
ÎNDEPLINIT
MINISTERUL ENERGIEI

ELECTRICE
• La 25 decembrie, MI

NISTERUL ENERGIEI E- 
LECTRICE a anunțat înde
plinirea planului producției 
industriale pe anul în curs. 
Potrivit datelor furnizate de 
forurile de resort, în cursul 
acestui an au fost puse în 
funcțiune agregate cu o pu
tere instalată de 735 MW, 
între care ultimul bloc de 200 
MW al Centralei termoelec
trice Luduș—Iernut, un grup 
de 100 MW în cadrul Centra
lei electrice de termoficare 
București-Sud. De asemenea, 
prin. intrarea în funcțiune a 
agregatelor Hidrocentralei 
Bacău II, anul 1967 a marcat 
încheierea programului de 
valorificare a potențialului 
hidroenergetic al Bistriței, în 
aval de Blcaz. Ca atare, pu
terea instalată astăzi în cen
tralele electrice din tara 
noastră totalizează circa 
5 200 M.W., iar producția de 
energie electrică ce urmează 
să se obțină pînă la sfîrșitul 
acestui an va fi de 24,8 mi
liarde K.Wh, cu 375 milioane 
K.Wh superioară celei pla
nificate și cu 4 miliarde 
K.Wh mal mare decît cea 
din 1966.

întreaga activitate econo
mică s-a desfășurat în con
dițiile unei eficiente econo
mice sporite. Astfel, produc
tivitatea muncii a crescut 
față de prevederile planului 
producției Industriale cu 7 
la sută, Iar la construcții- 
montaj cu 6,3 Ia sută. După 
date preliminare, în acest an 
se realizează economii peste 
plan în valoare de circa 60 
milioane lei.

MINISTERUL PETROLULUI
• MINISTERUL petro

lului a îndeplinit cu șapte 
zile mai devreme planul a- 
nual Ia producția globală și 
marfă. Au fost realizate, de 
asemenea, sarcinile privind 
livrările pentru export. In 
cursul anului, petroliștii au 
obținut o producție care de
pășește cu 515 milioane lei 
pe cea din întreg annl tre
cut. Pînă acum, ei au dat 
peste planul la zi, printre al
tele, 60 000 tone benzină, 
17 000 tone uleiuri minerale, 
156 000 tone țiței și au forat 
în plus 21000 metri.

Noile instalații. Ia nivelul 
tehnicii actuale, date în 
funcțiune în acest an, alături 
de perfecționarea continuă a 
proceselor tehnologice au 
făcut ca în prezent valoarea 
produselor obținute dintr-o 
tonă de țiței să fie cu 20 lei 
mal mare dectt Ia începutul 
cincinalului.

MINISTERUL ECONOMIEI 
FORESTIERE

• MINISTERUL ECONO
MIEI FORESTIERE a înde
plinit la 25 decembrie planul 
pe acest an la producția glo
bală șl marfă. Este pentru a 
8-a oară consecutiv că mun
citorii dir. această ramură își 
realizează înainte de termen 
planul anual.

In comparație cu realizări
le anului precedent, valoarea 
producției marfă vindută șl 
încasată a crescut cu 800 
milioane Iei. Sporuri mai 
importante au fost obținute 
la cherestea de fag, plăci 
aglomerate și fibrolemnoase, 
parchete, furnire și mobilă.

A fost îndeplinit totodată 
șl planul de Investiții.

S-a împădurit o suprafață 
de 52 300 hectare.

(Agerprei)

MANIFESTĂRI

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
„REPUBLICA"

de Gh. Coman
(din Expoziția regională 

Ploiești 1967)

Furnalul 
poate 

produce
Povestea a început mal; 

înainte, la adunarea de dare 
de seamă șl alegeri a orga
nizației U.T.C. Șeful secției; 
reparații siderurgice I des
cria tinerilor greutățile pe' 
care le întîmpină Combina-' 
tul siderurgic din Hunedoara; 
din cauza lipsei de fontă și* 
le demonstra ce însemnează? 
să reduci numai cu o oră; 
timpul de reparare a unui 
furnal.

— Mă adresez dv., comple
ta el, pentru că reprezentâți' 
trei sferturi din efectivul 
secției voastre.

— Vom repara furnalul *7’ 
Intr-un timp record, s-au an
gajat atunci tinerii într-un 
cor de voci.

Peste cîteva zile au înce
put lucrul. Trebuia înlocuit 
aparatul de încărcare la 
furnalul nr. 7 de 1 000 m.c. 
sau gîtul furnalului, cum îl 
mai numeau ei. Operație di
ficilă și pretențioasă care, 
cu aproape doi ani în urmă, 
a durat, la același furnal, 
9 zile. Cît va dura acum 1

Răspunsul a venit prompt 
peste două zile și 16 ore de 
la tinerii Vasile Maftei, Ion 
Negrea, Florea Afrem II și 
alții care au raportat cu mo
destie șefului de secție : 
„Furnalul poate produce".

AL. BALGRADEAN
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TE SLĂ VIM, ROMÂNIE,
PATRIA NOASTRĂ!

Foto : O. PLEC AN

CONSACRATE ANIVERSĂRII

Fabrica de micromotoare Pitești. Strungarul Marin Ciobanu, unul 
dintre zecile de tineri care mînuiesc cu pricepere utilajele abia 

instalate

ACOLO UNDE-N ARGEȘ
SE VARSĂ RÎUL DOAMNEI

Febră de examen pe malul Ar
geșului. Febra debutului. Un e- 
xamen anunțat de doi ani, de la 
jumătatea lui noiembrie 1965, 
cînd aici s-a înfipt în pămînt 
primul țăruș. A sosit ceva mai 
devreme decît scria pe hîrtie. Pe 
calendarul de birou al construc
torilor, 1 ianuarie a fost convertit 
în 20 octombrie. Acum totul se 
află desfășurat în evantai în ve
cinătatea liniei de start, pașii de
butului, primii, căutind grăbiți 
racordul sub tensiune normală.

Motorașul pe care-l țin în mină 
oate fi foarte bine băgat în 
uzunar. Ca greutate, cît un pe

pene din cei mici — 1,3 kg. Lo
cul lui este în carcasa aspira
torului, să rotească ventilatorul. 
Debutul e dublu în cazul mi
nusculei mașinării, un ghem de 
metal turnat și de sîrmă înfășu
rată cu grijă pe jumătățile pe
reche — rotor și stator. Odată 
pentru că se află între primele 
fructe desprinse din coroana — 
în perspectivă — eflorescentă a 
Fabricii de motoare electrice Pi
tești. Căci cu U-35 nu s-a des
chis decît ușa de intrare în lu
xurianta producție de motorașe

ale căror puteri se măsoară pe 
cîntare gradate în wați. Dar U- 
35, primul și deocamdată singu
rul produs al fabricii piteștene, a- 
runcat pe toboganul beneficia
rului, așteaptă cu emoție exame
nul consacrării. De ce, e simplu 
de răspuns. Cu 40 de wați în 
plus și un kilogram în greutate în 
minus față de confratele său plă
mădit la Electromotor Timișoara 
nutrește speranța unei compor
tări meritorii. Cu fiecare bucată 
ce părăsește standul de probă 
avînd destinația „ambalaj" cota 
pariurilor crește în favoarea sa. 
Suficient ? O viză de trecere, cea 
definitivă, aparține însă poseso
rilor de aspiratoare. Clipele de 
așteptare prelungesc debutul, 
așadar...

Căutind la izvoare drumul de 
unde pornește în lume moto
rașul U-35 te trezești în sfera 
reală a noțiunii de modern. Pa
trulaterul de beton, invadat de 
lumina ce străpunge lungi lan- 
ternouri, e rezervat micromotoa- 
relor. Este hala inaugurală a fa
bricii, debutantă la rîndu-i, o 
dată cu primele produse. Intr-o 
deplină orînduială, mașini de

ștanțat, de turnare, de prelucrări 
mecanice și-au teritorializat exis
tența. Toate aleargă ore în șir 
pentru a oferi dincolo, la banda 
de montaj, cele necesare.

Montajul se potrivește in egală 
măsură și sudurii dintre om-ma- 
șină, om-piesă și nu doar alia
jului piesă-piesă. Azi, deocam
dată, se uzitează curent. Deocam
dată o singură bandă de montaj. 
Deocamdată, un singur produs. 
A doua zi lucrurile s-au schim
bat. De pildă, în curînd benzile 
de montaj se vor multiplica. Mo
torul pentru mașina de spălat va 
fi înscris în seria zero. Se fac 
probe mecanice la motorul ma
șinii de cusut. La constructorul 
șef se află motoarele pentru 
ștergătorul de parbriz și aero- 
termă. Perfecțiunea, penetrantă, 
nu lasă speranță comodității.

In spațiul destinat montajului 
ai sentimentul că te afli într-o 
sală de operații, deschisă. ’ Oa
meni și mașini se înțeleg parcă 
din priviri, preluînd unul ceea

N. UDROIU

(Continuare în pag. a IIT-a)
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î N T î I A
PROMOȚIE

Un grup școlar — la 
proporțiile celui al Uzinei 
„Steagul roșu" din Brașov 
— este o adevărată uni
versitate a clasei munci
toare. In fiecare an, pe 
poarta care din curtea 
grupului dă direct in in
cinta uzinei, pășesc aproxi
mativ 1 000 de muncitori, 
maiștri și tehnicieni, îm- 
prospătînd necontenit, ca 
apele unui izvor, tinerețea 
și vigoarea colectivului u- 
zinei.

lntîia promoție a școlii 
profesionale a absolvit in 
primii ani de existență a 
Republicii. O promoție nu
meroasă, de 1500 de mun
citori, calificați în cele 
mai diverse meserii. Încer
căm, împreună cu ingine
rul Nae Valentin, actualul 
director, cu vechii maiștri 
Vasile Colesnic și Dumitru 
Delcea, o reîntoarcere in 
timp. Ce drum a parcurs, 
in toți acești ani, promo
ția reconstrucției, promo
ția anului 1048 1

Pentru reconstituirea at
mosferei din școala care 
mirosea încă a cărămidă 
proaspătă, nu ne este prea 
greu. Păstrăm încă vie în 
memorie imaginea acelor 
ani de reconstrucție gene
rală în care afluența fiilor 
de țărani și muncitori, se
tași de învățătură, spre 
școlile care se deschideau 
pretutindeni, era omni
prezentă.

„Au venit din toate col
țurile țării, povestește 
maistrul Colesnic, aducind 
cu ei graiul, obiceiurile și 
portul specific satelor lor. 
li văd parcă și acum, în 
prima zi după sosirea in 
școală, aliniați intr-un ca
reu uriaș, in fața cufere

lor masive, despărțindu-se 
— și nu fără o anumită re
ținere — de hainele sără
căcioase cu care erau îm- 
brăcați. Istoria școlii în
cepe cu ei, cu băieții îm- 
brăcați modest și „încăl- 
țați în opinci".

...Privim o fotografie de 
pe o foaie matricolă des
chisă la întimplare. Ne 
suride un chip sfios de 
adolescent. Cine o fi și 
unde s-o fi aflind acum ? 
11 cheamă Gheorghe Radu 
șl, între bind din om în 
om, sperăm să-l găsim.

— In secția dumnea
voastră, tovarășe tehnolog 
șef, a fost repartizat acum 
șaptesprezece ani un strun
gar cu numele Gheorghe 
Radu. Vi-l amintiți ? Ce 
s-a intîmplat cu el ?

— Nu-mi amintesc. Pro
babil lucrează în altă sec
ție.

— Tovarășe director, ați 
avut cindva un elev cu nu
mele...

— A fost repartizat ca 
maistru in secția de unde 
a venit...

Sunăm la telefon șeful 
secției în cauză. Ați avut 
un maistru care se nu
mea...

— A plecat în 1960 ca 
bursier al uzinei la Institu
tul politehnic.

— Unde a fost reparti
zat fostul dumneavoastră 
student, tovarășe rector ?

— La uzina de autoca
mioane, secția utilaje.

O întimplare impresio-

ROMULUS LAL 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiunea
Brașov

(Continuare in pag. a II)

REPUBLICA în gîndirea 
soeial-politieă românească

A 5-a ediție a SERILOR 
„SCINTEII TINERETULUI"

Peste 500 de tineri au fost 
prezenți sîmbătă seara în sala 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" la cea de a 5-a edi
ție a Serilor „Scînteii tineretu
lui", închinată aniversării a 20 
de ani de la proclamarea Repu
blicii.

Festivitatea s-a deschis cu un 
editorial al tov. Eugen Florescu, 
redactor-șef adjunct al ziarului, 
privind semnificațiile acestui 
eveniment pentru viața spiritu
ală a tineretului patriei. Un co
lectiv de tineri actori din tea
trele Capitalei, cuprinzînd pe 
Anda Caropol, Ileana Cernat, 
Victorița Dobre, Gabriela Vlad, 
Șerban Cantacuzino, Monu 
Griin, Vasile Ichim, Val. Lefes- 
cu, Sebastian Radovici și Dan 
Tufaru, a interpretat apoi, în 
regia lui Radu Boroianu, piesa 
lui Al. Mirodan „Reportaj ’47", 
consemnînd aspecte ale partici
pării uteciștilor la evenimentele 
care au schimbat fața istoriei 
contemporane a României. 
Spectatorii au audiat în conti
nuare o suită de cîntece patrio
tice în interpretarea corului 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu", dirijat de Miclea Io- 
van. O anchetă în sunet și ima
gini realizată de reporterii zia
rului și intitulată „Avem două
zeci de ani" a încheiat prima 
parte a serii.

începutul celei de a doua părți 
a fost închinat poeziei. Tinerii

prezenți în sală s-au întîlnit cu 
doi dintre cei mai reprezentativi 
poeți ai generației lor : Cezar 
Baltag și Adrian Păunescu, care 
au citit cîteva din poeziile cu
prinse în ultimele lor volume. A 
fost anunțat apoi rezultatul con
cursului de poezie patriotică in
stituit cu prilejul acestei ediții a 
serilor „Scînteii tineretului". 
Cîștigătorii (în ordine alfabe
tică) : VIORICA CAZAN (Stul- 
picani — Gura Humorului), DA
NIELA CRĂSNARU (Craiova), 
GHEORGHE DUȚĂ (Someșe- 
ni — Cluj), NICOLAE DAN 
FRUNTELATĂ (București),
FLORENTIN POPESCU (Bucu
rești), VASILE TERZEA (Man
galia), ION TUTUNEA (Bucu
rești). Cîteva din poeziile pre
miate vor putea fi citite în nu
merele viitoare ale ziarului 
nostru.

Momentul poetic s-a încheiat 
cu un concurs de recitări la 
care au fost invitați să parti
cipe tineri din sală. Dintre nu
meroși concurenți, s-au distins 
în ordine : Florentina Pămoiu, 
Olga Crișan, Viorica Rusen si 
Costinel Bădău.

Spațiul rezervat muzicii a in
clus pe cîțiva dintre cei mai în
drăgiți interpreți ai muzicii 
populare : Maria Ciobanu, Irina 
Loghin și Benone Sinulescu, a- 
companiați la pian de Gh. Zam
fir, dirijor al Ansamblului „Cio- 
cîrlia", și la vioară de Ion Dră-

goi, solist al Filarmonicii de 
Stat din Bacău.

Seara s-a încheiat în ritmurile 
moderne ale orchestrei „Sin
cron", dirijată de Corneliu Fu- 
garu și avînd ca soliste pe Anda 
Călugăreanu și Gabriela Teo- 
dorescu.

$

Poporul nostru va aniversa 
peste cîteva zile un eveniment 
de importantă majoră al istoriei 
sale : 20 de ani de la proclama
rea Republicii.

România republicană și so
cialistă de azi este tînără prin 
vîrstă, matură prin experiență 
și înfăptuiri. în vinele ei 
pulsează însă și sîngele nobil 
al unor tradiții vechi, născute 
mult înainte ca antecesorii 
noștri să fi creat, la 1859, sta
tul român modern. Caracteris
tică pentru începuturile gîndirii 
republicane la români, este pre- 
cumpănirea acelor știri în care 
conținutul social al ideii repu-

Matei lonescu 
cercetător științific principal la 
Institutul de Istorie „N. Iorga" al

Academiei
față de monarhi, față de absolu
tism, față de cruzimea, nedrep-

blicane apare asociat cu ideea 
unității politice pe conturul 
dacic. De fapt aceeași generație 
și uneori, aceiași gînditori ai 
ei, au emis atît ipoteza republi
cii române (sau daco-române) 
cît și aceea a regatului dacic 
(sau daco-român). Momentul și 
modul emiterii uneia sau alteia tatea și ridicolul instituției mo- 
din aceste două ipoteze, era 
subordonat unor considerente 
tactice și nu oglindea oscilații 
de convingeri. Fiindcă este do
cumentar dovedit că princi
palii exponenți ai generației ro
mâne pașoptiste au fost sinceri 
și statornici adepți ai ideilor 
republicane. Din aversiunea lor

narhice, s-au născut paginile 
de rară frumusețe din opera lui 
Bălcescu, a lui Rosetti, Bărnu- 
țiu și a altor revoluționari.

Idei republicane născute sub 
influența ideologiei carbonare 
au răsărit spontan, în diferite 
colțuri ale pămîntului româ
nesc. In Banat se emisese lo

zinca „Republica română unită" 
iar învățătorul Marin din Dog- 
necea își punea elevii să răs- 
pîndească scrieri despre „re
publica română". In Moldova 
sau la București, în Transilva
nia și Banat, epoca de sfîrșit a 
feudalismului, care, pentru ro
mâni și pentru alte popoare 
asuprite, a fost și epoca redeș
teptării naționale, ecoul revo
luției franceze a contribuit la 
nașterea ideilor republicane, ca 
formă a protestului social și a 
aspirațiilor de eliberare națio
nală.

Consecventă cu principiul că 
important este conținutul re-

vendicărilor progresiste șl nu 
denumirea sub care ele sînt 
prezentate, generația pașoptistă 
a lăsat posterității — în ches
tiunea fundamentală a condu
cerii statului — o magistrală 
pildă de adaptare a programu
lui revoluționar la cerințele 
tactice de moment. Chiar de 
la prima lectură a proclamației 
de la Izlaz, cititorul este cap
tivat între altele și de grija pe 
care autorii ei au avut-o de a 
se face înțeleși de întreg popo
rul și mai ales de masele largi 
țărănești. Analizată chiar și nu-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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PENTRU TINE, 
ROMÂNIE

Peste 400 de tineri și vîrst- 
nici din orașul Rm. Sărat au 
participat Ia un simpozion cu 
tema „Republica Socialistă 
România în anii cincinalu
lui". Profesorii Mircea Tudo- 
rache, Gheorghe Apostol și 
Maria Sima au vorbit despre 
dezvoltarea multilaterală a 
patriei noastre în cei 20 de 
ani. Manifestări asemănătoa
re au mai avut Ioc și la 
I.A.S. Rm. Sărat, Ia S.M.T. 
Sihlea și Ziduri.

într-o altă localitate din 
regiunea Ploiești, la Breaza, 
un colectiv de artiști amatori 
ai casei raionale de cultură 
au pus în scenă, cu prilejul 
sărbătoririi celei de-a XX-a 
aniversări a Republicii, spec
tacolul muzical coregrafic 
„Pentru tine, dulce Româ
nie" pe care îl prezintă în 
aceste zile cu succes în fața 
a sute și mii de spectatori.
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Expresii care fac cit un comentariu
Fotografiile : C. CONSTANTIN
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Premieră: o piesă de Al. Mirodan. In fotografie, trei dintre inter- 
preți: Ileana Cernat, Monu Griin, Vasile Ichim



Dezbateri pe marginea măsurilor privind 
MUNCA EDUCATIVA IN RlNDUL TINERETULUI

Ctao încearcă 
a* studieze ți să 
sa apropie cit 
de cit de preo
cupările tinere
tului este izbit 
de la început de 
marea diversita
te și varietate a 
lor și mai ales 
de marea încli
nare spre origi
nalitate în gîndi-

re și comportare. Tocmai datorită 
complexității acestei etape de 
vîrstă credem că e necesară cu
noașterea și un studiu aprofun
dat al ei ca un prim pas — ho- 
tărîtor — în adoptarea unor so
luții educative și a unor forme 
de activitate corespunzătoare, că 
trebuie cercetate mai atent mobi- 
lurile acțiunilor tinerilor.

întse chestiunile care credem 
că ar merita mat multă atenție 
decît li s-a acordat pînă în pre
zent se află și aceea a simbolu
rilor și a valorii, a importanței 
lor pentru tineret. Problema, cu 
nenumărate implicații educative, 
trebuie rezolvată printr-o abor
dare științifică și realistă — în 
acord cu specificul fiecărei etape 
de vîrstă și formă de activitate.

Ce înseamnă de fapt un sim
bol ? în general vorbind, un sim
bol este un semn distinctiv, un 
semn de recunoaștere pentru o 
anume realitate (un obiect, un 
fapt, o formă de activitate). Dar 
simbolul reprezintă — poate re
prezenta — mult mai mult. El 
poate exprima o stare de spirit, 
un ansamblu de gînduri și senti
mente ale unui individ, dar mai 
ales ale unui grup social. El în
seamnă deci un mod de gîndire 
și acțiune, de atitudine gene
rală în viață, un semn al preocu
părilor, idealurilor și acțiunilor 
unui grup social, ale unei co
munități sociale. Există, fără în
doială, o diversitate de astfel de 
simboluri cu un grad mai mare 
sau mai mic de generalitate, fie
care cu specificul și însemnă
tatea sa. Un fapt e de reținut

însă i marea lor forță mobiliza
toare indiferent de nivelul la 
care ne referim. Ele angajează 
profunde zone ale personalității 
umane, ceea ce le conferă și o 
mare importanță educativă. A- 
semenea simboluri (întT-o enume- 
rație convențională) ar fi cra
vata și uniforma pionierească, in
signa de pionier, drapelul orga
nizației, uniformele școlare, sem
ne distinctive ale diferitelor or
ganizații de masă pentru tineret 
(insigne, uniforme, embleme, 
probe pentru a fi admis în or
ganizație etc).

utilă, ar constitui un prilej pen
tru stimularea unui mai mare a- 
tașament afectiv pentru școală și 
tradițiile sale, ar antrena pe e- 
levi la o atitudine corespunză
toare atît în școală cît, mai ales, 
în afara ei, ar spori participarea 
lor la ridicarea și menținerea 
prestigiului școlii.

în ultimul timp observ pe stra
dă tineri care poartă anume sem
ne distinctive, unele din ele de-a 
dreptul lipsite de gust (berete 
colorate, ecusoane, ținută vesti
mentară, felul de a se tunde, 
etc). A trata acest fapt drept o

ter cum sînt demnitatea, cinstea, 
originalitatea autentică etc.

O altă zonă care poate fi încă 
explorată ar fi aceea a cercu
rilor școlare : artistice, sportive, 
științifice etc. Unele din ele des
fășoară o activitate foarte inte
resantă, dar cunoscută uneori 
insuficient de elevi. Ar fi utilă 
instituirea unor semne distincti
ve ale acestor cercuri. în școală, 
la ora actuală, se pot menționa 
încă puține realizări în acest 
sens. Este de aceea necesar și 
posibil să se creeze semne spe
cifice pentru fiecare din aceste

Valoarea simbolului 
pentru adolescent

Trebuie relevat însă faptul că 
există încă zone neexplorate su
ficient, că experiența acumulată 
nu e folosită corespunzător, că 
nu peste tot s-au instituit anu
mite tradiții în această direcție.

De pildă, referindu-ne la uni
formele școlare : izbește neplăcut 
uniformitatea acestora, ceea ce 
face să deosebești cu greutate 
pe elevii aparținînd diferitelor 
tipuri de școli (trecem peste lip
sa de gust cu care sînt confec
ționate uneori aceste uniforme). 
Credem că valoarea simbolică a 
acestor uniforme ar spori în con
dițiile unei mai mari diversifi
cări a lor. Astfel existența unor 
uniforme (executate cu mult gust 
și în acord cu cerințele vîrstei) 
diferite, distincte pentru fiecare 
tip de școală sau — de ce nu — 
uneori și o uniformă specifică 
pentru unele școli (licee mai a- 
les) cu tradiții bogate ar fi foarte

simplă extravaganță șl deci a-1 
respinge apriori ar însemna să 
comitem o eroare. De fapt vedem 
în aceasta dorința tineretului de 
a se recunoaște în ceva anume, 
de a-și crea o punte de legătură, 
un mod de a se face prezent, de 
a-și spune cuvîntul. Departe de 
mine gîndul de a încuraja unele 
manifestări de acest tip, de prost 
gust sau uneori de-a dreptul anti
sociale. Doresc însă să atrag a- 
tenția că cel mai bun mijloc de 
a le combate e acela de a stu
dia preocupările tinerilor și, pe 
această bază, de a le crea posi
bilitatea și modalitățile intere
sante de manifestare în acest 
sens, de a le oferi un sistem de 
simboluri cu mare valoare so
cială. Simboluri nu pur și simplu 
exterioare, ci unele care să antre
neze profunde zone ale vieții 
psihice a omului, să conducă la 
formarea unor trăsături de carac-

categorii de cercuri școlare.
O emblemă a unui astfel de 

cerc ar însemna nu numai un 
simplu simbol exterior, concret, 
ci un semn al unei anume acti
vități, al unor preocupări ale 
membrilor cercului. Aceasta ar 
determina la elevi o atitudine 
nouă, ar conduce pe elevi la un 
spirit de emulație pentru a cinsti 
apartenența lor la acest cerc. 
Simbolul devine în acest fel cu 
siguranță un puternic stimul la 
acțiune, dar mai ales un serios 
factor de integrare socială a ti
nerilor.

Un simbol foarte important 
care ar trebui să fie o cinste și 
un scop pentru fiecare tînăr este 
carnetul U.T.C., simbol al apar
tenenței la detașamentul cel mai 
înaintat al tineretului, simbol al 
tradițiilor de luptă ale acestei 
organizații. Momentul primirii în 
U.T.C. trebuie să semnifice o co-• • e • • •

titură, intrarea într-o etapă cu 
noi și mai mari răspunderi per
sonale și sociale, un mod matur 
de a gîndi și înțelege aceste răs
punderi, un angajament ferm de 
participare conștient-activă la 
acest efort general al țării. Cred 
tocmai pentru aceasta că modul 
formal în care mai are loc de 
multe ori atît primirea în U.T.C. 
cît și înmînarea carnetului 
este necorespunzător. în acest 
fel tînărul ia contact cu organi
zația U.T.C. într-un mod care 
nu-1 angajează la nimic, care 
nu semnifică adevărata impor
tanță a momentului. în acest 
sens, măsura adoptată, aceea ca 
înmînarea carnetului să aibă loc 
în adunări festive, la care să se 
înalțe drapelul organizației, sau 
în alte activități care pot oferi 
un cadru solemn unui asemenea 
moment, mi se pare binevenită. 
Ea poate fi completată cu alte 
modalități concrete, capabile să 
insufle sentimentul că primirea 
în U.T.C, reprezintă un act de 
mare valoare, o calitate pe care 
au cîștigat-o cu adevărat cei mai 
buni tineri.

O asemenea selecție s-ar im
pune poate și pentru alte acti
vități la care sînt antrenați : in
stituirea unui sistem de probe pe 
care tînărul să le treacă pentru 
a putea fi membru al unui anu
mit cerc, care să-l mobilizeze la 
un efort în plus — cu condiția 
ca cei ce vor veghea la îndepli
nirea acestor probe să nu dea 
dovadă de formalism și mai ales 
de birocratism. Pe primul plan să 
fie conținutul și semnificația pro
belor respective și nu consemna
rea și contabilizarea birocratică 
a rezultatelor — cum uneori se 
întîmplă.

Iată numai cîteva dintre mul
tiplele aspecte care se degajă din 
această problemă foarte comple
xă a simbolului — unul din cei 
mai importanți factori de inte
grare socială a tineretului.

Ivector univ. 
EMIL PĂUN

Universitatea București

INTIIA PROMOȚIE
(Urmare din pag. I)

nantă. Tehnologul șef, că
ruia i-am cerut relațiile 
despre fostul elev Gheor- 
ghe Radu, se vede nevoit 
să se scuze că ne-a purtat 
pe drumuri. Nu și-a dat 
seama, întrebat prin sur
prindere că de fapt cel în 
cauză este chiar el, tehno
logul șef al secției.

Reconstituirea biografiei 
promoției 1948 a început 
deci cu o dificultate de ne
prevăzut. In cele din urmă 
reporterul bifează de pe un 
tabel alfabetic întocmit pe 
meserii pe cel de al 50-lea 
absolvent. Dar cîți mai 
sînt pînă la 1500 ? Pentru 
a nu-i neglija pe unii și 
a-l favoriza pe alții, ale
gem, la intîmplare, numele 
de la numărul 100 : Aurel 
Hududui, ajustor de înaltă 
calificare la secția scule- 
rie. Sîntem sfătuiți să re
nunțăm în a face investi
gații mai amănunțite pen
tru că, toți cei cinci frați 
ai lui Hududui, au urmat 
școala și căutîndu-l pe 
unul dai peste celălalt.

Sărim peste filele îngăl
benite ale catalogului și 
ne oprim in dreptul nu
melui Negoiță Tudor, lă
cătuș la prese. 11 găsim în 
uzină în fruntea organiza
ției de bază P.C.R. Ion 
Crăciun a ajuns și el mai
stru. Dar Stanciu Cărpe- 
naru, absolventul acela 
pirpiriu precum îl arată 
fotografia ?

— A fost tn clasa pe 
care o conduceam ca diri- v

ginte, intervine maistrul 
Delcea. Cunosc locurile pe 
unde a umblat pentru că 
în fiecare an, oriunde s-ar 
afla, îmi trimite de ziua 
mea cîte o felicitare.

Reluăm lectura promo
ției. Pînă la al 750-lea 
sînt, de asemenea, toți 
muncitori de categoriile a 
7-a și a 8-a. Oameni de 
înaltă calificare, alții doi 
sînt maiștri și din nou 
un muncitor. Cel de al 
950-lea este Lucian Stoe- 
nescu ofițer superior. In 
dreptul cifrei de 1100 figu
rează inginer doctor Ion 
Sava, cercetător în meca
nica fluidelor, și numele 
lui este însoțit de alți co
legi — cinci muncitori și 
unul activist de partid. 
Ion Edu este al 1450-lea și 
lucrează peste hotare in 
diplomație.

Ce ar mai putea adăuga 
reporterul ? tn locul unui 
răspuns direct — o decla
rație : „Prima promoție a 
școlii a fost o piramidă cu 
baza de aur. Bază în jurul 
căreia au crescut apoi zeci 
și mii de muncitori și mai
ștri, fondul de aur al uzi
nei. Destinul celor mai 
mulți dintre ei a pornit 
din uzină și s-a fixat, ca 
arborii puternici, cu rădă
cini adinei, aici, în uzină". 
Directorul școlii închide 
catalogul ca și acum 17 
ani. In colțul gurii ii apare 
un zimbet. „Prima promo
ție a Republicii e la da
torie..."

ROMULUS LAL

UN FILM SIMPLU
DESPRE OAMENI SIMPLI

Este un film care îți dă să
nătate... Care te cucerește.

Este o bucurie acest film, o 
bucurie majoră, sinceră, caldă
— o bucurie care te electrizează 
și care totodată te răscolește, 
obligîndu-țe la meditații. Este
— la urma urmei — o demons
trație artistică a unei situații- 
cheie; aceea de a putea — de a 
avea datoria — să supraviețu
iești unei întîmplări tragice.

Doi oameni se cunosc, se în
drăgostesc, se caută... acesta ar 
fi un subiect banal. Și, totuși, 
acest Claude Lelouche, folosind 
o astfel de „canava" artistică, 
reușește să se debaraseze de 
mitul unor convenții sterilizante, 
pentru a demonstra — artistic
— că sîntem oameni, că sîntem 
ființe care își doresc apropierea, 
înțelegerea reciprocă; care își 
doresc — într-un fel sau altul — 
recunoașterea.

S-a scris mult despre acest film 
(s-au dat și o sumedenie de pre
mii) — în sfîrșit, o re-discuție, 
acum, ar fi inutilă; dacă nu 
chiar deplasată. Ne interesează 
altceva: ne interesează — și 
asta mai ales pentru că ne păs
trăm în spațiul limitat al unei 
cotidiene cronici de film — ne 
interesează, prin urmare, faptul 
artistic ; procedeul, mai bine zis, 
prin care acest francez — pe 
nedrept considerat exponent al 
„noului val" — a reușit să 
smulgă admirația unui public 
divers (comercial sau „ne-comer- 
ciăl"), purtîndu-l — în de
cursul a două ore — prin di
verse stări psihice, pentru a-l 
determina în cele din urmă la 
aplauze.

Ne aflăm, fără discuție, în fa
ța unui eveniment cinematogra
fic. Ni se dă o lecție de modes
tie și, totodată de bun simț (la 
care cineaștii noștri ar putea me
dita...). Ne aflăm înaintea unei 
demonstrații limpezi de omenie, 
de căldură, de intimitate. Intr-un 
secol fixat (ca în insectar) sub 
fantoma forței, acest film spală 
niște răni neîmplinite, niște 
răni posibile...

Curînd, o știre de presă ne 
informa că Lelouche — regizo
rul și — să nu uităm — onera-
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torul acestui film, s-a deplasat în 
Vietnam pentru a înregistra pe 
peliculă cruzimea. Prin urmare, 
dacă ar fi să considerăm auten
ticitatea artistică a unui creator, 
azi, Lelouche e ultimul care ar 
stîmi dubii...

Despre film : „sinceritate de- 
concentrantă, o vie dorință de a 
transmite cald, publicului, cîteva 
din datele unei experiențe trăite ; 
o cuceritoare non-șalanță; un 
spirit viu, efervescent, care vrea 
să spună lumii ceva ; în sfîrșit: 
o invitație la încredere.

Interpretarea P Magnifică I... 
Anouk Aimăe și Jean Louis Trin- 
tignant, purtînd în ei înșiși acea 
sinceritate de care am pomenit 
mai sus, se dovedesc a fi — con
trar unor pelicule anodine cu 
care D.D.F.-ul a binevoit să ne 
blagoslovească — niște actori

sobri, serioși, foarte pe rol ; 
niște oameni — repet — a căror 
singură, unică slăbiciune, e aceea 
de a fi ei înșiși. De a fi nemai
pomenit de veridici. Și — pentru 
că tot sîntem la acest capitol, al 
interpretării — nu putem să nu 
menționăm copiii: rude bune cu 
interpreta, de altfel — care 
cresc, nespus de mult, savoarea 
acestei pelicule.

In acest domeniu — cel al in- 
terpreților-copii — se pare că 
ne aflăm în fața unei situații de 
fapt: avem de a face cu respec
tabili actori, superbi prin inge
nuitate și — mai ales — superbi 
prin veridic, prin adevărul (vi
zual) cu care — fiecare dintre 
ei — își păstrează prospețimea.

Ca plastică, filmul este de-a- 
dreptul impresionant, demon
strând odată mai mult uriașele 
posibilități oferite de faptul că 
ne aflăm dinaintea unui autor 
„total" (scenariul, regia, ima
ginea și producția aparținînd 
aceluiași Claude Lelouche). Pa
sajele - amintiri, virate în
tr-o singură culoare, se ames
tecă la un moment dat cu cele 
reale, trase „pe viu", astfel că, 
de la un moment dat, distincția 
dintre ele se pierde subliniind 
astfel, surprinzător de veridic, 
amestecul de vis și realitate în 
care trăiesc eroii. Iar un cîine 
bleg, subțire, cu urechi clăpăuge 
— alergînd la nesfârșit pe o pla
jă pustie, alergînd bezmetic și 
traversând un ecran unicolor — 
realizează, extraordinar de pre
cis, bucuria noastră cea de toate 
zilele: bucuria de a trăi.

Este un film frumos și simplu.
HORIA PATRAȘCU

(începutul în nr. 5783)

Unda ae va vedea 
câ exista porecle
Prin părțile locului poreclele 

sînt abundente și abundența lor 
vine de la dorința de a numi pe 
om exact, detașîndu-l, ca o fișă 
caracterologică, dintre ceilalți. Pe 
cineva îl cheamă Gurgui, oamenii 
i-au spus, ținînd minte o stîlci- 
tură de limbă din copilăria lui, 
Stricaură. Cuiva pentru că fiind 
copil îi plăceau porumbeii, pînă 
într-un timp, oamenii i-au spus 
Angaust, cuvînt care vrea să 
imite sunetul produs de porum
bel. Cineva e trecut în scripte 
Purecel și pentru că e scund i 
se spune Cenac (o farfurie de 
pămînt, mai mică decît taierul). 
Cineva pentru că era tăcut a 
primit porecla de Hîrmotă, adică 
era ursuz, sanchiu, scump la 
vorbă. Cineva e poreclit Vărvăjel, 
dintr-un motiv care se pierde în 
negura timpului. Și iată încă 
niște porecle al căror motiv a 
dispărut rămînînd numai sonori
tatea de multe ori rea, de neui
tat : Lioi, Gorocilă, Poaică, Al 
lui Givu, Gligă. Acesta a primit 
drept poreclă numele unui om 
foarte aproape de semnificația 
numelui propriu-zis. Pe cei ai lui 
Gligă îi cheamă de fapt Bușică. 
Pileri, e poreclită o mahala unde 
locuiesc cei care se cam ocupă 
peste fire cu băutura. Sa observă, 
cit de colo, că unele porecle sînt. 
caricatură, altele portret dulce, | 
altele Inserters a unui individ i 
într-o clasă de indivizi mai bine I 
cunoscuți. Poreclele vin și nu pot
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fi infirmate nici chiar de autorii 
lor care după ce le lansează își 
pierd menirea și redevin 
spectatori ai feeriei sau ai 
caricaturii poreclelor. Savoa
rea este elementul care în
treține focul poreclei și, în spa
tele savorii, se află funcția pore
clei. Dar e o funcție puțin ciu
dată, pentru că odată poreclit 
omul rămâne cu porecla, indife
rent dacă-și schimbă comportarea, 
indiferent dacă mobilul poreclei 
dispare. Sînt și porecle, și aces
tea sînt cele mai groaznice, care 
numesc stări definitive. Cineva 
primește o poreclă pentru că e 
scund, dar el, chiar dacă ar voi, 
nu mai poate schimba cu nimic 
înfățișarea sa și porecla se va 
transforma în nume. De observat, 
oamenilor loviți de nenorociri 
fizice nu li se acordă porecle 
decît dacă vor să speculeze ne
norocirile lor fizice. Unui orb care 
nu face din lipsa vederii cerșeto
rie nu i se va spune niciodată 
nici orbul, nici cerșetorul.

Un fel de botez
De fapt, indiferent cît sînt de 

credincioși sau de necredincioși, 
indiferent cît de des intră în 
biserică, oamenii își construiesc 
deasupra capului biserica lor 
personală, în care botează și în 
care țin slujbe, luîndu-și suprema 
libertate de a gîndi despre ceilalți. 
Atunci, oamenii se eliberează de 
orice conjunctură. Ei țin seama 
de conjunctură, dar o folosesc în 
interesul găsirii unui nume pen
tru consăteanul lor : Ionescu, Po
pescu, Stănescu, cînd numele 
acestea prea comune nu le mai 
convin. A porecli înseamnă a 
boteza pe om în momentul în

Ritm al cinci naiului
Din jurnalul corespondentului voluntar

ION V
Prefacerile înnoitoare care 

apar în fiecare colț de țară 
au determinat pe corespon
dentul nostru voluntar să-și 
alcătuiască un adevărat jur
nal din care reproducem a- 
cest fragment.

17 dec. 1907. Constructorii 
microraionului de locuințe 
Tudor Vladimirescu din 
Tirgu-Mureș au coborît sche
lele de pe cel de-al 30-lea 
bloc, încheind prima etapă 
de execuție a acestui mare 
obiectiv care va cuprinde în 
final 2 220 de apartamente șl 
numeroase obiective social- 
culturale. în prezent în 
această nouă zonă edilitară a 
orașului sînt date în folosință 
blocuri cu 4 și 10 nivele cu- 
prinzînd aproape 1 000 de 
apartamente, o școală cu 16 
săli de clasă și două centrala 
termice. La sfîrșltul lucrări
lor noul cartier va găzdui o 
populație egală cu a orașelor 
Reghin, Tîrnăveni sau Ghe- 
orghieni.

19 dec. 1967 — în localită
țile Seulia, raionul Tîrnă-

LC A N
veni, Tușnad-Sat și Plăieștii 
de Sus, raionul 'Clue, au în
ceput lucrările de finisaj la 
construcțiile unor moderne 
dispensare medicale. Noile e- 
dificii vor găzdui cabinete de 
radiologie, stomatologie, case 
de naștere și laboratoare. De 
asemenea în centrul energetic 
Iernut și-a început activitatea 
un modern bloc materno-in- 
fantll cuprinzînd o secție de 
pediatrie, maternitate și cre- 
șe cu Un total de 150 de 
locuri. Un nou dispensar me
dical a fost deschis, recent, 
și. în centrul comunal Cucer- 
dea, raionul Tîrnăveni.

21 dec 1967 —• Au început 
lucrările de modernizare a 
unei importante artere turis
tice din valea superioară a 
Mureșului : drumul Toplița- 
Gheorghieni. Șoseaua va 
mijloci accesul turiștilor 
spre stațiunile balneo-clima- 
terice Borsec, Lacul Roșu, 
castelul de la Lăzarea — 
fosta reședință a lui Petru 
Rareș — complexul turistic 
de la Izvorul Mureșului și 
spre alte locuri pitorești.

Mai sînt cîteva zile pînă 
la începerea noului an și 
curiozitatea ne îndeamnă să 
aflăm ce filme ne. pregătește 
Studioul București și 
D.D.F.-ul în viitorul an.

La Zărnești și Piatra 
Neamț, Mircea Drăgan diri
jează filmările pentru „Co
lumna lui Traian", Aurel Mi- 
heles turnează o comedie 
sportivă intitulată „6 + 4“ în 
care apar Ștefan Tăpălagă, 
Ana Szeles, Dem. Rădulescu.

Regizorul Ion Niță, aflat 
la primul său film „Șase zile 
de vară", ecranizează un sce
nariu de Fănuș Neagu. Mihai 
Iăcob definitivează filmările 
la „Aventurile lui Tom și 
Huck" și „Moartea lui Joe 
Indianul", două coproducții 
în colaborare cu Franco-Lon- 
don Film. Distribuția: Fory 
F.tterle, Nicolae Gărdescu, 
George Mărutză, Marcela 
Rusu, din parted franceză ti
nerii Roland' Demongeot și 
Marc di Napoli. Regizorul 
Jean Georgescu, după o lun
gă absență,. revine pe plato
uri cu comedia „Pantofiorul 
Cenușeresei" după un scena
riu de H. Culescu. Abordînd 
unele probleme contempo
rane, regizorul G. Vitanlflls 
a intitulat sugestiv . filmul 
la care lucrează : „Neliniște". 
Cel mici vor vedea un basm 
ecranizat de Elisabeth Bos
tan : „Tinerețe fără bătrî- 
nețe".

în pregătire se află alte 
trei filme românești : „Mlhal 
Viteazul", regla Sergiu Nico-

Vernisajul expoziției cenaclului de
tineret al Uniunii artiștilor plastici

Ieri la amiază în holul Casei de cultură a studenților „Gri- 
gore Preoteasa" din București, a avut loc vernisajul expoziției 
de plastică a cenaclului de tineret de pe lingă Uniunea Ar
tiștilor plastici din Republica Socialistă România, organizată de 
comitetul orășenesc U.T.C., în colaborare cu Casa de cultură a 
studenților și cu concursul Uniunii artiștilor plastici, în cins
tea celei de a XX-a aniversări a republicii. Expun 30 de tineri 
artiști plastici — lucrări ce cuprind toate genurile: compoziție, 
portretistică, peisaj, natură statică. Dintre aceștia se remarcă 
lucrările lui Horio Betnea (portrete, peisaje), Mircea Mtlcovici 
(compoziții), Liviu Lăzărescu (portret, peisaj, natură statică cu 
flori), Barbu Nițescu (compoziții), Liliana Tudorache („ora 12 
la Galați", „circulația intensă", uleiuri Scărișoara — grafică). 
Petrescu Damian, („Fată la fereastră", peisaj) participant la trei 
expoziții internaționale de pictură. Lucrările celor 30 de ar
tiști dovedesc o largă inspirație, abordează teme variate, tra
tate cu îndrăzneală în diverse modalități.’

,i. m.

Concert pentru studenți
în cadrul ciclului de con

certe pentru studenți pe care 
l-a inițiat în această stagiune 
prima orchestră simfonică a 
țării, Mihai Brediceanu va

dirija la 28 decembrie la Ate
neul, Român, un concert spe
cial Beethoven avînd în pro
gram alături de Uvertura 
„Leonora" nr. 3, Simfonia 
a IX-a.

Ronny Schneider și Cristopher Plummer In „Crucea triplă"

A Î-A ARTĂ
IN 1968

laescu, scenariu Tltus Po- 
povici, „Legenda", scenariu 
Constantin Stoiclu, regla An
drei Blaier, și „Enigma Otl- 
liți", regia Iulian Mihu.

Titluri, nume, subiecte 
promițătoare pe care le aș
teptăm.

Din lista filmelor promise 
de D.D.F. pentru anul viitor 
spicuim : ecranizarea roma
nului Anna Karenina (regi
zor Zarhi, U.R.S.S.) cu Tatia
na Samoilova în rolul prin
cipal, Becket (regizor Peter 
Glenville, Anglia) cu. Peter 
O’Toole și Richard Burton, 
La est de Eden (Elia Kazan 
S.U.A.), cu James Dean, 
Billie Mincinosul (John 
Schlesinger — Anglia) cu 
Tom Courtenay și Julie 
Christie. Vom vedea filmul 
lui Stanley Kramer O lume 
nebună, nebună, nebună, 
(S.U.A.) și pe cel al lui 
Alessandro Blasetti Eu, eu, 
eu... și ceilalți" (Italia).

Nume celebre ca Peter 
Ustinov, Maximilian Schell, 
Melina Mercouri apar pe ge
nericul filmului Topkapl 
(Jules Dassin — S.U.A.), Zbig
niew Cybulski în Cu toată 
presiunea înainte (Stanislwa 
Lepartovicz •— Polonia). Iubi
torii filmelor gen western nu 
vor fi dezamăgiți : Vera Cruz 
(Robert Aldrich) cu Gary 
Cooper și Burt Lancaster, 
Rio Bravo și El Dorado 
(Howard Hawks — S.U.A.) 
cu John Wayne, filme înfă- 
țișînd episoade dramatice 
din timpul celui de al doilea 
război mondial ca : Eroii de 
pe Telemark (Anthony Mann 
— S.U.A.) cu Kirk Douglas, 
Ulla Jacobson, Richard. Har
ris sau Crucea triplă (Te
rence Young — Anglia) cu 
Yul Brihner si Romy Schnei
der sînt numai cîteva din 
titlurile făgăduite.

Vor fi prezentate pe ecra
nele noastre și nume cunosc 
cute de regizori ca Antohion, 
cu Noaptea (Italia), Alain 
Resnais cu Hiroshima, dra
gostea mea (Franța), Ingmar 
Bergman cu Fragii sălbatici, 
(Suedia), Akira Kurosawa cu 
Cei șapte samurai (Japonia), 
M. Cacoyanis cu Ziua în 
care peștii (Franța).

Se va ține D.D.F.-ul de 
cuvînt 7

C. DAN

care are o trăsătură distinctivă. 
Are loc cu acest prilej ceea ce 
am numi botezul obștei. Sînt 
convocați la acest botez preoții 
laici ai uliții, capetele șl gurile 
sînt puse masiv la contribuție și 
se face un ciudat fel de litera
tură. Specia mai simplă a acestei 
literaturi s-a numit Caragiale. 
Specia mai complicată se numește 
poreclă. Dar, de îndată ce eu

resează. Căci poreclele sînt dim 
colo de motivul și funcția lor, 
literatură, plăcere în sine. A po
recli înseamnă a recunoaște, a 
avea imaginație, a fi poet. Că 
vezi și-ți dai seama, e normal, 
dar, ce poți spune tu despre acest 
om ?

Poreclele sînt parola imagina
ției, o deșteptăciune care te face 
să identifici, să te soliciți, să cazi

Hilui Bîrca vine probabil de la a 
căuta, a bîrcăi. Intr-un sat care 
poartă numele căutării, porecla 
e, de mult, un drept cîștigat.

Unde se va vedea 
ce valoare 
are cîntecul

Nu, nu vă temeți, la Bîrca se

Mi-aulea, ce-mi aulea, 
punea capul și-adormea, 
cu ochii stîlpiți la oi 
cu capul pe mușuroi.
• .

Prin fîntîni, sta căpățîni 
prin pârloage, sta sfîrtoage.

la Marița sprincenată, 
Murguleț de ce ești trist, 
au auzit că mă vinzi 
să-ți iei bani să te comînzi.

Cînd ai trecut peste o apă,

LESEM Șl RUM CONIEMPORM
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îți acord ție o poreclă, te botez, 
sînt nașul tău, eu mă deschid 
voinței tale de a mă boteza și 
tu cu nume găsite de tine, dar ai 
grijă că ceilalți trebuie să accepte 
porecla pe care mi-o dai, să le 
placă și s-o spună cu toată gura, 
seara, cînd trec săniile sau că
ruțele încolo spre Cîrna, sau în
colo spre Bistreț, măi Stricaură, 
măi Juncule, măi Gorocilă, măi 
Angaustule. Și, trebuie să mai 
însemne ceva porecla, un ce care 
să placă, o anumită gratuitate. 
Cînd mă urăști, măi Jap, măi 
Gligă, măi Vărvăjel, nu trebuie 
să arăți expre că mă urăști, că 
dacă-i așa pe ceilalți -nu-i inte-

de acord, să rizi. Nimic mai grăi
tor decît faptul că sute și mii 
de porecle au distrus literalmente 
numele nesemnificative ale oame
nilor, din botez sau din moște
nire, și au devenit ele nume de 
familie, incit cineva se numește 
Ciobănelu, cineva Babolea, cineva 
Bobolocu, cineva Greblă, cineva 
Trifan. Și poreclele dovedesc li
bertate de spirit, agerime și o 
fantezie, neadormită încă nici 
atunci cînd de un om porecla s-a 
prins ca scaiul de oaie. E mo
mentul cînd o poreclă se înve
chește și e schimbată cu alta, 
în dulcea, înalta, copleșitoarea ei 
năzdrăvănie sonoră. Numele sa-

cintă cu intermitențe, se eîntă 
mai ales la sărbători: mergeți 
dumneavoastră de Anul Nou 
acolo și priviți comediile, acest 
circ cu veche tradiție în care 
oamenii se scălîmbăie ca toate 
loazele, tocmai pentru a-și feri 
ființa de impurități, pentru a nu 
fi în viață ca toate loazele. Anul 
Nou dă buzna în ceasuri, suflă 
în foc și face caii să necheze, iar 
de venirea Anului Nou se scutură 
zăpada din copaci și iar se aude 
chirăitul femeilor și vreun lăutar 
îngaimă ceva, toropit de obo
seală. Atunci să poți reține cu
vintele ce se spun și focurile ce 
se joacă :

ți-a căzut norocu-n baltă

Tot suind la mândra dealul 
mi s-a despotcovit calul

Colea-n vale la izvoare, 
zace-un voinicel de boală, 
de boală ori de lungoare, 
și-l păzește-o fată mare 
Cu trei coade pe spinare 
cîte trele gălbioare.

Murguleț, coamă rotată, 
fă-ți picioarele grămadă 

I și m-muncă în deal odată

Asemenea cuvinte se aud, și 
altele, și tot văzduhul e plin de 
legendă, căci oamenii aceștia de 
aici știu să aibă sentimentul isto? 
riei prin cîntec și numai naivii 
pot crede că marile cîntece ale 
acestui timp s-au scris. Este, în 
psihologia acestui om dat natural 
această depărtare de întîmplare 
pentru a o desluși cît mai bine, 
timpul care trebuie să treacă 
pentru a stîrni cele mai profunde 
sentimente omenești, cînd într-o 
noapte de iarnă, înainte de Anul 
Nou, el își ia o cobză moștenită 
din bătrîni și eîntă Ion ăl mare. 
In genunchi ședea Bănică a lu 
Gligorie a lu Contabila într-o 
noapte de An Nou, cînd a cîritat 
Ion ăl Mare, cîntecul demnitflții, 
cîntecul acestui Ion al nostru 
care prin naștere și prin luptă, 
este „ăl mare". Ca Ștefan e bote
zat acest Ion, ca un domnitor e 
el învăluit în numele său : 
Ion ăl Mare de-auzea 
mina pe lance punea, 
în bătătură ieșea...

Da, să auzi Ion ăl Mare și sd 
înțelegi că acest Ion, bărbat fru
mos și legendar, trăiește în toată 
puterea lui in cei care-i știu cîn
tecul, da, să-i spui acestui Ion 
„tată", „unchiule", „moșule" I 
Iată o fericire, care te apro
pie de clipa cînd ai putea 
să-i zici intru istorie și credință, 
lui și fraților lui, care s-au născut 
din acest pămînt ca să-l zugră
vească cu casele și cu recoltele

lor, lui și celor de-o seamă cu el, 
țăranilor din temelia acestei țări, 
Măria Ta. Măria Ta, Ion ăl Mare 
e o istorie între noi.

Unde se va vedea 
ce se ascunde 

în spatele acestei 
spiritualități

Pofta de cîntec și de viață 
este un semn al belșugului, tn 
spatele spiritualității acesteia de 
porecle și de balade, sălășluiește, 
puternică, siguranța zilei de mîine. 
Omul eîntă seara peritru că știe 
că mîine dimineață va munci 
liniștit și pentru binele său. Omul 
se gîndește Ia istorie, pentru că-și 
caută în ea pilde și repere, tipare 
ale nevoiei de gîndiri din sine. 
Și se petrec toate acestea și eîntă 
razele pământului, pentru că ce
rul satului lor e înțelept și viața 
lor e cumpănită, și pentru că 
acești oameni sînt obște a marii 
obștii românești. Să mergi să-i 
auzi vorbind și cîntînd pe acești 
oameni, să tremuri de bucurie la 
dezlănțuitele lor sărbători, să 
guști plinea lor și să cinstești 
din vinul lor, iată ce poți face 
in această iarnă cînd deși tele
vizoarele, „strigoii modernității", 
au pătruns în case, oamenii se 
păstrează pe ei înșiși, deschiși 
ca niște ciudate teleaparate, in 
care trecutul proiectează istorie, 
colcăitoare de legende și spre 
care prezentul întinde ariile lui 
de muncă, de afirniare și de 
existență, spre necontenită luare 
aminte.

ADRIAN PAUNESCU 
ION CUCU



STRUNGARII
„Olimpiadă

REPUBLICA
i n

Proba practică a trecut. Acum, 
cei opt concurenți rămași în fi
nală înfruntă privirile juriului, în 
așteptarea confruntării propriei 
pregătiri— Asistării în sala de 
festivități a Casei de cultură a 
tineretului din raionul Tudor 
Vladimirescu la faza pe Capi
tală a olimpiadei strungarilor.

„Demarajul" a avut loc cu 
cîtva timp în urmă în mai multe 
întreprinderi bucureștene. Cei 
care se află în fața noastră, pe 
scenă, reprezintă de fapt aproa
pe 2 0C0 de tineri strungari por
niți în întrecere. Organizator, Co
mitetul orășenesc București al 
U.T.C.

— Scopul în care am inițiat 
concursul gen* olimpiadă — ne 
spune tovarășul ing. M. VOI- 
NEA, șeful comisiei Tineret 
muncitoresc a C.O.B. — este a- 
cela de a contribui Ia cultivarea 
in rîndul tinerilor a dragostei 
pentru meserie, determinîndu-i 
să studieze continuu, să se per
fecționeze.

Modalitatea pratică de organi
zare ni se pare că servește întfu- 
totul scopului propus. Asigurînd 
o bază de masă concursului, a- 
cesta n-a rămas în limitele unei 
întreceri de complezență. Tinerii 
antrenați în concurs au fost sti
mulați în însușirea de lucrări noi 
în profesia lor — cea de strun
gari — în folosul executării cit 
mai corecte a obligațiilor ce le 
revin pe linie de serviciu.

Totul a început în secții. Adi
că, avînd drept concurenți pe cei 
mai mulți din tineri. întrecerea 
la nivel de întreprindere și de 
raion a avut avantajul de a be-

/

SA APELAM LA LEGE
întrebat odată de un ziarist 

dacă concertele nu ar fi mai 
bine executate de o orchestră 
izolată într-un studio radiofo
nic, de pildă, marele dirijor 
Toscanini a răspuns: „Greu 
de presupus; publicul ia par
te efectiv la momentul artis
tic. Mai mult, cred că se poa
te vorbi, uneori chiar de un 
public virtuos, așa cum vor
bim de interpreți virtuoși".

Mi-am amintit de aceasta 
cu gîndul la rolul publicului 
într-un spectacol, dar și la o 
întrecere pe stadion. Cum ar 
arăta un meci de fotbal jucat 
în fața tribunelor goale, în 
care s-ar afla instalate doar 
camerele de luat vederi ale 
televiziunii ? Chiar dacă ar 
exista certitudinea că prin o- 
chiul aparatului privesc de 
fapt milioane de spectatori, 
jucătorii s-ar mișca fără con
vingere. Există însă un anu
mit public care se face vino
vat pentru vicierea spiritului 
de întrecere In toamna a- 
ceasta nu puține au fost ca
zurile cînd asemenea fapte 
reprobabile s-au petrecut și 
pe terenurile noastre. Cineva 
observa că este de neînțeles 
cum de se aplică grabnic o 
sancțiune dacă treci pe stop, 
dar nu există o lege care să 
pedepsească pe huliganul din 
tribune. Ei bine, legea există. 
Credem însă că organele în 
drept nu au aplicat-o cu exi
gența care se impunea.

Am solicitat o consultație 
juridică la Procuratura Ge
nerală. Ne răspunde procuro
rul LAURENȚIU GROZA:

— Din momentul în care 
unii spectatori devin un pe
ricol pentru ceilalți, justiția 
poate interveni P

— Este obligația ei. în Co
dul Penal se află prevăzut ar- I ticolul 578, indice 4, care

■ prevede infracțiunea de huli-
| ganism. Desigur că legea aie 
8 un caracter general și nu nu- 

TEATRE o CINEMA • TELEVIZIUNE

neficia de facultatea competitivă 
a tinerilor, specifică vîrstei lor.

„Piesa de rezistență" a con
cursului la proba practică a con
stituit-o un șurub melc cu trei 
începuturi, cu o gaură con morse 
4 și filet dreptunghiular plan. 
Astfel, departajarea s-a produs ; 
din 16 concurenți prezenți au 
rămas jumătate...

...întrebările adresate celor opt 
se derulează cursiv. Creioanele, 
stilourile aștern pe hîrtie răs
punsuri, care, în cele din urmă, 
au relevat gradul de pregătire al 
fiecăruia. Și cum concursul viza 
și desemnarea unui cîștigător, 
acesta se dovedește a fi în cele 
din urmă CONSTANTIN PO
PESCU, strungar la Uzinele „23 
August". „L-au urmat", în ordine, 
GHEORGHE STANCIU de la 
Uzinele „Semănătoarea" și PE
TRE BELDIMAN de la „Vul
can".

în ce ar consta meritul olim
piadei strungarilor la care am 
participat ? Esențială rii se pare 
emulația provocată în rîndul ti
nerilor, atragerea lor în mai mare 
măsură la studierea literaturii 
tehnice, o invitație izbutită spre 
pătrunderea tainelor profesiei. 
Asemenea forme proprii pe care 
organizațiile U.T.C. le consacră 
ridicării calificării profesionale, 
susceptibile desigur la perfecțio
nare de la o perioadă la alta, 
merită să fie extinse, reco- 
mandîndu-se a fi urmărită în 
aplicarea lor eficiența în activi
tatea de producție a tinerilor.

I. BODEA

mește cazuri concrete, cum ar 
fi cel în care un spectator cu 
o sticlă în mînă se repede a- 
supra arbitrului, dar o aseme
nea acțiune care stînjenește 
activitatea obștească este hu
liganică. Deci pasibilă de pe
deapsă.

— Și în acest caz, ce sanc
țiuni se pot aplica ?

— închisoare corecțională 
pe termene de la 6 luni la

ETICA SPECTATORULUI
DIN TRIBUNĂ

5 ani. Aceste împrejurări fac 
ca in procesul de judecată să 
se treacă la o procedură spe
cială de urgență.

— Deci o încălcare brutală 
a ordinei este o infracțiune 
fără echivoc. Cum se expli
că atunci că, deși s-au petre
cut fapte grave pe unele te
renuri de sport, nu am aflat 
încă de vreo condamnare su
ferită de huliganii în cauză ? 
Oare indulgența n-a putut fi 
interpretată de unii drept pa
sivitate ?

— Părerea mea, răspunde 
procurorul GROZA, este că 
ar trebui ca organele de or
dine să-și facă mai ferm da
toria. Mă uitam la recentul

• Duminică dimineața a fost dat în folosință 
noul bazin acoperit de înot, avînd' o piscină de 
olimpice cu 6 culuoare, lungimea de 50 metri și 
16 m. Aici vor avea loc concursuri de înot, polo 
mente ale sportivilor de performanță.
• Fotbaliștii români și-au început turneul în• Fotbaliștii români și-au început turneul în Africa ju- 

cind la Congo (Kinshasa) cu selecționata țării. Jocul desfă
șurat pe stadionul „Tata-Raphael" în prezența a peste 30 000 
de spectatori s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1 
<1—0).

• Astăzi, la Brisbane, se desfășoară finala „Cupei Davis" 
în care se întîlnesc selecționatele de tenis ale Australiei, 
deținătoarea „salatierei de argint", și Spaniei.

.„și Niță a ieșit pe locul IV.

INFORMAȚII • INFORMAȚII
A apărui revista „Analele 

Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lingă 

C.C. al P.C.R." 
nr. 6 (noiembrie-decembrie) 

1967
Cu prilejul aniversării a 20 

de ani de la proclamarea Repu
blicii, revista publică un grupaj 
de articole : „O glorioasă epocă 
istorică de progres și prosperi
tate a României socialiste". 
„Republica — deziderat al gîn- 
diril democratice și progresiste 
din România", de Gh. Ghimeș ; 
„Republica Socialistă România 
— încununare a victoriei depli
ne și definitive a socialismului 
în țara noastră", de I. Ceterchi.

La rubrica Discuții, A. Gavri
la semnează articolul : „Con
ceptul de națiune". M. Marian : 
„Comunitatea de națiune", iar 
El. Florea : „Cu privire la evo- 

meci Rapid—Juventus. Parcă 
nu se afla nimeni in jurul te
renului dintre cei care asigu
ră ordinea. Unii dintre spec
tatori au intrat chiar pe ga
zon, alții au aruncat diferite 
obiecte. Ceva de nepermis I

— Nu considerați că ar tre
bui să revenim la o practică 
mai veche și anume ca în ju
rul terenului să existe — ca 
aproape peste tot în lume — 
milițieni în uniformă ?

— Aveți dreptate. S-ar pu
tea depista astfel cu precizie 
elementele care încalcă nor
mele de conviețuire socială, 
iar dezbaterea unor procese 
deschise din această cauză ar 
trebui popularizată larg în 
presă. Trebuie salvat specta
colul sportiv. Vă vorbește prin 
mine și un pasionat al fotba
lului. E nevoie de crearea 
unei opinii de masă pentru a 
păstra cadrul civilizat al sta
dionului I E datoria OMULUI 
din tribună.

Nu mai e necesar să subli
niez că subscriem la o ase
menea idee. Orice ezitare s-ar 
putea solda cu efecte neferi
cite. Dramele petrecute pe 
alte stadioane din lume sînt 
dovezi indiscutabile că acera 
cate confundă tribuna cu un 
teren al violenței trebuie luați 
de guler și făcuți inofensivi 1

Interviu realizat de 
ARISTIDE BUHOIU

la Ploiești, 
dimensiuni 
lățimea de 
și antrena

z

luțla conceptului marxist de 
națiune".

Rubrica Comunicări, inserea
ză materialele : „Planificarea — 
metodă principală de conducere 
a întregii activități social-eco- 
nomice a țării", de V. Rausser; 
„Lupta clasei muncitoare din 
România pentru adoptarea și 
aplicarea legii asupra contrac
telor de muncă în perioada cri
zei economice", de I. Ceaușescu; 
„Aspecte ale luptei popoarelor 
asuprite din fostul Imperiu aus- 
tro-ungar în dezbaterile Confe
rinței de la Linz", de N. Gold- 
berger, C. Nuțu.

Revista mai cuprinde meda
lioane privind viața 
tea lui : Grigore 
C. A. Rosetti, Anton 
precum și rubricile 
Note bibliografice,

și activita- 
Preoteasa, 

Bacalbașa, 
Recenzii, 

informații.

Luni dimineața a-a înapoiat 
în Capitală Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, șeful delegației române 
la cea de-a 22-a sesiune a Adu
nării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, a cărei primă 
parte a lucrărilor s-a încheiat 
la 19 decembrie.

Primul „Festival artistic stu
dențesc de iarnă" din Capitală 
a oferit tinerilor săi spectatori, 
între 10-24 decembrie, un bogat 
program de activități cultural- 
artistice ș.i muzicale. Organizat 
pentru întîîa oară in acest an, 
Festivalul — închinat celei de-a 
XX-a aniversări a Republicii — 
a constituit o emulație pentru 
activitatea artistică de amatori 
desfășurată în facultățile și in
stitutele din centrul universitar 
București. Timp de două săptă
mâni, pe podiumul Casei de cul
tură a studenților, au evoluat 
formațiile artistice ale Institu-

Sesiunea de comunicări a Institu
tului de Științe Pedagogice

în Capitală, s-au încheiat lu
crările celei de-a Vl-a sesiuni a 
Institutului de științe pedago
gice. în legătură cu această re
uniune științifică am adresat to
varășului conf. univ. dr. GEOR
GE VAIDEANU. directorul In
stitutului, cîteva întrebări :

— Ce considerați de remarcat, 
în primul rind, ca participare 7

— Sesiunea a reunit într-un 
efort cu orientare comună, pe 
toți pedagogii din țară — cer
cetători ai institutului nostru, 
membrii catedrelor de pedago
gie din institutele de învățămînt 
superior, profesori de diferite 
specialități. Alături de cercetă
tori cu îndelungată experiență 
am observat cu satisfacție pre
zența unui foarte mare număr 
de tineri care, în comunicările 
lor, abordează cu predilecție 
problemele modernizării învăță- 
mîntului.

— Care sînt principalele do
menii ce constituie obiectul cer
cetărilor prezentate In cadrul se
siunii 7

— Ponderea principală o au 
comunicările de didactică, orien
tate spre modernizarea conținu
tului învățămîntulul și a tehnicii 
didactice. Dar, în totalitatea lor, 
lucrările întreprind același e- 
fort : prefigurarea școlii noastre 
de mîine, a sistemului de educa
ție de mîine. Aș sublinia faptul 
că la actuala sesiune au luat 
amploare cercetările teoretice 
fundamentale, care contribuie 
direct la creșterea prestigiului 
pedagogiei șl a puterii ei de în- 
rîurire. Au fost abordate pro
bleme ale educației școlare, dar 

tulul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", ale Universită
ții, Institutului de arhitec
tură „Ion Mincu", Institutului 
agronomic „Nicolae Bălcescu", 
Institutului de medicină și far
macie, Institutului de cultură fi
zică, care au interpretat lucrări 
din dramaturgia originală și uni
versală, spectacole de estradă, 
recitaluri de poezie, concerte 
simfonice și de muzică populari.

Pentru activitatea științifică 
deosebită privind dezvoltarea 
medicine! sociale în Europa, So
cietatea Națională de Medicină 
Socială din Italia, în cadrul ce
lei de-a Xl-a Adunări Generale, 
a ales în unanimitate ca mem
bru de onoare pe dr. Alexandru 
Ciucă — șeful secției sociale din 
Institutul de Geriatrie’ — Bucu
rești.

Ansamblul popular mongol a 
sosit luni Ia București, pentru • 
întreprinde un turneu care se 
înscrie în cadrul schimburilor 
culturale dintre cele două țări. 
Alcătuit din 17 persoane — so
liști vocali, instrumentiști și 
dansatori — ansamblul va pre
zenta spectacole în regiunile 
Ploiești și Brașov, iar în înche
iere la București. Programul 
spectacolelor va cuprinde piese 
din folclorul mongol mal vechi 
sau mai recent, cîntece și dan
suri acompaniate 
te populare.

După „Ileana 
„Vrăjitorul din 
treia premieră din această sta
giune — spectacolul „Papucia- 
da“, realizat după poemul eroi- 
comic cu același titlu de Camil 
Petrescu. (Agerpres} 

de instrumen-

Sînziana" și
,____ __ Oz", Teatrul
.Țăndărică" prezintă cea de-a A

©
și ale celei post-școlare, pornin- A 
du-se de la ideea că educația w 
este un proces neîntrerupt. O 
acțiune meritorie a cercetă- A 
rii pedagogice o constituie ” 
reconsiderarea unor figuri de 
pedagogi reprezentativi pen
tru gîndirea pedagogică ro
mânească, marcîndu-Se astfel și 
contribuția lor la îmbogățirea 
patrimoniului culturii și pedago
giei universale. Foarte bine 
fundamentate din punct de ve
dere științific experimental s-au 
dovedit comunicările de pedago
gie medicală și de pedagogia de
ficiențelor senzoriale și mintale.

— S-au prezentat și concluzii 
asupra experimentelor inițiate 
de institut 7 Care dintre acestea 
pot fi generalizate 7

— Cercetătorii secției didacti
ce au comunicat, pe baza unor 
experimente de lungă durată, o 
serie de concluzii demne de a 
fi generalizate — în legătură cu 
restructurarea predării fizicii în 
școala generală, modernizarea 
predării matematicii, moderniza
rea conținutului și tehnicii di
dactice în predarea științelor 
biologice în liceu și altele.

— Cînd vor fi publicate comu
nicările susținute în actuala se
siune 7

— Prezentări rezumative șl 
darea de seamă asupra desfășu
rării sesiunii apar în numărul 
din ianuarie al Revistei de pe
dagogie. în lunile mai-iulie, ele 
urmează să apară în volume te
matice, tipărite de Editura Di
dactică și Pedagogică.

©

I. IRONAC

(Urmare din pag. I) 

mal din acest punct de vedere 
proclamația reprezintă, prin ea 
însăși, cea mai categorică dez
mințire a acuzelor reacțiunli că 
revoluția ar fi fost o marfă de 
import adusă de „bonjuriștii" 
din apusul Europei. Revendica
rea republicii în proclamația da 
la Izlaz este, în ceea ce pri
vește fondul, clară. Apelul la 
tradiție și păstrarea pentru șeful 
statului a titlului de domn are 
o importanță cu totul secundară 
și reprezintă numai o adaptare, 
ca formă, la gradul de cultură 
și înțelegere politică ale poporu
lui din vremea aceea și mal ales 
la altuația externă a țărilor 
române. Căci în rest lucrurile 
sînt spuse deschis :

„Domnia să se dea celui alea 
numai pe cinci ani". „Domnia 
nu e drept de moștenire a nici 
unei familii, domnia este a Pa
triei". „Poporul român leapădă 
de la sine orice titlu ce 1 s-a 
introdus prin corupție de la 
străini. Domnul este ales unul 
dintre cetățeni și după domnie 
rămâne iară cetățean, fiu al Pa
triei. Domnul nici nu a fost, 
nici nu este prinț ; domn e tot 
cetățeanul, domn e șl capul ță
rii", „Poporul român... decretă 
după vechile sale drepturi, a-1 
căuta în toate stările societății, 
în toată nația, iar nu într-un 
număr mărginit de oameni".

Așadar, evitînd doar denumi
rea de republică, spre a nu da 
argumente pentru intervenția 
militară a imperiilor absolutiste, 
revoluționarii români au emis 
totuși, după cum se vede, cel 
mai clasic program republican ! 
Dealtminteri revoluționarii au 
fost acuzați ulterior de contra
revoluție că au urmărit să for
meze „o republică dunăreană 
daco-română, întinsă, compusă 
de toți românii citi se aflau 
supuși altor state".

Cîțiva ani mai tîrziu, cînd, 
în emigrație fiind, ei nu mai 
aveau nici o opreliște, au fon
dat binecunoscutul ziar „Re
publica Română".

In Europa din a doua jumă
tate a secolului trecut și mai 
cu seamă în partea centrală, 
răsăriteană și sud-estică a con
tinentului, soluțiile revoluțio
nare, democrat republicane, de 
înfăptuire a revendicărilor de 
la 1848 nu au mai fost posibile. 
Celor trei mari imperii deja 
existente, avea să li se adauge 
curînd un al patrulea, rezultat 
din compromisul burgheziei ger
mane cu aristocrația funciară 
cu principii germani. Cel de 
al doilea Reich, născut tocmai 
în momentul dispariției celui 
de al doilea imperiu francez, a 
reprezentat, prin forța, prin 
originile, prin natura și prin 
interesele Iul europene și mon
diale, un puternic factor con
servativ care a înlăturat defini
tiv orice speranță în transfor
mări rapide, democratice și 
republicane, in partea de centru 
șl de răsărit a continentului. A- 
semenea habsburgilor, țarismu
lui și sultanilor, Hohenzolernil 
prusieni, odată deveniți împă
rați, au accelerat și ei politica 
de dominație și cuceriri.

în ciuda vicisitudinilor, po
porul român a reușit la numai 
un deceniu după înfrîngerea re
voluției de la 1848 să-și creeze 
un stat unit modern, să-și în
credințeze destinele colonelului 
Alexandru Ioan Cuza. Deși a 
purtat titulatura și însemnele 
tradiționale ale domnitorilor ro
mâni, Alexandru Ioan Cuza a 
rămas și s-a declarat el însuși 
un mandatar al titlului, înțele- 
gînd să aplice, atit cit i-au în
găduit-o împrejurările ‘ interne 
și externe, programul revoluției 
pașoptiste. De aceea Cuza a ră
mas în istorie nu atît ca domn 
ci ca primul conducător al Ro
mâniei, nu atît ca șef de stat 
încoronat, ci ca șef de stat care 
a utilizat prerogativele sale spre 
a da lovituri de moarte feu
dalismului românesc. Acel „Mă
ria Ta" pe care i-1 spuneau cu 
dragoste țăranii era departe de 
a exprima numai o convențio
nală formulă de respect, întreg 
poporul știa că se adresează 
unul om care nu se gîndlse și 
nu se luptase niciodată ca să se 
urce pe vreun tron șl care, dim
potrivă, primise de la națiune 
această copleșitoare sarcină în- 
tr-unul din cele mai grele și 
dramatice momente ale istoriei 
noastre. Modul în care s-a urcat 
pe tron șl a condus țara colo
nelul Alexandru Ioan Cuza, 
nu-șl are asemănare în cariera 
nlciunui rege de „drept divin" 
»au constituțional.

în ce privește cauzele insti
tuirii dinastiei străine, acordul 
este unanim că nu factorii in
terni au fost acela care au de

terminat aducerea el. Explica
ția a rezumat-o cu limpezime 
C. A. Rosetti, ale cărui convin
geri republicane erau notorii: 
„Austria și Rusia avînd monar
hia ar fi fost foarte imprudent 
să încercăm a ridica o repu
blică lingă dînsele. Dorințele 
familiilor princiare de a ajunge 
la domnie ar fl putut da naștere, 
mai tîrziu sau mal devreme, la 
prilejul unor interveniri exter
ne. Trebuia dar ca principele 
României să fie într-o situa- 
țiune astfel ca împăratul Aus
triei și Țarul să nu se poată a- 
tinge de dînsul, fără să atace 
chiar principiul pe care se ra- 
zimă propria lor autoritate. De 
aceea am făcut rege pe princi
pele Carol de Hohenzollern".

De la această explicație seacă 
și lipsită de entuziasm — în 
care considerentul tactic este 
exprimat fără echivoc — și pînă 
la „legitimitatea" instituției mo
narhice, a regalității, a dinastiei 
străine la români, este o dis
tanță uriașă pe care generații 
întregi de politicieni și autori 
au căutat, voit, s-o ignoreze.

în schimb, dezvoltarea societă
ții românești, mai cu seamă după 
cucerirea independenței națio
nale, maturizarea conștiinței ci
vice și în cele din urmă intra
rea în arena politică a prole
tariatului — au adus din ce în 
ce mai des în discuție utilita
tea și rosturile monarhiei. Unul 
din cele mai răsunătoare epi
soade ale vieții politice româ
nești de la finele secolului tre
cut, a fost momentul creării 
Domeniilor Coroanei, act prin 
care Casa regală devenea cel 
mai mare latifundinar al tării. 
Neavînd nici o legătură serioasă 
cu acoperirea cheltuielilor obiș
nuite, necesitate de protocol, 
întreținere etc, — crearea Do
meniilor Coroanei era, între al
tele, și un mijloc de cointeresa
re a monarhiei la menținerea 
marii proprietăți funciare.

Ea era de asemeni rezultatul 
unor pertractări în urma că
rora regele a aprobat revizuirea 
Constituției — prevăzînd un 
parțial transfer de putere po
litică de la moșierime la marea 
burghezie — în schimbul insti
tuirii Domeniilor Coroanei. Epi
sodul este si mal semnificativ 
dacă reamintim că acele pertrac
tări au dus atunci la ruptura 
dintre C.A. Rosetti — care în
cercase să lovească în regimul 
cenzitar — și restul partidului 
liberal. Iar ședința parlamen
tului din iunie 1884, în care s-a 
votat instituirea Domeniilor Co
roanei, a rupt și ultimele fire 
care-’ mai legau pe Rosetti de 
partid.

La nici un an după moartea 
lui C.A. Rosetti, fostul lui șef 
de cabinet, Gheorghe Panu, fă
cea să apară „Lupta" unde vi
gurosul talent publicistic al di
rectorului său a lăsat piese de 
mare preț ale gîndirii repu
blicane. Curentul radical, ce 
avea ca exponent pe Gheorghe 
Panu, a ocupat pe scena politică 
de la sfîrsitul secolului trecut
— un rol de seamă, deși efemer, 
evidențiat cu deosebire în dez
baterea celor două mari pro
bleme cruciale ale societății ro
mânești de atunci : problema 
agrară și înfăptuirea unității 
naționale.

Aceste teme fundamentale au 
generat în gîndirea și în pu
blicistica situată la stingă vieții 
politice, genul pamfletului in
cendiar antimonarhic al cărui 
maestru și inițiator necontestat 
a fost Gheorghe Panu. Paralel, 
începînd din 1888, a intrat în 
arenă grupul bătrînului Alexan
dru V. Beldiman, întemeietorul 
„Adevărului", ziar care a evo
luat un timp pe baza unui pro
gram ..democrat-republican" ce 
prevedea între altele „desființa
rea monarhiei și înlocuirea ei 
printr-o republică democratică". 
Limitat în problema agrară la 
„desființarea Domeniilor Coroa
nei și împroprietărirea țărani
lor pe domeniul public", progra
mul prevedea în schimb „spri
jinirea pe toate căile a români
lor subjugați, desfacere de tri
pla alianță". Apărînd eu deviza : 
„Să te ferești române de cui 
străin în casă !" ziarul făcea cu 
vehementă legătura între per
soana monarhului și orientarea 
externă exclusivă a României, 
arătînd de fapt incompatibili
tatea acestei orientări cu aspi
rațiile de unitate națională.

Fie în jurul chestiunii agrare, 
fie în legătură cu problema uni
tății politice, literatura anti
monarhică a produs în con
tinuare opere generate și aduse 
în actualitate de epoca marilor 
răscoale țărănești de la 1907 și
— unele — de crearea în ace
lași an a Antantei — alteranativă 
nouă, șl de astă dată clară, pen
tru orientarea externă a tării.

Preludiile, momentul șl ecou
rile răscoalelor țărănești pre
cum și relațiile României cu 
Austro-Ungaria în lumina in
tereselor românești de unitate 
națională — aveau să lase rîn- 
duri și strofe demascatoare, de 
o rară virulență la adresa rege
lui Carol I și a monarhiei în ge
neral. Un Cocea, un Vlahuță, un 
Miile, au lăsat, pentru judecata 
dreaptă a posterității, pagini de 
neuitat, documente peste care 
nimeni nu va putea vreodată 
trece.

Nu se va uita, de asemenea, 
niciodată că monarhul a trebuit 
să se plece în fața voinței 
poporului român ; la 3 august 
1914, atunci cînd regele Carol 
a cerut intrarea României în 
război alături de cei ce marti
rizau poporul român transil
van, 1 s-a răspuns categoria 
că un astfel de război ar fi „răz
boiul regelui și nu războiul na
țiunii". Cuvintele erau departe 
de a avea o sorginte republica
nă, dar ele exprimau voința 
nestrămutată a milioanelor de 
români din afara zidurilor Pe- 
leșului.

Insă ceea ce toți glnditoril șl 
militanții republicani nu des
lușiseră pînă la capăt, avea să 
desăvârșească șl să ridice la un 
alt nivel de înțelegere Ideolo
gia socialistă. Pornind de la ade
vărul axiomatic că „cine zice 
socialism, nu poate să nu înțe
leagă și republica", mișcarea so
cialistă a devenit purtătoarea 
unei idei superioare despre con
ceptul de republică.

„Dacă noi — scria cu decenii 
în urmă gînditorul socialist C. 
Dobrogeanu Gherea — vom 
putea organiza pe muncitori și 
a-i face să capete stăpînirea po
litică, dacă prin această stăpînire 
politică vom putea reuși ca mij
loacele de producție, unelte și 
pămînt, să nu fie în mîna unei 
singure clase, ci în mîna națiu
nii întregi, dacă prin aceste 
mijloace am pus în neputința de 
a se exploata și jefui om pe 
om... atunci domnia burgheziei 
va dispărea, domnia silniciei șl 
jafului nu vor mai fi, alcătuirea 
societății de azi va pieri cu 
toate instituțiile ei. cu armată, 
regalitate, poliție etc".

Crearea Partidului Comunist 
Român a marcat ridicarea pe o 
treaptă și mai înaltă a luptei 
maselor împotriva regimului 
exploatatorilor, pentru doborî- 
rea monarhiei.

Partidul Comunist Român s-a 
născut în epoca prăbușirii a 
patru mari imperii, în epoca în 
care milioane de oameni au 
asistat și au participat la fina
lul memorabil al unor dinastii 
și tronuri multiseculare. Dacă 
vechea mișcare socialistă își îri- 
temeiase previziunile republi
cane numai pe logica învățăturii 
marxiste, comuniștii adăugau 
acum argumentul suprem : ver
dictul nemilos al Istoriei cai«e 
trecuse în neființă patru din cele 
mal puternice monarhii ale lu
mii; Exponent al intereselor vi
tale ale maselor, P.C.R. a pre
luat și a dus mai departe cele 
mai înalte tradiții ale luptei 
pentru libertate și progres so
cial ale poporului român. Pe 
baza analizei profunde a reali
tăților economice-sociale româ
nești, Partidul Comunist a sta
bilit linia strategică și tactică 
pentru doborîrea puterii de stat 
burghezo-mosierești, a monar
hiei, pentru înlăturarea regimu
lui exploatatorilor șl făurirea 
noii orînduiri sociale. înfăptu
ind șl depășind Idealurile 
cele mai îndrăznețe ale îna
intașilor, întemeindu-se pe 
aspirațiile de libertate socială 
ale poporului muncitor, Parti
dul Comunist Român a condus 
masele muncitoare la victoria 
de la 30 decembrie 1947, cînd 
instituția monarhică — și odată 
cu ea cel mai înalt exponent 
al claselor exploatatoare — au 
dispărut pentru totdeauna din 
viața societății românești. Re
publica pe care poporul român 
și-a clădit-o sub steagul revolu
ționar al Partidului Comunist, 
are la temelie o societate nouă, 
unitară, lipsită de antagonisme 
sociale, puternică prin legăturile 
seculare cu glia și memoria stră
bunilor, mîndră de a ridica 
mereu România în stima și ad
mirația popoarelor. în baza tra
dițiilor ei revoluționare, în ba
za conținutului ei popular, In 
baza marilor ei înfăptuiri, Re
publica Socialistă România este 
singura moștenitoare și conti
nuatoarea legitimă pe pămîntul 
românesc.

MATEI IONESCU 
cercetător științific principal la 
Institutul de Istorie „N. lorga." al 

Academiei

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" sala Comedia : Regina de 
Navara, ora 19,30, sala Studio : 
Martin Borman, premieră, ora 
19,30 ; Teatrul de comedie : Un 
Hamlet de provincie, ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" : Un tramvai numit do
rință, ora 20 ; sala Studio : Sfîn- 
tul Mitică Blajinu, ora 20; Tea
trul „C. I. Nottara" : Petru Ra- 
reș, ora 10,30 ; Luna dezmoște
niților, ora 19,30 ; sala Studio : 
Jaguarul roșu, ora 20; Teatrul 
„Barbu Delavrancea" : Intîlnire Ia 
Senlis, ora 19,30, Teatrul Evre
iesc de stat : Zece frați am fost, 
ora 20 ; Teatrul „Ion Creangă" ; 
Toate pînzele sus, ora 9,30 ; Tea
trul „Țăndărică" : Iarmarocul pi
ticului Clip, ora 10, la Casa de 
cultură a raionului 1 Mai : Vră
jitorul din Oz, ora 10.

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Patria (orele 11,30 ;
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30).

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Republica (orele
9.45 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 21,15
ora 19, Pădurea spînzuraților.

CIND TU NU EȘTI
rulează la București (orele 9 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21), 
Feroviar (orele 9; 11,15 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21), Excel
sior (orele 8 ; 10,15 ; 12,30 ;
15 ; 17,45 ; 20), Modern (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15 ; 18,30 ;
20.45) .

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) , Festival (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Grivița 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30).

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Capitol (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20.45).

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Victoria (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18), Giu-
lești (orele 10 ; 15,30 ; 18 ;
20.30) , Aurora (orele 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30),
Volga (orele 9,30 ; 11.45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45). Răscoala 
rulează la Victoria (orele
20.30) .

REPUBLICA SKID
rulează la Lumina (orele 9—
16 în continuare 18,30 ; 20,45).

ZECE NEGRII MITITEI
rulează la Doina (orele 12 ; 
14 ; 16 ; 18 ; 20,15) ; Program 
pentru copii (orele 9—11 în 
continuare), Drumul Sării (o- 
rele 15 ; 17,30 ; 20.30).

ROMANȚĂ PENTRU TROM
PETA

rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30), duminica ora 10 ;

joi și sîmbătă ora 18 desene 
animate).

ALLO JAPONIA rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—17 în con

tinuare), PETROL — RĂ
ȘINARI, ÎNFLORIM ȘI NOI 

CU TARA — PERMANENȚE — 
SASE MII DE ANI — ACOLO 
UNDE CARPAȚII ÎNTÎLNESC 
DUNĂREA rulează la Timpuri 
Noi (orele 19—21 în continuare). 
AL ȘAPTELEA CONTINENT

rulează la înfrățirea (orele
10.30 ; 16 ; 18 ; 20, luni, marți, 
sîmbătă. duminică).

O FATĂ FERICITA
rulează la Dacia (orele 8—21 
în continuare), Arta (orele 9 
—16 în continuare. 18,15 ; 
20,30).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III

rulează la Buzeștl (orele 15,30 ;
18 : 20,30, duminică filme pen

tru copii, ora 9),
SFARTACUS

— ambele serii — 
rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 19).

LOANA
rulează la Bucegi (orele 9 ;
11.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

MARTIN SOLDAT
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Melodia (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Unirea (orele 11 ; 
16; 18,151 20,30).

ZOSIA—DOI
rulează la Tomis (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

CEA MAI LUNGĂ NOAPTE 
rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

SECRETUL CIFRULUI
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 : 20,30).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Miorița (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

SINBAD MARINARUL 
rulează la Popular (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 
ȘAPTE MĂRI

rulează la Munca (orele 14 ;
16; 18; 20).

ZODIA FECIOAREI
rulează la Moșilor (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

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

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

SALVELE AUROREI
rulează la Colentina (orele 
16 ; 18 ; 20).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30, duminică la ora 
10,30).

CINE VA DESCHIDE UȘA 7 
rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 18 ; 20).

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

OAMENI ÎN RULOTĂ
rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

AGONIE ȘI EXTAZ 
rulează la Cotroceni (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

MARELE RESTAURANT

RĂZBUNĂTORII
rulează la Clubul
Republica, sîmbătă și dumi
nica.

DRAGOSTEA UNEI BLONDE

rulează la Pacea (orele 15,30 ;
18 ; 20,30). ACOLO UNDE-N ARGEȘ

rulează la Central (orele 9 ; a
11,15 ; 18,30 ; 15,45 ; 18,15 ; “

20,30).

18,00 — „Ascendențe — 1967“ 
(Emisiune economică) ; 18,30 — a 
Pentru copii : Ecranul cu pă- W 
puși : „Ce mi-a povestit pădu
rea". Prezintă Teatrul de păpuși 
din Sibiu ; 19,00 — Pentru tine- 
retul școlar : La start... jucăriile. 
Transmisiune de la magazinul 
„Romarta copiilor" ; 19,30 — Te- A 
lejurnalul de seară ; 19,50 — Bu- w 
letinul meteorologic ; 20,00 — 
Film serial : „Aventurile lui ggg 
Tarzan" ; 20,26 — Album de poe- ™ 
zie ; 20,35 — Interpretul prefe
rat : Muzică populară la cere- z» 
rea telespectatorilor ; 21,00 — V
Seară de teatru : „O noapte fur
tunoasă" de I.L. Caragiale : In- 
terpretează : Teatrul Național © 
din Cluj. în pauză : — Desene 
animate ; 22.30 — Un nou reci
tal Henry Salvador ; 23,00 — A 
Telejurnalul de noapte.

(Urmare din pag. I) 

ce-i mai rămine de făcut celui
lalt.

Rotorul așteaptă nud îmbră
țișarea sîrmei. Un minut ti este 
de ajuns mașinii supravegheată 
de Vasile Bădiță, să realizeze co
livia bobinei (In alte părți, ma
nual, durează trei ore). La fie
care sunet st... st... mașina de 
lipit (sub comanda lui Constan
tin Vînătoru) unește capetele fi
relor de lamelele colectorului. 
Cei ce lucrează aici se identifică 
cu punctul de lucru. Ștefan Tu
dor la echilibrat, Elena Pușcău la 
armascop ș.a. O modernă insta
lație de control și radare, la care 
lucrează acum Gheorghe Bogdan, 
dă un prim certificat de calitate 
al muncii tuturor celor ce se re
găsesc în arhitectura motorului.

O parte din aceia care lucrează 
la F.M.E.P. au fost atrași, ca de 
sugativă din alte locuri: Electr o- 
motor-Timișoara, Colibași. Alții 
fac cunoștință acum întîia oară 
cu fabrica, cu mașinile, cu viața 
de muncitor. învață. Zilnic în- 
vață cite ceva, pe care-l așează 
cu grijă în locuri ferite să nu 
cumva să se piardă în zorul cu 
care se caută noutățile. Privindu-i 
la un loc te întrebi cum de-a 
izbutit debutul industrial de pe 
Argeș să adune, să unească atîtea

destine. Gheorghe Năglăbeală a 
absolvit școala profesională la 
Craiova, Elena Hamzel a lucrat 
în agricultură. Mariana Vasii s-a 
specializat la Timișoara, Elena 
Rada rămăsese după terminarea 
școlii în familie, llie Albu a ter
minat cu cîțiva ani în urmă o 
școală profesională la Curtea de 
Argeș. Biografia lor are de acum 
elemente comune: dragoste de 
lucru, dorința ca ceea ce fac să 
iasă bine. Zilele cu satisfacțiile si 
dificultățile lor fac, de cîtăva 
vreme, ca să folosim un termen 
din specialitate, corp comun.

— Am acum satisfacția de a fi 
participat la realizarea celor ce 
vedeți în fabrică. într-un termen 
destul de scurt am izbutit să pu
nem la punct tehnologia, deși au 
mai rămas destule imperfecțiuni. 
Așteptăm rezultatele omologării...

Omul din fața mea este unul 
din primii salariați care au venit 
la fabrică. Varlaam Balmuș a 
traversat anii de construcție ai 
secției micromotoare, aici. A avut 
totul sub ochi. Totuși, ca inginer 
șef, așteaptă rezultatul omolo
gării. Este acum în așteptarea 
confirmării că pașii imprimați in 
asfaltul acestui trimestru, prece
dați și pregătiți de ceilalți, au 
forma și dimensiunile cerute...

Ca orice început, fabrica adună 
alături începători și consacrați.

Și unii și alții vin hotărîți să se
mene in vreme sămînța price
perii și a dramului de experiență, 
în contul rezultatelor bune aștep
tate. Plăcută este simbioza ce se 
formează, procesul osmotic sta
bilit, cu fiecare zi obligat spre e- 
chilibru. Două exemple la înde- 
mină. Facultatea a absolvit-o în 
1966 și acum e tehnolog de linie. 
La ce știe, Gheorghe Gîrjoabă 
își alătură cu perseverență puncte 
de sprijin cerute de echilibrul 
zilei de mîine. loan Lazăr e mai
stru la atelierul cu multiple func
ții : colectoare, pregătire bobine, 
montaj. Este la Pitești de cîteva 
luni, venit prin transfer. Dar tot 
ce-a adunat în 17 ani de mese
rie pe ruta București — Brașov — 
Săcele (întîi ca muncitor) se scu
tură acum, a „ploaie de miresme* 
în organismul atelierului, cornan- 
dînd telepatic mîmile, ochii celor 
tineri în meserie, modelînd cu 
răbdare potențe, magmatice încă.

Febra debutului domnește pe 
malul Argeșului. Un neastâmpăr 
ce rtăpînește oameni, mașini, pro
duse. In timp ce afară, prinse 
cu agrafe de gheață, primele zile 
de iarnă își drămuiesc scrupulos 
stolurile de fulgi. Este prima 
iarnă pe care o trăiește U-35.

N. UDROIU
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• CV PRILEJUL celei de-a 
XX-a aniversări a proclamă
rii Republicii, Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică, a 
ținut luni dimineața o conferință 
de presă în care s-a referit la 
semnificația istorică a zilei de 30 
Decembrie, subliniind marile suc
cese obținute de țara noastră in 
toate domeniile în ultimele două 
decenii. El a răspuns apoi la în
trebările
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ziariștilor.
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TBILISI a fost orga- 
seară festivă consacrată 

■a XX-a aniversări a pro-

• LA 
nizată o 
celei de-i 
clamării Republicii. Cu acest 
prilej a luat cuvîntul prof. Vah
tang Beridze, președintele con
ducerii filialei Asociației de prie
tenie sovieto-romăne.
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R. D. VIETNAM: în pofida bombardamentelor americane la Hoang Hong continuă lu
crul pe plantațiile de orez.

Noapte 
furtunoasă 

la Seul
Sub titlul „Noapte de Cră

ciun furtunoasă în Parlamen
tul sud-coreean", agenția 
France Presse transmite o 
știre a corespondentului său 
referitoare la lucrările parla
mentului de la Seul. Barica
dați după birouri și scaune 
deputății opoziției din parla
mentul sud-coreean ocupă de 
șase zile tribuna parlamen
tară pentru a împiedica pe 
deputății guvernamentali să 
depună proiectul de buget pe 
anul 1968. Aceștia din urmă 
se pregătesc zilele acestea de 
„asaltul" definitiv care tre
buie să intervină înainte de 
29 decembrie, termenul limi
tă pentru depunerea proiec
tului.

De la tribuna care le-a fost 
rezervată, ziariștii și foto
grafii așteaptă declanșarea 
ostilităților.

Pregătiri pentru reuniunea

arabă ia nivel înalt
Statele arabe cer să fie precizată durata 

misiunii lui Jarring
Secretarul general al Ligii Arabe a trimis țărilor membre 

proiectul ordinii de zi a celei de-a cincea reuniuni arabe la 
nivel înalt programată pentru 17 ianuarie 1968 la Rabat.

Participanții vor examina, 
între altele evoluția situației 
politice după conferința de la 
Khartum și posibilitatea a- 
doptării unei atitudini arabe 
comune în vederea obținerii 
retragerii trupelor izraeliene 
de pe teritoriile ocupate și e- 
laborărir unui plan de lichi
dare a urmărilor conflictului 
militar arabo-izraelian ; întă
rirea Ligii Arabe și sporirea 
rolului ei pe plan arab și in
ternațional. Participanții vor 
examina candidaturile la pos
tul de secretar general al Li
gii Arabe, 
actualului 
Abdul Halek Hassouna, 
în 1952, a expirat.

întrucît mandatul 
secretar general, 

ales

" ..............................

Turneu
improvizat

Ceea ce urma să fie un voiaj de scurtă durată, dictat de o 
împrejurare tragică, s-a transformat intr-un veritabil turneu care 
a inclus un traseu de mii de kilometri. Cînd președintele 
Johnson urca în avionul ce trebuia să-l ducă la Canberra, o 
oficialitate a Casei Albe a dezmințit zvonurile insistente pri
vind organizarea — în ultimul moment — a unei „mici con
ferințe". Purtătorul de cuvînt s-a mulțumit să dezmintă și 
apoi a tăcut. Nu cunoștea nici proiectele președintelui, nici iti- 
nerariul său. Nimic.

Totuși, Thieu, care anunțase de la Saigon întrevederi cu 
Johnson, a avut dreptate. Chiar dacă organizatorii s-au ferit să 
o denumească drept „conferință", reuniunea s-a desfășurat, și 
judecind după relatările agențiilor de presă a avut destule din 
caracteristicile unui „consiliu de război". Problema vietnameză 
a dominat convorbirile. Se pare, de altfel, că președintele S.U.A. 
venind Ia Canberra a ținut să aducă un ultim omagiu premie
rului care a promovat o politică pro-Washington și care, în- 
fruntînd o opinie publică sensibilă la o angajare ziejustificabilă, 
a trimis 6 000 militari australieni pe frontul din Vietnam. 
Cei 6 000 nu pot să îmbunătățească situația armatei ameri
cane, nu o pot scoate din impas, dar Washingtonul a dorit să 
sublinieze „solidaritatea" pe caro defunctul prim-ministru al 
Australiei a demonstrat-o față de S.U.A. Dispariția lui Hoit 
va slăbi oare această „solidaritate" ?

Dintre cei prezenți Ia ceremonia funerară, Thieu era cel mai 
nerăbdător de a discuta cu Johnson. Instabilitatea regimului sai- 
gonez s-a agravat și protectorii săi americani se zbat în dificul
tăți militare și politice. Soarta lui Diem, părăsit de Washington 
cînd s-a dovedit inutil, obsedează pe demnitarii de Ia Saigon. Ei 
doresc „precizări", încearcă să deslușească sensul exact al fie
cărei declarații americane, se tem de orice schimbare care ar 
putea interveni. Neclaritatea unor afirmații făcute la Casa Albă 
(neclaritate calculată din motive de politică internă și externă) 
provoacă teamă printre liderii saigonezi. Ei n-au posibilitatea 
de a manevra. Au mizat totul pe o singură carte și trebuie să 
joace pînă la capăt...

Comunicatul comun publicat după discuțiile dintre Johnson 
și Thieu a fost conceput ca un calmant oferit celor care, la 
Saigon, se gîndesc cu groază la sfîrșitul lui Diem. Fraze tip 
despre continuarea intervenției, ipocrite referiri la „dorința de 
pace" și tentativa de a atribui guvernului saigonez aparențe de 
„legalitate". Deci, același cîntec. La Washington s-a subliniat 
cu promptitudine că „nu există divergențe între pozițiile celor 
doi președinți". Thieu a profitat de ocazie pentru a cere „in
tensificarea bombardării Vietnamului de nord" și a vorbit chiar 
și despre o invazie „dacă toate celelalte măsuri eșuează" 
(REUTER). Johnson nu l-a contrazis. Cuvîntările pe care le-a 
rostit In cursul celor două ore pe care le-a petrecut la baza 
americană de la Cam Ranh (250 km nord de Saigon) și la baza 
Korat din Tailanda au repetat ideea continuării agresiunii. 
Ralph Harris, corespondentul la Washington al agenției REU
TER, interpretează cele spuse de președinte „drept o respin
gere indirectă a ultimelor apeluri în favoarea păcii". De altfel, 
observa corespondentul, Departamentul de Stat a refuzat să 
comenteze apelurile lansate de Papa Paul al VI-lea și de U 
Thant.

Turneul lui Johnson s-a desfășurat în cel mai strict secret și 
s-a încheiat la Roma. Oficialitățile italiene n-au manifestat prea 
mare entuziasm față de această vizită, neașteptată. S-ar părea, 
dacă judecăm după cele scrise de LE MONDE, că la Roma 
sosirea Iui Johnson a fost primită cu destulă răceală.

în sfîrșit, să notăm că turneul improvizat i-a permis preșe
dintelui să aibă convorbiri directe cu premierul Wilson. Rolul 
Angliei „la est de Suez", raporturile cu „cei șase", necazurile 
economice — sînt cîteva din temele pe care cei doi conducă
tori le-au abordat. Revizuirile operate la Londra, limitarea pre
zenței engleze în această parte a lumii, neliniștesc unele gu
verne care încearcă să obțină de la Washington avantajele pe 
care odinioară le dobîndeau pe malurile Tamisei. „Mica reu
niune" n-a putut ocoli nici această spinoasă problemă. Johnson 
s-a mărginit să înregistreze doleanțele și să ofere solicitanților 
de ajutoare doar asigurarea „simpatiei"...

Prelungirea turneului lui Johnson a fost impusă de nevoia 
unor contacte nemijlocite, fără intermediari, care să ducă la 
clarificări în probleme cardinale. Vacanța de Crăciun îi per
mite președintelui și colaboratorilor săi să mediteze la zilele 
voiajului pe care calendarele diplomatice ale Casei Albe 
nu-1 prevăzuseră în acest sfîrșit de an.

EUGENIU OBREA

hot

Potrivit ziarului „Al Akh- 
bar“, în cadrul conferinței de 
la Rabat vor fi discutate, de 
asemenea, probleme privind 
reorganizarea secretariatului 
Ligii, precum și amendamen
tele la Carta Ligii Arabe. La 
rîndul său, ziarul „Al Gum- 
huria“ informează că la lucrări 
vor participa, în afara dele
gațiilor oficiale, miniștrii a- 
părării și șefii de state ma
jore din țările arabe.

Săptămînalul egiptean „ROSE 
EL YOUSSEF" scrie că statele 
arabe cer să fie determinată și 
precizată durata misiunii lui 
Gunnar Jarring, trimisul special 
al secretarului general al O.N.U., 
în Orientul Mijlociu. Revista afir
mă că s-ar impune de pe acum 
o nouă reuniune a Consiliului 
de Securitate pentru a da o in
terpretare precisă și completă a 
rezoluției privind problema Ori
entului Mijlociu și de a fixa du
rata misiunii lui Jarring, precum 
și de a studia căile concrete de 
traducere în viață a prevederilor 
rezoluției. Ziarul consideră că a- 
ceastă nouă reuniune a Consiliu
lui de Securitate ar fi necesară 
în lumina rezultatelor primei că
lătorii a lui Jarring într-o serie de 
capitale ale țărilor arabe și în 
Izrael. Jarring începe marți o a 
doua călătorie în regiunea Orien
tului Mijlociu. După părerea a- 
rabilor, adaugă publicația citată, 
trimisul special al secretarului ge
neral al O.N.U. trebuie să aducă 
la îndeplinire rezoluția Consiliu
lui de Securitate, obținînd în 
primul rînd retragerea completă 
a trupelor izraeliene din terito
riile ocupate.

15000 persoane 
arestate in

Bengalul de vest
După cum anunță agen

ția France Presse, în statul 
Bengalul de vest au fost 
arestate peste 15 000 de 
persoane în cele 30 de zile 
de cînd au început puter
nicele demonstrații de pro
test împotriva destituirii 
guvernului de stingă.

Aproximativ 2 000 de persoane 
— precizează agenția citată — 
au fost arestate pe baza legii care 
autorizează detențiunea preventi
vă a suspecților, iar alte 13 000 au 
fost arestate pe motiv că au con
tinuat campania de nesupunere 
lansată de opoziție. Printre per
soanele deținute figurează 40 de 
membri ai Adunării legislative 
din Bengalul de vest. S-a ajuns 
astfel la situația că în unele dis
tricte ale statului închisorile sînt 
arhipline, autoritățile polițienești 
refuzînd din această cauză să mai 
facă arestări.

Cuvântarea lui

TM

<4

Poliția Intervenind cu brutalitate în cursul demonstrațiilor 
dedin Bengalul vest.

Fidel Castro „Regele se va

Prezentarea scrisorilor de 
acreditare ale ambasadorului

României la Sofia

HAVANA 25. — Corespondentul Agerpres, V. Stamate, 
transmite : brigada mecanizată „Ernesto Che Guevarra" care 
cu două luni în urmă a început în provincia Oriente o am
plă operațiune de desțelenire a terenurilor a ajuns la rîul 
Jobabo, care desparte Oriente de provincia Camaguey, în
deplinind prima parte a sarcinii sale de a reda agriculturii 
in întreaga țară o suprafață

Cu acest prilej, la Jobabo a 
avut loc o adunare festivă la care 
a luat cuvîntul Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Cu
ban' și prim-ministru al guvernu
lui Republicii Cuba.

Adresîndu-se ofițerilor, ostași
lor și muncitorilor care alcătuiesc 
această brigadă mecanizată, vor
bitorul i-a felicitat pentru succe
sele obținute. Referindu-se la 
problemele principale care stau 
în, fața agriculturii Cubei, el a 
arătat că „sarcina realizării în, 
1970 a unei producții de 10 mi
lioane tone de zahăr trebuie în
deplinită, indiferent care ar fi 
dificultățile". Pentru realizarea

de cîteva sute de mii de hectare.
acestui obiectiv va fi necesar să 
se extindă suprafețele cultivate 
cu trestie de zahăr, să se însă- 
mînțeze soiuri de trestie de mare 
productivitate. Vor trebui în a- 
celași timp, extinse și suprafe
țele cultivate cu orez, legume, 
citrice și alte culturi, va trebui 
acordată o atenție deosebită dez
voltării șeptelului, pentru came 
și lapte. îndeplinirea acestor 
sarcini — a spus primul ministru 
— reclamă, de asemenea, o ac
țiune pe scară națională pentru 
construirea de .baraje și lacuri 
de acumulare pentru irigarea u- 
nei suprafețe de peste trei mi
lioane hectare.
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• IN URMA demisiei lui Ah
med Shukeiry, direcția Organiza
ției de eliberare a Palestinei a fost 
încredințată provizoriu lui Yehia 
Hamouda, unul din cei opt mem
bri disidenți ai Consiliului exe
cutiv al organizației, transmite a- 
genția France Presse. In cursul 
lunii ianuarie va avea Ioc un con
gres al acestei organizații, care 
va desemna noul președinte în 
locul lui Shukeiry, care a demisi
onat în urma puternicelor diver
gențe manifestate în ultima vre
me între diferitele fracțiuni ale 
organizației refugiaților palestini
eni.

® Televiziune in
Republica
Malgașă

AGENȚIA Reuter anunță că 
în Republica Malgașă a fost 
inaugurat duminică seara pri
mul program de televiziune. Tn 
emisiunea inaugurală a vorbit 

. președintele tării, Philibert Tsi- 
ranana.

0 Convorbiri
la Nicosia

• CITIND surse cipriote tur
ce, agenția France Presse in
formează că Zeki Kuneralp, di
rector general ul Ministerul A- 
facerilor externe al Turciei, va 
sosi la 29 decembrie la Nicosia, 
unde va avea o serie de convor
biri cu liderii comunității ciprio- 
ților turci în legătură cu evo
luția situației în insulă. Zeki 
Kuneralp va vizita Nicosia în 
aceeași perioadă îți care se va; 
afla în capitala Ciprului și am
basadorul S.U.A. la Ankara, 
Parker Hart.

• SECRETARUL general al 
O.N.U., U Thant, va asista la 
2 februarie la inaugurarea unei 
baze de lansare a rachetelor pen
tru telecomunicații, construită în 
localitatea Thumba din statul in
dian Kerala, a anunțat dr. Vib
ram Sarabhai, președintele Comi
siei indiene pentru energia ato
mică. Această bază este construită 
sub auspiciile O.N.U. cu asisten
ța tehnică primită din partea 
mai multor țări.

• AGENȚIA FRANCE PRES
SE relatează, potrivit ultimelor 
informații din surse africane au
torizate, că guvernul Ruandei nu 
a adoptat nici o hotărire în le
gătură cu extrădarea mercenari
lor albi, așa cum a cerut guver
nul statului Congo (Kinshasa). 
Autoritățile ruandeze au anun
țat numai că respectă rezoluțiile

Organizației Unității Africane 
privind rezolvarea problemei 
mercenarilor albi refugiați la Ki
gali, documente care pînă acum 
au rămas secrete. Din cei 116 
mercenari albi internați în tabă
ra ruandeză, 55 sînt de origine 
belgiană, relevă agenția . France 
Presse.

Un bilanf concludent
£ U. A. RĂMÎN ÎN URMA PARTENERILOR LOR VEST-EUROPENI 

ÎN PRIVINȚA COMERȚULUI CU EUROPA RĂSĂRITEANĂ

Statele Unite, care nu au realizat în mare parte obiectivele pro
puse în cadrul planului de lărgire a comerțului cu țările din Eu
ropa răsăriteană, constată cu oarecare îngrijorare că sint depășite 
în acest domeniu de partenerii lor vest-europeni, relevă agenția 
ASSOCIATED PRESS. In decursul anului 1966, exporturile țărilor 
vest-europene în țările Europei răsăritene (exceptînd Iugoslavia) 
au fost evaluate la 10 miliarde dolari. In același timp, însă, ex
porturile americane au fost de numai 376,2 milioane dolari, cu 100 
milioane dolari mal mult decît în 1965, dar reprezentînd doar 0,7 
la sută din totalul exporturilor S.U.A. Deși în cercurile economice 
americane se apreciază că in cnrsul acestui an volumul comerțului 
S.U.A. cu țările Europei răsăritene a crescut, se menționează totuși, 
că o creștere și mai mare a înregistrat volumul schimburilor din
tre țările vest-europene și cele din răsăritul Europei.

Nici în ceea ce privește perspectiva dezvoltării acestor relații, 
oficialitățile americane nn se arată prea optimiste.
___________________________________________

întoarce la Atena

în viitoarele zile“

— afirmă generalul Potamianos
Luni s-a reîntors la Atena ge

neralul Potamianos, emisarul ne
oficial al guvernului militar grec, 
după ce a avut noi convorbiri cu 
regele Constantin la Roma. Du
pă cum anunță agenția France 
Presse, el s-a arătat foarte opti
mist în legătură cu posibilitatea 
reîntoarcerii grabnice a regelui 
în Grecia. „Sînd sigur sută la 
sută că regele se va întoarce la 
Atena în viitoarele zile", a spus 
generalul înainte de a părăsi 
Roma.

SOFIA 25 — Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva, transmite : 
Președintele Prezidiului Adună
rii Populare a R. P. Bulgaria, 
Gheorghi Traikov, a primit luni 
după-amiază pe Nicolae Blejan, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica 
Populară Bulgaria, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

Ambasadorul român a transmis 
președintelui Prezidiului Adună
rii Populare, prezidiului, guver
nului și poporului frate bulgar, 
salutul cordial al Consiliului de 
Stat, personal al tovarășului pre
ședinte Nicolae Ceaușescu, al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România și al 
poporului român, împreună cu 
cele mai bune și sincere urări de 
noi succese în activitatea consa
crată prosperității Bulgariei so
cialiste și bunăstării poporului 
bulgar.

Vizitele reciproce la nivel înalt 
— a spus ambasadorul — nu
meroasele întîlniri dintre condu
cătorii de partid și de stat ro
mâni și bulgari, personal dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, au adus o contri
buție deosebită la dezvoltarea 
prieteniei româno-bulgare și con
stituie expresia hotărîrii și dorin
ței celor două partide și țări de 
a adînci continuu raporturile de 
colaborare multilaterală, reciproc 
avantajoase, corespunzător inte
reselor popoarelor noastre, cauzei 
socialismului și păcii.

In răspunsul său, după ce a 
mulțumit pentru urările adresate, 
Gheorghi Traikov a exprimat cele 
mai bune urări Consiliului de Stat 
și personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și urări pen-
• ••••••••<••••

tru prosperitatea poporului român 
și pentru noi succese în dezvol
tarea multilaterală a României 
frățești.

Alături de toți oamenii muncii 
din R. P. Bulgaria — a spus vor
bitorul — noi ne bucurăm și sa
lutăm succesele remarcabile ale 
harnicului și talentatului popor 
român, dobîndite sub conducerea 
Partidului Comunist Român în 
construcția socialistă. Republica 
dv., de a cărei a 20-a aniversare 
ne despart doar cîteva zile, a în
registrat mari realizări.

Prietenia dintre poporul bulgar 
și român — a spus președintele 
Prezidiului Adunării Populare — 
s-a născut și s-a întărit în lupta 
comună pentru libertate și inde
pendență națională, împotriva co
tropitorilor și înrobitorilor străini. 
Poporul nostru nu va uita nici
odată că în România găseau adă
post revoluționarii și luptătorii 
bulgari pentru eliberarea națio
nală. Pe cîmpiile de lingă Grivi- 
ța, mii de ostași români, împreu
nă cu fii ai poporului rus și 
luptători din detașamentele de 
voluntari bulgari și-au vărsat sîn- 
gele pentru eliberarea țării noas
tre de sub jugul greu, turcesc.

In încheiere, Gheorghi Traikov 
a menționat că vizitele reciproce 
ale delegațiilor de partid și gu
vernamentale ale Bulgariei și Ro
mâniei din ultimul timp, și în 
special repetatele întîlniri ale to
varășilor Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu, sînt o manifestare vie 
a prieteniei bulgaro-române și o 
chezășie în vederea dezvoltării și 
adîncirii pe mai departe a co
laborării multilaterale dintre cele 
două țări.
••••••••••• ••

0 „PIAȚĂ 

COMUNĂ" 

AMERICANO — 
CANADIANĂ ?

Intr-un interviu acordat în 
exclusivitate revistei america- 
cane „U. S. News and World 
Report", John Clyne, unul din 
membrii Consiliului Executiv 
al businessmenilor canadieni, 
a avansat ideea unei „Piețe 
comune" americano-canadia- 
nă. El a propus ca într-o a- 
semenea grupare economică 
să fie inclusă și Anglia, că
reia i se refuză de mai mulți 
ani cererea de aderare la 
Piața comună vest-europeană. 
In cazul cînd Marea Britanie 
ar fi admisă în Piața comu
nă a „celor șase", a declarat 
el, ea ar urma să constituie 
o „punte de legătură" între 
aceste grupări.

Clyne recunoaște însă că un 
asemenea bloc va provoca o 
reacție negativă din partea ță
rilor în curs de dezvoltare.

30000 DE SEM
NĂTURI

Peste 30 000 de profesori ți 
studenți de pe tot cuprinsul 
R. F. a Germaniei au semnat 
în decurs de patru săptămini 
„Manifestul institutelor de în- 
vățămînt superior împotriva 
legislației excepționale", lan
sat de studenții și cadrele di
dactice de la universitatea din 
Frankfurt.

Așa cum a declarat preșe
dintele organizației studen
țești de la Universitatea din 
Frankfurt, Hans Jurgen Bir- 
kholz, această acțiune urmă
rește să „determine pe depu
tății din Bundestag să res
pingă legislația excepțională".

In manifest se spune : La 
viitoarele alegeri pentru Bun
destag nu vom da voturile 
noastre nici unui deputat care 
aprobă schimbările constituți
onale".

Acțiunea pentru strîngerea 
de semnături pe manifestul a- 
mintit continuă.

Un grup de studenți șl stu
dente an manifestat dumi
nică noaptea în fața cate
dralei din Bonn pentru în
cetarea războiului din Viet
nam. Poliția a intervenit, 
împrăștiind pe demonstranți.

STUDENJII 
DIN VALENCIA 
PROTESTEAZĂ

Studenții Universității din 
Valencia au adresat rectorului 
Universității din Madrid o 
scrisoare de protest împotriva 
intensificării represiunilor Ia 
care este supusă mișcarea stu
dențească.

In această scrisoare, adop
tată în cadrul unei adunări 
generale a studenților din 
Universitate se spune printre 
altele : toate organele guver
namentale de informații fal
sifică zilnic și denaturează țe
lurile mișcării studențești și 
chiar pun la îndoială însăși 
existența acestei mișcări. Par
ticipanții la această adunare 
își afirmă solidaritatea cu co
legii lor din Madrid și cer 
eliberarea imediată a tuturor 
studenților arestați, anularea 
proceselor intentate studenți
lor și cadrelor didactice, pre
cum și amnistierea tuturor 
persoanelor care au fost ares
tate pe motivul că au partici
pat la acțiunile democratice.

„Ciocirlia"
la televiziunea

britanic 
ecran cu 
La ora 

în

britanica
Luni seara, publicul 

s-a reîntîlnit pe micul 
ansamblul „Ciocîrlia".
20,30 televiziunea britanică 
culori a prezentat un program 
de 45 de minute cu un specta
col filmat în studio, cu prilejul 
recentului turneu al „Ciocîr- 
liei" în Marea Britanle. Este 
de remarcat faptul că, aflîndu- 
se în perioada de început a 
emisiunilor în culpri, televiziu
nea britanică include în pro
gramul său cele mai reușite fil
me și spectacole de acest gen.

POPAS ÎN MONACO
Note de drum de MAGDALENA POPA

Aflată in Monaco pentrn 
eiteva zîie, am încercat să cu
nosc acest principat nu mai 
mare de 150 de hectare, ce poar
tă pe umerii săi o istorie de a- 
proape nn mileniu. Evident cel 
mai simplu mi-a fost să aflu că 
in Monaco trăiesc 20.422 de lo
cuitori care desfășoară o activi
tate febrilă, plină de inventivi
tate.

O plimbare pe marele bule
vard Grace, panglică impecabi
lă de beton ce se derulează in 
apropiere de malul mării, mi-a 
oferit prilejul să constat preo
cupările și îndeletnicirile popu
lației. In toate marile magazine 
am găsit intr-o gamă impresio
nantă produse ale industriilor 
locale — de Ia parfumuri îmbie
toare și pînă la pălării de o ex
travagantă savantă. Un șir ne
întrerupt de ateliere răspindite 
pe străzi mai periferice se în
trec în a crea felurite obiecte 
din ceramică ori în a regla me
canisme electrice de precizie. 
Editorii din Monaco au atins o 
inaltă specializare publicind 
opere de lux în tiraje limitate 
și care de obicei sînt ilustrate 
de mari maeștri al gravurii con
temporane.

In Monte-Cario te farmecă 
mai cu seamă climatul blind ce 
te învăluie în permanentă, lipsa 
oricărei boare de vînt, orj ra
fale de ploaie. Așa se și explică 
de ce Monaco, aflat în drumul 
francezilor și al italienilor, s-a 
transformat într-o țară a turis
mului ce își primește oaspeții 
cu însuflețire și Ie oferă distrac
ții diferite. Firește, această zonă 
turistică este accesibilă celor în

stare să suporte tarifele „de 
lux".

La începutul secolului trecut 
platoul Spelugues pc care s-a 
construit ulterior Monte-Cario 
nu era decît o întindere sălba
tică. Cazinoul avea să fie pivo
tul așezării care în anul 
1866, în onoarea prințului Carol 
al Ill-lea, a primit numele de 
Monte Carlo. M-am oprit în fața 
cazinoului privind cu curiozita
te șirul neîntrerupt al celor ce 
intrau și ieșeau din acest edifi
ciu somptuos dedicat jocurilor 
de noroc. Un lucru mi-a atras 
atenția : n-am văzut măcar un 
singur om care să pășească pra
gul monumentalului cazinou și 
să aibă pe fată arborat un zim- 
bet ; figuri gînditoare, frămiu- 
tate, chipuri chiar tinere inva
date de riduri, și multe, multe 
fețe cu pielea palidă și lucioa
să ca pergamentul.

în sfîrșit prefer să-mi amin
tesc cu plăcere de muzeele si 
grădinile principatului ce pri
mesc necontenit un număr mare 
de vizitatori. Intr-un decor or
nat de o mare azurie și protejat 
de vinturile nordului, de către 
Alpii care domină Monaco, de-a 
lungul anilor au fost strins» va
loroase tezaure : un Palat, evo
cator al trecutului, un Muzeu o- 
ceanografic cu numeroase ac
varii, o grădină exotică bogată 
în plante rare, un Muzeu antro
pologic preistoric, un centru de 
aclimatizare zoologică dintre 
cele mai atrăgătoare. Acestora 
Ii se alătură, armonios, moder
nul litoral cu piscină olimpică 
și instalații luxoase, complexul 
de șosele pe care se desfășoară

faimosul raliu automobilistlo 
international.

Cele mai renumite formații de 
balet și-au dat concursul de-a 
lungul anilor, pe scena marelui 
teatru. Aici au fost montate 
creații celebre printre care : 
„Daphnis și Chloe", „Don Qui- 
jotte" și altele. Arta balerini
lor formației „Baletul secolului 
XX" condusă de Maurice Bejart 
care m-a impresionat în mai 
multe rinduri am cunoscut-o 
atît Ia Monte Carlo cit și la Pa
ris. Un recent spectacol intitu
lat „Messa pentru timpul pre
zent", în memoria dansatorului 
Patrick Belda, stins din viată în 
floarea vîrstei, apropiat colabo
rator al maestrului Bejart, a 
oferit spectatorilor o splendidă 
mostră de balet modern derula
tă în nouă episoade de inspira
ție dramatică. Trăirile omului 
modern, mișcările cînd grăbite, 
cînd sacadate ori abia sesizabi
le, dorința de a lega viața pen
tru totdeauna de corpul ome
nesc, au găsit prin talent și dă
ruire pasionată corespondențe 
coregrafice inspirate.

Mari afișe colorate violent, 
răspindite însă cu decență pre
tutindeni, amintesc de alte mo
mente ale bogatei vieți cultura
le din principatul monegasc: 
concursul anual de compoziție 
muzicală, concursul de literatu
ră, festivalul international de 
televiziune. Somități ale cultu
rii europene au participat la a- 
ceste competiții prestigioase, a- 
ducînd strălucire unor eforturi 
culturale remarcabile.
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