIȚIEI
PRESTIGIUL CĂMINULUI CULTURAL
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din organizația U.T.C. că- 
zangerie de la Uzina de acid 
sulfuric și superfosfați Nă
vodari s-au îndeletnicit în 
iarna trecută cu repararea 
uneia din sălile căminului 
aflată în stare critică : au 
reparat soba, au tencuit 
spărturile din pereți, cu 
ulei, au spălat podelele etc. 
Și inițiativa lor nu s-a 
oprit aici. Colectivul aces
tei organizații, îndrumat de 
comitetul U.T.C. al uzinei, a 
desemnat un tînăr împuter
nicit al lor ca acesta să in
terzică în numele tuturor 
fumatul și Spartul semințe
lor în cămin, deopotrivă cu 
accesul în sală al tinerilor 
dezordonat îmbrăcați sau 
cu ghetele murdare. „E că
minul nostru, trebuie să a- 
vem grijă de el“, spuneau 
tinerii, dar nu cu aerul re
vendicării unei proprietăți

radio, televizor, instrumente 
muzicale, grădină în aer li
ber.

Din păcate, în locul per
severenței pe această linie, 
al colaborării dintre cămi
nul cultural și tineri, pen
tru menținerea unui climat 
propice desfășurării unor 
activități complexe prin 
antrenarea tuturor organi
zațiilor U.T.C. din între
prinderile pomenite la în
ceput, între conducerea că
minului cultural și tineri 
au apărut fricțiuni generate 
mai ales de cei dintîi, ofen
sați se pare de preluarea de 
către ceilalți a unor atribu
ții care, susține tovarășa 
Maria Dobre. directoarea 
căminului cultural, nu erau 
ale lor. „Noi și numai noi, 
susține tovarășa Dobre, 
trebuie să ne îngrijim de 
alcătuirea programului de

căminului cultural din Nă
vodari se abat tocmai de la 
principiile recomandate de 
forul său tutelar la care cu 
atîta exces de zel se ape
lează.

O avalanșă de conferințe 
și expuneri ținute după cri
terii îndoielnice a înăbușit 
imaginația colectivului în
trunit să alcătuiască progra
mul cu pricina, colectiv din 
care fac parte secretarul 
sfatului popular al comu
nei, președintele comitetu
lui sindical, numeroase ca
dre didactice etc, și în care 
cererile exprimate de secre
tara comitetului U.T.C. pe 
comună au un foarte slab 
răsunet. Cît de serios a lu
crat acest colectiv și cu ce 
sorți de izbîndă, ne putem 
da seama și după faptul că 
de pregătirea echipei de

dansuri a fost lăsată si se 
ocupe o profesoară ale că
rei cunoștințe în domeniul 
jocului popular nu trec din
colo de pașii arhicunoscuțl 
ai horei. Ignorînd în pro
porție de sută la sută do
rințele tinerilor din ambi
ția ca nu cumva să se crea
dă că li se subordonează, 
era și normal ca prestigiul 
directoarei căminului cultu
ral în rîndul tinerilor să se 
surpe treptat.

„De ce să ținem seama de 
tot ce vor tinerii, ni s-a 
spus, căminul cultural nu 
se subordonează organiza
țiilor U.T.C. care îți desfă
șoară activitatea în vecină
tatea noastră". E un mod 
fals și dăunător de a privi 
lucrurile. Argumentul nos
tru cel mai puternic, dar 
nu și singurul, este acela că 
tot ceea ce s-a realizat pînă 

, acum bun de către căminul 
cultural, s-a realizat cu con
cursul nemijlocit al tinerilor 
din comună, tinerii formea
ză coloana vertebrală a tu
turor formațiilor care apar 
cu prilejurile festive și dis
par de îndată ce aceste pri
lejuri trec, datorită incapa
cității dovedită de direcția 
căminului cultural în men
ținerea climatului de atra
gere continuă a tinerilor la 
viața culturală a comunei. 
Nu din punctul de vedere 
al relațiilor de subordonare 
cămin-organizație U.T.C., 
trebuie privite lucrurile, ci 
din acela că organizația 
U.T.C. este în măsură să 
desfășoare o activitate sus
ținută în cadrul și qu con
cursul căminului cultural 
conservarea bazei materiale 
câre constă, spre deosebire 
de alte sectoare în folosirea 
ei cu maximum de intensi
tate. Acesta este unghiul 
fundamental în lumina că
ruia trebuie revizuite ambi
țiile locale, singurul capa
bil să restabilească circui
tul normal al vieții cultu
rale care, deocamdată, lu
necă în comuna Năvodari 
pe o pantă primejdioasă.

MIRCEA TACCIU

Ș_U G E R A M !

MUZEE
SĂTEȘTI

în cîte ținuturi ale patriei 
istoria nu s-a păstrat în 
straturi vizibile, materiale 
sau ale memoriei. Obiecte 
vechi lustruite, de cîți ani 
oare 7, legende toarse uni
form, dar cu rezonanțe a- 
dînci, de către bătrini, sînt 
mărturii cu profunde semni
ficații.

Mărturiile trecutului nos- 
trul se află la fiecare pas, 
in multe locuri sînt dispa
rate, constituind un îndemn 
pentru tezaurizare. La Ma- 
ieru, în raionul Năsăud, 
ideea adunării lor a apărut 
acum mai bine de șapte ani. 
Tot de atunci datează și mu
zeul. La început elevii adu
nau tot felul de obiecte. Mai 
tîrziu toți locuitorii comunei 
scoteau din lăzi obiecte tre
cute datorită vechimii din 
rîndul celor uzuale in sfera 
celor rare, păstrate cu sfin
țenie. Organizatorul muzeu
lui, profesorul Sever Ursa, 
amintea că bătrînii cînd se 
despărțeau de astfel de o- 
blecte le sărutau, ca mai tîr
ziu, cînd intrau în muzeu să 
aibă sentimentul continuită
ții, al legăturii cu trecutul. 
De cîte ori vin aici, spunea 
un bătrîn. Solovăstru Vîrtic, 
în vîrstă de 72 de ani, simt 
că dau mina cu strămoșii. $i 
intr-adevăr chiar încăperea 
unde sînt orînduite obiectele 
are o istorie a ei. Acolo a 
învățat tatăl lui Liviu Re- 
breanu. iar acum tot acolo 
se păstrează una dintre me
sele de lucru ale scriitorului 
— o masă țărănească din 
lemn.

Muzeul cuprinde azi circa 
1 100 de piese muzeistice, u- 
nelte. obiecte casnice, piese 
etnografice de port si artă 
aplicată, numismatică, docu
mente vechi. Acestora se a- 
daugă culegeri de folclor 
local, acțiune începută mai 
tîrziu. dar de mare valoare. 
Un material vast, de interes 
istoric, literar, artistic, trans
mis prin viu grai încă din 
timpul primei groaznice nă
văliri a tătarilor.

Numeroase obiecte pot 
face cinste oricărui mare 
muzeu etnografic : opinci de 
lemn, lămpi de mînă, cap
cane de animale, linguri lu
crate artistic, un plug din 
lemn, vechi de un secol și 
jumătate, o ladă de breaslă 
destinată păstrării lucrurilor 
prețioase, confecționată în 
1383 despre care circula O le
gendă cu mult înaintea des

coperirii ei. O cupă haidu
cească, fluiere vechi, suman 
grăniceresc, păstrat de la 
legendarele „cătane negre", 
Cum erau numiți năsăudenii 
care își apărau plaiurile și 
atîtea altele a căror valoare 
este inestimabilă, deși pentru 
amenajarea muzeului nu s-a 
cheltuit decît derizoria sumă 
de 25 lei.

La Feldru, nu departe de 
Maieru, alt gest de cinstire 
a tradiției, de legare a zilei 
de ieri cu cea de azi. Un 
muzeu mai modest înființat 
în 1965 dar pentru care au 
început să se adune obiecte 
încă din 1938. Un ciocan de 
piatră, un fusaior din neoli
tic. un vîrf de suliță, un 
opaiț, documente despre 
Coșbuc și familia sa și des
pre alți intelectuali ridicați 
de pe aceste meleaguri, o 
colecție a revistei „Arhiva 
Someșeană" sînt numai cîte- 
va din cele 500—600 de ex
ponate.

La Gîlgău, elevii școlii de 
opt ani, conduși de profesoa
ra Margareta Lar, au înjghe
bat un muzeu mai modest, 
dar făcut cu suflet și dorin
ța de a fi îmbogățit mereu.

Asemenea muzee răzlețe 
mai există. înființate din- 
tr-un gest de adine respect 
pentru Istoria noastră de că
tre dascăli inimoși, doritori 
să insufle ucenicilor lor din 
cine știe ce colt de tară 
mîndria națională, dragostea 
de patrie și trăsături morale 
frumoase căci istoria, este o 
bună învățătură pentru 
viață.

Față de cantitatea și va
loarea vestigiilor descoperite 
sau bănuite și ușor de scos 
la lumină, muzeele sătești 
sînt puține. Chiar în situația 
de acum a comunelor noas
tre (noua împărțire terito
rială va constitui un avantaj 
în plus) pot lua naștere mu
zee sătești. în atîtea sate 
dealurile se numesc și acum 
„cetate", legendele, povești
le legate de locuri și eveni
mente din istoria satului aș
teaptă numai să fie transcri
se, ceramica și obiectele din 
timpul dacilor și romanilor 
și chiar cu mult mai dinain
te trebuie numai să fie adu
nate și etichetate.

Acest lucru l-ar putea 
face foarte bine tinerii, ele
vii școlilor de opt ani, în
drumați de cadrele didacti
ce. de muzeele raionale.

IOAN RUS

Moment de studiu la Institutul de artă teatrală și cinematografică „I. L, Caragiale"
Foto : AGERPRES• ••••••• •••••••••

CUM AM DEVENIT 
POVESTITOR...

VERNISAJ LA C L LI J
La Cluj a avut loc recent 

evenimentul cel mai de seamă 
pentru creatorii și amatorii de 
artă plastică: expoziția anu
ală. Această expoziție va fi 
urmată de o expoziție de 
artă grafică care va pre
zenta 127 de lucrări. Cîteva 
cifre exprimă efervescența ac
tivității de creație a plastici- 
enilor clujeni. In acest an s-au

organizat 68 de expoziții per
sonale, retrospective și de 
grup. Sculptorii au terminat 
șase husturi. In lucru se afli 
trei monumente mari — al lui 
Celu la Turda, al lui Emi- 
nescu la Cluj, alături de un 
grup sculptural: Horia, Cloșca 
și Crișan.

I. R.

Mă stingeam intr-o bună 
zi și nu știam că posed un 
remarcabil talent de povesti
tor. Pînă nu demult, cunos
cuta mă admirau pentru gra
ția și siguranța cu care exe
cutam exerciții la sol, la ba
za fixă, și la paralele și 
nicidecum pentru oratorie... 
Talentul de povestitor mi 
l-am descoperit după ce 
am fost repartizat ca profe
sor de educație fizică la o 
școală din Deva. Am avut de 
ales între două școli și tre
buie să mărturisesc că alege
rea n-a fost deloc ușoară : a- 
mîndouă au cîte 16 săli de 
clasă, sînt date în folosință 
numai din acest an, sînt la 
fel de aspectuoase și — ceea 
ce este mai important — 
nici una din ele nu are sală 
de sport... Pînă la urmă am 
optat pentru cea din cartie
rul Gojdu, tncepîndu-mi ast
fel, cariera de povestitor...

în prima oră am strîns e- 
levii în clasă, am făcut îm
preună cunoștință, apoi 
le-am urat succes la orele de 
educație fizică. N-am. apucat 
să-mi termin firul gînduri- 
lor căci vreo cîțiva elevi pro- 
veniți de la școala „Dr. Pe
tru Groza" au și început să 
se descheie la nasturii uni
formei. „Stați, dragi elevi — 
am intervenit cu energie — 
— nu Vă dezbrăcați. Ora 
o facem aici in clasă. Vă «oi 
povesti cum s-a desfășurat 
campionatul mondial de fot
bal din Anglia..." Toată ora 
le-am vorbit numai despre 
Eusebio și Pele, le-am rela
tat cum s-a accidentat aces
ta la un genunchi... Elenii 
erau numai ochi și urechi. 
Citeam pe fețele lor plăcerea 
cu care mă ascultau. Am că
pătat curaj. în ora următoa
re le-am vorbit de cariera

fotbalistici a lui Voinescu, 
apoi de renumitele ratări ale 
lui Voinea iar în alta le-am 
povestit cum a mers pe jos 
badea Cîrțan pînă în fața 
Columnei lui Traian din Ro
ma...

Elevii mă idolatrizau. Pes
te tot nu pronunțau decît nu
mele meu. De la o vreme am 
simțit însă că repertoriul mi 
se epuizează (De ! nu e ușor 
să povestești de trei ori pe 
siptămînă lucruri noi!) și de 
aceea m-am gîndit să ofer

cîteva ore din planul de în- 
vățămînt profesorului de ma
tematică, apoi celui de fizică 
și — după cîteva insistențe
— și celui de lucru manual. 
In toată această perioadă 
m-am pregătit intens, mi-am 
refăcut repertoriul. In pri
ma oră după această „pauză", 
care a durat vreo trei luni
— am observat însă că ele
vii nu mă ascultau cu aten
ția de mai înainte. Unii pă
reau chiar plictisiți. Trebuia 
să găsesc ceva cu care să le 
trezesc din nou pasiunea pen
tru sport. Acest ceva nu pu
tea fi decît o prelegere des
pre însemnătatea practicării 
educafiei fizice și a sportului. 
Am luat-o cu tact, mai pe 
departe, de la antici. Încet, 
încet am ajuns apoi la zi. 
„In procesul de educare a 
tinerei generații educația fi
zică, sportul, ocupă un loc

primordial. Sportul asigură 
tînărului o dezvoltare fizici 
armonioasă, impulsionează 
binefăcător capacitățile sale 
intelectuale..." Nu mi-am ter
minat fraza căci în clasă s-a 
dezlănțuit un val de urate pe 
care cu greu l-am putut stă- 
pîni.

Am făcut o mică pauză 
pentru a-mi șterge sudoarea ■ 
de pe frunte, apoi am conti
nuat cu același ton apostolic : 
„Oamenii înțeleg greu și li
near! prea tîrziu cît de nece
sar este să aibă suplețe și 
rezistență pe întreaga durată 
a vieții".

N-am putut continua. En
tuziasmul declanșat în sală 
m-a înnăbușit.

De talentul meu formida
bil au auzit imediat profeso
rii, directorul școlii, inspec
torii de la secția de învăță- 
mînt, întreg orașul. La în
demnul lor mi-au propus si 
organizez o lecție de poves- 
tiri-model la care să-i invit. 
Eu m-am gîndit c-ar fi bine 
ca la această lecție să chem 
și pe cei 28 de pofesori de 
educație fizică din orașul 
Hunedoara care se află exact 
în situația mea, adică nu au 
unde să-și țină orele. De ce 
să nu se bucure și ei de o 
celebritate similară ? M-am 
gîndit, de asemenea, să invit 
și pe proiectantul școlii, pe , 
constructori, pe cei de la di
recția de construcții și inves
tiții din cadrul Ministerului 
Invățămîntului. Mulțumită 
lor mi-am descoperit invidi
atul talent! Altfel, muream 
un simplu profesor de edu
cație fizică...

ALEXANDRU 
BALGRADEAN 

corespondentul „Scînteii ti
neretului" pentru regiunea 

Hunedoara
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D.R.C.D.F.-ul ține eu ori
ce preț să ne demonstreze 
în ultima lună a anului că e 
gata să ia în considerație 
cinematografia doar ca artă. 
Exceptînd un singur titlu 
(„Reîntoarcerea lui Sur- 
couf") care se poate lipsi de 
orice comentariu, reperto
riul lunii decembrie aduce 
pe ecran două dintre filmele 
care, în ultimul timp, reco
mandate citeva mari

Tribuna tinerilor compozitori
In continuarea inițiative

lor menite a face cunoscute 
maselor largi ale publicului, 
„șantierul" tinerilor artiști 
români, Direcția muzicală a 
Radioteleviziunij a organizat 
pentru duminică 3 decem
brie cea de-a doua tribună 
exclusiv închinată tinerilor 
compozitori. Simfonicul or
chestrei Radioteleviziunii ne 
permite audierea a cinci lu
crări caracterizante pentru 
o anumită etapă din evoluția 
unor trei creatori, recent ab-

Șosea
Pentru a reduce din încor

darea și eforturile conducă
torilor auto și pentru a pre
veni accidentele de circula
ție pe timp de noapte și de 
vizibilitate redusă, pe șosea
ua națională de pe Valea 
Prahovei au fost făcute lu
crări dificile. Pe anumite 
distanțe au fost puse în prac
tică o serie de metode noi 
de ghidaj, ca de exemplu în
locuirea semnelor de circula

solvențl al Conservatorului 
bucureștean.

Sub conducerea dirijoru
lui Emanoil Elenescu, vor fi 
astfel interpretate : Passa- 
caglia, Toccata și Fuga de 
George Draga, „Meditațiile 
simfonice" a lui Eugen Wen- 
del, „Motive maramureșene" 
de Corneliu Dan Georgescu, 
„Triunghi" de 
mescu și „Două tablouri co
regrafice “ de 
țlanu.

Rebengiuc în 
mai lungă noapte'

premii (Oscar, de pildă) — 
aii făcut înconjurul lumii. E 
vorba de „Un bărbat și o 
femeie" regizat de Claude 
Lelouch și de „Dragostea 
unei blonde", filmul tînăru
lui regizor ceh Milos For
man.

Zădărnicia oricărei concu
rențe a Westernului a făcut 
studiourile austriaco — iu- 
goslavo — vest-germane să 
încerce, fără a renunța la o 
aceeași recuzită vestimenta
ră, altceva. Și se pare Că 
șl-au găsit vocația : parodia. 
„Contele Bobby — spaima 
vestului sălbatic" îndrep
tățește deopotrivă așteptă
rile amatorilor de „sus
pans" cit și de comedie. La 
capitolul aventuri comice se 
înscrie și un lung metraj de 
animație semnat de un nume 
„sacru" : Walt Disney : e 
vorba de filmul „101 dalma- 
țieni". Un alt animator ce
lebru, Dușan Vukotic, va fi 
prezent în postura de regi
zor al filmelor cu actori : 
„Al șaptelea continent". Pri
ma actriță a cinematografiei 
bulgare, Nevena Kokanova 
poate fi revăzută, alături de 
un actor român, Victor Re
bengiuc, într-un film de răz
boi „Cea mal lungă noapte", 
regizat de Vîlo Radev. Sînt 
demne de consemnat și fil
mele „Zosia", (regia Mihail 
Boghin) care a rulat recent 
în cadrul filmului sovietic — 
și producția cubană „Ma- 
nuella" (regia M. Solas).

T. S.

Documente de o mare im
portanță pentru istoria anti
că a civilizațiilor meditera
neene au fost aduse din 
Orientul Apropiat de către 
misiunea arheologică france
ză condusă de Claude Scha
effer, care a făcut sTpături 
în această regiune din 1929, 
In localitatea Ras-Shamra, 
Ia nord de Lattaquia, în Si
ria. Este vorba de scrisori,

ție obișnuite cu cele fosfo
rescente. De asemnea au fost 
montați pește 650 de stîlpi 
înzestrați cu plăcuțe 
material reflectorizant 
culoare roșie și galbenă, 
care, în lumina farurilor de 
automobil par mii de becuri 
aprinse pe marginea șoselei. 
Asemenea lucrare se conti
nuă pe itinerariul Ploiești — 
Cîmpina — Sinaia — Pre
deal.

Se apropie ceasul 
venirii lui Moș Geri- 
lă. și, tocmai pentru 
ca în acest an sacul 
moșului să fie mai 
adine și mai plin 
de jucării, I.R.C.R. 
București a făcut ca
dou părinților un 
nou magazin special 
de jucării : pe strada 
Lipscani la nr. 44. îl 
cheamă „Țăndărică". 
Animație mare : pă
pușile și jucăriile su
portă cu stoicism 
privirile critica 
atotcunoscStoare 
părinților, dar și pe 
acele acaparatoare 
ale copiilor. Mihăiță, 
de 3 ani, ar vrea 
toate trenurile meca
nice, ca să-și facă un 
depou. Tăticul, me
dicul Cosma Gheor-

ghe, H alege și un 
autobuz și un avion 
și un vapor. Fante
zia băiatului va călă
tori cu toate mijloa
cele moderne de lo
comoție. Deocamda
tă Mihăiță pleacă pe 
jos, de mînă cu tata, 
cu ochii adinciți în 
sacoșa cu minuni.

Maria Serbocov, 
bunică, preferă pen
tru nepot un ursuleț 
care mormăie, din 
material flaușat. 
„Nepoatei i-am cum
părat garnitura de 
toaletă, nu știți cît e 
de cochetă". îi urăm 
ca nepoata să-i 
crească mare și.., 
frumoasă, iar nepo
tul, cine știe, poate 
va ajunge un 
dresor. Pînă 
bunica îl va

ariza și cu fauna 
exotică, drept care 
cere vînzătoarei (Pa- 
raschiva Cîrneciu) 
un leu și un elefant. 
Mamele sînt cel mai 
adesea atrase spre 
rafturile cu păpuși. 
Dar lumea încântă
toare a celor mici nu 
anulează simțul cri
tic al celor mari. Și 
nu numai al lor. „Pri
viți cît de diformă e 
păpușa care costă 
180 lei, iar cea în ro
chiță verde, de 110 
lei, e chiar urîtă foc I 
Fetița mea are de pe 
acum gust, pun ră
mășag că ar pune-o 
la colț".

Atenție, tovarăși 
de la „Textila-1". Co
piii — deocamdată — 
pun la colț păpușile 
urîte...

N. SPIRESCU

ZGOMOTE

lexicoane, enciclopedii 
texte literare, scrise pe tă
blițe, cu caractere cuneifor
me babilonice. Se găsesc 
printre altele o povestire a 
Potopului, aproape în forma 
în care a fost inclusă în 
Poemul Iul Ghilgameș, și o 
culegere de Cugetări care o 
anunță pe cea pe care Ve
chiul Testament avea să i-o 
atribuie lui Solomon.

te MARE
Unde sonore puse în miș

care în Oceanul Indian 
explozia a trei șarje de 
kg. au fost înregistrate 144 
minute mai tîrziu în insulele 
Bermude, după ce au par
curs 19.000 de km. Sunetul 
urmează în masa marină 
cale îngustă, delimitată 
diferentele de densitate 
temperatură ale apei.

CONSIDERAȚIE

de
22

Senzație

Grădina zoologică din Frankfurt pe Main (R.F.G.), s-a îm
bogățit cu două exemplare noi — doi pui de gorilă. A fost un 
eveniment cu adevărat senzațional, deoarece s-a întâmplat 
pentru prima dată ca o gorilă să nască in condiții de pri
zonierat. Cei doi pui, care au început să umble deja, au pri
mit recent numele de Ellen și Alice după numele celebrelor 
dansatoare germane gemene Ellen și Alice Kessler, care au 
participat și ele la această festivitate.

Automobilele staționează 
adesea și în afara zonelor 
special amenajate pentru 
parcare. La Paris, din con
siderație pentru locatari, s-a 
luat decizia de a nu staționa 
tot timpul pe aceeași parte 
a străzii,' anumiți locatari 
fiind dezavantajați prin 
prezența permanentă a ma
șinilor în fata caselor. In 
zilele cu soț este permisă 
staționarea în fața caselor 
cu numere pare.

TIȚI CU...
35 000 DOLARI

Recent,' la o licitație din 
S.U.A. s-a vîndut o marcă 
poștală de .15 cenți emisă în 
Statele Unite in anul 1869, 
cu uriașa sumă de 35 000 do
lari. Mărcile din această se
rie nu sînt chiar atît de rare ; 
ele se pot cumpăra cu sume 
relativ modeste. Dar marca 
cu pricina este într-adevăr 
o raritate : din vina tipogra
fului, imaginea lui Columb 
apare pe ea cu capul în jos. 
In acea vreme a fost tipărită 
o singură coliță cu această 
eroare, din care în prezent 
au mai rămas doar trei 
exemplare.



FIȘE ALE UNUI DICȚIONAR ENCICLOPEDIC PENTRU TINERET

FILOZOFIE A G R 1 C U L T U R Ă DIPLOMAȚIE

OPERA CRONICARILOR • STRĂVECHI DOCUMENTE U N SOL AL LUI
O preocupare deosebită 

pentru relevarea tezaurului 
de gindlre românească întîl- 
nim la cei dinții cronicari, 
adevăratii „culegători de în
țelepciune" pe care o găsesc 
în îndepărtatul nostru tre
cut istoric, în pravilele și 
legile domnești, ori în lu
mea de ttlcuri șl mărturii, 
a proverbelor și creațiilor 
anonime. Din aceste elemen
te va descinde motivația fi
losofică a marilor noștri cro
nicari : Grigore Ureche, Mi
ron Costin, Constantin Can- 
tacuzino, Nicolae Milescu și 
alții. Fiind, el înșiși, cărtu
rari care ajung pînă Ia o 
formație erudită, cronicarii 
vor promova în operele lor 
ideile înaintate ale progre
sului social, alături de un 
umanism care face apel la 
tot ce rațiunea omenească a 
descoperit pentru a fi folo
sit de către om. Deopotrivă, 
cronicarii desprind din do
meniul vieții noastre spiri
tuale problemele legate de 
tradiție, obiceiuri, de limbă, 
numai pentru a sublinia u- 
nitatea noastră de neam. 
Intr-o epocă în care domina 
concepția feudală despre 
lume, înriuririle religioase 
fiind prezente în cele mal 
diverse domenii ale cunoa
șterii și gîndirli, cronicarii 
pun în discuție originea uni
versului, cauzalitatea natu
rală, laicizînd tot mal mult 
procesul de cunoaștere, dîn- 
du-i o notă realistă.

In acest sens, Gr. Ureche 
manifestă în opera sa o a- 
propiere directă de proble
mele filosofiei, conslderînd 
că explicația lumii, spre 
care rîvnește omul, este po
sibilă. In argumentarea aces
tei explicații, cronicarul se 
îndreaptă spre cultura pe

care o are un popor și istoria 
acestuia. Adevărul însuși se 
constituie luînd in seamă și
rul neîntrerupt de dezbateri 
care s-au dus în jurul său, 
încît e nevoie să arătăm — 
va spune Gr. Ureche — că 
numai „cauze firești" stau la 
obirșia lucrurilor, și că ima
ginea divină despre univers 
nu-și găsește o justificare.

Avansînd aceste idei — 
M. Costin (1633—1691) se îm
potrivește și el unor inter
pretări scolastice, privind 
viața șl lumea. El conside
ra, dimpotrivă, că există un 
raport legic între trecut și 
prezent — pentru a se pu
tea prevedea viitorul. In cel 
dinții poem filosofic de la 
noi „Viața Lumii", reflecția 
cronicarului moldovean se 
îmbină cu necesitatea înțe
legerii obiective a fenome
nelor lumii înconjurătoare. 
Un rol deosebit își au în 
scrierile cronicarului factorii 
care participă la cunoaște
rea deplină a organizării u- 
nei societăți — cum ar fi cel 
geografic și climatic.

Pe o arie mai întinsă, C. 
Cantacuzino (1636—1716) în 
Tara Românească, dezvăluie 
faptul că atit în natură cit 
și în societate există o dez
voltare treptată, progresivă, 
că „una stricindu-se și pu
trezind, alta să naște și să 
face". Pe acest temei el an
ticipează o dialectică a lu
crurilor și fenomenelor pe 
care le observă într-o înlăn
țuire al cărei rezultat este 
dezvoltarea, noul.

Cu același interes urmăreș
te aceste probleme „filoso
ful călător" N. Milescu 
(1636—1709), care introduce 
în cultura noastră cele din
ții cunoștințe despre alte 
popoare pe care le-a cunos
cut, și față de care încearcă

F O L C L O

planul comparativ — în idei 
și fapte.

Observațiile sale judicioa
se, analitice îl duc la defi
nirea filosofiei însăși — care 
trebuie să ajungă la „cunoa
șterea lucrurilor și pricine- 
lor lor". Dacă rațiunii nu-i 
pot fi contestate atributele 
sale, în aceeași măsură Mi
lescu consideră că un rol 
deosebit au pasiunile uma
ne, efectele a căror manifes
tare pe planul cunoașterii 
iarăși nu poate fi contesta
tă. De aceea, Milescu va 
trece chiar la o clasificare a 
acestora, după cum, pe un alt 
plan, va face o diferențiere 
intre științele naturii și cele 
cu caracter umanist.

In genere se poate spune 
că elementele de filosofie 
din operele cronicarilor abia 
deschid probleme fără să le 
rezolve în mod nemijlocit. 
Meritul lor este acela de a 
fi raportat preocupările lor 
la epoca în care trăiau, afir- 
mind posibilitatea cunoaște
rii lumii, înlăturînd dogmele 
religioase, pledînd pentru 
cercetarea concretă a vieții 
pe care o condiționează de 
trecutul de luptă a neamu
lui nostru, căruia îi caută 
originile și drepturile în de- a 
șișurile uitate ale trecutului 
istoric. Deși au rămas une
ori sub influența unor idei 
religioase, creaționiste, to
tuși aceste limite sint șl ale 
epocii în care trăiesc. Dar, ™ 
cu ei, cu cronicarii se vor 
deschide ulterior rodnicele £ 
căutări filosofice, care vor 
da perspective liberei cuge- — 
țări ce năzuie spre progre- W 
sui continuu.

Din cele mai vechi timpuri 
locuitorii de pe teritoriul pa
triei noastre s-au îndeletnicit 
cu agricultura. Herodot arăta 
că sciții cultivau pe aceste 
meleaguri grîu, mei, linte, 
cînepă, ceapă, usturoi și al
te plante. Horațiu scria că 
geții cultivau grîu, orz, mei 
și diverși pomi fructiferi. Pe 
Columna lui Traian, se văd 
ostași romani secerînd grîu, 
iar în taberele dacice se văd 
depozite de cereale.

Mărturii valoroase, în aceas
tă privință, au adus și desco
peririle arheologice. în afară 
de unelte agricole, de resturi 
de cereale, de vase pentru 
depozitarea acestora s-au mai 
găsit monede și medalii care 
poartă inscripții ce atestă 
preocuparea principală a 
locuitorilor din ținuturile 
noastre. Astfel, pe una din 
monedele din Tomis este im
primat pe o față chipul De- 
metrei, zeița agriculturii, nu
mele orașului și al magistra
tului, precum și un spic de 
grîu între două făclii. Pe o

altă monedă din același oraș 
• chipul Demetrei apare pe o 

parte și două spice de grîu 
încadrate de numele orașu
lui și al magistratului, pe par
tea opusă.

Pe unele monede descope
rite la Calatis se observă pe 
una din fețe un spic de grîu, 
măciuca și tolba de săgeți a 
lui Heracles și numele orașu
lui.

După cucerirea Daciei, ro
manii au bătut o medalie in
titulată „Dacia Felix" pe care 
se putea vedea o femeie șe- 
zînd, căreia doi copii îi oferă 
spice de grîu și struguri.

Aceste mărturii, ca și nume- 
îoase altele, arată că agricul
tura noastră are rădăcini a- 
dînc ancorate în veacuri în
depărtate, cînd această preo
cupare atinsese un asemenea 
grad de dezvoltare încît me
rita să fie înscrisă la loc de 
cinste cu litere și imagini de 
piatră și metal.

C. CHIKILA 
șef lucrări, Institutul Agrono

mic - București

• ȘTEFAN CEL MARE
® Conf. univ. Dumitru Âimaț

După victoria din 1476 
cînd armia sultanului Maho
med al II-lea „pus pe fugă" 
a plecat din Moldova și a 
trecut în dezordine Dunărea, 
cum scrie un document al 
vremii, faima lui Ștefan și a 
Moldovei a impresionat mult 
lumea apuseană. Numele lui 
Ștefan Vodă era „pe buzele 
tuturor" cum spune un cro
nicar polon.

Ștefan știa că Mahomed a 
fost pus pe fugă de spada, 
săgeata și ghioaga românilor 
și nu de vorbele mari ale

de
VASILE VETIȘANU • 

la Institutul de filozofie 
al Academiei

OBICEIURI LA NAȘTERE •
Ovidiu Papadima

Obiceiurile la români le 
putem diviza în două mari 
serii: acelea care însoțesc 
starea civilă, ca să zicem așa, 
nașterea, căsătoria și moar
tea ; acelea care însoțesc 
munca cea de toate zilele. Cele 
din urmă sint la origini rituri 
de fructificare și prosperita
te. Primele sint mai cu sea
mă rituri de trecere : naște
rea, nunta, ca trecere spre 
faza de împlinire a vieții 
omului, înmormîntarea. ca 
trecere din ființă în neființă.

Fiecare dintre aceste mo
mente decisive este însoțit 
de o serie de obiceiuri care 
nu numai că le dau un carac
ter sărbătoresc, memorabil, 
dar au în primul rînd meni
rea de a crea cele mai bune 
condiții pentru desfășurarea 
lor.

Astfel și nașterea se află 
în centrul unui întreg ansam
blu de obiceiuri. încă din 
timpul sarcinii, viitoarea 
mamă e privegheată atent, 
pentru a-i da tot ajutorul 
ca pruncul să se dezvolte 
bine chiar în perioada pre
natală. 1 se prescrie astfel, 
sub forma respectării unor

credințe, regimul alimentar 
— și credința că nu trebuie 
să i se refuze celei îngreu
nate ceea ce ea „poftește" 
face parte dintre condițiile 
unei hrăniri cit mai consis
tente — ca și regimul igienic 
menit să o apere de diferitele 
boli legate de fiziologia na
talității. In trecut — cînd se 
credea că bolile ar fi cauzate 
de acțiunea malefică a unor 
ființe supranaturale — se 
practicau diferite ceremonii, 
între care și anumite des- 
cîntece, pentru apărarea de 
asemenea „demoni", precum 
Zburătorul și Avestița.

După ce copilul s-a născut, 
o serie de obiceiuri cu ca
racter ceremonial veghează 
asupra bunei stări și dezvol
tarea lui. „Scăldătoarea" co
pilului, bunăoară, are un ca
racter ceremonial în care 
aflăm și multe prescripții de 
medicină populară. Un obicei 
generalizat pe tot pămîntul 
patriei noastre — cunoscut 
mai ales sub numele moldo
venesc de „rodicii" se îngri
jea de ajutorarea materială 
a mamei și odraslei sale, sub 
forma de daruri aduse în 
mod sărbătoresc de către

rude, vecine și prietene. £ 
Pentru a-i asigura copilului 
un viitor cit mai fericit, se 
caută să se obțină bunăvoința A 
„ursitoarelor" — prin dife- w 
rite daruri puse la îndemîna 
lor, în noaptea în care se 
credea că obișnuiesc să uină, 
și prin invocații măgulitoare. 
Botezul avea nu numai ca
racterul unui rit străvechi, 
precreștin, de purificare prin 
apă, ci și rostul de a-i da 
noului venit pe lume un spri
jin îndelung, prin „nașii" 
care se angajau să vegheze 
asupra lui, alături de părinți.

Moașa, de asemenea, își 
continua rolul, fiind centrul 
ceremonialului primei tun
deri a părului și fiind ono
rată cu mese anume.

Toate aceste ceremonialuri 
îmbrăcau firesc și o formă 
de artă spectaculară, care au 
generat adesea splendide 
opere literare, precum po
vestirile în proză în legătură 
cu credințele de care am 
amintit, descîntecele pentru 
mamă și copii, colindele care 
se cîntau la fereastra casei 
cu prunci, cîntecele de lea
găn ș.a.

Desen de DORIN DIMITRIU

T E H N I C A

• CELEBRUL CĂRUCIOR
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EASCĂ •

prinților apuseni. Dar asta nu 
înseamnă că o alianță cu a- 
cești principi apuseni nu 
putea să fie de folos cauzei 
pentru care lupta. De aceea, 
ca un iscusit om politic și 
diplomat ce era, Ștefan cel 
Mare a ținut din răsputeri 
să antreneze în luptă Apusul,
și el mult primejduit de co
tropirea otomană. Și cum 
pentru posesiunile ei în Me- 
diterana Orientală și pentru 
negoțul levantin, Veneția era 
cea mai amenințată, un sol 
român a apărut la Veneția. 
Se numea Ion Țamblac. In 
primăvara anului 1478, deci 
la aproape doi ani de la bă
tălia de la Războieni, a călă

torit pînă la Veneția. La 8 
mai 1478 a citit în fața do
gelui o strălucită cuvîntare, 
izvodită de Ștefan însuși și 
tălmăcită în italiană poate de 
Ion Țamblac. Se rostea prin 
gura diplomatului pornit din 
Suceava, toată bucuria dar 
și toată îngrijorarea români
lor. Că Mahomed nu se lasă 
înfrînt, că va vrea să loveas
că iar Moldova. Să-i răpeas
că porțile de ieșire spre 
lume a căror pierdere ar în
semna gîtuirea independenței 
Moldovei. Că libertatea ro
mânilor nu-i folositoare nu
mai lor, ci întregii Europe, 
mereu amenințată de primej
dia otomană.

Țamblac făcea un istoric 
al evenimentelor politice și 
diplomatice din 1474—1476.

„Nu vreau să mai amin
tesc decît ce folos e această 
țară a mea pentru interesele 
creștine — spunea Ion Țam
blac... Deoarece sultanul s-a 
împiedicat de mine, în de
curs de patru ani, mulți creș
tini au fost lăsați în pace". 
Demonstra că țările române 
sint „strajă" Ungariei și a 
Poloniei. Căderea lor sub stă

pânirea otomană, marca și 
prăbușirea acestora. Căci, iată 
sultanul se pregătea să iasă 
iarăși împotriva Moldovei.

Țamblac nu cerea ajutor 
cu umilință sau cu disperare, 
ci cu demnitate și cu logică... 
Iar finalul cuvîntării a răsu
nat patetic în sălile de mar
mură ale palatului Dogilor: 
„Și dacă Dumnezeu va vrea 
ca eu să nu fiu ajutat, se vor 
întîmpla două lucruri: ori se 
va pierde această țară, ori voi 
fi silit de necesitate să mă 
supun păgînilor. Acest lucru 
însă nu-l voi face niciodată ; 
prefer mai bine o sută de 
mii de morți decît una ca 
asta"...

Ion Țamblac va fi pus în 
glas tot dramatismul situației 
și tot focul dragostei de țară 
cu care voievodul îi dictase 
cuvîntarea la el acasă, în ce
tatea Sucevei. Și chiar dacă 
rezultatele n-au fost cele spe
rate, în istoria diplomației, 
solia lui Ion Țamblac s-a în
scris ca un act de o majoră 
importanță, dovedind că acei 
care se bătuseră cu spada la 
Vaslui, știau să folosească și 
limbajul fin, nuanțat, convin
gător, logic, ferm al diploma
ției.

PICTURĂ

•FRESCELE PROBOTEI

•
 Probota, măreața ctitorie a 
lui Petru Rareș, înaltă și ma
sivă, înconjurată cu ziduri 
groase, are o seamă de com- 
$ poziții și portrete vrednice 
de admirație și acum.

•
 De cum intri în pridvorul 
dreptunghiular și puternic 
luminat, te impresionează

•
 somptuozitatea zugrăvelilor 
de pe pereți, și, mai ales, 
pictura din bolta cilindrică, 

_ cu penetrațiuni. în mijlocul 
9 bolții, o compoziție ce pre
zidează marea desfășurare a 
„Judecății de apoi". Tema 

A din boltă o vedem, într-o 
formă variată, în registrul 
de sus al „Judecății de apoi" 

a la Voroneț. în totul, este o 
™ versiune mal puțin înche- 

gată și strălucită această Ju
decată de apoi de la Pro- 
bota decît cea de la Voroneț

9 și probabil că la Probota s-a 
făcut prima încercare de 

A tratare a acestei noi teme, 
introdusă de Grigorie Roșea. 
Partea de pe boltă rămine

9 însă o impresionantă reali
zare, pe care o vom reve-

•
 dea șl mal măiestrită la Va
tra Moldovițel.

Trecînd în pronaosul de 
£ formă dreptunghiulară, lun-

Petru Comarnescu
gă, și unde s-a păstrat o 
bună parte din pictura ini
țială, decorul pictural este, 
de asemenea, impresionant. 
Pictura acoperă pereții ca și 
bolțile sferice. Pronaosul este 
împărțit în două, printr-un 
mare arc, împodobit cu or
namentație florală și aurit. 
Pe arcuri mari, transversale, 
susținute prin colonete, se 
reazemă două bolți sferice 
prin ajutorul pandantivelor, 
proptite și acestea prin alte 
arcuri. Numeroasele supra
fețe, întretăiate într-un mod 
iscusit, sînt acoperite cu 
fresce de variate mărimi și 
cu variate elemente.

în celelalte încăperi numă
rul frescelor inițiale s-a păs
trat în mică măsură, zugră
veala fiind refăcută și aco- 
perindu-se vechile fresce cu 
imagini noi în secolul tre
cut. Se văd unele elemente 
de pictură academistă, în 
stil de Renaștere, dar în to
tul, pictura mai nouă este 
aici lipsită de expresivitate.

Pe pereții exteriori s-au 
păstrat puține figuri și urme 
ale Imnului acatist, cu Ase
diul Constantinopolului, și a- 
le Arborelui lui Ieseu. Lîngă

ușa de intrare, numele și fi
gura mitropolitului Grigorie 
Roșea și figura foarte nede
slușită a altui personaj, pro
babil Daniil Sihastrul care își 
avusese lăcașul aici îna
inte de a ridica Ștefan cel 
Mare biserica de piatră. Ră
mășițe de fresce sînt și pe 
fațada turnului-clopotniță, pe 
unde se pătrunde în incinta 
mănăstirii.

Rămîne o întrebare : de ce 
la Probota picturile exteri
oare nu s-au păstrat la fel de 
bine ca la Humor, Moldo- 
vița, Voroneț, Arbore și Su- 
cevița — cele de la Humor 
fiind din aceiași ani cu Pro
bota, iar celelalte posteri
oare. Clima este la fel în 
aceste locuri. Să fi fost oa
menii mai grijulii și mai păs
trători în unele părți decît 
în altele ? Credem că mai 
curînd la Probota s-au în
cercat procedee tehnice mai 
puțin trainice, fiind poate 
prima biserică pictată în în
tregime pe dinafară (1532), 
și, după ea, în 1535, Humorul.

Pînă la apariția chimiei 
teoretice, în țara noastră s-au 
dezvoltat meșteșuguri care ne
cesitau cunoștințe practice de 
chimie. Olăritul, prelucrarea 
metalelor care ajunsese la o 
adevărată măiestrie, apariția 
meseriașilor tăbăcari, boiangii, 
săpunari, producători de lu
minări, toate acestea presupun 
cunoașterea unor procese chi
mice bine puse la punct.

Prelucrarea unor bogății na
turale se baza, de asemenea, pe 
adevărate procese chimice. 
Petrolul scos de la suprafața 
solului era folosit de veacuri 
de ciobani-păcurari, de unde 
și denumirea de păcură. în 
urma unei prelucrări rudimen
tare (ardere în gropi, prin care 
se îndepărtau fracțiunile u- 
șoare) păcura era folosită la 
unsul roților sau ca medica
ment. Este etapa pur empirică 
în chimia românească.

Un început de organizare 
a acestor practici chimice pe 
baza unor rudimentare încer
cări de teoretizare (rețete) a- 
pare în sec. al XVI-Iea prin 
înființarea manufacturilor 
(postav, sticlă, hîrtie , bere 
etc).

Prelucrarea industrială a 
petrolului românesc este una 
din importantele realizări din 
această perioadă, țara noastră 
fiind printre țările în care au 
apărut primele rafinării de pe
trol.

Teodor Mehedințeanu pune 
la punct metoda de fracțio
nare a petrolului prin disti
lare. în urmărirea proceselor 
tehnologice un rol primordial 
îl deținea mirosul.

în 1856—1857 Bucureștiul 
este primul oraș din lume în 
care se introduce iluminatul 
cu petrol lampant în locul u- 
nor uleiuri foarte scumpe, im-

portate. în același timp, a- — 
pare, cu totul sporadic, ana- 9 
liza chimică. Hrisoave vechi 
atestă acest lucru. „Fiindcă 
visteria voiește a ști cît aur ™ 
cuprinde un icosar de cei noi, 
de au și cerut să se facă cer- a 
carea himicește,... dar nu s-au 
putut săvîrși himic... din pri
cina că nu are trebuincioasele A 
instrumentări himice... De a- ™ 
ceea ești poftit ca să ostenești 
a face un asemenea analisis..." A 
(Fragment dintr-o scrisoare a- w 
parținînd vistieriei Moldovei _ 
— 1837). •

Resimțirea lipsei unei baze 
științifice în industria chimică 9 
românească duce la crearea 
primei societăți românești de a 
știință : „Societatea medicilor 
și naturaliștilor" — Iași 1833.

■ă nu are trebuincioasele A 
meniuri himice... De a- ™

Lector univ. dr. CLAUDIA 
ISVORANU-PANAIT

Tehnica noastră populară 
este, între altele, caracteriza
tă printr-o măiestrită prelu
crare a lemnului, din care 
meșterii noștri au realizat 
strunguri, războaie de. țesut, 
„încuietoare cu căței" (lacă
te), locuințe prefabricate, bi
serici cu turnuri înalte de 
zeci de metri, instalații hidro
tehnice remarcabile.

O creație de vîrf a tehni
cii lemnului a constituit-o o 
excepțională invenție anoni
mă. Este vorba de un vago- 
net de lemn, utilizat destul 
de frecvent în minele româ
nești, încă din primele 
veacuri ale mileniului nostru. 
Realizat în întregime din 
lemn, acest vehicul este o 
construcție robustă, bine în
chegată, care circulă împins 
de oameni pe șine de lemn. 
Un interes deosebit prezintă 
schimbătorul de cale, care 
cuprinde deja cele două ele

mente principale ale acestui 
sistem de transport: acul și 
inima.

La Brad, a fost găsit un 
astfel de vehicul din lemn, 
specialiștii stabilind vechi
mea sa : secolul al XIV-lea. 
Și tot ei au tras o concluzie 
deosebit de semnificativă, a- 
nume aceea că este vorba de 
cel mai vechi vehicul purtat 
pe șine din istoria tehnicii. 
Exemplul a stîmit un aseme
nea interes, încît a fost expus 
încă cu cîteva decenii în ur
mă la Muzeul comunicațiilor 
din Berlin.

Modestul, dar totodată ce
lebrul cărucior de la Brad (al 
cărui model poate fi studiat 
și la Muzeul Căilor Ferate 
din București) se găsește la 
confluența a două tehnici, cu 
vechi și valoroase tradiții la 
noi : tehnica minieră și teh
nica prelucrării lemnului.

I. M. ȘTEFAN

• „PETRU R A
După suita de opere comice 

care au fost pentru compo
zitor un real laborator de în
cercări artistice, Eduard Cau- 
della termina în 1889 o capo
doperă a catalogului său de 
creații: Opera „Petru Rareș", 
lucrare pe care istoricii artei 
românești o vor socoti drept 
prima operă românească.

In veacul apariției marilor 
școli naționale, în epoca în 
care Glinka în Rusia, Erkel 
în Ungaria, Moniuszko în Po
lonia, Smetana în Cehia scriau 
opere inspirate din trecutul 
luptei poporului, Eduard Cau- 
della atacă cu curaj un su
biect istoric propunîndu-și să
făurească o lucrare muzicală 
izvorîtă din viața poporului

v

român.
Libretul lui Th. Rebhaum

aducea în scenă un episod din 
istoria Moldovei, creînd o ac
țiune concisă. Așa cum subli

nia Andrei Tudor într-un am
plu studiu închinat creației li
rice a compozitorului ieșan, 
libretul, cu toate deficiențele 
construcției dramatice, aduce 
un climat de operă, o atmos
feră de legendă populară care 
oferă prilejul unei ample des
fășurări. Muzica demonstra și 
ea o largă concepție, o grijă 
deosebită pentru unitate dacă 
nu în ceea ce privește stilul 
cel puțin în construcție.

Compozitorul foloșește în 
operă o mare varietate de ge
nuri, de la baladă și arioso 
liric la cîntecul de petreceri 
și monologul dramatic. Larg 
dezvoltate sînt scenele de 
masă.

Remarcabile rămîn în pa
ginile partiturii, pline de o 
melodică expresivă, cantabilă 
elementele de inspirație 
muzicală românească, chiar

R E Ș“
dacă nu depășesc sfera into- 
națională a romanței orășe
nești și a cîntecului lăutăresc. 
{Remarcînd „Hora" din actul 
III, un cronicar scria în 1900 : 
„Acest balet ne dovedește ce 
s-ar putea face din muzica 
noastră populară cu concursul 
științei muzicale").

Premiera de pe scena bucu- 
reșteană, în noiembrie 1900, 
deși din pricina unei înscenări 
superficiale nu a avut succes 
de public (a fost montată, 
scria — cronicarul ziarului 
„Constituționalul"—„cam de-a 
scăpare și nu cu toată îngri
jirea și cu fastul ce-l datora 
teatrul subvenționat de români 
primei opere scrise de un ro
mân") — a înscris „începutul 
unei epoci noi în arta ro
mână".

IOSIF SAVA



Manole Pascu, care tocmai 
a terminat Politehnica, se în
toarce în fabrica unde mai 
înainte a fost muncitor pen
tru a i se elibera o adeve
rință de vechime în cîmpul 
muncii (i se cere la înca
drarea ca cercetător la un 
institut științific, unde a fost 
repartizat după absolvirea In
stitutului). Un amănunt ano
din. Dar reîntâlnirea cu fa
brica și oamenii de aici ca
pătă, atît pentru el, cît și pen
tru ceilalți, semnificația unui 
moment deosebit și hotăritor.

Ochii îi cad pe scoarța do
sarului de pe birou (dosarul 
lui de cadre) pe care scrie 
mare „BLOCAT" — și ex
presia feții e, brusc, alta.

— Blocat, , nu sigilat, în
cearcă fata să glumească. în
seamnă că poate fi răsfoit (și 
înțelegem c-a făcut-o de 
multe ori pînă acum, din 
curiozitate, și o mai face și 
acum, cînd i s-a ivit prilejul 
neașteptat să-l compare pe 
eroul „romanului în fascicole, 
nesfîrșit" cu tînărul din fața 
ei... n-are timp să revadă to
tul, deschide la paginile care 
i se par cele mai controver
sate). Ce-ncadrare ați avut 
ultima dată ?

— A șaptea... sau a doua. 
Nu mai știu precis...

— Șapte a fost tăiat și peste 
el adăugat cu roșu doi (fata 
se apleacă să vadă mai bine). 
Retrogradat (se uită în ochii 
lui Pascu, poate găsește acolo 
o explicație : ochi impenetra
bili). Cinci clase de salari
zare deodată I (cu sinceră pă
rere de rău). Păcat! Prea mult! 
(citește mai departe nazali- 
zînd la început fără să-și dea 
seama, ceea ce dă lecturii un 
aer impersonal). A înstrăinat 
bunuri ale întreprinderii... a 
refuzat să răspundă chemări
lor repetate ale uzinei de a 
veni să-și clarifice situația... 
(și pe alt ton, cu ochii în 
ochii lui Pascu). Așa scrie aici: 
bunuri în valoare totală de 
cincizeci și șapte de mii de 
lei... (speriată că tăcerea pre
lungită a lui Pascu ar putea 
însemna recunoașterea vino
văției acestuia). Uite 1 (și se 
aude cum îi fîșie hîrtia între 
degete). A fost anexată și o 
copie după ordinul de ares
tare.

Pascu (reținînd amănunte 
ce par la prima vedere insig
nifiante, întocmai ca cei aduși 
în fața instanței).

— Asta e altceva... nu pen
tru asta am fost retrogradat...

(Apoi dezarmînd) Și dum
neata mă crezi vinovat...

—• Și nu sînteți ?...
— Nu. (Pascu e pe punc

tul de a se înflăcăra iar, dar 
face efortul să se înfrâneze). 
Nu chiar atît de vinovat cum 
se arată acolo (arată spre do
sarul deschis pe birou).

Cu tot dosarul masiv ce 
cuprinde acuzații atît de 
grave aflat între ei, pe masă, 
o clipă au încredere deplină 
unul în eelălalt...

I.ocul petrecerii, pe Merez. 
Cîteva cabane cochete, între 
pajiști înverzite și pilcuri de 
brazi... Corturi ridicate în 
grabă și lume de tot felul 
forfotind printre ele... Maiștri 
bătrîni și posaci pescuiesc 
păstrăvi cu undița. Fetele, în 
frumoase costume de baie, 
fac plajă pe malul lacului 
(între ele, și Lăzărica, fata de 
la ghișeul serviciului cadre : 
citește un roman). Dar cei 
mai mulți, adunați în jurul 
meselor așternute direct pe 
iarbă, beau, mănîncă, disoută 
cu aprindere, glumesc... Pascu 
e în atenția generală. I se 
cere părerea în cutare sau 
cutare chestiune, e lăudat, lin
gușit, clevetit... e poftit să 
guste din mîncăruri și bău
turi, e rugat să danseze iar 
femeile îi fac curte sau se 
uită la el oa la un satir... 
Pascu răspunde la întrebări, 
dansează, mănîncă, bea, ride, 
—- și observă totul cu in
teres...

Țilindru (e poreclit așa pen
tru că e îmbrăcat ca după 
jurnal, un jurnal la modă cu 
vreo treizeci de ani în urmă) 
ziee :

— După ce-ai plecat tu, 
Mitrei de la sculărie a făcut-o 
lată !...

Mitrei de la sculărie — un 
tînăr blond și timid, abia ie
șit lucrător, care pînă atunci 
a stat retras — e împins în 
mijloc.

— Ascultați la Țilindru...
— Ce nu e-adevărat ?! se 

miră, candid, Țilindru. Dacă 
zici tu că nu e-adevărat, gata, 
am tăcut...

Mitrei n-are curaj să tăgă
duiască.

Și Țilindru povestește :
— Cînd a plecat Pascu, el 

(arată spre Mitrei) mai avea 
un an pînă să iasă lucrător... 
Cap la el ! (Țilindru își lo
vește cu degetele îndoite tîm- 
pla) Și-a făcut o ascunză
toare deasupra veceului in
tr-un vagon de călători care 
fusese reparat în fabrică și 
urma să fie atașat la un tren 
internațional... A ajuns așa 
ptnă-n Italia, la Torino. Și 
după vreo zece zile i s-a fă
cut băiatului dor de casă...

Cercul din jurul lui Mitrei 
s-a lărgit. Iar el, negăsind alt
ceva mai bun de făcut, trage 
cu unghia linii nesfîrșite pe 
capacul tabacherii.

Vocea lui Țilindru :
— ...S-a dus la poliție și-a 

spus tot...
Unul din cei de pe margine, 

incitat de povestire, înainte 
de a pufni în rîs :

—• A plîns...
în eroul întîmplării se tre

zește brusc și copilărește dem
nitatea terfelită. Sparge cer
cul, făcîndu-și loc cu capul și 
cu umerii, și se depărtează 
în fugă prin iarbă.

în urma fugarului —- rîse
te...

Țilindru (afectat, că și cos
tumul lui) :

— La-ntoarcere, l-a băgat 
în școala de corecție... A stat 
acolo pîn-a atins majaratu...

Pascu și Lăzărica, la oare
care depărtare de locul pe
trecerii, în cîmp. Deasupra, 
cerul înalt. Fluierături de 
mierle, țîrîit de cristei prin 
ierburi... Ea stă rezemată de 
trunchiul unui copac, are car
tea la subsioară. El, în picioa
re, în iarbă, lovește cu un 
băț alb de mesteacăn capetele 
unor ciulini imaginari. Se văd 
alte perechi tăind, pe departe, 
pajiștea și îndreptîndu-se spre 
pădure..-.

Cei doi discută.
— Și nu vrei să crezi că 

dumneata ești eroul...
Pascu (apărîndu-se parcă 

de epitetul ce i se dă cu bă
țul) :

— Ce fel de erou ?
— Al petrecerii... Un fel 

de regină a balului (fata rîde) 
Scuză-mă...

— Eu am fost ultimul... Nu 
s-a mai găsit nici o invitație 
tipărită, dacă-ți amintești...

— Lasă asta! De ce te 
prefaci că nu-nțelegi ?... Un 
erou de roman, poftim 1 (rîde) 
Din cauza dumitale și-a pier
dut capul bietu Mitrei de la 
sculărie...

Pascu (bărbat, dînd să zâm
bească) :

—- Și poate c-o să și-l mai 
piardă și alții...

— S-ar putea... (fata în
toarce ironia spre sine, dar 
nu numai spre sine). Un erou 
de roman n-ar trebui să dis
cute cu cineva care n-a reu
șit la facultate...

— O să reușești... (după o 
clipă, înveselit). Ar trebui să 
le fiu recunoscător profesori
lor care te-au lăsat, altfel, nu 
te-aș mai fi întâlnit aici...

Spre Pascu și fată se în
dreaptă doi tineri (unul din 
ei e Drăguțul de Păștică). Au 
răsărit dintr-odată, de după 
un dîmb, ca și cum ar fi aș
teptat acolo mai de mult. 
Drăguțul de Păștică se apro
pie cu brațele larg întinse :

— Toți întreabă de Pascu, 
și Pascu uite unde s-ascunde 1 
(îl apucă de braț) Hai omule, 
că te cheamă directoru... Vrea 
să ciocnească cu tine, ce dra- 
cu !...

Directorul (lui Pascu) t
— Mi s-a spus c-ai fost re

partizat la Institutul de cer
cetări metalurgice...

Pascu dă din cap :
— Da...
Directorul (celorlalți) :
— E deci în specialitate... 

(lui Pascu) La noi tocmai 
oțelăria e cea care merge 
prost... (zîmbește) Vrem să 
te-nhămăm la o treabă grea...

Un inginer tînăr, care pe
semne se simte vizat :

—- Situația e aceeași și-n 
alte întreprinderi...

Soția inginerului vîrstnic 
(mirată și-n același timp bi
nevoitoare) :

— îi cereți să renunțe la 
Capitală 1 De ce ?... Ar fi 
păcat I

Un maistru bătrîn ale cărui 
buze au fost anume parcă fă
cute ca să silabisească para
grafe de lege :

— Cînd a plecat la școală, 
a-ncheiat un contract: să 
se-napoieze — în fabrică. O 
dată oontractu-ncheiat...

Secretarul de partid (des
tul de tare, căci se pare că 
bătrînul maistru nu prea 
aude) :

— Tot fabrica l-a dezlegat 
de contraot, nene Marcule... 
Cînd i-a retras bursa...

Buzele bătrînului maistru 
mozolesc aripa de pui cu care 
mai înainte îl amenințase pe 
Pascu ca cu o cîrjă...

Pascu ține să precizeze :
— Bursa mi-a fost retrasă 

un timp... pe urmă iar am 
primit-o...

Secretarul de partid :
— Și din nou ți-a fost re

trasă...
Pascu :
— Dar după aceea s-a 

revenit...
Soția inginerului vîrstnic 

încearcă în felul ei să-l scoată 
pe acest tînăr naiv din în
curcătură :

— A primit repartizarea-n 
București — înseamnă c-a 
meritat-o 1...

Inginerul tînăr, care mai 
înainte s-a simțit vizat, acum 
se ridică de la masă și pleacă. 
Vecinul lui, tot un inginer 
tînăr, de asemenea...

Directorul, căruia nu pare 
să-i scape ce se întâmplă în 
jur, se uită peste capetele ce
lor de față :

— Unde-o fi tovarășul 
Datcu ?...

Secretarul de partid (iro
nic) :

— Dansează... Am trimis 
«ă-1 cheme...

Aceiași, în același loc. în 
plus, „tovarășul Datcu* oare 
a sosit de la podul de scîn- 
duri, din vale, unde se dan
sează. E lac de sudoare, își 
tamponează într-una ceafa cu 
batista. A venit mai în urmă 
în fabrică, pe Pascu îl cu
noaște doar din hârtiile anexa
te la dosar și din auzite. In 
general acest tovarăș Datcu se 
mișcă sub semnul prudenței 
și al bănuielii. La petrecere 
dansează, pe rînd, cu toate 
femeile, deși are aproape cinci
zeci de ani, e obez și are 
fața congestionată : o ocupație 
perpetuă și, la vîrsta lui, 
de-a dreptul ruinătoare, pen
tru a nu fi silit să ia parte 
la discuțiile ce se poartă pe 
margine.

Directorul (lui Datcu, nu 
fără o anume ironie) :

— Tovarăși: inginer Ma- 
nole Pascu... Vă cunoașteți ?

Datcu îi strînge, peste masă, 
mîna lui Pascu. Burta i se 

. revarsă pe masă ca un aluat 
răsturnat din covată.

— îmi pare bine... (direc
torului) Ii studiem dosarul...

— Do. ați debutat ca prozator; 
ați publioat povestiri, ați luat premii 
etc. Apoi ați tăcut brusc. De ce ?

— Debutul și celelalte se întîmplau 
cu cîțiva ani buni în urmă, cînd mai 
eram încă student. Prisosul de ener
gie, impresiile filtrate prin lecturi se 
cereau închegate în ceva. Și au ieșit 
acele cîteva povestiri publicate și tot 
atîtea rămase în manuscris. Apoi am 
uitat cu totul de ele... Recitindu-le 
după un interval de timp destul de 
lung, mi s-au părut grozav de naive, 
nici nu mai putea fi vorba să le 
adun într-un volum. M-am apucat să 
scriu deci altceva. Și a ieșit într-a- 
devăr altceva.

— Ce semnificație are titlul „Ni
sip pe aripi" ?

— Fragmentul de față face parte 
dintr-o nuvelă cinematografică cu 
subiect din actualitate. Manole Pascu, 
eroul principal, e un tînăr din gene
rația mea. Titlul circumscrie destul 
de exact ideea lucrării. Aflat în pe
rioada formării și afirmării perso
nalității, protagonistul are de înfrun
tat o serie de piedici datorită lipsei 
de înțelegere, obtuzității, ranchiu
nei, invidiei, se bucură concomitent 
de prețuirea și solicitudinea altora. 
Viața îl învață pe acest tinăr în
zestrat că uneori trebuie să îmbrace 
un fel de cuirasă sufletească, pentru 
a nu-și pierde încrederea în sine, 
fără a rămîne însă cîtuși de puțin 
insensibil la ecourile și chemările 
lumii din jur.

— Anul trecut presa a anunțat 
intrarea în producție a unui film 
pe un scenariu semnat de do. Ce 
ne puteți spune în legătură cu el ?

— Vă referiți desigur la ȚARA 
DE VĂPAIE (în ultimele variante, 
FOCUL). Acțiunea se desfășoară în

• ••••••

Florian Avramescu

SCENARIUL

jurul cunoscutului foc de la Moreni 
dintre anii 1929—1931. Stîlpul de fla
cără, proiectat fantastic pe cer, tre
zește în oameni, unii din celălalt 
capăt al țării, dorințe și Îndemnuri 
nu întotdeauna lămurite (un cores
pondent al focului, în plan social, ar 
putea fi, de pildă, războiul). Ce fac 
oamenii în aceste situații limită T 
Cum reacționează ei ? Acestea sînt 
întrebările mari pe care e axată ac
țiunea ȚĂRII DE VĂPAIE (FOCUL). 
Din păcate, de anul trecut nu s-a 
făcut mai nimic în vederea realizării 
filmului. In plus, scurgerea timpului 
l-a învăluit într-o atmosferă incertă. 
Toată lumea e de acord că e un 
scenariu de film bun, cel puțin a- 
ceasta e părerea celor cu care am 
reușit să stau de vorbă pînă acum. 
De asemenea, s-a calculat că nu va 
fi un film scump, nu va fi un film 
extraordinar de dificil de realizat 
Cu toate acestea... Nu știu ce să mai 
cred. In ce mă privește, am învestit 
în el destulă muncă și patimă scri
itoricească. Am fost atras de nou
tatea genului ca într-un vîrtej de 
ape cu aparențe liniștitoare. Ca și de 
strălucirea și unicitatea subiectului, 
la care se adaugă amănuntul, poate 
sentimental, că focul de la Moreni, 
la propriu, a luminat pentru o clipă 
și a năruit în cenușă viețile multor 
oameni din localitatea natală.

ȚARA DE VĂPAIE e de fapt pri
mul meu scenariu cinematografic, în 
ordine cronologică. După ce s-a vă
zut că am „stofă", după ce am avut 
„succes” cu primul, mi-a fost soli
citat și un al doilea, pe un subiect de 
actualitate. Așa s-a născut NISIP 
PE ARIPI. Poate nu va avea ace
lași destin ca primul.

S. C. I

• •••••••••••

Desen de DORIN DIMITRIU

Directorul: întrebare din 
ochi.

Datcu :
— N.-am ajuns încă la o 

concluzie (tamponîndu-și îna
inte, cu batista, fruntea și 
ceafa). Cred c-ar fi bine să 
discutăm problema aceasta 
împreună (privire circulară 
asupra celor de la masă).

Secretarul de partid :
— Păi să le discutăm, to

varășe Datcu !...
Replica aceasta o auzim în 

timp Oe-1 vedem pe Datcu 
înclinîndu-se în fața soției in
ginerului vîrstnic : „Dansați ?“ 
Femeia, deși foarte mirată că 
la vîrsta ed se mai găsește 
cineva care s-o invite la dans, 
se ridică, tandră. Datcu își ia 
partenera la braț...

Ene Păștică (toți îi spun 
Drăguțul de Păștică, ca o po
reclă și totodată răsfățîndu-1) 
a fost trimis o dată cu Pascu 
la Politehnică. In trei ani, a 

luat cu mare greutate anul 
întîi și cîteva examene din al 
doilea. După care s-a lăsat 
păgubaș. în relațiile cu Pascu 
se poartă ca un refulat.

•— Cît ați stat la gazda 
după Foișor ?...

— Păi... rit am fost stu
dent, trei ani... Adică nu 
chiar de la-nceput...

— La o văduvă ?...
Rîsete...
— ...Doamna Georgeta era 

văduvă de aviator. închiria 
numai la studenți...

— Tinerică, tinerică vă
duvă ?...

Drăguțul de Păștică face 
din cap că da. Apoi:

— Mai avea o prietenă, 
doamna Sica...

— Amîndouă pă bietu 
Pascu 1...

— Doamna Georgeta, me
reu cu țigara și cafeluța... — 
Crezi în metempsihoză, domnu 
Pascu ?

— Metem-tihoză !,..
Rîd toți, cu poftă, cred că 

însuși cuvântul acesta ciudat 
pe care nu l-au mai întâlnit 
e ceva de care face să rîzi.

— Me-tem-psi-ho-ză 1 ține
să precizeze Drăguțul de Păș-
tică. Adică nemurirea sufle-
tului...

Alte rîsete.
— Se mai gîndea și la

bărbat-su, săraca, la avia-
toru...

Drăguțul de Păștică își ia
măsuri de precauție, i se pare 
c-a mers prea departe :

— Ia să-l întrebi : zice că 
nu e așa...

Stamate (amenințător în 
masivitatea și tăcerea în care 
e învăluit) :

—- Mai bine să nu-1 în
trebi...

Rîsete. De data asta se 
rîde de Drăguțul de Păștică 
care s-a făcut mic în scaunul 
lui.

Pascu o caută pe fată... pe 
plajă... în apropierea lacului... 
în jurul ringului de dans... în 
fața corturilor... Salută în 
dreapta și-n stînga, răspunde 
la saluturi și la semnele prie
tenești ce i se fac.

-— Ia și cu noi un pahar 1...
— Te-ai mai gîndit: ră- 

mîi ?
— Nu ne mai cunoașteți 1 

Ajungi departe...
— Pe cine cauți 1 Să știi 

că pe cer azi e alt soare...
— Ba azi o să plouă ! (ce

rul e într-adevăr înnorat).
— Bună Pascule I Să nu 

te mai cunoască omul!...
— Să fie într-un ceas bun 

ce-am auzit 1
— Vino la un pocăraș 1 Te 

invită Gică Titirez...
în drumurile lui, Pascu se 

încrucișează de mai multe ori 
cu ucenici în uniforme, înco
lonați, supravegheați de pe
dagogi. Unii duc în brațe 

instrumente de suflat (trom
boane, saxofoane etc) și tobe. 
Se învârt, încolonați ca solda
ți!, pretutindeni... Ucenicii în 
uniforme se adună în jurul 
podului de scânduri pe care 
mai înainte s-a dansat. Pe 
pod se rânduiește orches
tra (predomină instrumentele 
mari de suflat). în apropiere, 
pe un dîmb corul. Lumea a 
și început să se adune, cu
rioasă. Gruparea carului și 
orchestrei în formație de 
scenă — cu ucenicii tunși 
chilug, tn uniforme încheiate 
pe gît, sperioși și intimidați 
că sînt ținta tuturor privirilor 
fac ca în jur să plutească at
mosfera aceea neliniștită și 
gravă dinaintea începerii ori
cărui spectacol. La aceasta se 
adaugă norii negri ce se în
grămădesc, tot mai mulți și 
mai întunecați, pe cer. Nu se 
mai fac glume, nu se mai 
rîde ca pînă acum... Dirijor 
al corului e un funcționar 
bătrîn și abulic : cap pleșuv 
pe care vițioanele rare de păr 
cărunt din spate sînt adunate 
cu mare artă în creștet, favo- 
riți, costum de culoare închi
să ou dungi albe, ghetre. Dră
guțul de Păștică, oare cumu
lează funcțiile de director ad
junct al școlii de ucenici și 
instructor artistic, e de fapt 
sufletul spectacolului în pre
gătire sub cerul liber. Cel 
puțin așa lasă să se vadă. 
Muștruluiește ucenicii, înde- 
sîndu-le pe ascuns, cînd i se 
pare că nu fac oe treb- 
buie, ghionți pe sub fălci. 
(„Gura!...“, „Mișcă-te mai 
repede !...*, „ — Lasă for- 
năitu pe nas!...).

Lumea s-a adunat, și o dată 
cu ea și norii pe cer. S-au 
adus și câteva rînduri de 
scaune, câte s-au găsit. Cei 
mai mulți rămîn tn picioare.»

După primele două bucăți 
— s-a produs între timp și o 
formație de muzicuțe — pe 
podium se urcă Drăguțul de 
Păștică. Așteaptă să se ter
mine aplauzele. Apoi, ridicîn- 
du-se pe vârfuri, anunță :

— In miljocul nostru se 
află, după cum știți, Manole 
Pascu I...

Aplauze. Fiecare se uită 
să-l vadă în mulțime pe cel 
numit...

— ...Inginerul Manole Pas
cu I... (alte aplauze, prezenta
torul nu mai așteaptă să se 
potolească, încearcă să le do
mine strigînd din răsputeri), 
în cinstea întoarcerii fiului ri
sipitor, orchestra și corul nos
tru vor interpreta două bu
căți : „Vultur marș" și „Or- 
ganita della tarde" !...

în timp ce se cîntau bucă
țile anunțate, pe cer fulgeră 
și trăznește... Rafalele de vînt 
oe preced ploaia repede de 
vară face să zboare pălăriile 
de pe capetele multora, flu
tură fustele femeilor. Și cînd 
primele picături încep să 
cadă, unii o iau la goană dar 
sînt și alții, puțini, care ră
mîn încă pe loc, cu cîte un 
ziar în chip de coif pe creș
tet, din respect pentru or
chestră și cor... La un mo
ment dat ai crede că asiști la 
o întrecere între orchestra și 
corul (dirijat de Drăguțul de 
Păștică) și fulgerele și trăz- 
netele furtunii de munte ce 
se anunță. Spectatorii au fu
git aproape toți, ou toate as
tea ucenicii sînt ținuți în 
ploaie pînă termină de cîntat 
„Vultur marș“ și „Organita 
della tarde...“.

în apropierea bufetului. Se 
bea bere, se fumează, se dis
cută cu aprindere, se rîde... 
Dorel, liceanul, fratele Lăză- 
richii, bea singur. Are părul 
căzut în ochi...

Pascu, și aici, e obiectul 
discuțiilor.

Cineva pronunță scălăm- 
băiat :

— Metem-tihoză !...
Și toți se prăpădesc de rts.„
— Metem-tihoză... Adică 

nemurirea sufletului...
— Și așa cu văduva avia

torului : tinerică, tinerică...
I se face complice cu 

ochiul. Jovialitate bonomă de 
oameni cam făouți...

— Cin-ți-a așternut azi 
noapte, Pascule ? Mie, muma 
pădurii.,.

— Azi-noapte... He-he-he ? 
(chihăie unul din cei de față, 
băut) Az-noapte (face cu 
ochiul) he-he-he... ce știți 
voi ?...

Pascu (limpede) :
■— Az-noapte m-am plim

bat...
— Auzi... he-he-he... s-a 

plimbat 1...
— Singur ?...
— Chiar toată noaptea!...
Drăguțul de Păștică, băut 

și el :
— Ăsta e obiceiu’lui: să 

se plimbe noaptea pe străzi... 
Eu îl cunosc, am fost colegi 
de studenție...

— Da’ cu dom’șoara de la 
cadre cum e ?...

Rîsete...
Pascu ciulește urechile : și 

el vrea să afle ce e cu Lăză
rica (fata a plecat de la pe
trecere pentru că a asistat, 
fără voie, la destăinuirile ve
ninoase făcute de Drăguțul de 
Păștică).

— Oțule 1 (face unul din 
cei de față amenințîndu-1 cu 
degetul, apoi celorlalți) Se 
face că nu știe.

Dorel, cu părul căzut în 
ochi, bea singur pahar după 
pahar. De unde este, aude tot 
ce se discută despre Pascu 
și soru-sa...

Staicu, băut ca și ceilalți :

— Te-ai ft lăudat nu’ș oe— 
către nu’ș cine.» că... în gar
soniera Iul Hîncu... az-noap
te... he-he...

Dorel nu mai poate răbda. 
Se repede la Pascu... îi în
ghesuie cîțiva pumni în coas
te, săltându-se pe picioare, 
după care trece în apărare, 
ca la un exercițiu de box... 
Pascu, luat pe neașteptate, se 
datină. Nici măcar nu în
cearcă să se apere... Țilindru 
se aruncă între ei. îl apucă 
pe Dorel de ceafă... îl trage 
la o parte G,— Ușurel, coco- 
șelule !...“).

Se găsesc și unii care să-î 
dea dreptate liceanului:

— Sor’sa, de...
Dimineața. Petrecerea s-a 

spart... Corturile, cele mai 
multe, au fost strânse. Lîngă 
un chioșc, unde era instalat 
bufetul, se încarcă lăzi cu 
sticle goale. Vântul rostogo
lește prin iarba înrourată 
hârtii...

în fața unei cabane. Un 
am și-a băgat capul într-o 
găleată cu apă... îl scoate 
leoarcă. Omul pufăie scutu
rând cu putere din cap :

— Ah-aa 1...
Se întoarce înviorat, cu 

fața spre soarele care abia a 
răsărit...

Șiruri de oameni (între ei 
sînt și femei, unele s-au des
călțat, își duc pantofii în 
mînă) coboară, pe mai multe 
poteci, spre oraș. Sînt cei care 
au rămas pînă la sfîrșit pe 
Merez. Se aude, prin copaci, 
ciripitul de dimineață al pă
sărilor. Pe deasupra trec — 
în sus și la vale — vagoneții 
funicularului.

într-un asemenea grup îl 
vedem, câteva clipe, și pe 
Pascu...

Stația de autobuz de pe 
malul râului. Cei care coboa
ră de pe Merez se opresc aici, 
•ă aștepte autobuzul...

Directorul, secretarul de 
partid, inginerul-șef și Pascu 
străbat prundul bolovănos al 
râului. Spațiu vast și alb. Și-au 
suflecat cu toții pantalonii 
pînă sub genunchi pentru a 
și-d feri de rouă dimineții iar 
în mîini au lungi toiege de 
mesteacăn — ca vilegiatu- 
riștii ce se întorc de pe mun
te... Pe lîngă ei trec, depă- 
șinflu-i, cei doi ingineri care 
lucrează în oțelărie și s-au 
simțit ofensați de faptul că 
se discută ca Pascu să rămînă 
în fabrică, la oțelărie, unde 
lucrurile nu merg cum ar 
trebui... Fețele celor patru — 
directorul, secretarul de par
tid, inginerul-șef, Pascu — fe- 
Îele unora care se întorc de 
a o petrecere de noapte. Pas

cu învîrte bățul alb de mes
teacăn izbind, poate fără să 
știe, capetele unor ciulini ima
ginari. Un timp, îi mai ve
dem, din spate, și pe cei doi 
ingineri de la oțelărie.

Cei patru ajung destul de 
aproape. Vedem că însoțitorii 
lui Pascu caută în continuare 
să-l convingă să rămînă în 
fabrică. O fac acum cu inti
mitatea topită tn oboseala u- 
nei nopți petrecute în fața 
paharului.

Secretarul de partid (ară- 
tînd din priviri pe cei doi 
ingineri de la oțelărie care 
tocmai le-au luat-o înainte):

— ...Multă vorbărie : că ni
sipul pe oare-1 folosim în oțe
lărie nu e bun, că ne-ar tre
bui mai multe modele de 
ceară (în spatele celor doi in
gineri, vorbitorul nu se mai 
vede). Bine, v-adueem și nisip 
din lună — numai faceți 
treabă 1 Să se vadă ceva...

Pascu izbește cu bățul alb 
de mesteacăn capetele ciuli
nilor imaginari. La cîțiva pași 
în față — spinările și pașii 
țepeni ai celor doi ingineri de 
la oțelărie.

Vocea directorului :
— Ce realizezi, asta con

tează...
Pascu nu pare deloc con

vins.
Cei patru ajung în apro

pierea panglicii de apă. Cei 
doi ingineri de la oțelărie, 
care le-au luat-o de cîteva ori 
înainte, nu se mai văd. Pe 
celălalt mal, în stația de au
tobuz, s-a strîns lume... O re
cunoaștem îndată — o dată 
cu Pascu ■— și pe Lăzărioa...

La vederea fetei, tînărul are 
o reacție bruscă : își lasă jos 
manșetele pantalonilor, își 
trece mîna prin păr și-și în
dreaptă ținuta. Tot ce era 
pînă nu de mult în el neho
tărâre a ars într-o clipă. în 
timp ce-și lasă în jos manșe
tele pantalonilor, întoarce 
capul spre însoțitorii săi (pri
vire de jos în sus) :

— Bine, rămîn !... Rămîn !...
Se îndreaptă toți patru — 

Pascu le-a luat-o ou cîțiva 
pași înainte — spre stația de 
autobuz. In vad sînt aruncați 
din loc în loc bolovani, așa 
că nu mai sînt nevoiți să se 
desoalțe. Directorul și secre
tarul de partid, uimiți de ho
tărârea bruscă a lui Pascu, au 
uitat să-și lase manșetele pan
talonilor în jos.

Pgscu, văzut din față, în 
prim plan, înaintînd : da, va 
rămîne în fabrică, va lucra 
la oțelărie, de ce n-ar face-o 
la urma urmei ?

Fata, pe celălalt mal, îl aș
teaptă. Noaptea a risipit în
doielile și clevetirile unora și 
altora, Ceea ce dovedește că 
Pascu a izbutit totuși s-o con
vingă că el a fost și este ceea 
ce este în adevăr și nu ceea 
ce s-a spus și se va mai spune 
încă despre el. Și dacă încă 
n-a reușit s-o convingă pe 
deplin, amîndoi știu asta, o 
va face de acum înainte...



TELEGRAME
Excelenței Sale 

Domnul CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

* Delegația C. C. al 
Z P. C. R. s-a înapoiat 
•de la Londra

Ansamblul artistic al Uniunii Generale 
a Sindicatelor a împlinit COMPET

București

Profund rnișoait de amabilele urări pe oare ați binevoit să mi 
le adresați cu ocazia sărbătorii naționale, rog pe Excelența 
Voastră să primească mulțumirile mele deosebit de sincere, 
precum și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală și bunăstarea poporului român.

★

Cu ocazia zilei naționale a 
Libanului, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Comeliu Mănescu, a 
adresat ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Liban, Geor-

CHARLES HELOU 
Președintele Republicii 

Liban
♦

ges Hakim, o telegramă de feli
citare.

In răspunsul său, ministrul de 
externe libanez a transmis sin
cere mulțumiri pentru felicitările 
și urările adresate.

Primire la președintele Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit vineri după-amiază pe 
prof. Theodor Sorensen din 
S.U.A., care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere a luat parte 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Delegația Tineretului Mișcării 
Naționale a Revoluției (J.M.N.R.) 
din Congo (Brazzaville), condusă 
de Onanga Jean Pierre, secretar 
al Consiliului Central Executiv 
Național ăl J.M.N.R., care, la in
vitația C.C. al U.T.C., se află în 
țara noastră, a vizitat Muzeul 
Doftana, Liceul Nr. 1 și Uzina de 
autocamioane din Brașov, a făcut 
o excursie la Poiana Brașov.

De asemenea, delegația a pur
tat discuții pe probleme ale 
muncii tineretului, la Comitetul 
regional Brașov al U.T.C.

La invitația ministrului co
merțului exterior al Republicii 
Socialiste România, Gheorghe 
Cioară, vineri dimineața a so
sit în Capitală ministrul comer
țului exterior al Italiei, GiuSto 
Tolloy, cu soția, care va face o 
vizită în țara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, 
oaspetele a fost întîmpinat de 
Gheorghe Cioară, cu soția, Va- 
sile Răuță, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Marcel 
Popescu, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț, de funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de față NlcColo Mos
cato, ambasadorul Italiei la 
București, și membri ai amba
sadei.

★

La sosire, ministrul italian a 
făcut o scurtă declarație unor 
reprezentanți ai Agenției „Ager- 
pres“ și Radioteleviziunii româ
ne : îmi exprim satisfacția pen
tru vizita pe care o încep azi în 
România. Ea îmi va oferi prile
jul să continui convorbirile 
fructuoase începute la Roma cu 
colegul meu român Gheorghe 
Cioară. între timp a fost semnat 
protocolul comercial între Italia 
ți România pe anul 1968, care 
reflectă bunele relații existente 
între cele două țări pe toate 
tărîmurile.

întrevederile și discuțiile pe 
care le vom avea în aceste zile 
la București cu reprezentanți de 
seamă ai vieții de stat și econo
mice românești vor aborda pro
bleme referitoare la dezvoltarea 
în continuare și adîncirea cola
borării noastre economice. Tot
odată, vom avea convorbiri pri
vind cooperarea industrială și 
tehnică, menite să ducă la o 
efectivă traducere în viață a 
acordului de cooperare încheiat 
între Italia și România.

(Agerpres)

• Vineri s-a înapoiat în Capi- 
c tală, venind de la Londra, dele-
• gația Comitetului Central al Par

tidului Comunist Român, condu-
• să de tovarășul Virgil Trofin,
• membru supleant al Comitetului 
e Executiv, secretar al C.C. al
• P.C.R., care a participat la 

lucrările celui de al 30-lea
• Congres al Partidului Co-
• munist din Marea Britanie. La
• sosire, pe aeroportul Băneasa, de- 
c legația a fost întîmpinată de to-

vârășii Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al

• C.C. al P.C.R., și Vasile Patilineț,
• secretar al C.C. al P.C.R., de ac- 
e tiviști de partid.
• (Agerpres)

’CURSURI 
: POSTUNIVERSITARE
• Sub egida Comisiei Naționale 
c a Republicii Socialiste România

pentru U.N.E.S.C.O. și a Minis-
• terului învățămîntului. s-a des- 
e chis vineri la Institutul de pe

trol, gaze și geologie din Bucu-
• rești cea de-a treia ediție a
• Cursului internațional postuni- 
- versitar de perfecționare a spe

cialiștilor în domeniul rafinării
• petrolului și industriei petrochi-
• mice, la care Iau parte tineri 

absolvenți ai institutelor de spe-
• cialitate din șapte țări, membre
• ale U.N.E.S.C.O,
• (Agerpres)
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20 D E A N I
Astăzi după-amiază, An

samblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor va 
sărbători două decenii de 
activitate artistică.

în variata și complexa al
cătuire a vieții artistice din 
țara noastră, marile ansam
bluri profesionale de cîntece 
și dansuri au un loc bine 
determinat în educația este
tică a maselor, în promova
rea celor mal remarcabile 
lucrări muzicale șl coregrafi
ce inspirate din contempora
neitate.

Alături de celelalte mari 
formații artistice ale țării, 
Ansamblul Artistic ai Uniu
nii Generale a Sindicatelor 
s-a evidențiat în aceste două 
decenii de activitate prin 
complexitatea programului 
său artistic, prin entuziasmul 
cu care a răspindit în mase 
noile creații muzicale și co
regrafice, prin condițiile op
time pe care le-a asigurat 
afirmării tinerelor talente. 
Din căutările susținute a 
zeci de colective de creatori 
oare numărau în rindurile 
lor prestigioși compozitori, 
coregrafi, instrumentiști s-au 
născut zeci de spectacole de 
ținută artistică primite cu 
căldură dc spectatorii din 
toate orașele țării.

De la primul spectacol in
titulat „Cîntecul muncii1', 
prezentat în premieră în no
iembrie 1947 in fața delega- 
ților la Conferința Sindica
telor din România, pînă la

spectacolul recent montat 
„Bncureștiul cîntâ... eintă În
treaga țară", Ansamblul a 
Înscris pe afișul său o sultă 
largă de manifestări, carac
terizate printr-o mare diver
sitate de forme, prin moda
lități originale de expresie, 
prin inedite formule scenice.

De-a lungul a două dece
nii, Ansamblul a fost tot
odată o reală școală de edu
cație artistică In care s-au 
format zeci de cîntărețl, 
dansatori, instrumentiști. 
Mulți dintre ei au străbătut 
drumurile unei remarcabile 
cariere artistice naționale șl 
internaționale. în Ansamblul 
Uniunii Generale a Sindica
telor și-au Început activita
tea artistică Nicolae Herlea, 
Dan Iordăchescu, Ladislau 
Konya, Nicotae Rafael, Elena 
Dima Torolman, Traian Uile- 
can și mulți alții.

în zeci de țări ale Euro
pei, Asiei, Africii (printre 
ele Ungaria, U.R.S.S., Fin
landa. Franța, Austria, In
dia, Birmania) spectacolele 
ansamblului românesc au 
fost aclamate de sute de 
mii de spectatori.

La cel 20 de ani, Ansam
blul se bucură de un deose
bit prestigiu în rtndurile iu
bitorilor de artă, dindu-ne 
certitutdinea marilor blruin- 
tl artistice pe care le va do- 
bindi și In anii care vin.

S. IOACHIM

S SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

e C. C. E. la handbal feminin

•ANA STARK. „Vom 
: reuși calificarea*
• Campioana țării noastre la handbal feminin, echipa Rapid- 

București, întîlnește astă-seară la orele 19, în sala Floreasca,
• într-un meci din cadrul primului tur al C.C.E., pe BRANDVAL
• IDROTTSLAG, campioana Norvegiei.
a Maestra emerită a sportului și căpitanul echipei, Ana Stark, 

ne-a făcut următoarea declarație :
• „Partida de astă-scară este extrem de dificilă pentru noi.
• Echipa se află într-o perioadă de întinerire. Din vechea „gardă" 

am rămas Hedeșiu și cu mine. Celelalte compoi-rnte sînt tinere
• și lipsite de experiență, ca să nu mai vorbesc de tracul pe care
• îl dă această importantă confruntare europeană, chiar și jucă- 

toarelor cu o bogată activitate internațională. Cred că vom
• reuși calificarea în turul următor. Am mare încredere în cole-
• gele mele Maria Buzeș, Elena Hedeșiu, Felicia Bitlan, Cornelia
• Cula etc.".

La Cluj a avut loc, între 29 
noiembrie și 1 decembrie, o în- 
tflnire științifică internațională 
în cadrul căreia au fost dezbă
tute metode actuale de analiză 
izotopică a concentratelor foarte 
mici șl a microprobelOr de sub
stanțe. Au susținut comunicări 
prof. dr. Franz Viehbock de la 
Centrul de reactori nucleari din 
Viena, dr. Gregoire Nief de la 
Centrul de reactori nucleari din 
Saclay (Franța), dr. Helmuth 
Zahn de la Institutul de izotopi 
stabili din Leipzig, dr. Adolf 
Eduard de Vries de la Institu
tul de separări de materie din 
Amsterdam (Olanda), dr. Gun
ther Muller de la Institutul de

ică internațională
izotopi din Leipzig, dr. Gregoire 
Dirian (Franța), dr. docent Tino 
Găumann de Ia Universitatea 
Laussanne (Elveția). Din partea 
română au prezentat comunicări 
prof. dr. docent Victor Mercea, 
membru corespondent al Acade
miei, Gheorghe Văsaru, Costică 
Ungureanu, dr. Otto Piringer, 
Llviu Blaga și Nicolae Palibro- 
da, cercetători la secția din 
Cluj a Institutului de fizică a- 
tomică al Academiei.

Oamenii de știință prezenți la 
Cluj au vizitat, cu acest prilej, 
și laboratoarele secției din Cluj 
a Institutului de fizică atomică.

(Agerpres)

SÂPTÂM/NA VIITOARE PE ECRANE /

Pe șantierele

BILA
GALAȚI (de la coresponden

tul nostru).
Sîntem de data aceasta oaspe

ții tinerilor cooperatori și elevi 
din satele raionului Galați. Vi
zităm, însoțiți de tovarășul prim- 
secretar ai comitetului raional 
U.T.C. cîteva din șantierele unde 
în aceste zile tineretul definiti
vează lucrările începute în pri
măvară. Este vorba despre tera- 
sarea terenurilor în pantă de la 
Cuza Vodă. Pechea etc.

îi întîlnim pe tineri organiza
ți în grupe care-și vor păstra a- 
ceeași formație pînă la sfîrși- 
tul anului la diferitele categorii 
de lucrări. în 12 comune ale ra
ionului, uteciștii execută lucră
rile necesare de punere în cir
cuitul agricol a unei suprafețe 
de încă 50 hectare la Rediu.

muncii patriotice

N Ț '67
Slobozia Conache, Cuca și Pe
chea.

Pînă la bilanțul final a mal 
rămas o lupă de zile. Dar orga
nizația raională Galați a U.T.C. 
și-a depășit deja angajamentul 
anual de 2 milioane cu încă 
240 000 lei.

Stadiul îndeplinirii cîtorva in
dicatori ai planului economie 
demonstrează seriozitatea cu 
care tinerii din acest raion au 
răspuns chemării organizației. 
S-au defrișat 52 hectare teren în 
loc de 50 : 2800 m.c. de pămînt 
se adaugă în pins la 26 000 m.c. 
cit s-a dislocat în suprafețele 
amenajate pentru irigații. Pe 1T 
hectare din 102 terasate s-a exe
cutat și lucrarea finală : plan- 
tatul vițel de vie (la Rediu, 
Scîntelești etc.).

O producție a Studioului București 
Scenariul și regia : Francisc Munteanu

Cu : Silviu Stănculescu, Irina Gârdescu, Ștefan Ciubotărașu, 
Gh. Ionescu Gion, Matei Alexandru, Emil Hossu 

imag.: Nic. Girardi 
decoruri: arh. Aureliu Ionescu 

muzica : Temistocle Popa

BASCHET: ASTĂZI 
ÎN CAPITALA

Campionatele republicane de 
baschet programează astăzi 
după-amiază in Capitală urmă
toarele partide : sala Giulești 
(cu începere de la ora 17,00) : 
Arhitectura București-Universi- 
tatea București (categ. B. fem.) ; 
Rapid București-Voința Brasov 
(categ. A. fem.) ; I.C.F. Bucu- 
rești-Farul Constanta (categ. A. 
mase.) ; sala Constructorul (cu 
începere de la ora 17) : I.C.F. II 
București-Universitatea Bucu
rești (categ. B. mase.) ; Con
structorul București — I.C.F. 
București (categ. A. fem.) ; A- 
cademia Militară București-Con- 
strucții București (categ. B, 
mase.) ; sala Floreasca ora 
20,00 : Steaua București-Pollteh- 
nica București (categ. A. mase.).

HOCHEI : SURPRIZE 
ÎN TURNEUL 

INTERNAȚIONAL 
DE LA MOSCOVA

În mijlocul unui interes ge
neral, la Moscova și Leningrad 
au început întrecerile unul 
mare turneu internațional de 
hochei pe gheată la care parti
cipă selecționatele prime si 
secunde ale Cehoslovaciei și 
U.R.S.S., echipa- Canadei și re
prezentativa Poloniei.

Prima zi a turneului a fost 
marcată de două rezultate sur
prinzătoare. La Moscova, pri
ma reprezentativă a U.R.S.S. a 
întîlnit selecționata secundă a 
Cehoslovaciei în fața căreia a 
pierdut cu scorul de 1—3 
(1—1, 0—0, 0—2).

în schimb, la Leningrad, e- 
chipa secundă a U.R.S.S. a pres
tat un joc excepțional, reușind 
o aplaudată victorie în fața e- 
Chipei Canadei, pe care a în
vins-o cu scorul de 9—3 (4—1, 
5—2, 0—0).

în ultimul joc al primei zile, 
disputat la Moscova între Ceho
slovacia I și Polonia, hochelștii 
cehoslovaci au obținut o victorie 
ușoară cu scorul de 9—1.

U.E.F.A. : JUNIORII 
IUGOSLAVI CALIFICAȚI 

ÎN TURNEUL FINAL
La Zagreb, într-un meci retur 

conttnd pentru preliminariile 
turneului de fotbal U.E.F.A., 
pentru juniori, echipa Iugosla
viei a învins cu scorul de 3—1 
(3—1) echipa Austriei, prin 
punctele marcate de Jerkovlcl, 
Vukovici și Olarevlcl. în primul 
joc cîștigaseră, de asemenea, 
juniorii iugoslavi (1—0), care 
s-au calificat pentru turneul 
final programat în martie 1968 
în Franța.

(Agerpres)

(Urmare din pag. 1) 
el șl a muncii. In normarea 
și retribuirea acesteia, im
primă un caracter dinamic 
și eficient eforturilor depuse 
de întreaga noastră țărănime 
pentru transformarea coope
rativelor agricole în unități 
puternice și înfloritoare. A- 
vînd la bază sprijinul mul
tilateral al statului, coopera
tivele agricole au înregis
trat în ultimii ani un pro
gres constant și substanțial 
în consolidarea lor sub as
pect economic și organiza
toric, care se reflectă direct 
în creșterea continuă a pro
ducțiilor și veniturilor, în 
sporirea averii obștești, în 
ridicarea nivelului de trai 
al membrilor cooperatori.

Averea obștească a coope
rativelor a fost în anul 1966 
cu 29,9 la sută mai mare de- 
cît în 1965. Valoarea produc
ției globale pe întregul sec
tor a crescut in 1966 cu 3,342 
miliarde lei față de 1965, Iar 
pentru anul 1967 se prelimi- 
nă o creștere de circa 8 mi
liarde lei în comparație cu a- 
celași an. Cooperativele a- 
gricole și-au propus să rea
lizeze în acest an venituri 
bănești care vor reprezenta o 
creștere de aproape 100 la 
sută față de 1962 — anul în
cheierii cooperativizării a- 
griculturii. Faptul că pînă la 
1 octombrie cooperativele au 
obținut cu 18,6 la sută mai 
multe venituri bănești față 
de aceeași perioadă a anu
lui trecut, și cu 2.1 la sută 
peste sarcinile de plan, con
stituie o garanție că pînă 
la sfîrșitul anuiui ele vor 
îndeplini si depăși planul la 
acest important indicator. La 
baza acestor realizări se a- 
flă preocuparea susținută 
pentru sporirea producțiilor 
medii. Agricultura coopera
tistă a obținut în acest an 
un bilanț bogat la una din
tre cele mai importante cul
turi — griul. De pe fiecare 
hectar însămînțat cu aceas
tă cultură s-a obținut un 
spor de peste 260 kg grîu în 
comparație cu anul trecut. 
Deosebit de pozitiv este fap
tul că încă din acest an sec
torul cooperatist al agricul
turii a depășit nivelul pro
ducției de grîu planificat 
pentru anul 1970.

Sporuri însemnate de pro
ducție se realizează de la un 
an la altul și la celelalte 
culturi. Au crescut efecti
vele de animale și producți
ile obținute de la acestea. A 
sporit totodată aportul agri
culturii la formarea fondului 
central al statului de produse 
agricole.

Desigur că pe măsura a- 
cumulăril experienței nece
sare într-un sector atît de 
complex cum este agricul
tura cooperatistă, uniunile 
noastre îndrumă cu mai mul
tă competentă activitatea co
operativelor agricole. Anul a- 
cesta însă în activitatea co
operativelor agricole s-au 
manifestat o seamă de defi
ciente in domeniul organi
zării producției și a muncii 
care arată că îndrumarea și 
sprijinul uniunilor nu s-au 
făcut simțite în măsură su
ficientă în toate unitățile. 
Multe cooperative agricole 
nu și-au însușit în întregime 
suprafețele stabilite prin pla
nul de stat mai ales la po
rumb si legume creîndu-se 
astfel, unele dificultăți în a- 
provizionarea populației.

ENTĂ S
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Problemele care țin de or
ganizarea științifică a pro
ducției șl a muncii, — pla
nificarea, profilarea unități
lor prin concentrarea pro
ducției marfă în zone și co
operative cu condiții favora
bile, repartizarea judicioasă 
a sarcinilor și urmărirea în
deplinirii lor în termen, nor
marea și retribuirea muncii 
— trebuie să preocupe în 
cel mal înalt grad uniunile 
cooperatiste. Ele sînt elemen
te chele menită să descătu
șeze rezervele mari de care 
dispun cooperativele agricole 
în toate sectoarele de pro
ducție. De aceea întregul a- 
parat al uniunilor coopera
tiste are datoria ca, mai a- 
les în acest domeniu, să-șl 
îndrepte activitatea spre dez
voltarea neîncetată, pe toate 
treptfele, a inițiativei crea
toare a țărănimii, deschizînd 
cîmp larg de aplicare spiri
tului său gospodăresc.

Un loc important în orga
nizarea rațională a produc
ției și a muncii în coopera
tivele agricole de producție 
îl are extinderea activităților 
anexe și a prestărilor de 
servicii. Pe lingă sporirea 
veniturilor, activitățile anexe 
și prestările de servicii au 
un rol deosebit. în rezolvarea 
uneia dintre cele mai impor
tante probleme economice și 
sociale ale țărănimii — ocu
parea intr-un grad tot mai 
ridicat a forței de muncă din 
cooperative disponibilă în 
anumite perioade ale anului. 
In acest sens uniunile coope
ratiste au întreprins o seamă 
de măsuri și s-au obținut și 
unele rezultate. Dar, întrucît 
posibilitățile de extindere a 
activităților anexe sînt prac
tic inepuizabile noi conside
răm că din acest punct de 
vedere sîntem de abia lâ în
ceputul acțiunii. Fiecare co
operativă dispune de resurse 
pentru organizarea anumitor 
categorii de activități anexe : 
lut argilos, humă, piatră de 
var etc. în vederea produ
cerii diferitelor materiale de 
construcții și obiecte din ce
ramică (cărămidă, var, olane, 
țiglă, teracotă și alte mate
riale foarte solicitate) ; pă- 
nuși de porumb, nuiele, 
papură, sorg pentru realiza
rea diferitelor împletituri și 
alte categorii de asemenea 
activități a căror listă este 
foarte lungă.

Realizarea investițiilor și 
construcțiilor în cooperati
vele agricole constituie un 
alt domeniu important care 
intră în atribuțiile exclusive 
âle uniunilor cooperatiste în 
vederea dezvoltării bazei teh- 
nico-materiale a acestora. 
Principalele sarcini pe care 
le ridică acest sector se re
feră la orientarea investiții
lor spre obiective productive, 
la realizarea lor în termen 
și cu maximum de econo
micitate, folosirea rațională, 
ia întreaga capacitate, a 
obiectivelor construite pen
tru amortizarea investițiilor 
într-un timp cît mai scurt. 
Din acest punct de vedere 
atenția uniunilor trebuie în
dreptată spre construcția 
serelor și solariilor, spre re
alizarea lucrărilor în dome
niul extinderii irigațiilor, 
construcțiilor agrozootehnice, 
extinderea plantațiilor de vil 
și pomi etc. Condițiile din 
cooperativele agricole permit 
realizarea oricărui obiectiv 
de construcție în cel mult un 
an.

PORITĂ
Una din funcțiile econo

mice încredințate în exclu
sivitate uniunilor o consti
tuie îndrumarea economico- 
financiară a cooperativelor, 
efectuarea controlului gestio- 
nar-contabil cu toată sfera 
problemelor legate de întă
rirea, dezvoltarea șl apărarea 
avuției obștești a membrilor 
cooperatori. Uniunile au în
ceput să pună ordine în ges
tiunea cooperativelor, în re
alizarea unei evidente opera
tive, simple și eficiente a 
muncii, a producției și a 
celorlalte bunuri din coope
rative, prin efectuarea unul 
control sistematic cu privire 
la modul cum sînt reparti
zate veniturile și cheltuite 
fondurile, asupra felului in 
care se administrează întrea
ga avuție obștească a coope
rativelor. Cu toate rezultatele 
obținute în acest domeniu de 
activitate se manifestă încă 
numeroase deficiențe a căror 
înlăturare impune o preocu
pare mai susținută pentru 
îmbunătățirea continuă a ac
tivității financiar-contabilă, 
antrenarea largă a masei de 
cooperatori în formarea unei 
opinii generale împotriva 
acelora care sub o formă sau 
alta atentează la avuția 
obștească.

Antrenarea largă a tuturor 
cooperatorilor și în primul 
rind a tineretului din coo
perativele agricole constituie 
o condiție esențială pentru 
înfăptuirea acestor multiple 
sarcini. Uniunile cooperatis
te au primit sarcina ca în 
preocuparea lor pentru ridi
carea nivelului de pregătire 
profesională a țărănimii, 
să-și îndrepte atenția cu de
osebire asupra tineretului 
care prin particularitățile de 
vîrst.ă are posibilitatea să-și 
însușească în cele mai bune 
condiții cunoștințele legate 
de numeroasele meserii noi 
care apar în agricultură, în 
satele noastre.

în agricultura cooperatistă 
pătrunde tot mal mult tehni
ca șl tehnologia modernă, 
gama mașinilor cu care sînt 
dotate cooperativele crește 
continuu.

De aceea, pregătirea te
meinică a unor cadre care 
să-și însușească tehnica și 
s-o mînuiască cu pricepere, 
constituie o necesitate im
perioasă pentru economia a- 
griculturii noastre coopera
tiste. Fără îndoială că tine
retul este acela care trebuie 
să-și însușească meseriile le
gate de promovarea și folo
sirea rațională a tehnicii și 
tehnologiei moderne din coo
perativele agricole.

Crearea condițiilor pentru 
aplicarea măsurilor preconi
zate de Plenara C.C. al 
P.C.R. în legătură cu îmbu
nătățirea administrativ-teri- 
torială a României și siste
matizarea localităților rura
le, impune noi sarcini uniu
nilor cooperatiste și consi
liilor de conducere din coo
perative. în etapa actuală 
cînd cooperativa agricolă a 
devenit centrul întregii acti
vități economice din fiecare 
comună și sat, aceste sarcini 
se referă în primul rînd la 
consolidarea economică și 
organizatorică a tuturor coo
perativelor prin punerea in 
valoare la un nivel tot mai 
ridicat a rezervelor mari de 
care dispune agricultura 
cooperatistă.

STELIAN IONESCU

PROFESORUL ȘI ORGANIZAȚIA U.T.C.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

2 DECEMBRIE 1967

Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : RO
MEO SI JULIETA — ora 19,30; 
(sala Studio) : JOCUL ADEVĂ
RULUI — ora 19,30; Opera Ro
mână : CARMEN — ora 19,30; 
Teatrul de stat de operetă : 
PRINȚESA CIRCULUI — ora 
19,30; Teatrul de comedie : 
TROILUS ȘI CRESIDA — ora 
20: Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" : FII CUMINTE, CRIS- 
TOFOR ! — ora 20; (sala Stu
dio) : KEAN — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
LOVITURA — ora 19,30; (sala 
Studio) : CÎND LUMEA E AL
BASTRĂ — ora 20; Teatrul 
Giulești (în sala Teatrului evre
iesc de stat) : PAHARUL CU 
APA — ora 19,30; Teatrul 
,.Barbu Delavrancea” : MIORI
ȚA — ora 19,30; Studioul Insti
tutului de artă teatrală și cine
matografică : GOANA DUPĂ 
FLUTURI — ora 20; Teatrul 
„Ton Creangă": CORIJENTA T A 
DRAGOSTE — ora 17; Tea'ni 
„Țăndărică" : VRĂJITORUL

REÎNTOARCEREA
LUI SURCOUF

rulează la Patria (orele 10;
18,30 ; 20,45).
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21).

LOANA
rulează la Republica (orele
9.45 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ;
21,15), Modern (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18.45 ; 21).

CINE VA DESCHIDE UȘA 7 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11; 13; 16; 18.15: 20.30).

CONTELE BOBI, FAIMA VES
TULUI SĂLBATIC
rulează la București (orele
10.45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 19 ;
21).

O FATA FERICITA
rulează la Grivita (orele 9; 
11.15: 13.30: 16; 18.15; 20.30),
Gloria (orele 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30), Victoria (o-

rele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16,15 ;
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),

MONDO CANE
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—20 în continuare).

SFIDAREA
rulează la Lira (orele 16; 18;
20).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Arta (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Floreas
ca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30).

SINBAD MARINARUL
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20.45), Vitan 
(orele 14,30; 16,30; 18.30; 20,30).

ECOU PE COASTA
rulează la Lumina (orele 9;
16.30) ; în continuare (orele 
18.30: 20,30).

VULTURII ZBOARĂ
DEVREME

rulează la Union (orele 15,30; 
18 ; desene animate ; 20.30),
Buzești (orele 15 ; 17,45 ;
20.30) .

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Giulești (orele 15 ; 
17 ; 19 ; 21).

CASTELANII
rulează la Crîngașl (orele 
15,30 ; 18 ; 20.30).

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Feroviar (orele 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,15), 
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19: 21,15). Aurora (orele 
8.30; 10,45; 13, 15,30; 18; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,15; 20,30).

SALVELE AUROREI
rulează la Dacia (orele 8,30; 
20.45 în continuare).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Flacăra (orele 
14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW
rulează la Bucegi (orele 16; 
18,15; 20,30), Miorița (orele 
9,30; 12; 15,30: 18: 20,30).

CANALIILE
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18; 20.30).

OCOLUL
rulează la Tomis (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

POVESTEA TARULUI 
SALTAN

rulează la Popular (orele 
15.30; 18: 20,30).

PE CER TRECE CARUL 
MARE

rulează la Munca (orele 16 ; 
18.15 ; 20,30).

PASAREA PHONIX
rulează la Cosmos (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

SORA CEA MARE
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

FRENCH CANCAN
rulează la Colentlna (orele 
16; 18,15; 20,30).

SUBTERANUL
rulează la Volga (orele 10; 
12; 14: 16; 18,15; 20.30).

SUS MÎINILE, 
DOMNILOR POLIȚIȘTI!

rulează la înfrățirea între po
poare (orele 14; 16; 18; 20\
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18,00 : Pentru noi, femeile ! ; 
18,30 : Pentru copii și tineretul 
școlar : Noile aventuri ale echi
pajului Val-Vîrtej ; 19,30 ; Tele
jurnalul de seară ; 19.45 : Agen
da dv. ; 19,50 : Buletinul meteo
rologic ; 20,00 : Tele-enciclope- 
dia ; 21,00 : Filme de animație ; 
21,10 : Film serial : Evadatul ; 
22,00 : „Printre picături" — e- 
misiune muzical-distractivă ; 
22,40 : Microvarietăți ; 23,10 :
Telejurnalul de noapte ; 23,20 : 
Telesport.

(Urmare din pag. I)

teptați de la această co
laborare 7

A.V.: Mai multă fante
zie și consecvență în orga
nizarea vieții extrașcolare 
a elevilor. Am să explic cu 
un exemplu : anul trecut 
s-a prezentat la mine un 
elev care mi-a cerut cu in
sistență să-1 las să folo
sească singur, cînd vrea sau 
cînd are nevoie, laborato
rul de chimie. L-am chestio
nat, dar n-am aflat decît 
că vrea să cerceteze „ceva" 
în domeniul oncologiei. Am 
admis, ce era să fac 7 Băia
tul își petrecea aproape 
toate ceasurile libere în la
borator, inclusiv vacanțele. 
Apoi, am primit o scrisoare 
de la institutul specializat 
al academiei și așa am a- 
flat că elevul nostru s-a a- 
pucat de o treabă care me
rită atenție, că institutul îl 
încuraja și-l sfătuia să cer
ceteze mai departe. Nu pu
tem ști acum cum vor evo
lua cercetările sale și chiar 
el însuși, dar n-ar fi fost 
firesc ca organizația U.T.C. 
să-i cunoască preocupările, 
să-l sprijine 7 Știu o altă 
elevă care are acasă o co
lecție folclorică de invidiat. 
N-ar fi fost interesantă o 
expoziție a tot ce a adu
nat ea, cu migală și talent, 
din copilărie 7 în școala 
noastră, cu cei peste 1 000 
de elevi ai ei, sînt nenumă
rate talente autentice, în 
cele mai diverse domenii de 
creație. Am aștepta ca a-

ceste talente să fie depista
te, cunoscute și încurajate 
de organizația U.T.C.

în organizația U.T.C. se 
vorbește foarte mult despre 
cunoașterea preferințelor e- 
levilor, despre consultarea 
acestora. Principiul este re
cunoscut unanim ca necesar 
în practica muncii de orga
nizație. Mai rămîne să fie 
aplicat cu consecvență. Dar 
eu cred că este nevoie ca și 
profesorii să fie consultați 
asupra preferințelor elevi
lor ; evident, și profesorii 
să se simtă datori cu pă
reri, propuneri, sfaturi și 
ajutor concret. Nu e vorba 
ca ei să aprobe sau nu vreo 
acțiune, ci să chibzuiască, 
avînd atu-ul experienței, al 
cunoașterii elevilor, asupra 
valorii celor propuse.

Rep.: Dacă ar fi — re
petăm pentru dv„ tova
rășe secretar, aceeași în
trebare — ce ați avea 
de spus 7

T.L. : Experiența cadre
lor didactice, pregătirea lor 
științifică și culturală ne 
sînt indispensabile în orga
nizarea vieții științifice, 
culturale și sportive a ele
vilor. Din consultarea noas
tră cu elevii știm că pe 
lîngă cercurile existente în 
școală i-ar mai interesa 
cercuri pentru capitolele 
modeme din matematică și 
fizică, un cerc al arheologi
lor, un cerc turistic mai 
larg, care să-i reunească a- 
tît pe amatorii de drume
ție propriu zisă cit și pe cei 
care se interesează de me-

0 „EGALIZARE” RĂU
(Urmare din pag. I)

nă“ cît de sărac ar fi uni
versul I

Nu cred, așa dar, că va fi 
vorba vreodată ca femeia 
să-și piardă acea trăsătură 
pe care-o definea expresia 
„sex slab". „Egalitariști" ex
cesivi doreau probabil a- 
ceasta, cînd propuneau un tip 
de femeie masivă, robustă, la 
propriu și la figurat, drept re
zultat al prefacerilor din tim
purile noastre. Un film docu
mentar de acum vreo cinci
sprezece ani, arăta, într-un 
elan de egalitarism, o aseme
nea femeie, numai mușchi și 
energie, care manipula eu 
forță herculană un tractor. 
„Iată ce femei se formează

ozt spunea entuziast co
mentatorul, iar publicul... iz
bucnea în rîs. Rîdeau pro
babil și tractoristele, ingine
rele, doctorițele, muncitoarele, 
pentru care „idealul" acesta 
părea un coșmar. Ca să nu 
mai vorbim de rîsul bărbați
lor

Lăsînd însă mușchii de o 
parte, mi se pare că azi, mai 
mult decît oricînd, femeia are 
dreptul la „slăbiciune", ca un 
rezultat direct al egalității 
reale. De multe ori trecutul 
o obliga să și-o mascheze, 
pentru a se apăra de lovitu
rile pe care le putea primi de 
la propovăduitorii „inferiori
tății" ei. Și azi, cei care ex
clamă peiorativ „o muiere", 
obligă feminitatea să se Me

teorologie, cartografie, pe 
culegătorii de folclor. Deși 
școala noastră are o bună 
tradiție in domeniul ex
cursiilor totuși o activitate 
turistică în sensul larg al 
cuvîntului nu avem. Este 
evident că elevii singuri nu 
știu ce să aleagă ca itinerar, 
cum să fructifice traseele 
străbătute. Nu se pot lipsi 
de sfaturile organizatorice 
și de conținut ale profeso
rilor de română, istorie, 
geografie, poate și de alte 
specialități. Și, în sfîrșit, 
ne-am gîndit că în anul a- 
cesta, să adunăm în jurul 
generoasei idei „Să ne cu
noaștem patria" un com
plex de acțiuni interesante 
și atrăgătoare, mergînd de 
la convorbiri, întîlniri, vi
zite, excursii pînă la festi
valuri, simpozioane, seri li
terare, concursuri — care 
să-i ajute pe elevi să cu
noască trecutul de luptă al 
poporului nostru, frumuse
țile naturale ale țării, dez
voltarea sa din anii socia
lismului. Avem nevoie de 
sprijinul cadrelor didactice 
atît in conceperea acestui 
plan, cît și în organizarea 
și realizarea lui propriu 
zisă. Și, în sfîrșit, pentru 
că, începînd cu acest an, 
școala, organizația U. T. C. 
răspund direct de activi
tățile sportive de masă ale 
elevilor, așteptăm un spri
jin concret din partea pro
fesorilor de educație fizică 
în organizarea activităților 
dorite de elevi.

MARIETA VIDRAȘCU

ÎNȚELEASĂs
ghizeze, demn, în spatele 
unei durități aparente. „Fata- 
băiat" a zilelor noastre ascun
de cred, de multe ori, o fe
minitate din cele mai bogate, 
pe care însă ea nu are curajul 
de a o scoate la lumină, în 
fața celor ce i-ar înțelege gre
șit, sau deloc, adevărata va
loare.

Să nu ne îngrijoreze deci 
expresia „sex slab". Prea mul
te dovezi arată că, în împre
jurări cruciale, el ascunde re
zerva de tărie aproape inac
cesibilă bărbaților. In schimb 
să dăm prilejul — și epoca 
noastră face asta, efectiv — ca 
feminitatea să nu se mai sfios- 
că de „slăbiciunea" ei interi
oară, izvor al atîtor nobile fru
museți.

IONEL HRISTEA^^I



ho t r
Dezbaterile

din Adunarea

CYRUS VANCE ȘI-A PRELUNGIT PE NEAȘTEPTATE

ȘEDEREA LA ATENA

Evoluția problemei
cipriote

Grevă generală 
in Bengalul 

de vest

„ Garanții “ sau ipotecăV

insuportabilă?

NEW YORK 1. — Tri
misul special Agerpres, 
R. Căplescu, transmite : 
Adunarea Generală a 
O.N.U. a continuat joi 
după-amiază dezbaterea 
problemei definirii agre
siunii și a aprobat în 
cursul aceleiași ședințe 
raportul Comitetului nr. 
4 (pentru teritoriile sub 
tutelă și neautonome) in 
legătură cu Adenul, care, 
după cum se știe, și-a 
dobindit la 30 noiembrie 
independența făcind par
te din Republica Popu
lară a Yemenului de Sud.

Trimisul special al președintelui Johnson, Cy
rus Vance, care a declarat în cursul zilei că și-a 
terminat misiunea în calitatea sa de mediator în 
conflictul greco-turc asupra Ciprului și care 
urma să se înapoieze vineri în patrie, și-a pre- 
lungit pe neașteptate șederea la Atena, pentru a 
pleca la Nicosia.

Greva generală de 24 
de ore declarată in sta
tul indian Bengalul de 
vest la chemarea sindi
catelor de stingă in semn 
de protest împotriva 
destituirii guvernului 
forțelor de stingă a luat 
sfîrșit.

După cum anunță agenția
Presse, președintele 

„nu a acceptat in 
ca garda națională 
fie dizolvată — 
punctele acordului 
cunoscut numai în 

semioficial. Ar fi vorba 
----- j în principiu 

' i Ci-

France
Makarios

• întregime"
• cipriotă să
• unul
e pînă acum

• de o acceptare
• din partea președintelui
• prului, considerată de O.N.U.
• drept insuficientă. Corespon-

La punctul privind necesitatea 
definirii noțiunii de agresiune 
au luat cuvîntul reprezentanții 
Cehoslovaciei, Iranului și Polo
niei, care au subliniat impor
tanța unui asemenea instrument 
juridic ca factor de frinare a 
intențiilor unul eventual agre
sor și, totodată, ca mijloc care - .. .. ~----
să faciliteze activitatea Consi- • lentul din Atena al agenției 
liului de Securitate. a

S-a trecut apoi la discutarea _ , ._______ __ ...
raportului Comitetului nr. 4 • tr-un acord scris pe care l-a 
care recomandă Adunării Ge- « 
nerale să salute dobîndirea in- 
dependenței de către teritoriul ’ 
Aden și să reafirme unitatea și • 
integritatea teritorială a aces- a 
tuia, inclusiv insulele din drep
tul coastei noului stat. Rapor- • 
tul a fost întocmit pe baza unei • 
hotărîri adoptate în unanimita- # 
te de către membrii Comitetului 
nr. 4, cu unele rezerve expri- • 
mate de Anglia, S.U.A., Austra- e 
lia, Italia, Franța și Izrael. A- . 
ceste rezerve se refereau la 
insula de importanță strategică • 
Perim, care domină strîmtoarea e 
Bab-El-Mandeb (de la intrarea 
Mării Roșii) și la alte cîteva • 
insule de coastă. (După cum se • 
știe, la tratativele de la Geneva a 
dintre reprezentanții Angliei și 
cei ai Adenului, partea britani- • 
că a propus internaționalizarea • 
insulei Perim). în ședința de joi 
după-amiază a Adunării Gene- • 
rale, reprezentantul Angliei a • 
comunicat că, potrivit voinței 
populației sale, insula Perim va • 
face parte din teritoriul noului • 
stat și a subliniat că liderii a 
Frontului Național de eliberare 
din Aden și-au luat angajamen- • 
tul de a respecta dreptul de • 
liberă trecere a tuturor navelor 
prin strîmtoarea Bab-El-Man- 
deb. •

Adunarea Generală a aprobat a 
fără obiecție raportul Comitetu
lui pentru teritoriile sub tutelă • 
și neautonome. încheind dezba- • 
terile, președintele Adunării 
Generale, Corneliu Mănescu, a 
adresat felicitări poporului A- • 
denului pentru însemnatul a 
succes dobindit.

* *
Președintele Adunării Gene- • 

rale a O.N.U., Corneliu Mănescu, « 
a primit vineri pe Lawrence Mi- e 
chelmore, comisar general al ofi- 
ciului pentru refugiații palestini
eni UNWRA, care l-a informat a- • 
supra activității UNWRA. •

în continuare, el a fost vizitat 0 
de deputatul francez Jacques 
Vendroux, primar al orașului Ca
lais, președintele Comisiei pen- • 
tiu afacerile externe a Adunării • 
Naționale din Franța. Cu acest e 
prilej au fost discutate probleme # 
ale actualei sesiuni a Adunării 
Generale a Națiunilor Unite, pre- • 
cum și probleme ale relațiilor bi- • 
laterale dintre cele două țări. # 

în aceeași zi, Corneliu Mă
nescu a participat la un dejun o- • 
ferit în cinstea sa de Patrick • 
Shaw, reprezentant permanent al « 
Australiei la O.N.U., și la un di- c 
neu oferit de reprezentantul per- * 
manent al Franței, Armand Be
rard. *

din

France _ Presse, care citează 
surse sigure, precizează că în-

transmis O.N.U., președintele 
Makarios a lăsat să se înțelea
gă că contingentele grec și tura 
vor trebui totuși să părăsească 
Ciprul. Turcia a refuzat însă 
pînă acum să-și retragă tru
pele, măsură care de altfel, nu 
este cuprinsă în acordul ela
borat. Astfel Cyrus Vance a 
plecat la Nicosia în vederea 
unui nou demers pe lîngă pre
ședintele Ciprului, pentru a-1 
determina să accepte integral 
acordul. Un refuz al președin
telui Makarios ar putea duce 
la o reizbucnire a crizei.

La Calcutta, relatează agen
ția „Press 
transportul în comun a fost 
paralizat, magazinele închise. 
In unele regiuni din Bengalul 
de vest, transportul comunal 
a fost parțial paralizat. Au 
avut loc ciocniri între demon
stranți și poliție. Au fost ope
rate arestări.

Comitetul comun de acțiune 
a sindicatelor de stînga a dat 
publicității o declarație în care 
relevă că greva a constituit un 
succes și cheamă oamenii 
muncii din Bengalul de vest să 
fie gata pentru alte acțiuni de 
amploare.

Trust of India",
Aspect din timpul recentei ședințe a Tribunalului Internațio
nal „Bertrand Russell" pentru anchetarea crimelor de război co
mise de S.U.A. în Vietnam ale cărui lucrări s-au desfășurat la 

Copenhaga

După schimbul de locuri 
dintre Roy Jenldns și Ja
mes Callaghan, cel dinții 
ca nou ministru al finan
țelor a fost pus subit în 
situația de a prelua moște
nirea apăsătoare lăsată de 
predecesorul său.

Șocul, resimțit puternic de o- 
pinia publică și cercurile politice, 
a fost produs de publicarea scri
sorii adresată Fondului Mone
tar Internațional (F.M.I.) cu pri
lejul împrumutului acordat de 
acesta Marii Britanii în sumă de 
1 400 milioane dolari. Scrisoarea 
trimisă de fostul ministru al fi
nanțelor, conține un șir de asi
gurări date Fondului în ce pri
vește viitoarea politică economi
că britanică...

Ceea ce pare să fi accentuat 
îndeosebi îngrijorarea opiniei pu
blice britanice este conținutul 
scrisorii, din care comentatorii 
desprind angajamentul de a 
menține și întări linia măsurilor 
respective în economie, ca de 
pildă împiedicarea majorării sa
lariilor, menținerea șomajului, 
restrîngerea consumului intern 
cu circa 750—800 milioane lire 
sterline. Acest ansamblu de mă
suri însoțit, după calculele preli
minare de un viitor buget defla
tionist, ar urma să creeze con
diții pentru un surplus de circa 
500 milioane lire în balanța co
mercială în a doua jumătate a a- 
nului viitor. Ceea ce înseamnă 
că atît devalorizarea lirei, cit și 
condițiile legate de 
F.M.I., vor urmări ca

creditul 
obiectiv

principal o drastică reducere a 
nivelului de trai, formulă tra
dițională care nesocotește intere
sele maselor cu venituri mici 
pentru ieșirea din impasul eco
nomic. De altfel, în scrisoare se 
fac în această privință precizări : 
„Dacă totuși actuala politică se 
va dovedi inadecvată, guvernul 
este ferm hotărît să adopte alte 
asemenea măsuri care ar putea 
fi necesare pentru realizarea aces
tor țeluri".

Una din obligațiile asumate 
este de a se consulta, destul de 
frecvent, cu directorul general 
al F.M.I., Schweitzer, în ce pri
vește înregistrarea rezultatelor 
obținute, ceea, ce este interpre
tat ca un control exercitat din 
afară asupra orientării economice 
britanice. Mai mult decît atît, 
după cum scrie „GUARDIAN", 
„unii deputați laburiști par să 
adopte părerea că aceasta duce 
la asumarea obligației de a con
sulta pe domnul Schweitzer a- 
supra conținutului bugetului din 
aprilie și de a-i acorda drept 
virtual de veto asupra politicii 
economice britanice în alte o- 
cazii în decursul anului 1968“.

Acest aspect cit și alte grevări 
previzibile asupra economiei bri
tanice în viitorul apropiat, au 
creat o atmosferă de nemulțu
miri profunde chiar în sinul gru
pului parlamentar laburist a 
cărui întrunire urgentă este ce
rută cu insistență acum îndeo
sebi de către membrii aripii de 
stînga.

LIVIU RODESCU

DIN VIAȚA TINERETULUI LUMII

Răfuiala cu universitatea „DER SPIEGEL" DESPRE
REPRESIUNILE DIN GRECIA

Una din personalitățile mi
litare de la Atena, spunea în
tr-o convorbire cu reporterul 
revistei vest-germane „DER 
SPIEGEL" că încearcă să-i

Luptele de la 
Con Thien

Lupte înverșunate au fost 
angajate joi de forțele pa
triotice cu 4 companii de 
pușcași marini americani 
dislocate in apropierea lo
calității Con Thien, im
portant punct strategic din 
Vietnamul de sud. Bine 
camuflați, patrioții au sur
prins cu foc de mortiere u- 
nitățile americane, cauzîn- 
du-le numeroase pierderi. 
Alte trei companii ameri
cane, intre care una de ar
tilerie, au fost silite să le 
vină in ajutor.

In noaptea precedentă în 
vecinătatea localității Bo 
Luc trupele americane care 
se deplasau pentru a com
pleta efectivele sud-vietna- 
meze din această regiune 
au fost atacate de patrioți 
cu un puternic baraj de 
mortiere. Din nou ameri
canii au fost nevoiți să 
ceară ajutor aviației și arti
leriei pentru a se putea re
trage. în aceeași noapte pa
trioții au incendiat un de
pozit american de substanțe 
chimice la 19 mile nord de 
Saigon și au minat un tren 
care se îndrepta spre Nha 
Trang.

O ultimă statistică trans
misă de agențiile France 
Presse și U.P.I., care ci
tează un comunicat oficial 
al Comandamentului tru
pelor americane din Viet
namul de sud, face cunos
cut că de la începutul inter
venției americane în această 
țară au fost uciși 15 058 mi
litari americani, iar alți 
94 469 au fost răniți. Numai 
în timpul ofensivei declan
șate de patrioți de la în
ceputul lunii noiembrie to
talul pierderilor americane 
se ridică la 614 morți și 
3 259 răniți.

->

Mircea Malița, șeful delegației române la actuala sesiune a 
O. N, U., adjunct al ministrului afacerilor externe, însoțit de 
Gheorghe Diaconescu, reprezentantul permanent al României la 
O.N.U., a avut o întrevedere la sediul Națiunilor Unite cu H. Boer- 
ma, directorul general al Organizației Mondiale pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.), recent ales în această calitate.

In cadrul discuțiilor avute au fost abordate unele aspecte ale 
colaborării între forurile competente române și F.A.O. pe linia 
realizării programului de ansamblu al activității Organizației și alte 
aspecte privind înfăptuirea în cele mai bune condiții a acțiunilor 
de cooperare tehnică ale instituțiilor noastre de specialitate și 
F.A.O.

Patrioții tailandezi 
iși intensifică acțiunile
Guvernul tailandez a introdus legea marțială în cinci provincii 

din Tailanda centrală și de sud, unde în ultima vreme s-a semna
lat o puternică activitate a forțelor patriotice împotriva autorității 
guvernului central. Decretul, care a intrat în vigoare joi la mie
zul nopții, acordă largi împuterniciri guvernului.

Această măsură, relevă agenția Associated Press, ilustrează tea
ma crescîndă a guvernului față de intensificarea activității forțe
lor patriotice din aceste provincii. *

Aceeași agenție menționează eă legea marțială se află în vi
goare de cîțiva ani în șapte provincii din partea de nord-est a 
Tailandei unde, de asemenea, se desfășoară o activitate intensă 
a forțelor patriotice. Propriu-zis, în Tailanda legea marțială este 
în vigoare din octombrie 1957, cînd a venit la putere guvernul ac
tual.

mene variind între 3 și 10 ani. 
La procesul din noiembrie de 
la Salonic, 30 din cei 41 de 
acuzați au fost, de asemenea, 
studenți.

„După puciul din 21 aprilie
— scrie revista vest-germană
— autoritățile și-au îndreptat 
unele dintre primele lovituri 
asupra cetăților universitare, 
considerate, nu fără temei, 
centre ale rezistenței antidic- 
tatoriale... Militarii s-au stră
duit să moaie spinarea stu
denților progresiști". Cîteva 
sute de studenți au fost puși 
în cătușe în primele luni du
pă instaurarea regimului mili
tar. In arestul poliției din 
Atena — scrie reporterul vest- 
german — studenții ridicați 
pentru „activitate subversivă" 
au fost bătuți pînă la pierde
rea cunoștinței. Fata, în vîr- 
stă de 21 de ani, a unui pro
eminent intelectual atenian a 
fost dezbrăcată, pusă la perete 
și bătută crunt cu vergile

pentru că a participat la im- 
prăștierea de manifeste îm
potriva regimului militar.

Oficialitățile — remarcă 
DER SPIEGEL — nu se mul
țumesc cu asemenea acte re
presive ci ele vor să imunize
ze față de „bacilul democra
ției" întregul învățămînt, în- 
cepînd cu școala elementară 
și medie și terminînd cu uni
versitatea. „Din ordinul auto
rităților — remarcă ironic re
porterul hamburghez — toți 
studenții sînt obligați să poar
te o insignă specială simbo- 
lizînd știința. Dar știința nu 
joacă rolul principal în frec
ventarea școlii superioare. 
Mai important e „certificatul 
de lealitate" eliberat de Si
guranță. In toamna aceasta 
26 de mii de tineri n-au fost 
primiți în facultăți din cauza 
că au fost considerați ele
mente subversive". Aceleași 
măsuri au fost luate și pentru 
„epurarea" corpului didactic.

500 de învățători au fost înde
părtați de la funcțiile lor pen
tru „idei progresiste". Șt a- 
tunci cînd la 15 noiembrie 
s-au reluat cursurile universi
tare, 11 cunoscuți profesori 
au fost scoși de la catedrele 
lor. Printre aceștia se numără 
renumitul specialist în istoria 
artelor, Manolis Chatzidakis, 
director al Muzeului Bizantin 
din Atena. Un alt universitar 
proeminent, profesorul Pante- 
lis Rakkas a fost înlăturat de 
la catedră, la școala tehnică 
superioară din Atena, sub a- 
cuzarea că fiul lui „are sim
patii de stînga" și că, din a- 
ceastă pricină, el personal 
„constituie un pericol" pen
tru educația studenților.

„Toate acestea — conchide 
DER SPIEGEL — sînt pe 
cit de tragice pentru patria 
strălucitei culturi elenice, pe 
atît de revoltătoare".

•
• „cumințească" pe „studenții re-
• calcitranți" (adică în dezacord 
9 cu regimul militar) „amenin-

țîndu-i cu polițistul din colț".
• Reporterul releva însă că stu-
• denții greci nu par să se in- 
e timideze de amenințările cu

„polițistul de colț", și nu-și
• ascund ostilitatea directă față
• de regimul militar iar „auto-
• ritățile nu se mărginesc la
• simple amenințări". Atrage a-
•

__ ______ __ * denți și tineri intelectuali im- 
fie realizată prin negocieri di- • plicați în procesele desfășura- 
recte ; libertatea de trecere pen- • te în fața tribunalelor mili
tai navele izraeliene prin Canalul tare. Din cei 38 de acuzați 
de Suez și strîmtoarea Tiran este * pentru „atitudine antiguver- 
o condiție pentru realizarea pă- • namentală" în procesul din 
cii; stabilirea de frontiere sigure • octombrie de la Atena, 32 e- 
și recunoscute între Izrael și ve- • rau studenți; ei au fost con

damnați la închisoare pe ter-

Orientul Mijlociu
Noi incidente in zona Canalului de Suez

Un plan al premierului izraelian
• IERUSALIM 1 

preș). — Purtătorul de 
al armatei izraeliene a 
țat vineri după-amiază 
derea unui avion și a dezmin
țit categoric informațiile fur
nizate de R.A.U., potrivit că
rora trei aparate izraeliene 
„Mirage" ar fi fost doborîte 
de artileria egipteană. Unul 
din avioanele izraeliene, a a- 
rătat purtătorul de cuvînt, a 
căzut în Canalul de Suez, la 
20 kilometri sud de port-Tew- 
fik și la 8 kilometri de coasta 
orientală a Canalului, deținu
tă de forțele izraeliene.

(Ager- 
cuvînt 
anun- 
pier-

cinii săi trebuie să fie perma
nentă ; stabilirea păcii trebuie să

tenția — remarcă DER SPIE
GEL — marele număr de stu-

• CAIRO 1 (Agerpres). — 
Agenția M.E.N. anunță, citind 
un purtător de cuvînt militar 
egiptean că apărarea antiae
riană egipteană a doborît vi
neri după-amiază trei avioane 
izraeliene de tipul „Mirage" 
care au violat spațiul aerian 
al R.A.U. în regiunea Canalu
lui de Suez. Cei trei piloți au 
reușit să sară cu parașuta. 
Comunicatul menționează, de 
asemenea, că înainte de inter
venția apărării antiaeriene 
egiptene avioanele au survo
lat orașul Suez.

• IERUSALIM 1 (Agerpres). 
— Primul ministru izraelian, Levi 
Eshkol, a prezentat la o reuni
une de presă un plan care, după 
părerea lui, poate duce la regle
mentarea conflictului din Orien
tul Mijlociu. Agențiile de presă 
relatează că planul cuprinde cinci 
puncte : pacea între Izrael și ve-

• REPREZENTANȚII la O.N.U. 
ai Marii Britanii, Uniunii So
vietice și Statelor Unite au de
pus la secretariatul O.N.U. in
strumentele de ratificare ale 
Tratatului pentru explorarea și 
utilizarea spațiului extraatmos- 
feric, a Lunii și a celorlalte cor
puri cerești, adoptat în cursul 
anului trecut. Tratatul prevede 
că Luna și celelalte corpuri ce
rești trebuie să fie explorate în 
mod pașnic de toate țările, in
terzice instalarea de arme nu
cleare sau de baze militare în 
spațiul extraatmosferic, precum 
și folosirea Lunii și corpurilor 
cerești pentru scopuri militare.

Depunerea instrumentelor de 
ratificare ale Tratatului la 
cretariatul O.N.U. a avut 
baza unei prevederi în 
sens a Cartei O.N.U.

• „EROI Al

EPOPEII DE

PLEVNA"

se- 
loc în 
acest

LA

• VINERI, la Casa Centrală 
a Armatei Populare din Sofia a 
avut loc inaugurarea expoziției 
„Eroi ai epopeii de la Plevna", 
consacrată aniversării a 90 de 
ani de la eliberarea Plevnei de 
sub jugul turcesc.

La Muzeul românesc din Gri- 
vița, pereții exteriori ai cavou
rilor au fost placați cu marmu-

cinii săi nu este posibilă decît în 
cadrul unor tratate de pace ; in
staurarea păcii în Orientul Mij
lociu și cooperarea regională ca- 
re-i va urma permite rezolvarea 
problemei refugiaților în cadrul 
regional și internațional.

Eshkol a adăugat că potrivit 
cu această politică „Izraelul va 
coopera cu reprezentantul secre- • 
tarului general al O.N.U. pentru • 
ca acesta să realizeze contactul a 
între părțile interesate, în scopul

Revendicări studențești
P. N.

la Rio de Janeiro
Incidente la Madrid

Aproximativ 500 de studenți 
ai facultății- de construcții de 

„ ,_ ________ ,_____la Universitatea din Rio de
de a se putea angaja negocieri * Janeiro au declarat grevă, ce- 
directe". • rînd sporirea fondurilor alo-

Referindu-se la rezoluția Con- • cate pentru învățămînt. 
siliului de Securitate el a afir- a 
mat că „aceasta nu cere reîntoar- 
cerea la liniile de demarcație ale 
armistițiului din 1949, ci crearea • 
condițiilor de pace". • denților, ziarul brazilian „Jor-

• nai do Brasil" scrie că „situa- 
• CAIRO 1 (Agerpers). ■— ția creată ca urmare a lipsei

Ministrul adjunct al afacerilor • de fonduri pentru finanțarea 
externe al R.A.U., Hassan El • institutelor de învățămint su- 
Fiky, a avut vineri o întreve- « perior a căpătat un caracter 
dere cu ambasadorul sovietic e catastrofal". S-a ajuns pînă 
la Cairo, Serghei Vinogradov, acolo, scrie ziarul, incit recto- 
în cursul căreia au fost abor- * rul Universității Rio de Jane- 
date probleme privind relații- • iro a anunțat că va pune în 
le dintre R.A.U și U.R.S.S., • vînzare mobilierul și tablourile 
precum și situația din Orien- a rectoratului pentru a da posi- 
tul Mijlociu, anunță agenția 
M.E.N. Ahmed Hassan El Fiky 
s-a întîlnit și cu ambasadorul • 
cipriot la Cairo. • ziarul „Correio da

Joi, 
studenții au organizat o adu
nare în fața clădirii Adunării 
Legislative.

In legătură cu acțiunea stu-

bilitatea studenților să-și ter
mine studiile".

Potrivit datelor furnizate de 
Manha",

ră albă adusă. de la Vrața. Pe 
ei au fost înscrise numele ofi
țerilor și soldaților români care 
și-au jertfit viața pentru elibe
rarea poporului bulgar. 'A fost 
amenajat un colț muzeistic care 
înfățișează aspecte ale luptelor 
comune duse de soldați! români 
și ruși șl în care se află drapele 
românești, arme, uniforme și 
obiecte personale ale ostașilor.

• VINERI, ministrul afaceri
lor externe ai Italiei, Amintore 
Fanfani, l-a primit pe ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Roma, Cornel Burtică. 
Cu acest prilej au fost discutate 
probleme interesind cele două 
țări.

din cauza lipsei de fonduri, 
conducerea universității nu a 
mai plătit de șase luni sala
riile corpului profesoral.

In capitala panameză va 
avea loc între II și 13 decem
brie Congresul Federației stu
denților din Panama. Congre
sul se va desfășura sub sem
nul luptei „pentru indepen
dența națională", împotriva 
noilor acorduri încheiate între 
guvernul panamez și cel ame
rican cu privire la Canalul 
Panama, precum și a politicii 
neocolonialiste a S.U.A. pe 
continentul sud-american.

La Congres sînt invitați re
prezentanți ai 26 de organiza
ții de tineret și studențești de 
peste hotare, între care și re
prezentanți ai Federației Mon
diale a Tineretului Democrat.

— Au fost operate arestări

Un număr de 42 de arestați, iată bilanțul pe care îl transmite 
agenția France Presse al incidentelor care au avut loc în ziua 
30 noiembrie în incinta Universității din Madrid.

Aceste incidente au început joi, cînd studenții au încercat 
împiedice poliția să pătrundă într-un amfiteatru al facultății 
științe, unde se desfășura o „adunare liberă". Aceste „adunări 
bere" sînt în principiu ilegale, dar poliția n-a putut în ultimul 
timp să împiedice desfășurarea lor.

Pe de altă parte, sediul sindicatului democrat al studenților, or
ganizație ilegală, care se afla în clădirea facultății de științe, a 
fost atacat de poliție miercuri noaptea, care a confiscat materialele 
găsite și a devastat imobilul. In urma acestui abuz al poliției, sute 
de studenți au ieșit în stradă, scandînd lozinci împotriva regimu
lui Franco. Poliția a intervenit cu brutalitate pentru a împrăștia 
pe demonstranți.

Aceste incidente sînt cele mai violente după demonstrațiile care 
au avut loc în luna octombrie, în cadrul cărora studenții din Ma
drid și din alte centre universitare și-au manifestat solidaritatea 
cu muncitorii greviști.

de

să 
de 
li-

• GUY MOLLET DESPRE PROBLEME

INTERNAȚIONALE
Guy Mollet, secretar 

general al Partidului So
cialist S.F.I.O. și vicepre
ședinte al Biroului Poli
tic al Federației Stîngii 
Democratice și Socialiste, 
a expus, într-o conferin
ță de presă, poziția Fe
derației în diferite pro
bleme internaționale la 
ordinea zilei.

ACTUALE

Presa bulgară din 1 de
cembrie a publicat tezele pre
zentate de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, la ședința Biroului 
Politic, ca principal docu
ment in vederea pregătirii a- 
propiatei plenare a C.C. al 
P.C. Bulgar în problemele 
muncii cu tineretul și a pre
gătirii celui de-al 11-lea con
gres al Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitrovist.

• PREȘEDINTELE Republicii damentelor 
Populare a Yemenului de Sud, 
Quahtan El Chaabi, a anunțat 
vineri componența primului gu
vern al noului stat indepen
dent. Funcția de comandant 
suprem al forțelor armate este 
deținută de Quahtan El Chaabi. 
Potrivit agenției France Presse, 
președintele țării a luat aceas
tă hotărîre în virtutea puteri
lor care i-au fost conferite de 
Comandamentul general al Fron
tului Național de Eliberare, au
toritatea legislativă provizorie 
din această țară. Formarea 
guvernului fără numirea unul 
prim-ministru corespunde hotă- 
rîrii anunțate anterior de a in
stitui în Republica Populară a 
Yemenului de Sud un regim 
prezidențial.

Guy Mollet a condamnat re
gimul militar din Grecia care, 
a subliniat el, „a revenit la 
barbaria primitivă". Referin- 
du-se la războiul din Vietnam, 
el s-a pronunțat pentru „înce
tarea necondiționată a bombar- 

’ aviației americane 
asupra Vietnamului de nord, 
o măsură imediat necesară". El 
a cerut ca guvernul francez să 
proclame limpede că se desoli
darizează de politica americană 
în Asia de sud-est. Guy Mollet 
a cerut evacuarea tuturor tru
pelor străine din Vietnamul de 
sud și a susținut dreptul po
porului vietnamez de a hotărî 
asupra viitorului său.

Vorbitorul a relevat că în ul
timele două decenii situația din 
Europa s-a schimbat și a fost 
creat un nou echilibru. „Sîntem 
pentru destindere, pentru 
coexistență pașnică, ceea ce 
face inutilă existenta celor 
două blocuri — N.A.T.O. și Tra
tatul de la Varșovia", a decla
rat el.

In legătură cu relațiile dintre 
partidele stîngii, secretarul ge
neral al Partidului Socialist a 
confirmat primirea scrisorii lui 
Waldeck Rochet privind conti
nuarea discuțiilor între Federa
ția Stîngii Democratice și So
cialiste și Partidul Comunist 
Francez. El a spus că conducă
torii celor două formațiuni poli
tice se vor întîlni pentru a exa
mina activitatea grupurilor de 
lucru desemnate de ei. Rezulta
tele acestei activități au fost a- 
preciate de Guy Mollet a fi 
„un progres serios". El a sub
liniat că deși mai persistă di
vergențe, în relațiile dintre for
mațiunile stîngii a intervenit 
un fapt nou, și anume stabilirea 
unei structuri permanente de 
legătură, o noutate în ultimii 20 
de ani ce nu va putea decît să 
facă să progreseze unitatea 
stîngii.

• PARTICIPANTA la șe
dința Prezidiului Organizației 
Internaționale a Ziariștilor au 
adresat în numele O.I.Z. un 
apel către toți ziariștii demo- 
crați și progresiști din lume 
de a-și intensifica solidaritatea 
morală și politică și sprijinul 
material pentru colegii vietna
mezi. S-a stabilit ca ziua de 
20 decembrie 1967, cea de-a 
7-a aniversare a creării Fron
tului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, să fie 
sărbătorită ca Ziua solidarității 
ziariștilor cu Vietnamul luptă
tor.

Premiile internaționale O.I.Z. 
pe anul 1967 au fost acor- 

din
grec 
gha-

date Uniunii Ziariștilor 
R. D. Vietnam, ziaristului 
K. Filinis și ziaristului 
nez K. Batsu.

La lucrările ședinței a 
ticipat Nestor Ignat,

par- 
pre

ședintele Uniunii Ziariștilor 
din Republica Socialistă Ro
mânia.

O sută treizeci și opt de morți și aproape 600 de răniți, este 
primul bilanț al catastrofalei prăbușiri în urma ploilor toren
țiale care au căzut în insula Yawa, a unui baraj de irigații aflat 
în construcție. Mai multe sate au fost inundate. Torentul care 
s-a format în urma rupturii barajului a luat cu el peste 300 casc 
și a distrus alte 300. Potrivit martorilor oculari, el a fost atit 
de puternic incit, în localitățile ce se aflau în calea sa nivelul 
apei a atins în cîteva secunde un metru, iar supraviețuitorii au 
fost puși în imposibilitatea de a acorda un ajutor victimelor 
duse de ape.
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