
COMUNICAT
în ziua de 14 februarie a.c. a avut loc 

plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. La plenară au participat 
ca invitați șefi ai secțiilor C.C. al P.C.R., 
primi secretari ai comitetelor regionale de 
partid, președinți ai sfaturilor populare 
regionale, conducători de instituții cen
trale de stat, redactori șefi ai ziarelor cen
trale.

1. Plenara a examinat și a aprobat 
propunerile prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la organiza
rea județelor și municipiilor, propuneri 
definitivate de Comisia centrală de partid 
și de stat pe baza principiilor adoptate de 
Conferința Națională a Partidului Comu
nist Român și a dezbaterilor publice care 
au avut loc în această perioadă. Plenara 
a hotărît ca aceste propuneri să fie supuse 
spre dezbatere și legiferare Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste România.

2. Plenara a examinat informarea pre
zentată de tovarășul Virgil Trofin, cu pri
vire la structura noilor organizații locale 
de partid, în concordanță cu măsurile de 
îmbunătățire a organizării administrativ- 
teritoriale a țării.

Potrivit mandatului dat de Conferința 
Națională, de a aplica pe linie de partid 
măsurile ce decurg din desființarea regi
unilor și raioanelor ca unități administra- 
tiv-teritoriale și din organizarea județelor 
și municipiilor, plenara Comitetului Cen
tral a hotărît încetarea activității organi
zațiilor regionale și raionale de partid, 
constituirea organizațiilor de partid ju
dețene și municipale (orășenești), a orga
nelor lor provizorii de conducere. Conform 
prevederilor statutare, comitetele de con
ducere ale acestor organizații urmează să 
fie alese cu prilejul conferințelor de 
partid, ce vor avea loc la sfîrșitul acestui 
an.

3. Plenara a ascultat informarea pre
zentată de tovarășul Paul Niculescu-Mizil 
în legătură cu activitatea internațională 
a Partidului Comunist Român. Plenara a 
aprobat și a dat o înaltă apreciere activi
tății depuse de Comitetul Executiv al Co
mitetului Central pentru dezvoltarea re
lațiilor tovărășești, a contactelor și schim
burilor de păreri dintre partidul nostru și 
partidele frățești desfășurate corespunză
tor cauzei întăririi unității mișcării comu
niste și muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Plenara a reafirmat deplina solidaritate 
a partidului și poporului nostru cu lupta 
eroică a poporului vietnamez, hotărîrea 
de a-i acorda și în viitor întregul lor spri
jin, de a milita pentru încetarea imediată 
țț necondiționată a bombardamentelor a- 
mericane împotriva Republicii Democrate 
Vietnam, pentru curmarea agresiunii im
perialiste din Vietnamul de sud și retra
gerea trupelor intervenționiste, pentru 
respectarea dreptului poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur soarta, fără nici un 
amestec din afară.

Plenara a examinat problemele legate 
de invitarea Partidului Comunist Român 
la întîlnirea consultativă, anunțată pentru 
26 februarie a.c. la Budapesta, în vederea 
pregătirii unei conferințe internaționale 
a partidelor comuniste și muncitorești.

Partidul Comunist Român concepe întîl
nirea consultativă de la Budapesta ca un 
prilej pentru un schimb de păreri între 
partide cu privire la oportunitatea organi
zării unei consfătuiri internaționale, la 
caracterul și scopul ei, la acțiunile ce tre
buie întreprinse pentru ca o asemenea 
consfătuire să reprezinte o contribuție 

îmbunătățirea climatului din 
__ ‘ 'i cauza unității. 
Scopul schimbului de vederi din cadrul 
întîlnirii consultative trebuie 
acela de a da posibilitate partidelor 
reprezentate să-și expună și să cu
noască reciproc punctele de vedere cu pri
vire la organizarea unei consfătuiri inter
naționale, îneît ulterior, după întîlnirea 
consultativă, partidele respective, organele 
lor de conducere, să poată analiza diver
sele puncte de vedere exprimate și hotărî 
asupra tuturor problemelor pregătirii con
sfătuirii.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român este de părere că o consfă
tuire internațională, spre a servi cauzei

țĂ'jiîă Ia
mișcarea comunistă, la

să fie

unității, apropierii și înțelegerii între 
partide, trebuie să aibă caracterul unei 
reuniuni pentru un schimb larg și rodnic 
de vederi asupra problemelor comune ale 
luptei împotriva imperialismului, în ve
derea realizării unui consens general, fără 
a se adopta directive și documente pro
gramatice pentru activitatea partidelor 
comuniste, singurele în drept și în măsu
ră să-și elaboreze politica internă și inter
națională.

Partidul Comunist Român consideră că 
ar fi util ca la întîlnirea consultativă să
se facă un schimb de păreri în problema w 
ordinei de zi a consfătuirii și împărtășește 
opinia că aceasta ar trebui delimitată la 
problema sarcinilor concrete ale luptei w 
actuale împotriva imperialismului. Ar fi, 
de asemenea, util ca în cadrul întîlnirii @ 
consultative să se analizeze ce trebuie în
treprins pentru a se netezi calea partici- a 
pării tuturor partidelor comuniste și" 
muncitorești, fără nici o discriminare, la 
viitoarea consfătuire internațională și, g 
totodată, spre a se găsi forme care să facă 
posibilă participarea și a altor forțe so- 
cial-politice care duc o luptă activă, ascu
țită, împotriva imperialismului.

O cerință importantă este asigurarea £ 
condițiilor ca toate partidele comuniste și ** 
muncitorești, fără excepție, să aibă depli
na posibilitate de a participa la pregăti
rea, sub toate aspectele, a consfătuirii in
ternaționale, adueîndu-și astfel contribu
ția la desfășurarea ei ca manifestare a 
unității. In legătură cu aceasta, plenara 
consideră ca un act discriminatoriu nein- 
vitarea U.C.I. și a altor partide comuniste 
și muncitorești la întîlnirea consultativă 
de la Budapesta. "

Plenara consideră că întreaga activitate 
de pregătire a consfătuirii, și consfătuirea 
însăși, trebuie să se desfășoare pe bazele 
strictei respectări a normelor de relații _ 
dintre partidele comuniste, pornindu-se de W 
la înțelegerea și recunoașterea faptului că 
unitatea și solidaritatea internaționalistă A 
— de care mișcarea comunistă are atîta 
nevoie — se pot clădi numai pe temelia 
independenței și egalității tuturor parti- ” 
delor.

C.C. al P.C.R. este de părere că atît în- ® 
tilnirea de la Budapesta, cit și o viitoare 
consfătuire internațională, nu trebuie să 
pună în discuție și să critice linia politică, V 
internă sau internațională, a vreunui 
partid frățesc, prezent ori nu la aceste în- @ 
tîlniri, nu trebuie să recurgă sub nici o 
formă la practica blamării sau condamnă- 
rii altor partide — practică ce a produs ® 
daune profunde mișcării comuniste. în 
nici un caz, participarea sau neparticipa- A 
rea unui partid la o consfătuire interna
țională — problemă în care poate decide 
numai partidul respectiv — nu trebuie să ® 
constituie motiv pentru atribuirea de ca
lificative sau etichetări și nu trebuie să gț 
afecteze relațiile de colaborare tovără- 
șească dintre partidele comuniste și mun
citorești. ®

După părerea C.C. al P.C.R. esențialul 
în organizarea unei consfătuiri interna- 
ționale a partidelor comuniste și munci to- 
rești constă nu într-o programare cit mai £ 
grabnică, ci în pregătirea ei temeinică și 
cu răbdare, în dezvoltarea de noi contac- 
te și întîlniri, inclusiv noi întîlniri con- ® 
sultative ale partidelor, pentru a se asigu
ra astfel garanțiile desfășurării ei fruc- a 
tuoase.

în acest spirit. Plenara a hotărît ca — 
Partidul Comunist Român să participe la ® 
întîlnirea consultativă de Ia Budapesta 
pentru a contribui activ la pregătirea unei 
consfătuiri internaționale care să consti
tuie un aport real la normalizarea relații- 
lor din mișcarea comunistă, să răspundă ® 
intereselor restabilirii unității.

Plenara a exprimat hotărîrea fermă a a 
Partidului Comunist Român de a nu-și ™ 
precupeți eforturile pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor cu toate partidele co- ® 
muniste și muncitorești, pentru o abor
dare constructivă a tuturor problemelor a 
mișcării comuniste și muncitorești inter- " 
naționale. în vederea refacerii și consoli
dării unității acesteia, întăririi coeziunii ® 
forțelor care luptă împotriva imperialis
mului, pentru pace și progres social, pen- 
tru socialism.
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Noi realizări ale feroviarilor
Sporirea intr-un ritm in

tens a traficului pe calea fe
rată este oglindită în acest 
an și prin faptul că volumul 
de mărfuri transportate va 
creste cu 7,6 la sută, iar nu
mărul de călători cu 3,3 la 
sută. Pentru dezvoltarea 
transportului feroviar Mi
nisterul Căilor Ferate are 
la dispoziție un fond de in
vestiții mai mare cu 17,5 la 
sută decît cel din 1967.

moderne, livrate în majori
tate de către industria noas
tră constructoare de mașini: 
circa 120 locomotive Diesel 
electrice. 10 locomotive elec
trice. 5 000 vagoane de marfă 
și 200 vagoane de călători. 
La sfirșitul anului, peste 
două treimi din traficul to
tal va fi efectuat cu locomo
tive Diesel și electrice.

nică automată interurbană, 
apartinînd Căilor Ferate Ro
mâne.

♦
apropierea Palatului 
din Capitală se des- 

intens 
a

*

Calea ferată va fi dotată 
în acest an cu mijloace noi.

♦

Marile centre și noduri fe
roviare au fost conectate în 
întregime la rețeaua telefo-

în
C.F.R. 
fășoară într-un ritm 
lucrările de construcție 
centrului electronic feroviar. 
Darea lui în funcțiune va 
duce la o folosire mai rațio
nală a parcului de vagoane 
și la scurtarea timpului lor 
de imobilizare pentru mane
vră și operațiunile de încăr- 
care-descărcare.

(Agerpres)

CARDIOGRAMA

UNEI
De la capătul lacului Bi- 

caz mai mergem puțin, apoi 
urcăm cîteva zeci de trepte 
spre dispensarul din comuna 
Poiana Teiului. Înainte de a 
intra, ne oprim o clipă să pri
cim munții din jur, Ceahlăul 
din depărtare, Bistrița gemînd 
de plute, și de legendă — lo-

BIOGRAFII

curi cintate cu atîta pasiune 
de Alecu Russo. Piatra Teiu
lui, stinca de pe malul Bistri
ței, e încălcată de greutatea 
secolelor. In jurul ei se văd 
urmele unor fundații de case : 
aici era înainte satul, nu cum 
e acum, sus, pe pantele mun
telui.

In cabinetul doctorului Paul 
Cioriciu, oamenii vin cu du
rerile lor. Sînt tăcuți, atenți 
parcă la ce li se întîmplă în 
trupuri. Răspund la întrebările 
tînărului medic, așteaptă de

CONCENTRAREA
INVESTIȚIILOR

V. Vlâdescu

ÎNSEMNĂRI director în Centrala B. I.
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Am ridicat din umeri a- 
tunci. Nu eram de acord 

I cu părerea dumitale, insă, 
m-am jenat sa ți-o spun 
de-a dreptul; ești mai in 
virstă decit mine și ai fi 
putut-o lua drept lipsă de 
respect. De aceea, am ales 
gestul acela evaziv și care 
nu obliga la nimic: ridica
rea din umeri. Abia mai 
tirziu mi-am dat seama că 
întrebarea ' dumitale cere 
neapărat un răspuns. Am 
să încerc să refac acum 
dialogul...

ATI CITIT
99

pRiiir?
Îmi povesteai despre fe

tița dumitale, care e intr-a 
patra, cit de bine învață și 
ce inteligentă este. Fetița 
era și ea de față și te as
culta cu ochii numai zîm- 
bet.

— Adevărat ? am între- 
bat-o eu, mai mult ca să 
curm șirul prelungit al 
laudelor.

— Da, învăț foarte bine, 
a confirmat ea. Am numai 
note de zece.

M-am mirat din nou con
vențional. A intervenit insă 
tatăl.

— Intr-adevăr, așa este 
Și știi de ce 1 Dacă vine cu 
vreun nouă acasă, nu-i 
semnez carnetul de note.

— Chiar așa ! Am 
anul trecut și

D.

(Continuare în

luat
vreo doi de

MATALA

pag. a V-a)

la el cu încredere determina
rea unor involuții a bolii. Sînt 
cu un halat alb pe mine și 
cît medicul completează o re
țetă, intru în vorbă cu un pa
cient : Constantin Bistriceanu, 
de 66 ani. Nu e nimic grav. 
11 doare puțin gîtul. „Eu sînt 
țapinar de la 12 ani. Dumnea
ta ai văzut vreodată cum fug 
copacii prin pădure, pe munte 
în jos ? mă întrebă dînsul. 
Tii... cînd le dai drumul la 
vale... e o adevărată frumu
sețe. Cam periculos, da e o 
meserie bună și asta". Iși ră
sucește un pic mustățile mari 
și albe. „Eu am învățat mese
rie de la un frate de-al meu. 
Cînd nu făceam bine, fratele 
mă atingea cu țapina la spate 
fi fecioru-meu tot țapinar a

Realizarea la timp și în bune 
condiții a obiectivelor de inves
tiții finanțate din fondurile cen
tralizate ale statului impune 
utilizarea rațională și cu maxi
mum de eficiență a fiecărui leu 
investit, ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității titulari
lor de investiții și constructori
lor. Una 
prin care 
scop este 
lor pe un ... ....
șantiere, terminarea lucrărilcrr la 
cele în lucru, realizarea com
pletă a investițiilor intr-un ter
men cit mai scurt.

Trebuie evitată practica de a 
„agăța" lucrări îndeosebi de va
lori mici de cîteva sute de mii 
lei, cu fonduri insuficiente Ia 
început față de valoarea docu
mentației tehnice aprobată, și 
apoi a le tărăgăna pe perioade 
îndelungate de peste un an și 
chiar doi fără a le da în folo
sință așa cum s-a întîmplat în 
anul 1967 cu o serie de bene
ficiari de investiții. Așa de pil
dă, în sectorul agriculturii de 
stat din 559 lucrări, cu o valoa
re medie pe lucrare de cca. 0.6 
mii. fiecare, cca. 340 au avut 
durata de execuție de peste un 
an, iar din acestea 43 la sută 
cu durată de execuție de 16—24 
luni. O situație similară s-a con
statat și în sectorul economiei 
locale apartinînd de sfaturile 
populare (îndeosebi în reg. Do- 
brogea, Iași, Galați, Banat) unde

din principalele căi 
poate fi atins acest 
concentrarea fonduri- 

număr restrîns de

SPORT

CONDIȚIE ESENȚIALĂ ÎN RIDICA I

Combinatul de îngră
șăminte azotoase, Piatra

Neamț.

REA EFICIENȚEI ECONOMICE A 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

(Continuare în pag. a V-a)

Instantaneu la ștandul de cărți.

fost. Da s-a lăsat. E acum la 
Galați, la Combinatul ală 
mare".

După moș Bistriceanu intră 
o femeie de vreo 40 de ani. 
Apoi un bărbat care suferă 
de inimă. Doctorul îmi dă și 
mie să ascult inima omului. 
Nu mi-au plăcut niciodată 
sincopele. Mă întristez cînd 
aud o astfel de inimă. Parcă 
e un motor vechi de moară 
hodorogită. Bărbatul tace și 
așteaptă de la medic un cu- 
vînt, două. După bărbat, în 
cabinetul medical intră o fe
meie. Mă privește mirată, con
trariată. Medicul îmi face 
semn să trec în camera ală
turată. După 10 minute vine 
și-mi spune că e un caz foarte 
interesant și rar: are două

chisturi, unul cît pumnul, 
altul cît un ou de pasăre. O 
va trimite la Iași să o opereze.

Au trecut cîteva ceasuri. 
Doctorul nu mai are pacienți 
de consultat. E obosit. In ca
mera sa discutăm despre me
dicină, muzică și poezie. Aș 
vrea să stabilesc cardiograma 
vieții acestui tînăr intelectual. 
Ghicindu-mi intențiile, medi
cul devine un pacient bine
voitor. Îmi citește versuri. In 
lumea literară e cunoscut și 
sub numele de Paul Sînpetru. 
La anul ti va apare un volum 
de versuri. Cîntă apoi la

ION CHIRIC
Corespondentul „Scînteii ti
neretului" pentru regiunea 

Bacău.
(Continuare în pag. a ll-a)

Corespondență 
de la

C. STĂNESCU

Niagara la
Grenoble

Agenda culturală a capita
lei dauphineze, este foarte 
încărcată cu numere senza
ționale care au darul de a-și 
împărți popularitatea cu jocu
rile sportive. Nu trece o 
zi fără ca atît de trîmbițata 
glorie a lui Killy — altmin
teri poate că pe bună drep
tate ridicat în slavă _ să
nu producă aceeași atît de 
caracteristică poftă de sen
zațional permanent a ma
rilor evenimente. „Cota sen
zaționalului" se menține ridi
cată, stimulînd și ea din bel
șug extazul marilor victorii. 
Evenimentul pe care îl repre
zintă aceste Jocuri Olimpice 
de la Grenoble, este garnisit 
cu toate alifiile publicitare 
de mare efect. Un zîmbet al 
primului deținător al meda
liei de aur valorează cel pu
țin tot atît cît și trofeul său. 
O frază a colegului său de 
argint, umple un ziar și o 
zi Acești oameni de aur, de 
argint și de bronz nu se mai 
pot mișca fără ca aerul din 
preajma lor să nu se umple 
de sunetele glorioaselor lor 
insemne. Se pare că victoria 
a încetat să fie o probă a 
celui mai bun, devenind tot

mai mult un straniu sunet 
de tinichea. Stelele sportului 
s-au cam mumificat de atîta 
ceară de glorie înghețată, 
care se va topi o dată cu so
sirea frumoasei primăveri 
dauphineze.

Stele de tot felul vin și 
pleacă din Grenoble. In a- 
fară de cei pomeniți în arti
colele anterioare — o mențiu
ne în plus pentru Johny Ho
lliday — sînt înștințați că 
în chiar această seară (marți 
n.r.) La Olympigue Music-hall 
vor apare Charles Aznavour 
(care a cîntat sîmbătă pentru 
bătrînii senatori din palatul 
Luxemburg după care a fă
cut o declarație sentimentală), 
împreună cu Pia Colombo. 
Miercuri, le urmează Dallida 
iar joi Ella Fitzgerald. Față 
de stelele sportului suflate 
din răsputeri cu aur. argint, 
ori bronz, acestea din urmă 
au darul de a. încălzi, de a 
umaniza marile evenimente 
ale medaliilor de diferite me
tale. Stendhal nu a fost uitat. 
Cea de a doua manifestare 
a omagiului orașului natal

a-

(Continuare în pag. a V-a)



STUDIILE PRIVIND DEZVOLTAREA ÎNVÂTAMÎNTULUI | 
Df CULTURĂ GENERALĂ, PROFESIONAL Șl TEHNIC

TEH
NICĂ VETERI
NARĂ SĂ IN
TRE ÎN RE

ȚEAUA RE 
SCOLI POST-

MERII
In Studiul privind dezvolta

rea învățămîntului profesional și 
tehnic se indică o serie de spe
cialiști a căror pregătire nece
sită studii efectuate în școli teh
nice post — medii. Specialitățile 
inscrise în Studiu sînt pe deplin 
justificate a fi formate la nive
lul pe care îl oferă învățămîn- 
tul post — mediu. Credem însă 
că încadrarea școlii tehnice ve
terinare în acest sistem de pre
gătire ar fi deosebit de bineve
nită în contextul actual de dez
voltare vertiginoasă a zootehni
ei și medicinii veterinare. Teh
nicianul veterinar este un ele
ment de bază în acțiunile sanita
re veterinare de pe teren, forma
rea sa necesitînd o pregătire te
meinică, multilaterală. Aceasta 
s-ar realiza evident mai bine în 
școli tehnice post — medii. 
Combinatele zootehnice (indus
trii zootehnice) prin volumul 
mare de material animalier cu 
care funcționează cer, imperios, 
un tehnician bine pregătit pen
tru a face față cu succes înaltei 
răspunderi ce i-a fost încredin
țată, aceea de organ tehnic aju
tător al medicului veterinar. 
Propun ca asemenea școli să ai
bă o durată minimă de 2 ani. 
Pregătirea teoretică în aceste 
școli să se armonizeze cu cea 
practică astfel încît la absolvi
re tînărul să aibă acumulat un 
volum mare de noțiuni teoretice 
și deprinderi practice. Propun 
de asemenea, ca absolvenții să 
primească titlul de asistenți 
veterinari care să poată răspun
de cu maximum de eficientă ce
rințelor practice de pe teren. 
In sprijinul propunerilor mele 
vine și rețeaua de laboratoare 
veterinare care capătă extindere 
în prezent șl care are nevoie de 
tehnicieni de înaltă calificare.

MIHAI MITEA 
student la Facultatea de medi

cină veterinară-Cluj

PASIONATA 
LECTURĂ A 
CHITANȚELOR...

...se vede treaba că nu este 
totuși o îndeletnicire atrac
tivă din moment ce cores
pondentul nostru din comu
na Negrilești-Focșani, nu pare 
încîntat. Și pentru că nici lec
tura cărții de telefon nu-1 a- 
trage, omul ar vrea să ci
tească revistele la care s-a a- 
bonat i „Tomis" (chitanța N. 
0576818), „Ateneu' (chitanța

Cred că nu se poate vorbi 
despre un învățămînt de ca
litate fără să ne preocupe 
formarea unor profesori foar
te buni. De aceea, în primul 
rînd, mă voi referi la pregă
tirea profesorilor care vor 
preda în școlile generale și 
în licee. Una dintre veri
gile principale în acest do
meniu este practica pedago
gică a studenților. S-a propus 
ca viitorii profesori să efec
tueze în timpul anilor de stu
denție numai practica peda
gogică de observație, urmînd 
ca restul practicii pedagogice 
(lecțiile de probă) să se facă 
sub îndrumarea centrului me- 
todico-didactic regional. So
cotim că sistemul propus nu 
creează condițiile care să a- 
sigure o pregătire corespun
zătoare viitorilor profesori în 
conformitate cu cerințele ac
tuale și de perspectivă ale în
vățămîntului nostru. Este' vor
ba de imposibilitatea unei 
îndrumări continue și compe-, 
tente din punct de vedere 
pedagogic și metodic, precum 
și de faptul că nu se asigură 
în suficientă măsură legătura 
necesară între teoria peda
gogică și metodică, dobîndită 
în timpul studiilor și practica 
pedagogică efectivă (predarea 
unui număr de lecții). Ma
joritatea absolvenților facul
tăților care pregătesc cadre 
didactice sînt repartizați nu 
în mari centre culturale — 
unde să găsească colective de 
profesori cu experiență, de la 
care să poată învăța — ci, de

Foto : SORIN DANSfirșit de iarnă „blindă" in București.

N. 9576317), „Magazin isto
rie" (chitanța Nr. 0576313), 
„Ramuri" (chitanța N. 0576319) 
și „Secolul XX“ (chitanța N. 
0576315) plătite unui agent 
al difuzării care — firește — 
nu putea semna decît indesci
frabil. După ce a învățat pe 
de rost textul chitanțelor ci
tate, cititorul nostru întreabă 
pe cei în drept, dacă pentru 
banii plătiți poate să pri
mească și revistele ?

AH, ȘOFERII!
Pietonii, cei care au con

struit piramidele, au inventat 
telegraful fără fir, l-au dat 
omenirii pe Shakespeare și 
Ozon se află de la apariția 
motorului cu explozie într-o 
permanentă dispută cu șo
ferii. Cel mai recent diferend 
între pietoni și oamenii de 
la volan l-am înregistrat ieri
— citind scrisoarea trimisă de 
muncitorii de la I.M. Borza
— raionul Brad, care se plîng 
că transporturile de la locul 
de muncă pînă la oraș sînt 
supuse capriciilor șoferilor co
loanei de autobuze. Le sem
nalăm tovarășilor Gheorghe 
Oprea și loan Crețu — res
ponsabilii coloanei de auto
buze — comportarea necivili
zată a șoferilor Gheorghe Me-

cele mai multe ori, la școli 
din sate și comune, unde e- 
xistă încă multe cadre neca
lificate. Nu există peste tot 
condiții care să asigure ab
solvenților utilizarea unui ma
terial didactic corespunzător 
dezideratului modernizării în
vățămîntului. însușirea expe
rienței de predare ar urma să 
fie astfel realizată în dauna 
calității pregătirii unor serii 
de elevi. Așadar, sîntem de 
părere că viitorul profesor nu 
poate fi lipsit de posibilitatea
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ca timp de doi-trei ani să 
predea lecții în marile licee 
din centrele universitare.

Un al doilea aspect pe care 
doresc să-l tratez este legat 
de propunerea ce s-a tăcut ca 
vîrsta la care un copil poate 
începe activitatea școlară să 
fie de 6 ani. Sînt de părere 
că acest fapt implică noi gra
dări ale conținutului învăță
mîntului. Mai întîi, cunoștin
țele de gramatică și de arit
metică — care presupun abs
tracțiuni mai dificile de în
vins Ia 6 ani — cer pentru 
însușirea lor mărirea duratei 
preabecedare de la trei săptă
mâni la cinci-șase săptămini.

cea și Traian Medrea. Poate 
îi trimit pentru cîtăva vreme 
pe pămînt, printre pietoni, 
să-și amintească măcar așa că 
din munca lor trăiesc.

Desene de DORIN DUMITR1V

GlTUITORI 
Al CRITICII?

O scrisoare venită din co
muna Singureni, Giurgiu, 
ne-a pus pe gînduri, întris- 
tîndu-ne și neliniștindu-ne. 
O tînără salariată a spitalu
lui din Singureni „a îndrăz
nit" într-o ședință sindicală 
(anunțată în prealabil cu afiș, 

în acest timp atenția cea 
mai mare va trebui acordată 
nu numai tehnicii și graficii 
scrisului ci, mai ales, dez
voltării vorbirii elevilor — 
lichidării defectelor de vor
bire, dezvoltării pronunțării 
orale...

Considerăm însă că înce
perea școlii la etatea de 6 ani 
nu trebuie să aibă caracter 
absolut general. Va trebui, 
cred, să se țină seamă de 
faptul dacă copiii au frec
ventat sau nu grădinițele,

poate ar fi necesar și un exa
men al volumului de cunoș
tințe, reprezentări etc.

Este, de asemenea, nece
sar să se aibă în vedere că 
efortul mental și fizic al oo- 
pilului de 6 ani e diferit de 
al celui de 7 ani. Ce im
plică aceasta ? în primul rînd 
durata orei școlare va trebui 
să fie micșorată spre 30—35 
de minute, iar durata recrea
țiilor să crească la 15 minute. 
Nu este lipsită de importan
ță nici ora începerii muncii 
școlare... Elevii de 6 ani, din 
clasa I ar putea începe ziua 
de lucru mai tîrziu âecît e- 
levii claselor II—IV.

semnat de directorul spitalu
lui și contabilul șef și ame- 
nințîndu-i pe cei ce vor lipsi 
cu tăierea unei zile din sala
riu) să critice unele nereguli 
administrative și abuzuri în 
folosirea parcului de mașini. 
Doină Crivăț nu s-a sfiit să 
critice și unele neajunsuri ce 
țineau de practici nejuste ale 
conducerii instituției. De a 
doua zi însă a început cal
varul. A fost rînd pe rînd 
umilită, amenințată, ridiculi
zată, pînă cînd, în disperare 
de cauză, n-a mai îndrăznit 
să meargă la locul de muncă.

A urmat imediat, cu o 
promptitudine demnă de o 
cauză mai bună — desface
rea contractului de muncă. 
Și așa se face că tînăra 
Doina Crivăț din Singureni, 
locțiitorul secretarului orga
nizației U.T.C. din comună, 
a rămas pînă la urmă... sin
gură.

Cele relatate de corespon
dentul nostru sînt extrem de 
grave. Așteptăm grabnic ca 
cei în drept să analizeze a- 
cest caz și să ne comunice 
măsurile luate.

Rnbrleă realizată de ATA- 
NASIE TOMA după scriso
rile corespondenților volun
tari

Sala de lectură a Institutului politehnic din Iași.

CARDIOGRAMA
UNEI BIOGRAFII

(Urmare din pagina Z) 
vioară „Balada" lui Ciprian 
Porumbescu, piese din Beet
hoven și Mozart. Ieri și-a 
cumpărat și o chitară. Poeziile 
sale mi se par insă expresia 
unei sensibilități deosebite. 
Mă gîndesc la Voiculescu și 
la alți atîția medici scriitori. 
Totdeauna am avut un res
pect deosebit pentru astfel de 
oameni talentați. Ei luptă pe 
două fronturi pentru înnobila
rea celorlalți oameni. îi in
teresează nu numai sănătatea 
trupească, ci și cea spirituală.

Ieșim afară, în aerul ozonat. 
„Oamenii au căpătat încre
dere în mine. înaintea mea, 
pînă acum 4 luni, aici a fost 
doctorul DOru Brătilă, plecat 
de atunci la Iași, pentru spe
cializare. Cînd a avut loc re
partizarea acest medic a ve
nit la comisie și a cerut să fiu 
eu numit în locul lui aici. Așa 
ne-am cunoscut. Voia ca ceea 
ce a început el să fie con
tinuat. Dispensarul e acum 
mare și frumos datorită lui. 
Mai sînt multe de făcut. Cînd 
vine Bistrița mare drumul de 
jos, de pe mal, e sub apă. 
Dispensarul rămîne izolat. Bol
navii nu pot veni decît pe o 
cărăruie șerpuind pe stînci. 
Cei grav bolnavi... nici cu 
targa nu pot fi aduși. Doar 
în spate. Doctorul Brătilă s-a 
zbătut mult timp, dar n-a ob
ținut decît promisiuni. Aș 
vrea să cred ci eu voi reuși 
să determin preschimbarea 
acestor promisiuni în fapte. 
Trebuie aruncate in aer cite va 
stînci, că în rest s-au oferit 
oamenii din sat, mai ales ti
nerii, să-l faci prin muncă 
voluntară".

Sinusoidele cardiogramei 
doctorului Paul Cioriciu se 
agită,

S tînca de sus, de pe malul 
Bistriței, li atrage privirea. 
„Aceasta e Piatra Teiului a 
cărei legendă a scris-o Alecu 
Russo. Semnificațiile legendei 
sînt deosebit de interesante 
Se spune că stînca a fost 
ridicată de cineva din Ceahlău 
și aruncată din cer pentru a 
nimici lumea. Era o stîncă 
necurată. Dar un om a urcat 
în vîrful ei și a sădit o ra
mură de tei. Adică a sfințit-o. 
De fapt, fiecare om trebuie 

să sfințească locul pe care 
stă, perimetrul în care lu
crează".

Nu știu dacă la aceasta s-a 
gîndit Paul Cioriciu atunci 
cînd a inițiat constituirea unui 
cor și a unei formații de tea
tru în comuna Poiana Teiului. 
Nu știu dacă acesta este re
sortul eforturilor sale de a în
jgheba un laborator de ana
lize la dispensar, de-a con
strui drumul început de me
dicul dinaintea sa. Medic și 
poet, muzician amator și mai 
ales om de o deosebită sensi
bilitate. tînărul Paul Cioriciu, 
Ia fel cu ceilalți colegi de 
promoție de prin satele din 
jurul Neamțului, devine su
fletul colectivității sale. Car
diograma sa o spune cu 
prisosință.

ION CHIRIC
Corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea Bacău

Noua Fabrică de tricotaje din 
București.

în fotografie : mașini de tricotat.

CRONICA LITERARA
Produs al Universității ie

șene, crescut în sfera de in
fluență a lui G. Călineseu. 
în contact cu savanți de 
marcă, formtndu-se într-un 
climat ideologic întreținut 
de intelectualii Vieții Românești, G. Ivașcu a avut ca 
publicist o ascendență in
telectuală care i-a permis in 
perioadele de directorat pu
blicistic o orientare mode
rată în linia insă a unei 
bune tradiții culturale ro
mânești. Superioritatea po
ziției sale este de altitudine. 
Așa se explică de ce numele 
său era deja destul de cu
noscut in lumea literelor 
deși nu era încă ilustrat de 
reclamatele „lucrări ști
ințifice". G. Ivașcu re
prezintă — postură rară 
astăzi — un factor de 
viață intelectuală, fără 
de care nu se poate, un in
telectual de bună condiție 
care acceptă părăsirea lu
crului de cabinet pentru o 
cotidiană activitate redac
țională. Gest necesar și sa
lutar căci trebuie să cădem 

G. IVAȘCU

„DIN ISTORIA
CRITICII Șl ISTO
RIEI LITERARE
ROMÂN
de acord că și o gazetă sau 
o revistă trebuie să se în
scrie unor principii de inte
lectualitate superioară. Vn 
loc comun socotește, și nu 
fără îndreptățire, pe gazetar 
un monstru de ignoranță 
care scrie despre orice fără 
a ști nimic și orice încerca
re de a face stimabilă aceas 
tă breaslă atit de utilă une
ori, este demnă de laudă. G. 
Ivașcu a adus cu sine in pu
blicistică cîteva din ideile 
parcurse, cîteva din rigorile 
intelectuale deprinse. Pres
tanța publicațiilor sale, ju
decate mai ales prin relația 
cu altele, stau dovadă.

Nu vrem să judecăm aici 
activitatea gazetărească a 
lui G. Ivașcu, desigur exce
lentă dacă nu uităm afi
șarea in publicațiile sale a 
unor idei sau polemici ne
duse pînă la capăt. Dorim 
insă să precizăm factura 
publicistului și importanței 
ei. într-o cultură ca cea 
românească, in care gaze
tele și periodicele au o 
știută importanță, o re
vistă bine făcută e un 
fapt cultural de prim ordin.

Fără un fir director, pri
ceperea gazetărească nu în
seamnă încă nimic. Pe Ungă 
intuiția specifică jurnalieru
lui e nevoie de cîteva con
stante. La G. Ivașcu el» 
sint cele ale respectului 
pentru tradiția culturală 
și a neabandonării spiritu
lui critic, puncte de pro
gram banalizate de orice 
manual țcolar, dar care 
pot fi, in mina unui 
publicist de marcă, un 
suport moral intelectual de 
prim ordin. Desigur că 
G. Ivașcu n-a făcut tot 
ce se putea face in numele 
acestor deziderate dar e si
gur că le-a reprezentat.

In momentul în care a 
ceste lucruri începeau să fie 
uitate — G. Ivașcu a știut să

ni le amintească st.rîngîn- 
du-și într-un volum de „con
fruntări literare", mai vechi 
și mai noi articole de critică 
literară. Cele mai interesan
te rămîn insă cele care in
dică o filiație ideologică : G. 
Ibrăileanu, Ralea, G. Căli- 
nescu. Amintirile despre G. 
Ibrăileanu au accentele u- 
nei profesii de credință.

Mult mai ilustrativă pen
tru poziția lui G. Ivașcu, de- 
cit aceste confruntări litera
re, inegal de semnificative, 
este actuala culegere „Din 
istoria criticii și istoriei li
terare românești". Intr-un 
moment in care bintuie ide- 
ea originalității cu orice 
preț, G. Ivașcu face o trea
bă de colector : el adună 
cele mai importante articole 
ale istoriei și criticii litera
re românești făcînd indirect 
o istorie a dezvoltării aces
teia în limba română. Ges
tul este de o utilitate a-l că
rei grad nu-l putem prețui. 
„Din istoria criticii și isto
riei literare românești" este 
dintre acele cărți anonime

EȘTI"
dar fără de care nu se poate 
concepe o cultură. Astfel de 
Cărți scot din ignorare șl 
confuzie opere și domenii 
întregi.

Iată o atitudine „nepa- 
șoptistă". G. Ivașcu nu ne 
vorbește. în interminabile 
pagini, despre o critică și 
istorie literară românească 
ci îi probează intii existența 
publicind textele. Volumul 
intii al acestei crestomații 
are o semnificație exemplar 
pozitivă. G. Ivașcu mai în
cercase una similară pri
vind reportajul gazetăresc,' 
tentativă care s-a oprit din 
păcate la primul volum. „Re
flector peste timp" și „Din 
istoria criticii și istoriei li
terare românești" sint din
tre lucrările de care avem 
în primul rînd nevoie. O cul
tură adevărată nu se con
struiește din eseuri, acestea 
sînt momentul ei ultim sau 
unul de saturație, ci prin 
pilonii de susținere care 
sint destul de plicticos de 
realizat: bibliografii, ediții 
de referință, colecții, cres
tomații, antologii, dicționare, 
compendii etc. Lucrări ca 
„Din istoria criticii și isto
riei literare românești" sint 
printre cele ce se cer efec
tuate mai intii.

Pentru că exemplul ten
tativei ni se pare in primul 
rînd important nu vom in
tra in analiza volumuh'j 
făcută detaliat de Adrian 
Marino.

E vizibil că G. Ivașcu in
tenționează un instrument 
de lucru necesar care este 
primul și deci fundamental. 
Retușurile vor fi aduse la 
edițiile viitoare. Important 
este ca acțiunea să fie dusă 
pînă la capăt. Abia in acest 
moment utilitatea ei va 
putea fi indiscutabil pro
bată pentru oricine.

M. UNGHEANU

. Culmea.,, răbdării"

PROGRAMUL Desenele
„TREI FETI

LOGOFEȚI"
Populația comunei Dăbu

leni din Oltenia, vestită prin 
cîntece, vinuri și număr de 
locuitori (cea mai mare așe
zare sătească din țară) s-a 
mărit, zilele acestea, cu încă 
trei feciori. Tînăra coopera
toare Eugenia Marcu din 
Dăbuleni in vîrstă de 18 ani 
a născut la maternitatea spi
talului

■ gemeni 
Eugenia 
naștere, 
vioi, se simt excelent 
evoluează cu repeziciune 
spre un nou recod — crește
rea în greutate.

„Recordul Eugeniei, care 
se simte foarte bine, este 
aproape unic. Specialiștii sus
țin că în anii de după răz- 
boi, nașterea a trei gemeni, 

o

din localitate trei 
și toți trei băieți,

se află la prima
iar moștenitorii sînt 

simt excelent și 
cu

constituie 
nu numai 

Dăbuleni și

băieți, 
ritate, 
tru 
noastră dar chiar și
alte țări din Europa.

STUDENT- 
CLUBULUI

„Student-clubul" a prezen
tat marți, 13 februarie un 
dans pe ritmuri moderne (pe 
melodii cîntate de Tom Jo
nes, Barbara, Adamo, Ella 
Fitzgerald, Louis Armstrong) 
interpretat de Miriam Ră- 
ducanu și Gheorghe Căciu- 
leanu ; miercuri are loc o 
seară de „Poezie veche fran
ceză" în lectura Danei Com- 
nea și a lui Romulus Vul- 
pescu ; vineri un program 
Arthur Honnegger și Olivier 
Messiaen cu pianista Viorica 
Diaconu ; sîmbătă o seară de 
poezie Romulus Vulpescu. 
în fiecare seară programul 
este completat de orchestra 
de jazz Iancsy Korossi.

lui GOPO
In holul cinematografului 

„Doina", din str. Doamnei, 
figurează un pavilion cu i- 
magini din expoziția filmu
lui românesc de animație 
prezentată în 1967 la Annecy, 
în Franța. Vizitatorii au pri
lejul să-și reamintească ga
leria personajelor celebre în 
viziunea originală a lui Ion 
Popescu-Gopo și să fe con
vingă că in privința desene
lor animate, cineastul român 
nu dezamăgește publicul așa 
cum o face de la o vreme 
cu „lung-metrajele sale". A- 
lături de Gopo expun la a- 
ceastă expoziție, Bob Căli- 
nescu, Laurentiu Sîrbu, Vir
gil Mocanu și alții, desene 
cu subiecte din filmele lor.

Croazierele anului 1968

ra- 
pen- 
țara 

pentru

CAROL BORA
Craiova

Un calcul estimativ întocmit la Direcția generală a navigației civile „Na- vrom“ menționa că prin O.N.T. în cursul anului a- cesta. aproximativ 25 000 de turiști vor întreprinde călătorii de agrement pe navele de croazieră : „Transilvania", „Carpați".va începe seria călătoriilor din anul acesta cu un voiaj î
„Oltenița" și „Transilvania",

TATEA PENTRU TINERET

Constanța, Ialta, Soci, Batumi. Ea va lega, după a- ceea, conform stipulațiilor stabilite prin contractul încheiat cu Societatea vest- germană pentru turism „Neckerman", țărmul românesc cu diverse puncte de pe coastele mării Negre și ale Mediteranei : Ialta, Soci, Istanbul, Atena, Beirut, Alexandria, Malta, Catania, Napoli. Ruta tradițională Constanța-Istan- bul și croazierele de agrement în Marea Mediterană vor fi menținute în tot timpul aezonului eetival.

UN NOU SPORT?
Un cetățean din orașul 

Rauma, din Finlanda, consi
deră că a fugi în patru labe 
este unul din cele mai atră
gătoare sporturi. De aceea, 
tot timpul liber și-l consacră 
antrenamentelor. Și iată că 
eforturile sale au fost În
cununate de succes : „spor
tivul" a stabilit recordul 
mondial, parcurgind 23 km 
în 12 ore și 5 minute. Fină 
acum, nimeni nu a mai fu
git cu o asemenea viteză în 
patru labe și se poate spera 
că nici în viitor acest re
cord nu va putea fi bătut.

O NOAPTE

DE INSOMNIE

La Londra au fost create 
niște cluburi de noapte ori
ginale pentru persoanele 
care suferă de insomnie. A- 
bonatul formează, contra u- 
nei taxe, un număr de tele
fon, după care ascultă vocile 
unui publio vesel, „]|-ieteni" 
povestind anecdote, rostind 
toasturi etc. Și astfel, noap
tea de insomnie se transfor
mă uneori lntr-an vis plă
cut.

MARE E GRĂDINA

DOMNULUI I

în cursul unei vînzărl la 
licitație, organizată în nor
dul Londrei de Partidul con
servator britanic, a fost vîn- 
dut, printre altele, un muc 
de țigară, aruncat într-o 
scrumieră de către Winston 
Churchill în cursul campa
niei electorale din 1951. Mu
cul a fost evaluat la 10 lire 
și 5 șilingi. Ce s-ar fi in- 
timplat dacă ar fi tost gă
sită o țigară întreagă ?

CEL MAI FRUMOS COPIL

La Redich, Anglia, con
cursul pentru alegerea celui 
mai frumos prunc a fost cîști- 
gat de Rich Gardner. Câștigă
torul concursului a aflat des
pre succesul său într-o cir
ciumă unde îș! bea liniștit 
berea. Rich are *5 de ani și 
este tatăl a doi copii. Cnm 
concurenții nu trebuiau să 
se prezinte personal, ci să-și 
trimită doar fotografia, mama 
lui Gardner a trimis niște 
fotografii ale finlui ei de pe 
vremea dnd acesta era su-
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MARILE IUBIRI 
SÎNT MUTE

O

Un pesimism pe ca
re-1 întreține o anumită 
vîrstă, în împrejurări care-1 privesc mai ales pe cel tînăr, nu ostenește să afirme că generația de azi aflată la vîrsta deschiderii sentimentale se caracterizează, în special, printr-o sinceritate dusă la cinism, printr-un mod practicist de a-și rezolva problemele de dragoste în care, dintot- deuna, afecțiunea a dominat. Tinerii de azi, a- firmă această viziune e- ronată asupra actualei generații, nu mai iubesc ca-n tinerețea noastră, tinerii de azi n-au gustul solemnității curtenitoare, tinerii de azi sînt incapabili de vibrații a- fective în preajma unei iubite sau a unui iubit. Viața sentimentală a celor care au trecut cu puțin de vîrsta celebrei perechi din Verona este într-adevăr atît de săracă ? Oare vîrsta tinerilor de azi este incapabilă de a germina cupluri, în alte epoci, celebre ?întrebări firești la care nu se poate răspunde oricum și nici ple- cînd de la oricare afirmații.^ Dacă modalitatea de a împărtăși celui iubit sentimentele care te încearcă și mai ales de a atrage luarea aminte a celor din jur asupra esențialului sentiment al tinereții s-a schimbat (a fi modern în dragoste înseamnă azi a înțelege că marile iubiri sînt mai puțin spectaculoase, în schimb este util de văzut ce semnificație poate avea la un tînăr șansa de a găsi omul care poate deveni prin alchimia sentimentelor cel mai drag om din lume ; în plus este util de a sonda bogăția registrului de reacții psihice ale tinerilor în preludiul unei posibile mari iubiri. O asemenea investigație este dificultoasă și noi am fi ocolit poate problema dacă șansa nu ne-ar fi surîs. Pe scurt iată povestea acestui portofoliu epistolar: 

într-una din zile, la ru
brica „Vreți să faceți 
cunoștință" a ziarului 
nostru, tînăra Violeta C., 
operatoare chimistă, din 
regiunea București, în 
vîrstă de 21 de ani și-a 
manifestat dorința de a 
face schimb de ilustra
te și dialog epistolar pe 
diferite teme cu tinerii 
din întreaga țară. în 40 
de zile poștașul a trans
portat la domiciliul tine
rei, scrisori și ilustrate de 
la peste 500 de tineri de 
cele mai diverse profe
sii, categorii sociale, din 
cele mai felurite așezări 
geoț. afice din țară, împărtășind cu mama ei bogăția de informații a acestei voluminoase corespondențe pentru care și multe stele de film sau teatru de la noi ar putea-o invidia, destinatara acestora a hotărît — dint.r-o solidaritate de generație bine înțeleasă — s-o în- mîneze autorului acestor rânduri pentru a publica în ziar un răspuns colectiv. Importanța psi- ho-socială a acestei corespondențe depășea însă cadrele unui simplu articol de ziar așa că, luîndu-ne măsurile cuvenite de discreție, am pornit la o mai largă disociere, încercînd să schițăm un portret de comportament al tinerilor în preajma unei necunoscute, virtualmente obiectul unei posibile relații sentimentale. In al doilea rînd, scrise fără constrângeri exterioare (inhibiția produsă de prezența unei alte persoane, lipsa imediată de replică în cazul unui dialog oral, nebănuirea existenței a unui al treilea participant la această comunicare etc) scrisorile sînt fidele portretului spiritual al autorilor și poate nu exagerăm folosind drept cheie a acestei investiții celebra expresie a lui Bufon, stilul este omul, nu fără a renunța însă la corecțiile pe care le impune natura specială a acestei corespondențe: nevoiade a face o bună impresie prin alcătuirea unui portret moral și fizic a- vantajos
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gurătății „...clipele fe
ricite ce le pot petrece 
în timpul meu liber, nu 
sînt decît atunci cînd 
am ocazie să citesc sau 
să scriu cîte o scrisoare" sau este exprimată expres : „...dar vreau ca pe 
lingă fiecare ilustrată să 
să scriu cîte o scrisoare" 
căci e mai comunicativă. Satisfacțiile dialogului la... distanță sînt mărturisite ca îndatoritoare : 
„a primi o scrisoare de 
la un necunoscut nu în
seamnă decît o surpriză 
pentru acel ce o primeș
te, dar bucuria cea mai 
mare o 
mite în 
mește

are cel ce o tri- 
special, cînd pri- 
răspuns la cele

mințind arta curtenitoare din epoca înfloritoare a valsului vienez dar mai ales cu eterna timiditate a băiatului care ține să '.'■orbească, despre orice pentru a respira în preaima iubitei clipele incredibile, de vis ireal, ale primei în- tîlniri, motivele începutului de corespondență sînt tatonate cu diversiuni felurite. Un tabel al aparentelor motivații ar începe cu considerații flatante aplicate onomasticii adresantei. (E ceea ce în manualul de clasa primară se numește introducerea unei compuneri, adăugîndu-se

sesc că-i interesantă a- 
ceastă problemă a co
respondenței. dar nu-i 
cunosc principiile (...) vă 
rog foarte mult să-mi 
răspundeți pentru a-mi 
explica măcar regula jo
cului dacă nu conside
rați că am putea purta 
și corespondență". Un altul, dovedind o meticulozitate rară, explică gestul de a pune ilustratele într-un plic nu fără a introduce însă și brație afectivă : 
pus in acest plic 
tratele cu scopul 
nu se murdări și a 
mai ferite de acei
ra le plac vederile lito
ralului Mării Negre și

gîn- 
carenu

o vi- 
„Am 
ilus- 

de a 
fi cit 
căro-

autobiografic : „Aș dori 
ca din zecile de scrisori 
(pe) care probabil că le 
veți primi să tresăriți 
cît de puțin, citind rân
durile pe care vi le-am 
scris, și apoi să vă 
diți o clipă la cel 
așteaptă răspunsul".Dar acest capitolpoate debuta decît prin confidențe avansate sau prin propuneri pentru schimbul ulterior de scrisori : „Aș dori dacă 
nu vă este cu supărare, 
ca primele noastre scri
sori să aibă un caracter 
autobiografic, fiecare 
scrisoare constituind un 
mic volum de genul: 
„Copilăria mea", „Școa-

n.n.) sîntem — sper — 
doi prieteni, doi cunos- 
cuți, doi confidenți. Nu-i 
așa ?“Altcineva încearcă cu abundențe de erori ortografice și un abordaj epistolar într-o manieră îndoielnică, mizînd presupuse calități 
ce : „Am 21 de 
înălțimea 1,70 m. 
ochii negri, fața albă și 

sexul post gust
pe fizi- 

ani, 
am

•i.it adorat de slab". (Intr-un scriptum, prostul se trădează : P.s. ... = 
T.s." (Pricepeți, nu ? — n.n.). Dar, deseori lăudăroșenia ia o turnură agreabilă, cum se în- tîmplă în aceste rîn-

PRIMA
IMPRESIE: 
SINCERITATEA

Transcriind după manualele din clasele primare, o scrisoare are trei elemente componente : introducere, cuprins și încheiere. Oricine s-ar încumeta să scrie unei necunoscute despre care știe prea puține lucruri (doar atît: profesia, vîrsta și dorința de a comunica pe „diverse teme") ar fi incomodat. Mai puțin — cu rare excepții — tinerii expeditori. Prima impresie 
pe care ți-o face lectura 
acestor scrisori este 
franchețea adresării cu 
un parfum, adeseori, de 
romantism sau de un u- 
șor teribilism (ori prin solemnitate excesivă, ori prin spargerea cadrelor consacrate de politețea adresării în scris) 
care șade totuși bine u- 
nei vîrste a tuturor po
sibilităților. De la formula oficioasă a invocării („Tovarășă C“.... sau „Dragă tovarășă, C..) pînă la o intimitate propusă cu convingerea că refuzul acesteia este imposibil (Stimată domnișoară „Violeta", „Dragă Violeta" etc, etc) misivele scrise se delimitează din pluralitatea modalităților de comunicare încă din primul rînd. Caracterul oficios este continuat cu aproximații neglijabile — în modul pe care l-a ales un _tînăr_ gălățean : „Să 
Știți că sînt și eu un tov. 
care-mi desfășor o pli
nă activitate în orașul 
de la Dunăre. Cu toate 
că nu ne cunoaștem, din 
nici un punct de vedere, 
totuși, eu vă transmit a- 
ceastă scrisoare, prin 
care îmi exprim dorința 
de a vă cunoaște. Amă
nunte despre mine nu 
vă dau fiindcă nu ar a- 
vea nici un rost pînă 
cînd nu primesc răspun
sul dv. (...). Cu aceasta 
eu caut să închei aceste 
rînduri și vă doresc 
servici ușor și flori pe 
căile vieții". Un asemenea mod seo în informații de a primi invitația la corespondență este, ’ din fericire (și se va vedea de ce 1) rar. Majoritatea tinerilor, paradoxal, știu mult mai multe decît autorul gălățean despre necunoscuta căreia i se adresează. Ei știu că fac parte din aceeași generație și astfel, esențial, gîndesc și simt la fel, că a invita la corespondență cu cei de aceeași vîrstă, dincolo de dispersarea geografică, înseamnă implicit a renunța la obositoarele formule protocolare. Acest adevăr subînțeles îl definește excelent un tînăr brașovean care după ce i se adresează direct 
scrie : „îmi permit să 
simplific politețea șa
blon, ceremonialul defa
vorabil unui început 
condiționat de singula
ritatea dorinței tale fără 
intenția însă de a in
venta o modalitate per
sonală. Dacă i-am evitat 
pe dumneata, dumnea
voastră, n-am făcut-o 
din emotivitate (din timiditatea care face gafe — n. n. —) sau irespon
sabilitate (din lipsa de politețe — n.n.) ci din 
convingerea că formula
rea lor poate fi altfel 
acceptată. îți respect 
tinerețea, feminitatea, 
îmi respect tinerețea, 
bărbăția. Concluziile își 
au timpul lor, numai al 
lor, atunci cînd aparen
țele dispar, devenind 
certitudini. Mă gîndesc

do- 
de

la un paralelism al 
rinței manifestate 
tine de a coresponda. Și 
cum nu-mi permit să 
pun la îndoială intenția 
ta, anticipez răspunsul". O altă compunere se sincronizează aceleiași viziuni asupra camaraderiei de generație: 
„Voi începe, de altfel, 
foarte simplu, cum nici 
nu mă pricep în alt 
chip, a-ți spune că mă 
numesc (...) de profesie 
strungar în Medgidia, 
vîrsta 20 de ani, înălți
mea 1,75, greutatea 74 
kg, expresia feței vese
lă din motive copilăroa
se, dar se întîmplă 
fiu și 
nu-mi 
zestrat 
lități 
ieșite din comun (adăugați sincerității corespondentului și modestia saj valori morale eterne și... moderne — n.n., 
păr castaniu cu tendin
țe ondulatorii, culoarea 
feței șatenă, sînt de fe
lul meu foarte revoltat (atenție, intransigența ! n.n.) cînd cineva încear
că să-mi ascundă ade
vărul : nu înseamnă că 
sint și răzbunător... (o altă valoare: cumpătarea n.n.). expresă a unui portret cît semnificativ notă grija pentru iden- concretă a aflați în ideea din-a augustul

să 
trist cînd ceva 

convine. Sînt în
de natură cu ca- 
fizice nu tocmai

Nevoia alcătuirii cît de de-tificarea < partenerilor dialog refuzînd nașterii scrisorii tr-o singurătate torului sau din evaziunii spre ■ oameni și locuri necunoscute: 
„cînd primiți scrisoarea — scrie un alt corespon
dent — vă rog să-mi 
trimiteți și o fotografie 
ca să văd cu cine am 
onoarea". „Mai întîi 
trebuie să facem schimb 
de pozele noastre și a- 
poi de vederi". — se a- lătură acestei opinii un alt tînăr, sau și mai la obiect, refuzînd gratuitatea gestului epistolar un alt tînăr solicită, pentru a elimina dubiile unei infidelități sentimentale față de un al treilea, un răspuns e- sențial : „V-aș ruga
să-mi scrieți dacă sînteți 
căsătorită sau nu căci 
eu nu sînt căsătorit",

TOATE FETELE
DIN LUME (?)

Modalitatea sinceră, în bun gust modern, a a- dresării este amendată uneori de o atitudine de poză nu lipsită nici ea de o anume sinceritate : 
„Am folosit cuvîntul 
„dragă" — scrie un corespondent — deoarece 
toate fetele (cunoscute 
sau necunoscute) îmi 
sînt dragi. Bineînțeles 
pentru unele persoane (se grăbește expeditorul să se cenzureze — n.n.) 
cuvîntul respectiv are 
un înțeles mai profund. 
Ți-am vorbit la singu
lar (adică fără reverența tradițională, înțeleasă ca o ținere la distanță a a- dresantului — n.n.) de
oarece sîntem de aceeași 
vîrstă și nu consider că 
am fost nepoliticos". Nevoia de comunicare e deghizată de masca sin-
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ara
el“. (se poatedeciscrise de citi subtextual, mulțumirea adresantului pentru răspunsul și deci atenția posibilă a celuilalt termen aflat în dialog. Un gest de generozitate al altuia bucură dar și obligă ! n.n.).Actul comunicării este premeditat și divulgarea acestei premeditări făcută fără nu însă și știința că primării trebuie rențiat de cel obișnuit, diferențiere fără de care atmosfera de intimitate ar fi stricată : „După 

lungi ezitări îmi iau, 
cum se spune în popor, 
inima în dinți și iată-mâ 
aplecat asupra colii de 
hîrtie așternîndu-vă a- 
ceste cîteva rînduri de 
mare însemnătate pen
tru mine, și care, toto
dată, sînt moarte (încazul nereceptării lorde către destinatar — n.n.) dar care, stropite 
cu puțină apă vie, 
puțină bunăvoință 
strădanie, vor da 
acestor rînduri 
poartă în ele viața impropriu termen sit, dar altul n-am găsit) unui băiat, care 
(vrea) să fie prieten cu 
dumneavoastră".

false fără stilul
este jene, con- ex- dife-

cu
Și 

viață 
care (cam folo-

NEVOIA DE
COMUNICARE

O anume decență în a nu tulbura virtualul sentiment de prietenie pe care-1 conține prima scrisoare adresată unei necunoscute, învăluie într-un fel mobilurile care stau la baza acestor scrisori. Cu volute uneori chiar desuete a-

uneori, pentru a nu fi suspectați de gînduri nedemne, circumstanțele în care au aflat de existența tinerei fete). „Răs
foind ziarul și privind 
puțin peste rubrica 
„Vreți să faceți cunoș
tință", mi-a apărut repe
de în față acest nume 
„Violeta" pe care eu îl 
îndrăgesc" — îi scrie tinerei un elev de la o școală de telecomunicații, la fel ca și un alt ■ expeditor care intuiește prin onomastica fetei o prezență plăcută — „am 
ales din toate adresele 
pe a dv, deoarece aveți 
un nume simpatic și 
consider că și făptura 
dv. este tot atît de sim
patică". Un marinar, cu proverbiala nostalgie a oamenilor mării, face o amplă acoladă într-un consacrat stil epistolar românesc : „De aici, din 
pitorescul ținut dobro
gean, din locul de unde 
uscatul ia contact cu a- 
pele Mării Negre, din 
frumosul oraș portuar 
al Dobrogei îmi îngădui 
să aștern cîteva fraze 
pentru persoana care, 
prin intermediul gazetei, 
și-a remarcat frumosul 
nume — C (...) Violeta 
la numai 20 de primă
veri". (De remarcat și reducția, flatantă pentru o fată, a vîrstei acesteia). 
„Nu găsesc o comparație 
suficient de elocventă 
pentru a traduce în fra
ze plăcute impresia fă
cută de numele tău care 
m-a determinat să-1 a- 
leg dintr-un ciclu de 
doritori pentru cores
pondență și, evident, 
finețea gustului de a 
face schimb de ilustrate. Aderența tinerilor la această invitație, transparentă, de conversație este aproape totală chiar și în această timidă solicitare de lămurire a legilor care vor prezida posibilul dialog: „Gă-
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care (ilustratele — n.n.) 
pot readuce unele amin
tiri plăcute din clipele 
pe care le-ați petrecut 
pe aceste locuri incintă- 
toare". Ce știu autorii scrisorilor despre noua lor cunoștință... necunoscută ? „Știu că acest 
om e o domnișoară dră
guță, tinără (are 21 de 
ani ca și mine); știu că 
lucrează undeva, într-o 
întreprindere sau o in
stituție ca tehniciană 
chimistă. (Apoi imaginația tînărului este stimulată pentru a face fetei o generoasă plăcere). De asemenea, mai 
știu că locuiește în co
muna M (...) înnoitoarea 
comună M (...), așezată 
pe frumosul și atrăgăto
rul Argeș, către care 
se îndreaptă în zilele de 
caniculă... (urmează o nostimă categorisire a turiștilor după pasiunile acestora : pescuit, jocul cu table etc). Și ast
fel, dînd frîu liber ima
ginației, s-ar putea să 
spun ceva mai mult 
despre dumneavoastră 
și nu doresc asta, (adică a imagina oricum n.n). credeți-mă“. Sau cum scrie un alt corespondent : „pentru a nu 
crea impresia că încerc 
să fac prea multă de
magogie consider că este 
cazul să mă prezint... a- 
dică să vorbesc despre 
mine, despre care cred 
că știu mai multe lu
cruri.

simț 
sint 
fru- 
sint 
Oa-

duri : „Și cu aceasta 
închei (de fapt începe — n.n.) dorindu-vă... Ah! 
uitasem să mă reco
mand: mă numesc (...) 
etate 23 de ani, stagiul 
militar satisfăcut, necă
sătorit, talia 1,65, șaten 
spre brunet și funcțio
nez în calitate de învă
țător la școala... 
moldovean și îmi șade 
ghine așa 1).

(sînt

„AMORUL DIN
PRIETEȘUG 
SE NAȘTE"

„INSĂ
INTERESEAZĂ
CARACTERUL"

Prietenia, chiar și cea epistolară, e evocată ca începutul unui capitol

la", „Adolescența mea" 
etc. Firesc, autoportretul ocupă după acest preambul un loc substanțial. Să facem cunoștință cu cîteva dintre ele. 
„Născut la 29 februarie 
într-o zi care aparent 
nu spune nimic, dar ziua 
de naștere mi-o serbez 
din... 4 in 4 ani. Fac o 
cheltuială la patru ani — cochetează un tînăr cu matura sa chibzuință, cenzurîndu-se apoi juvenil — dar și cînd o 
fac ! ! ! (...) Dacă aș zice 
că sint înalt ar fi o 
inexactitate; dar dacă 
aș spune că sînt mărunt 
aș susține o enormitate. 
După unii (încercare e- videntă de obiectivare nu fără un marcat al umorului — n.n.) 
băiat drăguț, chiar 
mos, deși după alții 
...ca sarea-n ochi!
menii mă socotesc inte
ligent deci nu-mi rămî- 
ne decît să mă socotesc 
și eu. Ei, oamenii, mai 
susțin că sînt și deștept, 
deși după mine nu e 
chiar așa. In școală nu 
am fost un elev eminent 
și nu am strălucit decît 
atunci cînd eram silit 
de împrejurări. Nu sînt 
un creier de savant dar 
nici tipul omului de a- 
faceri (nici inteligent din cale afară, deci, nici deștept, în sensul de descurcăreț — n.n.). De 
asemenea nici nu dispun 
de o cultură prea vastă". Scrisoarea mai cuprinde și un post scriptum care merită citat deoarece se înscrie pe linia aceleiași sincerități amintite încă de la începutul acestui capitol: „Și pentru că 
am făcut trecerea de la 
„dumneavoastră" la 
„dumneata", dumitale 
îți revine sarcina și 
cinstea de a face (firesc, nu ? — n.n.) trecerea la 
„tu". De acum încolo (e dreptul celui care face confidențe să solicite —

Nu trebuie să scape ochiului atent că miza pe care o acordă tinerii unor date fizice esențiale trădează o încredere în puterile lor, un optimism viguros recoman- dîndu-se și astfel capabili de a duce cu folos la îndeplinire exigențele vieții sociale sau ale celei de familie. încordarea figurată sau sugerată a bicepșilor în unele epistole nu trebuie suspectată mai de loc de lăudăroșenie ci luată ca a- tare, ea o natură proprie a tînărului.Autosuspectarea de logoree sau de lăudăroșenie este prezentă — în bun simț de tineri moderni — în numeroase scrisori. După u- nele amănunte din biografia sa profesională un tînăr din Suceava notează : „Poate că 
m-am grăbit să vă dau 
prea multe date perso
nale lucru ce ar putea 
să vă îndemne să vă fa
ceți diferite 
sii (defavorabile, bil — n.n.), dar 
der că nu-i nici 
creț și nimic

impre- proba- 
consi- 

un se- 
neadevă-

rat; dacă timpul ne va da prilejul (unei cunoașteri personale — n.n.) vă veți convinge 
de adevăr". Mai drastic nu numai cu el dar și cu adresanta este un tînăr de gradul doi" se recomandă el— n.n.) din

i „Deocamdată 
mine nu pot să știu cum 
ai să raționezi atunci 
cînd vei primi această 
scrisoare trimisă de 
mine. Dacă aș ști că voi 
primi un răspuns favo
rabil atunci îți spuneam 
mai multe despre mine 
dar așa rămine să știi 
că sînt un oarecare om 
așa cum de fapt ești și 
tu".Sondînd posibilitatea unui succes sentimental, tinerii autori ai scrisorilor avansează mai ales ideea prieteniei și se va vedea mai departe că nici aranjamentele mai concrete nu vor fi uitate. Un „cavaler de 
24 ani, șaten, înalt de 
1,75 m. și cu o greutate 
de 72 kg“ propune spre 
a fi împărtășită viziunea sa asupra prieteniei : „Dacă îmi veți a- 
corda (posibilitatea) să 
corespondăm eu vă asi
gur de o prietenie sin
ceră și curată pe par
cursul corespondenței 
noastre, căci prietenia 
este cel mai frumos dar, 
care înnobilează sufle
tul curat, ea se naște din 
simpatie și sinceritate și 
durează mai mult în a- 
ceste condiții". Amorul din prieteșug se naște, împărtășește subtextual un altul, celebra observație a unui Costache Conachi, sperînd.

Numele meu e Dorel, 
mărturisește un strungar 
de la Uzinele 23 August
— sînt blond, am 21 de 
ani, sînt bucureștean. în 
particular (?) ochi albaș
tri, înalt de 1,75 m. Și te 
rog să mă crezi cînd a- 
firm că semăn f.f. bine 
cu Dan Spătaru chiar 
mai bine decît seamănă 
Ion Dican (o gelozie masculină ? — n.n.) în 
cazul în care m-ai vedea 
personal (și eu mi-aș 
dori nespus de mult a- 
ceasta) te vei convinge 
de verosimilitatea afir
mației mele. Tot cu gîn- dul de a cîștiga o poziție favorabilă într-o u- șorde presupus competiție sentimentală cu alțl corespondenți este și o- misiunea... premeditată ca o lovitură de teatru a unui alt tînăr: „am 
omis un lucru : sînt bucu
reștean, născut, cres
cut în Capitală. V-am 
spus lucrul acesta ca un 
adaos Ia mica caracteri
zare ce mi-am „făcut-o“ (numai pentru atît ? n.n) „Avantajul11 domiciliului este substituit de avantajul poliglotului, într-o altă epistolă: „am 1,78 
m înălțime, am părul 
negru. Poți să-mi scrii și 
în limba franceză sau germană" — propune un student din anul al treilea al Facultății de medicină din Timișoara. Un alt student, tot timișorean, tot medicinist dar la veterinară, lasă să se vadă o vîrstă spirituală nelimpezită încă, întîrziată. După ce convine că profesia tinerei 
este „destul de plăcută, 
axată pe ordinea de zi a secolului 20" se întristează asupra probabilului său loc de muncă în- cercînd să se îmbărbăteze apoi cam 
„Desfășor o oarecum 
dar ce să-i faci, am o sin
gură remușcare pentru 
că o să trebuiască să 
stau (să muncească — n.n.) la țară. Dar o să 
caut să mă reabilitez (se spune că greșeala pe jumătate recunoscută e aproape iertată, nu ? — n.n.) și cred că o să mă 
obișnuiesc și cu viața de 
țară care este atît de 
frumoasă primăvara sau 
toamna cînd natura este 
umplută de diferite par- 
fumuri, aerul este proaspăt și curat". Să sperăm că va descoperi ligamente mai trainice care să-1 lege, spre realizarea sa profesională, de viitorul său loc de muncă. Nu este exclus mai ales că valorile etice sînt la el — cum mărturisește mai o coloană 
„nu știu nici 
dar nu mă (refuzul este numai toric ! — n.n.) cum 
arăta, bine sau rău pen
tru mine este tot una.

scrisorii („oltean — cum cu umor Slatina : 
despre

pueril i 
activitate 

mulțumitoare

departe — esențială : 
cum arăți 
interesează

re
al

pen- din- scri- de
Mă interesează caracterul". Și fiindcă veni vorba de caracter iată, în sfîrșit, cîteva decupaje care sînt grăitoare tru portretul unora tre autorii acestor sori, scrisori fărăcare imaginea generală a tinerilor prinși în a- cest amplu dialog, ar suferi. O proză solitară, nu străină de modul exterior al unor tineri : 
„Te rog să mă scuzi că 
poate ți-am răpit cîteva 
minute (anticipație ? — n.n.) din timpul planifi
cat altor preocupări (a- tenție : nu e nici o prețiozitate ci convingere că fiecare tînăr are o planificare zilnică a timpului ! — n.n) dar simt 
nevoia să încerc a ține 
cîte o conversație (acum 
scrisă) cu persoane din 
diferite domenii de ac
tivitate și din diferite re
giuni deoarece aici nu 
poți visa așa ceva (proza romantică a neînțelesului — n.n.) căci nu 
ai cu cine — nici 
material necesar de 
a te informa cu noi
le realizări și probleme 
apărute recent". Ce fel de discuții ? Ce fel de probleme trebuie să conțină aceste conversații scrise aflăm re
pede : „(...) s-ar putea 
discuta și problema de 
dragoste — bineînțeles
— din secolul XX — și alte teme". Vorbește-mi despre dragoste, e parcă un apel general al a- cestor scrisori. „Stimată domnișoară — roagă o altă scrisoare — opreș- 
te-te o clipă din pre
ocupările tale zilnice și 
ascultă ecoul inimii 
mele ce-ți va șopti cu 
atîta sinceritate despre 
mine." Pauză sentimentală în lungul unei zile care îmbină munca cu învățătura, instrucția cu distracția, scrisorile de* notă, dincolo de formu* la compunerii, o sete de viață și o năzuință spre împlinirea lor chiar concrete propuneri.

Dar această idee an trebui avansată cu circumspecție. Căci tratai rea directă a unei întâlniri, amintindu-ne a- costarea brutală a unei necunoscute în plină stradă, mărturisește mal degrabă lipsa de disponibilități afective, q desconsiderare a partenerei care, evident, res- pectîndu-se, va refuza trivialitatea indiferentă' la sinceritatea exprimării ei ori la sofisticarea sub frazeologii mai mult sau mai puțin meșteșugite. Pe o pagină în-, cărcată baroc cu vig- nete, litere desenate în veritabil stil artizanal un tînăr lansează o invitație : „Te rog să-mî 
scrii de locul întîlnirii 
noastre, ora, ziua și da
ta. Te rog nu te supăra 
pe mine pentru că eu 
sînt obișnuit să vorbesc 
cu „tu". Acum totul va 
rămine la aprecierea ta. 
Sper că îmi vei permite 
să-ți spun ceva pe linie 
de prietenie (iertați caracterul strident aici al unei expresii oficioase ?— n.n.) Dragă Violeta
dacă îmi vei da răs
punsul de mult așteptat (nu e nici o greșeală, iubirea e așteptată, mi-au mărturisit mulți tineri, încă din preado- lescență — -n.n.) să știi 
că nu vei avea nimic de 
pierdut ci numai de 
cîștigat. Timpul este 
foarte scurt și totodată 
foarte prețios ; trebuie 
fructificat la maxi
mum". Acest ieftin, scos la solduri cârpe diem (trăiește-ți intens clipa prezentă .'), îl ț____rajează și pe Nelu, expe-dintre și mai ceilalți

• fi

sentimente* 
șl în aceste 
epistole —

încu-ditorul uneia scrisori, să fie expeditiv decît corespondenți : „Ar .. 
bine să facem și schimb 
de fotografii 
felul acesta 
cunoaște și 
nu ? Și-ar fi ne (cum de 
dacă ne-am 
București duminică 

1967 (căci) 
după

(căci) în 
ne putem 

mai bine, 
și mai bi- nu ! n.n.) 
întîlni în

10
decembrie 
după cum știu 
hartă ești foarte aproa
pe de București. Dacă 
ești de acord cu aceste 
propuneri te rog foarte 
mult să-mi dai un ră
spuns 
ști ce

Se 
oare 7

imediat ca să pot 
să fac".vor fi întâlnit,

VARTAN 
ARACHELIAN
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ISTORIA PRESEI

înființarea și dezvoltarea presei române 
iin Transilvania constituie unul din cele 
mai reprezentative capitole ale luptei de 
afirmare și emancipare politică a români
lor de peste Carpați.

Primul care a încercat să înființeze în 
1789 o publicație periodică românească 
intitulată Foaia română pentru econom a 
fost medicul Ioan Piuariu Molnar de la 
Sibiu. Curtea din Viena a respins însă ce
rerea însuflețitului medic, așa cum va res
pinge și demersurile sale din anii 1793 și

1794 considerînd că apariția unui ziar ro
mânesc în Transilvania ar 
„zguduire al, 
celași medic, de astă dată în numele „So
cietății filosofești a neamului românesc din 
Prințipatul Ardealului", făcea o nouă în
cercare spre a obține autorizația pentru o 
publicație științifică ce urma să se intitu
leze Vestiri filozofești și moralicești.

Noua cerere a avut și ea aceeași soartă, 
în 1834, s-au făcut noi demersuri pen

tru a se aproba editarea la Arad a revis
tei Ateneul românesc, iar în 1835 la Blaj

Transilvania ar produce o 
liniștei publice". In 1795, a-

tru a se aproba editarea la Arad : 
tei Ateneul românesc, iar în 1835

AGRICULTURĂ

să 
li

de

Din trecutul îndepărtat al is
toriei au ajuns pînă în zilele 
noastre foarte puține mărturii 
zerise despre agricultura strămo
șilor noștri. Scriitorii romani și 
greci ne-au lăsat unele referiri la 
starea agriculturii din ținuturile 
dunărene de acum două mii de 
ani, care chiar dacă nu sînt com
plete sînt totuși în măsură 
ne dea unele indicii asupra 
tuației.

în afară de datele furnizate
Herodot, atenianul Demostene 
ne arată, în „Discursul împotriva 
lui Leptines", eă principala sursă 
de grîu a Atenei din vremea sa 
(sec. IV i.e.n.) o constituiau te
ritoriile „din Pont". El. afirmă că 
acest lucru se explică prin aceea 
că „acest ținut produce cea mai 
mare cantitate de grîu" și pentni 
că aici nu se percepeau taxe va
male pentru transportul de grîne 
pentru Atena. Aceste afirmații a- 
testă o mare dezvoltare a cultu
rii griului și existența unei rezer
ve mari de grîne ce impunea ri
dicarea restricțiilor vamale în ve
derea măririi exportului.

în legătură cu cultura cerea
lelor, a orzului în special, ne-au 
lăsat mărturii Virgiliu (sec. I 
î.e.n.) și Athenoios (sec. III e.n ) 
Acești autori amintesc de obi
ceiul locuitorilor de a-și prepara 
din orz fermentat, cu sau fără 
alte adausuri, o băutură spumoa
să asemănătoare cu berea.

Pliniu cel Bătrîn (sec. I e.n.) 
în „Istoria naturală" vorbește 
de griul de pe meleagurile noas
tre, arătînd că avea o perioadă 
de vegetație de trei luni, că era 
„Îmbrăcat în mai multe cămăși

R IU

RUL E

moR

din pricina frigurilor mari din 
acel ținut". Acest griu era de 
bună calitate căci „ocupă locul 
al treilea", ca greutate și era 
căutat la Atena. Cu toate aces
tea „triburile pontice nu pun nici 
un aliment mai presus de mei". 
Această afirmație confirmă im
portanța acestei cereale în ali
mentația strămoșilor noștri, si
tuație care va dăinui încă mai 
bine de uri mileniu.

Date referitoare la 
roadelor pămîntului a 
Arian în „Expediția lui 
dru“. El povestește că

bogăția 
lăsat și 
Alexan- 

__ ____ * , trupele 
împăratului au mers „prin locuri 
unde holdele de grîu erau îm
belșugate" și probabil, destul de 
întinse ca suprafață și de înalte, 
căci autorul arată că în acest fel 
soldații ..rămăseseră mai neobser
vat! în înaintarea lor pe mal".

Creșterea animalelor trebuie 
să fi fost, de asemenea, destul de 
dezvoltată, de vreme ce Trogus 
Pompeius (sec. I. e.n.) în „Istoria 
lui Filip" arată că acest rege a 
trimis în Macedonia, după vic
toria asupra sciților, numeroase 
vite și „20 000 de iepe de rasă 
pentru prăsilă".

Columella (sec. I- e.n.) și Clau
dius Aelianus (sec. II e.n.) scriu 
că locuitorii creșteau numeroase 
oi și multe turme de ..boi fără 
coarne", iar ultimul afirmă că 
sciții, care cresc albine cărora „nu 
le pasă de frig", fac comerț 
miere și faguri cu locuitorii 
Buturilor învecinate.

Aceste date. fragmentare 
uneori contradictorii. atestă 
tuși că vechii locuitori ai melea
gurilor dunărene se bucurau de 
aprecierile contemporanilor. că 
faima unor produse ale activității 
lor străbătuse departe de hota
rele ținuturilor locuite de ei.

eu 
ti-

Și 
to-

c. CHIRII*
sef lucrări, Institutul Agronomic 

București

a publicației Nunciul. Răspunsul Vienei, 
deși celelalte naționalități din Transilvania 
dispuneau de asemenea publicații încă de 
la 1783, a fost și de astă dată negativ.

Un aviz favorabil avea să se primească 
abia în 1837, cînd negustorul Rudolf Or- 
ghidian împreună cu scriitorul loan Barac 
au obținut autorizația de a edita, la Bra-

„Deșteaptă-te și 
„lățirea științelor și a cunoș- 

la toate 
Barițiu a izbutit să 

în jurul foilor sale pe toți

FOILE

TRANSIL

VANIEI
șov, Foaia Duminecii Redactată în con
diții nesatisfăcătoare, bazîndu-se în spe
cial pe traduceri făcute după periodicele 
germane și maghiare, „Foaia Duminecii" 
și-a încetat apariția în același an.

Meritul de a înființa primele ziare și 
reviste românești transilvănene, cu carac
ter național, aparține lui George Barițiu și 

tipografului Ioan Gbtt. Pentru a se putea 
orienta asupra gustului și cerințelor publi
ce aceștia editară mai întîi Foaia de săp- 
tămînă (3 iulie 1837), și apoi Foaia lite
rară (1 ianuarie 1838). Experiența făcută 
cu cele două foi le dete curajul de a în
ființa la 12 martie 1838 Gazeta de Tran
silvania (ziar politic), iar la 2 iulie, același 
an, să transforme „Foaia literară" în 
Foaia pentru minte, inimă și literatură.

Succesul ambelor publicații a fost de- 
săvîrșit.

Poporul român își are și el 
mitologia lui — și încă una 
bogată și frumoasă. Raportul 
dintre universal și național 
este, în linii mari, același ca 
la mai toate popoarele. Cu 
alte cuvinte, în toate mitolo
giile, deci și în cea româ
nească, există elemente co
mune, universale — datorite 
în bună parte faptului că 
structura spiritului omenesc, 
modul de gîndire, sînt ace
leași pe toate meridianele, cu 
deosebire în fazele similare 
de evoluție istorică. La această 
universalitate mai contribuie 
și faptul că mitologiile, fiind 
create într-o fază timpurie a 
dezvoltării popoarelor, apro
piată de înseși originile lor, 
stau în strînsă legătură cu 
marile culturi ale antichității, 
inclusiv religiile din această 
epocă. Pe de altă parte, spe
cificul național al fiecărui 
popor nu a întîrziat să-și 
pună pecetea și pe mitologia 
creată de el, producînd nu
anțe originale și o unitate în 
interpretarea fenomenelor na
turii, care corespunde pro
priei viziuni a lumii, a fiecărui 
ponor, felului său de a în
țelege Cosmosul și viața lui.

^★FOLCLOR

Urmărind, sub deviza 
tu române", 
tințelor și împărtășirea ideilor, 
clasele de oameni", - 
mobilizeze 
scriitorii și cărturarii transilvăneni, în frun
te cu Timotei Cipariu, Simion Bămuțiu, 
Vasile Pop, Ioan Maiorescu, loan Rusu, 
Andrei Mureșanu și să înceapă o energică 
acțiune pentru afirmarea limbii și a drep
turilor poporului român.

Alături de transilvăneni, la foile lui Ba- 
rițiu a colaborat și un însemnat număr 
de scriitori din Principate — I. Heliade 
Radulescu, G. Alexandrescu, C. A. Ro- 
setti, N. Bălcescu, D. Bolintineanu, C.

TEHNICĂ

Citeam, cu cîțiva ani în 
urmă, la Biblioteca Acade
miei, o istorie a artileriei, 
publicată in 1845 tn Franța 
de Reinaud și Fave. Deodată, 
cîteva rinduri, în care se 
comenta un manuscris latin 
de la Constantinopole, datină 
din 1395 sau 1396 (deci dina
inte de cucerirea acestuia de 
către otomani), îmi atraseră 
în mod deosebit atenția : 
„Este foarte probabil că în

AERONAUTICĂ

F 0 A E
z
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a explozivilor
in minerit

încă din faza primelor în
cercări de a realiza mult 
visata mașină de zburat, po
porul romăn se află alături 
de numai citeva popoare din 
cele mai civilizate, care au 
contribuit prin ingeniozita
tea și munca fiilor săi la 
nașterea și evoluția aero
nauticii.

ușoare ca 
nilor de
Traian Vuia. _____
nestrămutat în posibilitatea 
zborului cu o mașină mal 
grea decît aerul, problemă 
care l-a preocupat din fra
gedă copilărie și de ia care 
nu s-a abătut pînă la rezol
varea ei, cu toate că acei

aerul ți nu m&și- 
zburat, a fost 

El credea

aeroplanul biplan construit 
de ei, au reușit să efectueze 
primul zbor din lume cu o 
mașină mai grea decît aerul 
echipată cu un motor, în 
ziua de 17 decembrie 1903, 
dar aeroplanul lor era lansat 
în aer de un dispozitiv spe
cial de catapultare. ~ 
printr-un dispoz.tiv 
era legat de pămînt «1 
sistem frații IVright 
menținut pînă in anul 
cînd aflîndu-se in Paris șl 
văzind sistemul de decolare 
„VUIA" și al
Voisin, Farman și Blâriot, 
adoptă și ei acest sistem care 
apoi s-a generalizat.

Traiăn Vuia a construit ți 
zburat cu trei tipuri de 
aeroplane : „T. VUIA Nr. 1“. 
1-Zis și Nr. 2, mereu perfec
ționate, dar lipsit de mij
loacele financiare n-a mai 
putut continua. El a dat 
omenirii primul aeroplan 
monoplan și metoda lansării 
în aer prin rulare pe roți 
cu anvelope.
Ing. C. C. GHEORGHIU

Deci 
care 

acest 
l-au 

1910,

francezilor

Negruzzi, M. Kogălniceanu, V. Alecsan
dri — dîndu-se astfel o puternică expre
sie ideii de unitate și solidaritate națională.

Atît ca orientare politică cît și literară 
Gazeta de Transilvania și Foaia pentru 
minte, inimă și literatură au avut un pu
ternic caracter progresist, combătînd 
orinduirea feudală și împilarea națională 
și cultivînd literatura de inspirație patrio
tică, populară.

VASILE NETEA 
Doctor in istoria

material, fie prin culegeri 
proprii, fie din operele înain
tașilor săi, ca S. Florea Ma
rian sau ale contemporanilor, 
ca Artur Gorovei, Elena 
Sevastos, Rădulescu Codin 
ș.a. — dar a făcut și prima 
încercare de sistematizare a 
lui, într-o serie întreagă de 
volume : „Povestea lumii de 
demult", „Diavolul învrăjbi- 
tor al lumii", „Cerul și po
doabele lui", „Văzduhul", 
„Sfîrșitul lumii", „Dușmani și 
prieteni ai omului", „Como
rile". Interesant e faptul că 
de-abia la penultimul volum 
— „Dușmani și prieteni ai 
omului" — T. Pamfile ți-a 
dat seama că a construit de 
fapt o mitologie românească 
și și-a supraintitulat ca atare 
volumul acesta și pe cel ur
mător.

Sistematizarea încercată de 
T. Pamfile e însă pur tema
tică. Adică el adună în vo
lumele respective și în ca
pitolele lor textele folclorice

V
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Dunării" s-a 
utilizare a 

minerit. Am 
că era vorba 
zonă de ex-

regiunile situate între Unga
ria și gurile Dunării au 
învățat oamenii să utilizeze 
practic explozia prafului de 
pușcă. O împrejurare care 
întărește această presupune
re este aceea că în manu
scrisul nostru latin se găsește 
descrierea utilizării prafului 
de pușcă tn mine. Este deci 
demonstrat că această apli
cație a fost obținută in O- 
rient, poate cu o sută de ani, 
dar în mod cert cu mai mult 
de cincizeci de ani înainte 
de a fi utilizată tn Italia.

Deci undeva „între Unga
ria și gurile 
realizat prima 
explozivilor tn 
înțeles, firește, 
de tradiționala
ploatare minieră a Transilva
niei, bogată tn aur și fier.

Despre priceperea „valahi
lor" transilvăneni de a utili
za praful de pușcă tn mine 
au vorbit, în secolele urmă
toare, șî destui alți autori. 
Astfel, învățatul chimist 
Ioannes 
astfel Abrudul 
XVIII-lea.

„Toți valahii 
acești munți, 
sfredelesc, perforează și ne
mulțumiți de a găuri pămîn
tul și pietrele cu instrumen
tele lor de fier, dărîmă mun
ții, folosind atîta praf de 
pușcă, incit, după cum m-am 
convins, nu e minut pe ceas 
în care si nu se audă, mai 
puternic chiar decît în iad, 
tunetul și bubuitul produs 
de jur împrejur, de tăria 
pulberii".

învățatul 
Fridvalski, descria 

veacului al

lo cuină în 
îl zguduie,

I. M. ȘTEFAN

MOMENTUL VUIA
După ce engleznl George 

Cayley realizează in 1819 pri
mul aeromodel indicind 
principiul planorului șl 
enunță printr-o lucrare ele
mentele care vor constitui o 
mașină de zburat, francezul 
Alphonse Pânaud găsește le
gile care asigură echilibrul 
unei astfel de mașini și rea
lizează in 1871 un aeromodel 
cu elicea antrenată de cu
noscutul motor cu fire de 
cauciuc torsionate. In țara 
noastră, la Ormîndea, Ion 
Stoica inventează in anul 
1884 un aeromodel aviud 
același principiu constructiv 
ca și al lui Penaud dar avind 
două elici coaxiale și con- 
trarotative, sistem aplicat 
pentru prima dată în aero
nautică de el.

Expunînd acești primi pași 
ai omenirii care au dus înce
tul cu încetul la realizarea 
zborului mecanic, trebuie ză 
menționăm totodată — deși 
aparține unui alt domeniu — 
prioritatea țării noastre în 
ce privește principiul rache
tei cu mai multe trepte șl 
forma delta a cozii care ii 
asigură stabilitatea pe traec- 
torie, prioritate consemnată 
prin documentele găsite in 
arhiva muzeului Bruckenthal 
din Sibiu și care ne vorbesc 
de Conrad Hass, care încă 
în 1555 a preconizat acest 
sistem, a schițat forma lor 
șl le-a experimentat.

Acela dintre fiii poporului 
nostru care apare in arena 
luptei pentru < 
aerului atunci cînd 
tatea oamenilor de 
din timpul acela cit 
cialișrtil susțineau că 
va aparține aparatelor mal

cucerirea 
majori- 
știință 

și spe- 
viitorul

care erai cunoscători In ma
terie și deși se făcuseră stu
dii și experiențe cu aeromo- 
dole sare au zburat, susți
neau că rezolvarea acestei 
probleme este o utopie.

Vuis, iți realizează la Pa
ris nu numai aeroplanul, 
după modelul adus din pa
trie, ei și motorul aeropla
nului.

Ajutat financiar de prie
tenii săi din patrie, după • 
muncă asiduă și multe greu
tăți, Traian Vuia își reali
zează la Paris mașina 
zburat, ți după cîteva 
cercări făcute metodic, în 
ziua de 18 MARTIE 1906 . _ 
alizează primul zbor meca
nic din lume, efectuat numai 
prin mijloacele proprii de 
bord ale aeroplanului său.

Menționăm că frații Wright 
in America, după trei ani de 
experiență cu planorul și cu
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Mitologia românească a ră
mas o creație exclusivă a 
poporului. Deși a inspirat 
multe opere, mai ales literare, 
ea nu s-a concretizat integral 
și unitar, așa cum s-a întîm- 
plat cu mitologia grecilor an
tici în Iliada și Odiseea, în 
poemele lui Teocrit, Teosonia 
și Zile și nopți, în nordicele 
Edda și Saga etc. încercările 
românești de sinteză în acest 
domeniu sînt moderne și nu 
sînt opere de artă, ci de gîn
dire filozofică : O viziune ro
mânească a lumii, de subsem
natul, în 1941 și MITOLO
GIE ROMANEASCA de 
Marcel Olinescu, apărută pu
țin mai tîrziu.

Dar aceste sinteze nu ar fi 
fost posibile fără munca fol
cloriștilor de la începutul 
secolului nostru, care au adu
nat un uriaș material de cre
dințe, povestiri, legende, ba
lade etc., din care se contu
rează clar mitologia noastră 
populară. Cele mai mari me
rite în privința aceasta le are 
Tudor Pamfile (1883—1921). 
El nu numai că a adunat un 
imens și foarte semnificativ 

<--- --

referitoare la o anumită 
temă : crearea Universului și 
a Pămîntului, sfîrșitul lumii, 
originea oamenilor, a viețui
toarelor și plantelor de pe 
pămînt, a unor fenomene na
turale etc., indiferent dacă ele 
se potrivesc laolaltă sau se 
contrazic între ele. Rămînea 
de făcut travaliul ulterior : să 
se descifreze marile linii di
rectoare de gîndire, ale mi
tologiei populare românești și 
pe aceste linii să i se precizeze 
sensurile și să se selecteze 
material folcloric care con
cretizează aceste linii.

în acest fel se poate con
strui o mitologie românească, 
ca un tot armonic și clar, la 
înălțimea operelor de artă ale 
antichității, de care am vorbit. 
Sintezele pe care le-am men
ționat sînt opere de gîndire 
personală, și ca atare nu au 
epuizat problema. E de aștep
tat și marele scriitor, care să 
închege într-o operă de artă 
bogăția de idei și imagini a 
acestui fascinant tezaur fol
cloric românesc.
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PSIHOLOGIE

Un ctitor:

unui I
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determinări. Psihologia se ocu
pă îndeosebi de momentul su
biectiv din lanțul determinis
mului universal, dar nu reușeș
te să fie științifică decît în mă
sura în care-și găsește puncte 
de sprijin obiective Rădulescu- 
Motru acordă o mare atenție 
metodelor de cercetare și diag
nostic. El a fondat laboratoare 
și a sprijinit introducerea și 
răspîndirea testelor Discuțiile 
în jurul teoriilor lui privind 
„personalismul energetic" și vo
cația rămîn deschise. Dincolo 
de aceste originale puncte de 
vedere filozofico-psihologice, se 
vădește însă încrederea fermă 
a lui Motru în posibilitățile psi
hologiei de a descoperi aptitu
dinile individului și a-1 orienta 
profesional, în modul cel mai 
eficient. Cursul de psihologie al 
lui Rădulescu-Motru, apărut pri-

MUZICĂ
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C. RĂDULESCU-MOTRU
S-a împlinit un secol de la 

nașterea marelui învățat. A fost 
președinte al Academiei Româ
ne. Preocupările lui au fost en
ciclopedice, extinzîndu-se asu
pra filozofiei, teoriei culturii, 
sociologiei, moralei, pedagogiei, 
în principal, Rădulescu-Motru a 
fost însă psiholog, așa cum fu
sese și magistrul său, Wilhelm 
Wundt, cel ce a înființat pentru 
prima dată în lume, un labora
tor de psihologie experimentală.

Rădulescu-Motru a introdus 
în 1900. la Universitatea din 
București, un curs de psihologie 
și apoi a condus și dezvoltat 
timp de aproape jumătate de 
secol, catedra de psihologie de 
la Universitatea bucureșteană.

Personalitate complexă, cu o 
vădită vocație filozofică, Rădu
lescu-Motru a făcut totuși efor
turi impresionante pentru a 
edifica psihologia ea o știință 
pozitivă și experimentală, după 
modelul științelor naturii. Apare 
aici o dublă ipostază a activi
tății ful Rădulescu-Motru, pe 
de-o parte nwnarpaae iucurai»

uni pe cărările întortocheate ale 
metafizicii, pe de alta, lucrări 
psihologice ferite cu grijă de 
orice infiltrație speculativă.

în psihologie — așa cum ară
ta Mihai Ralea, la încetarea din 
viață a lui Rădulescu-Motru — 
acesta a fost un scientist. El a 
respins pretențiile curentelor 
filozofice de a-și supune psiho
logi». întrucît se întemeiază pe 
fapte, ține seama de baza fizio
logică și determinarea socială 
— psihologia dispune de auto
nomie. încă din 1898, în Pro
blemele psihologiei, Rădulescu- 
Motru căuta să introducă feno
menele psihice sub imperiul 
determinismului biologic și so
cial, ceea ce-1 obliga să se situ
eze pe poziții materialiste. Pen
tru a înlătura ideea de llber-ar- 
bitru din înțelegerea conștiinței, 
Motru arată că psihicul se află 
la Întretăierea mai multor feluri 
d« legi și că individul „este o 
infimă părticică a unei totali
tăți mai vaste : societatea*. Sin
tezei* sufletești reprezintă e- 
taetul ultim al unor multipla

ma dată în țară într-o formă 
care ar justifica și titulatura de 
tratat, reprezintă o viguroasă 
sinteză și sistematizare de nivel 
mondial a cunoștințelor de psi
hologie ale epocii. A fost cea 
mai răspînditâ carte de psiho
logie din perioada interbelică.

Rădulescu-Motru a fost nu 
numai un savant, ci și un gene
ros profesor. El a lăsat nu nu
mai cîteva sute de lucrări, dar 
și foarte mulți discipoli. Apoi, 
scientismul lui Rădulescu-Mo
tru nu s-a resorbit în epoca pe 
care a dominat-o. Multe din 
ideile și analizele lui își men
țin actualitatea. Nu mă îndoiesc 
de faptul că o antologie de tex
te din lucrările de psihologie 
semnată de Rădulescu-Motru 
ne-ar folosi. Prin aceasta s-ar 
înnoda continuitatea și totoda
tă s-ar exprima omagiul față de 
cel mai important înaintaș ți 
fondator al psihologiei româ
nești din zilele noastre.

Conf. nniv. dr.
PAU1 POPESCU-NEVRAWU
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„A fi amicul celor ce prin 
muncă onestă iți petrec zilele-n 
lumea asta mare ca să lase pos
terității obolul activității lor in
telectuale si morale este idealul 
spre care am îndreptat pașii 
mei".

Animat de un asemenea crez 
artistic, Gavriil Musicescu a în
scris în ultimele decenii ale 
veacului trecut una din cele 
mai remarcabile pagini din is
toria artei naționale.

Muzician de înaltă pregătire, 
dirijor și organizator de talent 
al uneia dintre cele mai impu
nătoare formații corale care au 
ființat pe pămîntul României
— corul Metropolitan din Iași,
— unul dintre primii muzicologi 
care au pătruns in esența co
morilor folclorului românesc, 
excelent pedagog muzician, Ga
vriil Musicescu a desfășurat pe 
cele mai diverse planuri, o 
adîncă operă de creație, de 
promovare a valorilor artistice 
românești, de educație muzicală. 
(„Valorosul și energicul direc
tor al Conservatorului din Iași, 
culegătorul pios și entuziast al 
cîntecelor naționale, izvoditoa- 
rele simțirii poporului — orga
nizatorul inimitabil al neîntre
cutului cor Metropolitan — 
scria în 1903 marele istoric Xe- 
nopol — Gavriil Musicescu, a 
fost o personalitate marcantă 
în mișcarea culturii noastre 
contemporane. Memoria sa va 
trăi veșnic în istoria dezvoltării 
artei muzicale la români").

Din multilaterala activitate a 
compozitorului ieșan, „fișa" 
noastră — care încearcă să di
mensioneze contururile momen
tului Musicescu — se oprește 
asupra unei singure laturi a ae-

tivității sale componistice : sui
ta de cîntece patriotice.

Pe bună dreptate s-a spus că 
prin ciclul de cîntece patriotice, 
Musicescu este primul compozi
tor romăn care abordează cu 
maximă seriozitate artistică sfe
ra cîntecului de masă, conce- 
pîndu-l într-o amplă viziune.

Prin conținutul lor, cîntecele 
lui Musicescu reprezintă un elo
giu adus libertății, subliniind 
înainte de toate semnificația 
războiului de independență.

Prin cîntecele sale, Musicescu

un înaripat „marș eroic" intitu
lat „Arme, arme". Peste citeva 
luni, sub titlul „Fiii României", 
marșul se va cînta la reprezen
tațiile de gală în cinstea căderii 
Plevnei. SoldațilOr români le 
mai închină cîntecele „Moartea 
vitează" și „Oșteanul romăn", 
ce tălmăcesc versuri populare.

O remarcabili autenticitate 
artistică o demonstrează „Hora 
de la Plevna" pe versuri de V. 
Alecsandri, „Stejarul și conul" 
pe versuri populare, „Ca Un

„Cîntecele patriotice'1

ale lui Musicescu

a fost prezent în toate manifes
tările patriotice și culturale ale 
țării. In septembrie 1377, cu 
prilejul marii întruniri de la 
Universitatea din iași, compune

glob de aur" pe versuri de Bo- 
lintineanu.

Monumentală este piesa co
rală „Cu tărie înainte" scrișă 
în 1885 cu prilejul jubileului de 
jumătate de veac al Academiei 
Naționale din Iași. In 1883, cu 
prilejul inaugurării statuii lui 
Ștefan cel Mare, Musicescu scrie 
„Cîntecul lui Ștefan cel Mare" 
reluat și amplificat în zilele 
noastre de compozitorul Gh. 
Dumitrescu în opera „loan Vodă 
cel Cumplit".

„Ca artist-cetățean — scria 
prof. G. Breazul, autorul uneia 
din cele mai importante lucrări 
închinate compozitorului ieșean 
— Musicescu a stat totdeauna 
în largul vieții obștești, căutînd 
necontenit să înțeleagă spiritul 
timpului în care trăia și să con
tribuie cu arta sa, la trezirea 
conștiinței poporului, la lumina
rea și susținerea lui în lupta 
pentru dreptate și progres so
cial, la bucuria izbtnzilor sale".

IOSIF SAVA



MtUe da spectatori care au 
privit, din tribunele stadionului 
Giuleătt, duminică dimineața, 
meciul de fotbal dintre Rapid 
*1 Universitatea Cluj, an con
statat cu surprindere că antre
norul studenților clujeni lip
sește de pe banca cu rezerve și 
că echipa se prezintă ca o or
chestră fără dirijor. A fost în
vinsă de altfel cu 3—0. Chiar 
in pauză am dezlegat enigma : 
antrenorul Teașcă nu mai este 
de sîmbătă la cirma lui „U". El 
refuză să mai antreneze echipa 
clujeană pe motiv că, in lipsa 
lui de la Cluj — de cîteva zile 
se afla cu echipa la Predeal 
pentru pregătiri — secția de 
fotbal și conducerea clubului au 
dat dezlegarea pentru transfer, 
jucătorilor Solomon și Ivansuc 
la echipa Industria Sîrmei din 
Cîmpia Turzii, deși aceștia fu
seseră suspendați, primul pe un 
an, al doilea pe doi ani, din 
viața sportivă, de către aceeași 
secție și același club.

Nu ne propunem să analizăm 
nici justețea hotărîrii antreno
rului Teașcă de a demisiona,

ne este scumpă tuturor : redre
sarea fotbalului. Și nu fără mo
tive : Solomon pentru beții re
petate, pentru comportarea sa 
imorală acceptată tacit ani in 
șir, iar Ivansuc pentru aceleași 
„deprinderi alcoolice” și pentru 
spiritul lui refractar, anarhist, 
indlscipllnat, tendință de parve
nitism și lipsă de pasiune, de 
dăruire față de echipă, club și 
chiar fotbal.

O dată dat mandatul in adopta
rea unor măsuri, a unor hotă- 
rîrl se presupune că in judeca
rea lor a fost realizat un perfect 
echilibru între adevăr, con
știință și responsabilitatea celor 
ce au decis. A abdica de la ele, 
a le 
rire 
fața 
a-ți 
a-ți 
a decide. Efectul renunțării are 
repercusiuni și mai grave, prin 
faptul că seamănă neîncredere, 
stimulează indisciplina, duce la 
atrofierea spiritului combativi
tății. Și aceștia sînt, se știe, cei 
mai vajnici dușmani ai perfor-

anula, a renunța la o hotă- 
înseamnă a te dezice in 
opiniei publice, înseamnă 
atribui singur votul de blam, 
mărturisi incapacitatea de

VISUL DE PESTE
NOAPTE
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MARE-I GRĂDINA... I INFORMAȚII

Din Grenoble, Fănuș Neagu transmite:

Solidari cu lupta eroică 
a poporului vietnamez

cetățeni ai orn
au luat parte

gen 
de

nici pe cea a suspendării inițiale 
a celor doi jucători. Ni se pare 
ciudat în această istorie reveni
rea, peste noapte, asupra unei 
hotăriri odată luată, cu care 
toată lumea a fost de acord, 
lipsa consecvenței și fermității 
în asemenea cazuri care produc, 
și e normal dacă se intimplă 
așa ceva, mult rău fotbalului. 
Acest balans, acest joc dubiu, 
care stimulează răul in loc să-l 
cauterizeze, iată ce izbește și 
provoacă nedumeriri. Și dacă 
în fotbal ar fi acesta un caz 
singular, nu ne-am fi oprit asu
pra lui.

Căci, dincolo de hotărîrea 
promptă a unui antrenor, se 
dezvăluie niște realități, niște 
practici în afara oricăror reguli 
de responsabilitate. Metodele de 
felul celei amintite, revenirile 
peste noapte se transformă In 
imbatabile argumente ce con
firmă carențele climatului de 
muncă, tendința de a anula și 
infirma deciziile menite să întro
neze disciplina, ordinea, imixti
unea nedorită și nefolositoare. 
Atestarea afirmațiilor noastre o 
confirmă și cazul relatat. Jucă
torii Solomon și Ivansuc, pre- 
zenți în rubricile ziarelor atit de 
des pentru abaterile lor, 
au fost, suspendați pentru a în
sănătoși atmosfera de muncă din 
acest club, pentru înstăpînirea 
spiritului de disciplină și res
ponsabilitate într-o cauză care

manței sportive, ai creșterii va
lorii. Să nu cunoască aceste lu
cruri conducătorii secției și ai 
clubului Universității din Cluj ? 
Cui folosesc incertitudinile unor 
hotărîri, 
reveniri 
ca după

compromiterea lor prin 
adoptate peste noapte, 
un vis cețos.

V. CĂBULEA
P. s.
leri. antrenorul CONSTAN

TIN TEAȘCĂ ne-a pus la dis
poziție următoarea telegramă:

„Jucătorii aflați ' 
deal vă roagă 
rent de hotărîrea 
lua să vă întoarceți măcar pen
tru cîteva ore în mijlocul lor. 
Nu ne perturbați pentru că și 
noi simțim aceeași amărăciune 
în situația creată. Credem că 
timpul petrecut împreună ne 
îndreptățește să lansăm acest 
călduros apel însoțit de puter
nicele sentimente ce ne leagă. 
Ajutați-ne în realizarea dorin
ței noastre. Vă așteptăm cu 
drag. Lotul Universității Cluj'

Comentariile socotim că nu-și 
mai au rostul.

Totuși, cu ce inimă a primit 
Teașcă. emoționantul mesaj ?

— Rîndurile 
le consider ca 
frumos capital

ca
ce

la Pre- 
indife- 
o veți

discipolilor mei 
fiind cel mai 

_____ ___r__ moral și etic. 
Au fost câștigați pentru fotbal 
20 de jucători. Băieților, fireș
te, le-am răspuns. Dar... atit. 
O dată o hotărîre luată...

/(Urmare din vagina I)
adus autorului „Vieții lui 
Henri Brullard" este 6 expo
ziție ce conține fotografii, 
manuscrise, scrisori etc. S-ar 
părea că asemenea manifes
tări mențin echilibrul prin 
tradiție și inovația modernă 
survenită nu numai în artă 
dar și în organizarea fastu
oasă a jacurilor sportive.

In această privință,' noua 
casă de cultură este mai pu
țin conservatoare decît s-ar 
crede. „Piesa" nr. 1 a aces
teia o constituie cea de a 
treia sală de teatru cu 
5—600 de locuri supranumi
tă „sala mobilă" (remarcați, 
nu scena, ci sala). Dacă 
ne-am închipui această sală 
ca pe un ou turtit la. un ca
păt (ne permitem să ne fo
losim de plastica imagine a 
lui Michel Butor) ea ar avea 
următoarea configurație:

In partea care reprezintă 
gS‘ mușul oului sînt plasați 
spectatorii. Scena este albu
șul oului. Ea are două inele 
circulare care se învîrtesc cu

9 km pe secundă. In același 
timp, în conformitate cu in
tențiile regiei și platoul cen
tral unde sînt situați specta
torii se poate învîrti. La vîr- 
ful „oului" se află scena 
fixă. O altă curiozitate a a- 
cestei săli o constituie plafo-

nr.

nul. El este construit dintr-un 
grătar pe care se poate mer
ge, înconjurată de o pasarelă 
circulari unde, suspendată, 
se află un fel de nacelă. A- 
eeasta este cabina regiei, 
eare are permanent sub ochi, 
întregul spectacol. (Scena și 
spectatorii la un loc). Dacă

Presa franceză, eare a făcut 
din Killy un erou național, a 
deschis azi robinetele cu super
lative pentru Marielle Goitschel. 
Toate articolele gazetarilor de 
aici, respiră o frenezie 
beatles. Și în toate, la loc
cinste reclama : sufletul comerțu
lui.

Casele furnizoare de echipa
ment se întrec să anunțe prin 
acești băieți simpatici, care sînt 
gazetarii, tipul de hanorac sau 
pantaloni pe care-1 poartă cos- 
monauții schiului, iar schiorii 
se grăbesc (tot din cumsecădenie 
și ei) să anunțe meseriile pe care 
le vor îmbrățișa în viitor. Unii 
supercampioni, vrăjiți de sumele 
cu totul demențiale pe care le 
pot cîștiga în turnee prin Statele 
Unite, vor trece, desigur, la pro
fesionism — cei mulți, cei mulți 
și nenorocoși o să vîndă discuri, 
o să deschidă prăvălii, agenții de 
voiaj și mai ales hoteluri. Un el
vețian, vizitiu ca și Willy Favre, 
a declarat că va intra furtunos în 
comerțul cu papagali. „Taică- 
miu, vinde păsări domestice cu 
gîtul gata răsucit. Eu m-am rafi
nat”. Singura Marielle nu știe ce 
va face. „Sînt a ti tea lucruri fru
moase în viață, voi vedea ce va 
fi".

Toini Gustafsson, învățătoarea 
din Suedia, posesoare a unui co
lier pe care strălucesc două me
dalii de aur, va fi declarată cetă
țean de onoare a orașului în care 
s-a născut.

Admiratorii ei de la Grenoble 
— doamne da mulți sînt 1 —

urcă zilnic spre Autrans ca să o 
vadă înotînd, Împreună cu alți 
schiori din nordul continentului, 
în piscina neacoperită, plină ochi 
cu apă amestecată cu bulgări de 
gheață. Toini va încerca vineri 
să cîștige și a treia medalie. Vă 
rog să țineți pumnii strînși, Toini 
este o frumusețe care-ți fură 
mințile.

Cursul poeziei și al artelor m 
menține la un nivel de mare ți
nută. Manuscrise ale poeților ce
lebri, împrumutate din mari bi- 

ablioteci, sînt expuse într-o sală

casei de cultură, păzită în 
manență de o gardă de polițiști. 
Serile de teatru se termină de 
fiecare dată cu aplauze imperia
le (muzica concretă și electronică 
nu s-au bucurat de totala ade
ziune a publicului), iar în expo
zițiile de pictură și grafică au in
trat pînă acum peste 40 000 de 
persoane. Și dacă ne gîndim că 
prin Grenoble an trecut 410 000 
de vizitatori într-o săptămînă, ci

a.c
fra este destul de grăitoare. Co- * 
lecționarii de timbre, de vederi • 
sau — nu vă apucați cu mîinile • 
de cap — de cozi de iepure, • 
(mare-i grădina lui dumnezeu) e 
mișună pe străzi și te trag de 
mânecă să le faci plăcerea de a 
le admira comorile. Țin să vă 
spun că m-am împrietenit la 
toartă, cu un posesor al unei co
lecții de capcane. Și în cnrtnd 
voi fi uns cu toate alifiile.

Seara, în localurile de dans, 
fetele apar în rochii de hîrtie, 
confecționate de pictorii din 
Paris. în așteptarea ceasului glo
rios, își cîștigă pîinja de toate 
zilele, lucrînd pe lîngă marile 
magazine. Foarte odihnitor să 
stai și să privești aceste carna
valuri în miniatură : totul în jur 
este o șoaptă colorată.

Ieri, în satul olimpie, a sosit 
o telegramă adresată unui con
curent francez, care nu a izbutit • 
să se claseze la nici o probă în • 
primele cinci locuri. „Lasă joaca, • 
nu este de tine și vino acasă să • 
te apuci de treabă. Sper să nu mă • administrative și ale comisiei ju- 
faei să cheltuiesc bani cu • a • 
doua telegramă. Tata”. (Bine ar • 
fi să urmeze și alți părinți pilda • 
acestui bătrîn cu capul pe umeri). *

Festivalul filmului sportiv de * 
scurt metraj, desfășurat pe par- * 
curs de trei zile, s-a încheiat. * 
Premiul de onoare : filmul „Vive * 
le Tour". Franța continuă seria 
loviturilor în plin.

Noi... Noi ne pregătim pentru * 
Japonia. Păi ce, să stăm cu mii- 
nile în sin ? I

adăugim că pe grilajul pla
fonului sînt plasate reflec
toarele aparatului acustic, 
trapezele, putem realiza in
tenția celor care au conceput 
acest teatru : toate acestea 
string ca un cordon de efecte 
directe atenția spectatorilor

— se pune mare preț pe 
stereofonie și stereoscopie
— s-ar putea traduce mai 
ponderat decît în ambițiile 
altminteri firești ale reali
zatorilor acestei case nu prin 
abolirea lor de fapt, ci, dim
potrivă, prin întărirea iluzi-

Festivitate de premiere pe Stadionul de gheață din Greno
ble. Pe podium, medaliatele probei de patinaj viteză 3000 m t 
Kaija Mustonen (argint), Johanna Schut (aur) și Cristina 

Kaiser (bronz).

TEATRE

Ion Creangă — TOATE PÎN- 
ZELE SUS ora 9,30 ; Teatrul Țăndărică — ILEANA SÎN- 
ZIANA ora 17.

JOI 15 FEB. 1968Opera Română — PRINȚ Șl 
CERȘETOR ora 19.30 ; Opereta 
— SECRETUL LUI MARCO 
POLO ora 19,30 ; Teatrul Național sala Comedia — RE
GINA DE NAVARA ora 19,30 ; Sala Studio — CASTI- 
LIANA ora 19.30 ; Teatrul de Comedie — OPINIA PUBLICA ora 20 ; Teatrul Lucia Sturdza Bulandra sala Schitu Măgu- reanu — LIVADA CU VIȘINI ora 20 ; Sala Studio — COME
DIE PE ÎNTUNERIC ora 20 ; Teatru] Mic — TANGO ora 20 ; Teatru] C. I. Nottara Sala Magheru — LOVITURA ora 19 30 ; Sala Studio — VIZIUNI 
FLAMANDE ora 20 ; Teatrul 3arbu Delavrancea — HOȚII ora 19,30 ; Teatrul Evreiesc de Stat — AMINTIRI DE REVE
LION LA TES ora 20 ; Teatrul

în perioada 12—14 februarie 
a.c„ tovarășul Bedrich Baroch. 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Ceho
slovac (C.S.M.), a efectuat o vi
zită de prietenie în țara noastră, 
la invitația C.C. al U.T.C.

în ziua de 13 februarie
oaspetele a fost primit de tova
rășul Ion Iliescu, prim secretai 
al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele de tineret. La 
primire a participat, de aseme
nea, tovarășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C. Cu a- 
cest prilej a avut loc o informare 
reciprocă cu privire Ia activitatea 
și preocupările actuale ale celor 
două organizații și s-a realizat 
un schimb de păreri asupra dez
voltării relațiilor de prietenie fră
țească și colaborare dintre 
U.T.C. și C.S.M., precum și asu
pra unor probleme ale mișcării 
internaționale de 
denți. Întîlnirea 
într-o atmosferă
șească.

tineret și stu- 
s-a desfășurat 
caldă, tovără-

*
In zilele de 13 

1968 la Palatul Marii 
Naționale au avut loc 
comune de lucru ale

li 14 februarie 
Adunări 
ședințe 

comisiei

ridice, prezidate de prof. univ. 
Traian Ionajcu, președintele co
misiei juridice.

Numeroși 
șului Iași 
miercuri după-amiază la Casa de 
cultură a tineretului la un miting 
consacrat solidarității cu lupta 
eroicului popor vietnamez. Au 
participat, de asemenea, studenți 
vietnamezi care învață in centrul 
universitar lași.

Mitingul a fost deschis de a- 
cad. Iuliu Nițulescu, membru al 
Comitetului național pentru apă
rarea păcii.

Luînd cuvîntul, Vlad Stănes- 
cu, vicepreședinte al Sfatulu1 
popular orășenesc Iași a arătat 
că cetățenii orașului Iași, ală
turi de întregul popor, condam
nând în mod categoric războiul 
dus de imperialiștii americani în 
Vietnam, cer cu fermitate ca 
S.U.A. să pună capăt agresiunii 
în Vietnam, să înceteze bombar
damentele asupra R. D. Vietnam 
— stat socialist, independent si 
suveran — să-și retragă trupele 
sale și ale sateliților săi din Viet
namul de Sud, să fie recunoscut 
Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, singurul 
reprezentant autentic al popu
lației sud-vietnameze.

A luat apoi cuvîntul Ho Tu 
Truc, secretar al Ambasadei 
R. D. Vietnam la București, care 
a spus printre altele : Acest mi
ting de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez împotriva

agresorilor americani are loc în- 
tr-un moment în care lupta 
poporului vietnamez pentru apă
rarea ființei sale naționale, a in
dependenței și libertății, a căpă
tat o deosebită amploare repur- 
tînd mari victorii. In prezent, 
se desfășoară atacuri violente la 
Saigon și în principalele orașe 
din Vietnamul de Sud. Aceste 
victorii, care provoacă neliniște 
la Washington, reflectă elocvent 
forța și posibilitățile organizato
rice și militare ale Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de Sud. In Vietnamul de 
Nord, deși guvernul S.U.A. in
tensifici războiul de distrugere, 
bombardînd zi și noapte zone 
cu populație densă, poporul nos
tru, sub cunducerea Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
lucrează și luptă, obținînd suc
cese mari pe toate fronturile 
Toate acestea dovedesc încăodată 
ci poporul vietnamez — din nord 
și sud — este ferm hotirît să 
ducă lupta pini la capăt, pînă 
la victoria finală.

Participanții la miting au a- 
doptat o moțiune de solidaritate 
cu lupta eroică a poporului viet
namez, de protest împotriva a- 
gresiunii imperialismului ameri
can și a acoliților săi pe pămîn- 
tul Vietnamului.

(Agerpres)

commm miiLOR
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din eele 668 lucrări, 211 au avut 
durata de 
an, iar în 
durata de 
24 luni, 
prelungite 
tiții în lucrări 
pot avea decît 
pentru economie, 
contribuind și faptul că o serie 
de titulari de investiții, în loc 
de a analiza temeinic repartiza
rea fondurilor pentru a obține o 
concentrare maximă a lor, alu
necă pe panta unei griji exage
rate pentru asigurarea de noi 
fonduri în viitor, atacînd conti
nuu alte lucrări, fărămițînd fon
durile și în cele din urmă solici- 
tînd resurse suplimentare în ve-

execuție de peste un 
cadrul acestora 99 cu 
16 luni și 51 de peste 
Asemenea imobilizări 
a fondurilor de inves- 

neterminate nn 
efecte negative 

La aceasta,

derea continuării lucrărilor în
cepute. Ca urmare, numărul șan
tierelor în execuție simultană în 
loc să scadă, pentru a se asi
gura o concentrare a resurselor 
în primul rînd la lucrările neter
minate și cu termene de punere 
în funcțiune în anul de plan, se 
remarcă o creștere a numărului 
acestora și mărirea duratei de 
lucru. In aceste condiții ne pu
nem întrebarea : poate un con
structor să se organizeze în mod 
rațional pentru a face față răs- 
pîndirii simultane pe un număr 
mare de șantiere ? Desigut că 
nu. Pe de altă parte forța de 
muncă și cadrele de specialitate 
sînt răspîndite pe multe șan 
tiere ceea ce, firește, duce la 
folosirea lor cu eficiență scăzută

Pentru lichidarea practicii u- 
nor titulari și constructori de tă-

răgănare # execuției unor lu
crări de valori mici pe mai mulți 
ani și în scopul concentrării fon
durilor, în așa fel ca în primul 
rînd să se pună în funcțiune 
obiectivele la termenele planifi
cate și cu respectarea duratelor 
normate de execuție, în anul 
196S s-au prevăzut unele mă
suri importante. Printre acestea 
trebuie subliniată în mod deose
bit aceea referitoare la reducerea 
prin plan a unui număr de 100 
șantiere noi în condițiile în care 
volumul investițiilor a crescut. 
Aceasta va duce la grăbirea pu
nerii în funcțiune a obiectivelor 
planificate și creșterea eficien
ței investițiilor. De asemenea, în 
noile condiții titularii de inves
tiții și constructorii sînt obligați 
să asigure o repartizare judi
cioasă a execuției lucrărilor în ve
derea realizării acestora în ter
men de cel mult 12 luni de la 
data începerii lor. în acest scop, 
vor trebui asigurate cu prioritate 
mijloacele necesare executării în 
termene cit mai scurte a lucrări
lor în continuare. Organele băn
cii au primit dreptul, de a nu 
admite deschiderea finanțării lu
crărilor din categoriile la care 
prin graficele de execuție întoc
mite de titulari împreună cu 
constructorii se prevede depăși
rea acestui termen în mod ne
justificat. Pentru eliminarea de
ficiențelor semnalate se impune 
ca acum, la începutul anului să 
se acorde atenție deosebită concen
trării fondurilor de investiții, a- 
sigurării de măsuri pentru scur
tarea duratei de execuție. Este, 
de asemenea, necesar ca titularii 
de investiții și constructorii să 
facă un inventar cuprinzător al 
tuturor lucrărilor rămase de exe
cutat. în funcție de acestea să 
acorde fondurile corespunzătoare 
pentru terminarea și darea lor 
In folosință.

Desigur, cele cîteva aspecte 
arătate schițează numai tn parte 
aspectele pozitive oe vor putea 
fi obținute prin concentrarea 
fondurilor de investiții și scur
tarea duratei de execuție a lu
crărilor. Realizarea acestor mă
suri depinde de răspunderea eu 
care se va acționa pentru iden
tificarea și punerea tn valoare a 
marilor rezerve eare există tn 
domeniul investițiilor, contribu
ind la darea tn funcțiune la ter
menele planificate a tuturor o- 
biectivelor prevăzute In planul 
pe 1968.

să pregătească ceva special 
pentru inaugurarea sălii mo
bile, și-a revizuit un „studiu 
stereofonic" anunțind că 
„piesa" lui aduce pe scenă 
(în sală) cascada Niagara. 
Textul piesei devine adju
vant al unui adevărat uni
vers sonor acvatic. Apoi se 
face auzit sub toate formele, 
de la bătaia ploii în geam, 
pînă la jetul de robinet. A- 
șadar, 'un s6i de colaj de 
sunete, un peisaj de zgomote 
foarte „lucrate", sunete mu
zicale, arii, cîntece, zgomote 
de mașină, vuietul căderilor 
de apă din care ambiția au
torului — și a realizatorilor 
— este de a constitui o „lu
me” sonori cu viața sa pro
prie.

Aceasta poate fi — și de
sigur că este — o ambiție 
vană, lipsită de un autentic 
substrat artistic. Dacă ideia 
abolirii convențiilor nu a ră
mas doar o frumoasă teorie, 
ci a trecut pragul interpretă
rii ei teatrale, după o vizi
une funcțională riguroasă, 
nu este mai puțin ade-ărat 
că ambiția de care vorbeam 
pare a fi ea însăși o frumoa
să dar falsă teorie care nu 
văd cum ea, se va întrupa 
într-o viziune la rîndul său 
funcționali, eficace, umani. 
Este insă de admirat și, poa
te, de reținut faptul că vizi
unile insolite (care sigur pot 
părea și excentrice, pot pro
duce stupoare etc) nu . se 
sfiesc să sfideze convențiile 
peste care se pare ci nu se 
poate trece.

Butor însuși este evaziv tn 
a-și închipui ce va ieși din 
toată această aventuri tea
trală. De un lucru însă este 
convins, anume că o aseme
nea sală de teatru, nu are ce 
face eu decorul naturalist, 
realist, în sensul impropriu 
al cuvîntului. In această sa
lă — adaugă el — nu va fi 
nici o cameră de culcare, și 
nici un mic cabinet Louis 
XV !

AȚI CITIT „MICUL PRINȚ1?

C. STĂNESCU

„In 
din

din 
De- 
este 
este 
fru-

nu este nici 
schimbările 

vedere" 
specta-

care 
face 
din

o-

(Urmare din vagina

care te găsesc tn centrul 
spectacolului. Nici o reacție 
personală nu este liberă, dar 
în același timp este o deplini 
libertate a spectatorului de 
a intra (de a avea iluzia) tn 
foc. (Pentru textele clasice 
va fi folosită scena fixă din 
fund și tn acest caz cele două 
scene circulare devin locul 
de trecere).

Mobilitatea totală a spațiu
lui scenic urmărește așadar 
degajarea spectatorului 
poziția sa tradițională, 
sigur, ideea aceasta nu 
de loc inedită, inedit 
însă faptul că dintr-o 
moașă teorie, ea face prima 
tentativă de a deveni eficace, 
palpabilă. Nou 
faptul că toate 
de decor se fac 
devenind parte 
col.

Noul este 
rizat

earacte- 
funcțional 

artificiu 
aceasta 

parte 
spectacol. (Pe scenele 
bișnuite schimbarea decoru
lui la vedere este un artifi
ciu gratuit, produce crispare 
— semnalul întreruperii 
„jocului").

Ideia abolirii convențiilor

tnsd
cn adevăr 

acestui i 
data

adevărat
(Pe

ei pe baza unei convenții din 
ce în ce mai funcționale.

Mobilitatea este efectul tu
turor convențiilor încleștate 
de „nacela" regiei, care pla
nează asupra tuturor ca un 
adevărat dumnezeu al tea
trului. (Îmi imaginez panica 
autorilor de teatru, dar ei 
pot fi liniștiți pentru ci pie
sele lor se vor juca în con
tinuare pe „scenele fixe").

Din centrul sălii, specta
torul poate ajunge pe cele 
două inele circulare, tn lo
cul lor trecînd actorii. Schim
barea de locuri — nu numai 
simbolic, ei efectiv — este 
desigur, un artificiu funcțio
nal. In această sacrificare a 
tuturor elementelor fixe, lu
mina joacă un rol de aseme
nea principal. Ea poate fi fo
losită pentru modificarea să
lii pînă chiar la suprimarea ei 
(iluzia dispariției rapoartelor 
adverse, ca între doi parte
neri, dintre spectatori și ac
tori) sau formînd noi struc
turi spațiale (cei care au 
conceput sala vorbesc despre 
o „arhitectură a vidului") va
rierea dimensiunilor avînd 
posibilități nelimitate. Nu 
mai puțin important este su
netul. Michel Butor, rugat

I)
opt și tăticul nu mi-a sem
nat. De atunci nu iau 
zece pe linie.

— Ei, ce zici de asta ? 
m-a întrebat tatăl, satisfi 
cut.

Îmi imaginam deja 
cite sacrificii obține 
aceste serii de zece, 
gindeam că uneori nu 
poate cu adevărat de 
— e doar atit de omenesc 
să fie așa ! Și parcă o ve
deam incepind să pltngă 
să-l roage pe învățător să 
nu-i pună nouă pentru că 
„nu-i semnează tăticul". 
Fiindcă, cum am aflat cu 
totul intimplător, fata fu
sese expusă și la un ase
menea gest de către exi
gența exagerată a părinte
lui. N-am spus insd nimic 
din toate astea. Am ridicat 
din umeri.

Ar fi trebuit, poate, să 
te întreb de atunci ce note 
ai avut dumneata la vîrsta 
de astăzi a fetiței. Te în
treb acum pentru că te cu
nosc de mult și pot presu
pune răspunsul:

— La tir.sta ei eu învă
țam nu la masă, ci pe ge
nunchi, într-o cameră tn 
care stăteam șase frați. A 
trebuit să plec acasă ca să 
nu rămîn cu cele patru 
clase. Eu am trăit alte 
muri...

— Și ăsta e singurul 
tiv ?

— Sigur că da ! Ea 
acum toate condițiile : 
partament confortabil, căr
țile — gratuit...

— E singură la părinți...

decît

eu 
fata 
Mă 
știe 

zece

vre-

mo-

are 
a-

(orele 14,45;
18,30 desene

(orele 12; 
Pentru copii

11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21).

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV 
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,45; 19; 21,15), 
București (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21).

VALETUL DE PICA
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20.45).

MOARTEA DUPĂ CORTINA 
rulează la Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

ÎNNORARE TRECĂTOARE 
rulează la Victoria (orele
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30).

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

rulează la Lumina (orele 9— 
15.45; în continuare 18,15; 
20,45).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Union
16,30; 20,30 ; ora 
animate).

TOM JONES 
rulează la Doina
15,30; 18; 20,30. 
orele 9—10—11).

DE TREI ORI BUCUREȘTI
rulează la Feroviar (orele 9;

11,15; 13,30; 16; 18.30; 21), Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

ÎNCERCUIREA
rulează la Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30).

ROBII
rulează la Grivița (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Volga (orele 10; 12; 
14; 16,15; 18,30 : 20,45).

CEI 7 SAMURAI
rulează la Central (orele 9.30; 
13; 16,30; 20).

SALUT KENYA — FLORA 
AUSTRALIANA — ANATOLIA 
OSPITALIERA — ÎNCERCĂRI 
- FETIȚA SAU BAIAT - 
FEREASTRA

rulează la Timpuri Noi (orele 
8—21 la continuare).

UN NABAB MAGHIAR
rulează Ia Buzești (orele 15,30; 
18; 20,30), Giulesti (orele
15.30; 18; 20,30).

MARELE RESTAURANT
rulează la Dacia (orele 8—15 
în continuare 17; 19; 21).

O SUTA UNU DALMATIENI 
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

CINE CĂLĂREȘTE
UN TIGRU

rulează la Unirea (orele 16;
18.15; 20,30, duminica ora 11).

O FATA FERICITA
rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20,30).

ESCROC FARA VOIE
rulează la Drumul sării (ore
le 15; 17,30; 20), Arta (orele 9; 
11,15; 13,30: 15.45; 18,15;-----

SINDBAD MARINARUL 
rulează la Ferentari 
15,30; 18; 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE 
seriile I—II

rulează la Cotroceni 
14,30—19).

PASAREA PHONIX
rulează la Pacea (orele 
18; 20,30).

SUBTERANUL
rulează la Crfngașf 
15,30; 17,45; 20).

UN BARBAT și o femeie 
rulează la Melodia (orele 
8,45; II; 13,36; 16; 18,30; 20,45).

20,30).
(orele

(orele

(orele

Modern (orele 8; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21,45).

LOANA
rulează la Viitorul (orele 
15.30; 18; 20,30).

CAUTAȚI idolul 
rulează la Gloria 
11,15; 13,30; 16; 18,15;
Miorița (orele 9; 11,15; 
16; 18,15; 20,30), Tomis 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
Flamura (orele 9; 11,15; 
16; 18,15; 20.30).

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Moșilor (orele 
15.30; 18; 20,30).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30).

REÎNTOARCEREA
LUISURCOUF

rulează la Munca (orele 14; 
16; 18,15; 20,30).

O SUTA UNU DALMATIENI 
rulează la Cosmos (orele 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

RAZBUNATORH
rulează la Flacăra (orele 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

CONTELE BOBBT, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează Ia Vltan (orele 15,38; 
18; 20,30).

CORIGENTA DOMNULUI 
PROFESOR

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

(orele
20,30), 
13.30;

(orele
20,30), 
13,30;

15 FEBRUARIE 1968
9,15—12,00 Jocurile Olimpi

ce de iarnă. Patinaj 
5 000 m — bărbați. Biatlon 
ștafetă ; 12,45—14,15 Slalom 
uriaș — femei ; 17,30 Curs de 
limba germană (lecția a 
3-a); 18,00 Jocurile Olimpice 
de iarnă Hochei : Suedia-Ca- 
nada In pauze : „Avanpre
mieră", Publicitate ; 19,45 Te
lejurnalul de seară; 20,00
Film serial : Ivanhoe ; 20,30
Atlas folcloric : „Din Săliște-n 
Cîmpulung” ; 21,00 „Mult
e dulce și frumoasă" — emi
siune de limbă română ; 21,30 
Studioul mic: „Biroul ano
nim" de C-tin Paraschivescu ; 
22,00 Jocurile Olimpice de 
iarnă. Hochei; U.R.S.S.—Ce
hoslovacia. în pauze : 
Telefurnahil de noapte î

viteză

— Da. Și asta. Ce grijă 
are decît să învețe ? Nu e 
firesc să-i cer numai note 
de zece ?

Era cit pe-aci să ridic iar 
din umeri. Mi-am dat sea
ma insă că la continuarea 
dialogului dumneata nu 
mai ești prezent și nu-mi 
poți vedea gestul. Trebuie 
să-ți răspund în cuvinte ; 
nu. nu mi se pare deloc fi
resc, 
tățit 
ceea 
n-ai 
a te 
in care ai trăit. De altfel, 
motivul real nici nu mi se 
pare a fi acesta. Mă gin- 
dese mereu la convorbirea 
noastră de atunci, ce anu
me ți-a putut trezi o ase
menea pretenția și răspun
sul mă duce mereu in ace
lași loc : fata e singură la 
părinți. Parcă devine mai 
explicabil totul prin dorin
ța de a-ți vedea unicul co
pil o mică „minune". Exi
gența dumitale devine ast
fel mai curind ambiție.

Aș vrea însă sd te fac a- 
tent, părinte atit de sever, 
că primii patru ani de 
școală au fost pentru toți 
copiii lumii cei mai plini 
de atracție și de note mari. 
Fata dumitale va trece cu
rind îrltr-a cincea..

D. MATALA

Nu ești deloc indrep- 
să ceri fiicei dumitale 

ce dumneata însuți 
izbutit, numai pentru 
răzbuna pe condițiile



Noi succese

de la Elysee

ore de lucru manual la o școală de feteSUDAN : în timpul unei

în curs de dezvoltare din Afri-

Convorbirile

S.U.A.: Pe străzile New York-ului, în timpul recentei greve a 
gunoierilor

ale patrioților
sud-vietnamezi

• Atacuri în mai multe sectoare principale • Lupte violente 
pe străzile orașului Hue • Un vas american a fost avariat
Agenția France Presse relatează că forțele patriotice din Vietna

mul de sud au lansat incepind de marți o nouă serie de atacuri 
împotriva pozițiilor deținute de trupele americane și saigoneze in 
trei sectoare principale : la sud de paralela 17, in regiunea platou
rilor înalte și in Delta fluviului Mekong.
Astfel, în provincia Quang Tri, 

situată la sud de zona demilita
rizată, patrioții au bombardat cu 
tunuri de 105 mm puncte stra
tegice, situate în apropiere de 
baza americană Gio Linh. în 
apropiere de Hue, pentru a doua 
zi consecutiv, ei au lansat 
miercuri un contraatac, bombar-

Aviația ameri
cană a reluat

atacurile asupra 
Hanoiului

dînd cu mortiere de 82 mm un 
regiment de infanterie saigonez. 
Lupte violente continuă pe stră
zile orașului Hue, în special în 
sectorul dfe sud-est. In provincia 
Quang Ngai patrioții au atacat o 
poziție deținută de trupele gu
vernului de la Saigon, provocîn- 
dii-le pierderi în oameni și ma
teriale de război. In zorii zilei 
de miercuri, armata populară de 
eliberare a declanșat un puternic 
tir de mortiere și tunuri fără re
cul, asupra navei americane, 
„Turist", la 9 kilometri est de 
Saigon. Vasul american a fost 
avariat. In zona Deltei fluviului 
Mekong au fost semnalate, în ul
timele 48 de ore, atacuri împotri
va pozițiilor trupelor saigoneze 
în șapte din cele 16 provincii 
ale acestei regiuni.

In regiunea platourilor înalte,

la 40 kilometri de baza america
nă Dak To, o unitate, aparținînd 
diviziei a 4-a de infanterie ame
ricană, a fost atacată timp de 
trei ore de unități ale forțelor 
patriotice.

Comandamentul Frontului Na
țional de Eliberare din regiunea 
sudvietnameză Nam Bo, care cu
prinde opt provincii situate la 
vest și sud-vest de Saigon, a dat 
publicității un comunicat privind 
succesele forțelor patriotice din 
această zonă începînd de la 30 

, ianuarie, ziua declanșării ofensi
vei generale. Comunicatul —
transmis de agenția V.N.A. — 
precizează că unitățile Frontului 
Național de Eliberare controlează 
capitalele provinciilor Vinh Long, 
Tra Vinh, Soc Trang, Bac Lieu, 
precum și o parte din capitalele 
provinciilor Ca Mau și Rach Gia. 
Mai mult de 6 200 militari ame
ricani și ai trupelor marionetă au 
fost scoși din luptă în cursul pri
mei săptămîni a ofensivei patrio
ților în acest sector.Miercuri, aviația americană a 

reluat atacurile aeriene asupra 
capitalei R. D. Vietnam. Apăra
rea antiaeriană a doborit deasu
pra Hanoiului trei avioane ale 
S.U.A. în aceeași zi deasupra
R. D.. Vietnam au mai fost do- 
borîte alte trei avioane america
ne.

Reluînd atacurile aeriene asu
pra Hanoiului, Statele Unite ale 
Americii au comis un nou act 
din care rezultă hotărîrea de a 
continua și intensifica interven
ția lor în Vietnam — aceasta 
este părerea diplomaților, cores
pondenților de presă și altor in
vitați străini aflați în prezent în 
capitala R. D. Vietnam. Cererii 
legitime a opiniei publice mon
diale de a se pune capăt necon
diționat bombardamentelor și ce
lorlalte acte de război împotri
va R. D. Vietnam, administrația
S. U.A. i-a răspuns printr-o nouă 
acțiune de forță și această acțiu
ne a fost comisă în ajunul unui 
nou gest semnificativ — acela 
al punerii în libertate a trei pi- 
loți americani capturați în timp 
ce atacau populația civilă.

Delegația română condu- 
dusă de Petre Lupu, pre
ședintele Comitetului de 
Stat pentru Problemele de 
Organizare și Salarizare 
care se află în Anglia la 
invitația guvernului brita
nic, a vizitat sediul firmei 
Urwick Orr and Partners 
L.T.D. — care dispune de 
aproximativ 400 de specia
liști și care acordă consul
tații întreprinderilor sau in
stituțiilor, in probleme de 
conducere. Centrul de pre
gătire și perfecționare a ca
drelor de conducere de la 
Slough, aparținînd aceleași 
firme — unde au luat cu
noștință de metodele de 
predare și organizare a 
cursurilor și aplicațiilor 
practice — precum și Insti
tutul de Studii in domeniul 
conducerii din cadrul Poli
tehnicii din Londra.

Miercuri după-amiază, Pe
tre Lupu a avut o între
vedere cu Reymond Gun
ter, ministrul muncii al 
Marii Britanii.

Conferința U.N.CT.A.D
Dezbaterile generale din plenara Conferinței Națiunilor 

Unite pentru comerț și dezvoltare se apropie de sfîrșit. în șe
dința de miercuri au luat cuvîntul alți 12 vorbitori, în majo
ritate reprezentanți ai țărilor 
ca și America Latină.

La începutul ședinței plenara 
aprobat recomandările Birouluia

conferinței de a se constitui trei 
grupuri de lucru, care să se o- 
cupe în detaliu de cîteva pro
bleme incluse pe ordinea de zi 
și care n-au fost repartizate co
mitetelor sesiunii. Aceste gru
puri de lucru vor fi constituite 
in cursul zilei de joi, două din 
ele cuprinzînd cîte 55 de mem
bri, iar unul 34 de membri, care 
vor fi aleși pe principiul repre
zentării regionale. Ele vor pre
zenta plenarei conferinței la 
sfirșitul dezbaterilor cu privire 
la problemele alimentației mon
diale, la transferul de tehnolo
gie, precum și la expansiunea co
mercială și cooperarea economică 
a țărilor în curs de dezvoltare — 
rapoarte asupra concluziilor și 
recomandărilor la care vor a- 
junge.

Au luat apoi cuvîntul repre
zentanții Boliviei, Republicii 
Mali, Senegalului, Somaliei, Re
publicii Malgașe, Danemarcei, 
Cambodgiei, Ruandei, Congo 
(Brazaville), Burundi și Liberiei.

Șeful delegației boliviene, Re- 
inhardo Caprini Enrico, a cerut 
eliminarea cauzelor care generea
ză fluctuațiile preturilor pe pia
ța materiilor prime.

Ministrul de finanțe al Repu
blicii Mali, Louis Negre, a sub
liniat că problemele dezvoltării 
nu pot fi soluționate fără ca toți 
cei interesați să participe la a- 
ceste dezbateri. Este regretabil, 
a spus el, că unor țări cum sînt 
R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană 
Și R. D. Vietnam nu li se per
mite să participe la UNCTAD.

Ministrul de externe al Sene
galului, Doudou Thiam, a decla
rat că participanții la conferin
ță trebuie să acorde toată atenția 
cerințelor formulate în Carta de 
la Alger, pe care a calificat-o 
drept „o declarație a dreptului 
la dezvoltare".

Referindu-se la legătura indi
solubilă dintre dezvoltare și pace, 
șeful delegației Cambodgiei, 
Nong Kimny, a condamnat a- 
gresiunea S.U.A. în Vietnam. A- 
sistăm, a spus el, la un război 
inuman și necruțător, dus de una 
dintre cele mai dezvoltate țări 
ale lumii împotriva unei țări in
comparabil mai sărace, dar ho- 
tărîtă să-și apere independența. 
Trebuie relevat, a spus Kimny, 
faptul că o cincime din popu
lația lumii nu este reprezentată 
la conferința noastră: mă refer 
la R. P. Chineză, care de la 
existența sa s-a dezvoltat prin 
mijloace proprii, fără ajutor 
străin, ducînd o politică a dez
voltării care poate fi invidiată 
de mulți.

Descrisă în mod oficial ca o „întîlnire de rutină" în cadrul 
periodicelor contacte la nivel înalt franco-vest-germane, vizita 
cancelarului R. F. G. la Paris (15—16 februarie) stîmește un 
considerabil interes. Acest interes derivă, în principal, din 
dosarul voluminos cu numeroase semne de întrebare și puncte 
controversate al convorbirilor de Gaulle — Kiesinger.

Relațiile dintre Bonn și Paris au fost marcate în ultima pe
rioadă prin fenomene de încordare. Deși repede închis în sfe
rele guvernamentale, „incidentul de la Ravensburg", cu decla
rațiile antifranceze atribuite ministrului de externe vest-german, 
rămîne revelator pentru o anumita atmosferă pe care DIE 
WELT o definește ca fiind „impregnată de norii suspiciuni
lor". Reacția foarte dură a Elysee-ului, care a mers pînă la 
retragerea invitației la un dejun oficial a doi miniștri vest-ger- 
mani aflați la Paris împreună cu președintele Luebke a făcut 
pe mulți să se întrebe dacă incidentul respectiv n-a fost folosit 
la Paris pentru a se exprima nemulțumirea față de aspecte im
portante ale politicii vest-germane. Aria acestei nemulțumiri, 
care reflectă în esență divergențele de interes franco-vest-ger- 
mane, este respectabilă.

„Ce-și vor spune conducătorii celor două țări care se întîl- 
nesc la Paris ? — se întreabă L’AURORE. In privința aderării 
la Piața comună ? — un dezacord total. Relațiile cu Statele 
Unite ? — dezacord total. Integrarea armată în cadrul 
N.A.T.O. ? — același dezacord". Cotidianul francez folosește 
termeni mult prea categorici. Este insă clar că în domeniile 
amintite sînt necesare eforturi mari, dacă nu uriașe, pentru a 
găsi puncte de acord concrete.

Este de prevăzut că chestiunea specifică pe agenda actualei 
runde de convorbiri ia nivel înalt va fi aceea a demersului bri
tanic privind aderarea Ia Piața comună.

La Paris s-a înregistrat cu iritare faptul că, în două reprize, 
ministrul de externe vest-german a organizat „dejunuri în 
cinci" (fără colegul său francez) ia Bruxelles pentru a discuta 
problemele legate de aderarea britanică. La Bonn s-a repetat 
insă cu insistență că guvernul vest-german dorește doar să 
ajute la găsirea „unor soluții acceptabile pentru toți" în legă
tură cu cererea Londrei.

Cercurile oficiale vest-germane au ținut să afirme că în 
convorbirile sale la Elysee, Kiesinger se va mărgini Ia un son
daj al părerilor președintelui de Gaulle privind „aranjamentele 
posibile" între cei șase și Anglia. Unele surse au lăsat 
să se înțeleagă că vest-germanii vor pleda la Paris pen
tru o cooperare a celor șase cu Anglia în domenii necu
prinse în tratatul constitutiv al Pieței comune, cum ar fi 
cel tehnologic. In ce privește posibilitatea definirii concrete a 
unui asemenea „aranjament" cancelarul a avertizat în declara
ția făcută luni presei „să nu se manifeste iluzii".

Dacă este evident că Bonn-ul dorește să joace un rol-cheie 
în disputa aderării britanice pentru a-și asigura „dividente po
litice" la Londra și a-și spori influența în concertul vest-euro- 
pean, este tot atît de evident că Parisul — care consideră in
trarea Angliei în C.E.E. ca un pericol potențial pentru influ
ența sa în comunitatea celor șase — nu se ia arăta grăbit să fa
ciliteze un succes politico-diplomatic „meditatorilor" vest-ger- 
mani.

.Nu este însă mai puțin adevărat că dincolo de zonele de 
fricțiune, de interesele divergente „cei doi goliați" din Piața 
comună au interese și motive comune de consolidare a „meca
nismului comunitar" și de dezvoltare a relațiilor bilaterale. Un 
indiciu în acest sens îl constituie și componența delegației 
care-I însoțește pe cancelar la Paris și care cuprinde nu mai 
puțin de opt miniștri printre care ministrul de externe, Willy 
Brandt.

E. R.
j

J

La Praga a fost dat publici
tății un comunicat al Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R. S. Cehoslovace în care se 
anunță că la 15 februarie își 
încep activitatea reprezentan
țele comerciale recent înfiin
țate, în conformitate cu acor
dul încheiat recent între Re
publica Socialistă Cehoslova
cia și Republica Federală a 
Germaniei.

In comunicatul dat publici
tății se subliniază că repre
zentanțele sînt menite să spri
jine și să contribuie la dez
voltarea relațiilor economice 
reciproce dintre cele două 
țări. „Înființarea lor cores
punde dorinței părților de a 
extinde contactele economice 
reciproce și de a le așeza pe 
baze durabile, pentru îmbu
nătățirea relațiilor dintre cele 
două țări".

LA 13 februarie 1968, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România la Damasc, Vasile Po- 
găceanu, a fost primit în audi
ență de prezentare de președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Siriene, dr. 
Youssef Zeayyen.

GUVERNUL Republicii Ara
be Yemen a cerut marți repre
zentanților țărilor străine să 
mute sediile ambasadelor de la 
Sanaa la Taez, pentru o perioa
dă între trei și șase luni, anun
ță agenția M.E.N. Hotărîrea a 
fost anunțată de subsecretarul 
de stat al afacerilor externe al 
Yemenului, Ahmen Daifallah.

ÎNCERCAREA unor 
mente 
de pe

detașa- 
monarhiste de a pătrun- 
teritoriul Republicii Ara-

localitatea Van

be Yemen din direcția oazei 
Nedjran (frontiera de nord a 
Yemenului cu Arabia Saudită) a 
fost zădărnicită de forțele mi
litare ale tribului Marib — 
anunță agenția M.E.N. Agenția 
precizează că după o scurtă 
luptă, monarhiștii s-au retras 
suferind mari pierderi și aban- 
donînd o importantă cantitate 
de armament.

1N SALA Congreselor din 
Linz a avut loc o seară cultu
rală românească. Au fost pre
zentate filme documentare, Iar 
o formație de muzică populară 
a Ansamblului Ciocîrlia a sus
ținut un concert care s-a bucu
rat de un frumos succes.

Formația de muzică populară 
românească a fost invitată de 
studioul local de radio pentru 
Imprimări.

SECRETARUL general al 
O.N.U., U Thant, a făcut o vizi
tă miercuri dimineață la sediul 
reprezentanței generale a Repu
blicii Democrate Vietnam din 
Paris, unde a avut o întrevede
re de peste o oră cu reprezen
tantul general, Mai Van Bo —< 
anunță agenția France Presse. 
La ieșirea din clădirea Repre
zentanței generale, U Thant nu 
a făcut nici o declarație ziariș
tilor.

urma descoperirii fraudelor comise de fostul președinte alîn - „ -------
Societății generale congoleze de minereuri (GECOMIN) și de 
alți doi înalți funcționari ai administrației, autoritățile de la 
Kinshasa întreprind acum măsuri de restructurare a conducerii 
GECOMIN, Președintele țării, generalul Mobutu, a numit prin 
decret pe doi ingineri belgieni, Cairon șl Pierre de Merr, în 
funcțiile de director general, și respectiv, director general ad
junct al societății, care, după cum se știe, este una din cele mai 
mari producătoare de cupru din lume.

Guvernul de la Kinshasa intenționează ca de acum înainte 
direcția generală, asigurată de cei doi ingineri belgieni, să răs
pundă de întreaga gestiune a GECOMIN, în timp ce consiliul 
de administrație format din personal congolez să fie însărcinat 
numai cu misiunea de a controla și orienta organismul tehnic.

Intr-o declarație făcută la Ierusalim, premierul izraelian, Levi Eshkol. a afirmat că Iordania este vinovată pentru repetatele incidente care au a- vut loc în ultimul timp de-a lungul rîului Iordan. După cum relatează agenția France Presse, Eshkol a subliniat în legătură cu aceasta că, „deși Izraelul dorește să evite o vărsare de sînge, nu poate accepta o situație în care forțele iordaniene pot deschide ori- cînd focul". *După cum relatează agenția U.P.I., un purtător de cuvînt

oficial Iordanian, a calificat drept nefondate acuzațiile Iz- raelului adresate Iordaniei în legătură cu incidentele armate de-a lungul rîului Iordan, ară- tînd că premierul Eshkol a denaturat realitatea. Purtătorul de cuvînt a subliniat hotărîrea Iordaniei de a „atrage atenția Consiliului de Securitate asupra amenințării deschise, lansate de premierul Eshkol împotriva Iordaniei, astfel încît Consiliul să facă față răspunderii sale în ceea ce privește menținerea păcii în regiunea Orientului Apropiat".

jfaeissen
„Se spune că..." începe 

posibila legendă a primu
lui castel cu prinți și prin
țese de sub orizontul Ger
maniei, „mi se pare că..." 
e timida încercare de a 
nutri o definiție, prin re
crudescența cu imagini 
fixe, a lecturii cu abecedar, 
a întristatei de spleenul, 
nepotolit, cu o lacrimă, ig- 
norind ața pămintului, al 
mofturoasei castelane tre- 
cînd ceasurile orologiului 
(neapărat ale orologiului!) 
pe firul nesfîrșit. în cerc, 
al mătăniilor senectuții 
timpurii. „In definitiv ce e 
un castel ?“ — e rictusul 
alb al turistului in grup, 
sastisit de programul înde
sat între un mic dejun, cu 
porțelanuri cu săbii înco
voiate (de Meissen) și un 
dejun udat cu bere spu
moasă și leneșă. între o 
cafea, plus licoarea unui 
most Ia cinci după-amiază, 
urmată la un pas scurt 
de o cină și in sfîrșit o 
rîvnită respirație, ca o pa
gină albă, într-o carte 
plină, a somnului cu vise 
îngrămădite, de acasă, în 
tr-un hotel luxos, dar dis
tant. ca sinul lefegiu al 
do’cii. Dar cînd cunoștin
ța unui castel nu e prevă-

zută în program, e un in
cident norocos, un popas 
fără grabă la sfîrșit de 
săptămină, la buza sen
zuală a Elbei. Atunci un 
castel e altceva, e cu totul 
și cu totul altceva...

Pe la 1470, Albrecht, 
prințul care stăpinea 
aceste locuri a ho- 

tărît să înalțe, pe unul din
tre negii crescuți în cotul 
Elbei, o cetate dominînd 
oamenii, apele și păduri
le, vietățile și sentimentele 
strînse în cercul orizontu
lui. Desfăcînd băierile 
pungii, Albrecht, prințul 
acestor locuri, l-a chemat 
la el pe Arnold, construc
torul, cerîndu-i poate la 
fel ca-n legenda de pe pla
iurile mioritice să-i facă 
ctitorie mai mîndră decît 
cele inălțate de la facerea 
lumii. 12 ani incheiați 
— spune istoria locului — 
Arnold și calfele au pus 
piatră peste piatră, gînd 
bogat și faptă de neîntre- 
cuți meșteri înălțind, de 
strajă Elbei, ziduri groase 
și interioare întinse, porți 
grele, meșteșugite cu suflet 
și încinse în fier de cetate. 
Dar roata istoriei sau 
poate capriciul prințului 
(e greu uneori să știi mai

schimbărilorapoi zodia 
voievodale) a mutat ceta
tea de scaun mai departe, 
la Dresda. Clădirea domi- 
nînd sever cu săgețile sale 
gotice oamenii, apele, pă
durile, vietățile și senti
mentele adunate în cercul 
orizontului a fost astfel 
isprăvită cu economii de 
deviz prin renunțarea la 
acareturile consacrate în 
meșteșugirea unei cetăți: 
contraforturile și șanțuri
le de apă, podul rabatabil 
și straja hipopotamică a 
scuipătoarelor cu bile
greoaie de metal. Sala
mare a tronului și-a
schimbat destinația sa de 
veghe și bursă politică, în 
sală de banchet cu plictis 
de castelani. S-o fi minu
nat comandatarii cetății, 
apoi sămința invidiei le-o 
fi ros orgoliile la gîndul că 
Arnold von Westfalen se 
va putea întrece pe sine la 
un alt prinț, pe alt colț de 
stîncă, de aiurea, și-or fi 
retezat îndrăznețului,
prințului pietrelor și vitra- 
liilor meșteșugit alcătuite, 
renumele la fel oare ca 
și meșterului de pe plaiul 
argeșan ? Cert este că isto
ria nu poate iscodi nineic

altceva alături de numele 
acestuia : „despre Arnold 
von Westfalen nu se știe 
altceva nimic". Scurt, to
tal.

Dar orgoliile princi- 
piare măcinau la 
moara lor alte am

biții. Alte vîrîurl cu vani
tăți piramidale au trans
format cuiburile de sus, ale 
castelului, ce se învecinau 
cu vulturii, în închisoare 
cu confort. Orgoliul cetății 
fusese uzurpat de orgoliul 
manufacturii în unicat. 
Calea porțelanului în 
Europa a staționat mult 
timp aici; castelul rede
venind cetate pentru pro
ducătorii lui. Pe la 1750 
Horold și Handler, sub o 
severă pază, însuflețeau 
printr-o complicată al
chimie materia aflată în a- 
ceste locuri la îndemîna 
oricui, în bibelouri poate 
destinate spleenului cu nă- 
bădăi al castelanilor, poate 
împodobind trufia, lăfăită 
in marea sală de bachet, 
prin răsfăț de grele și fi
ligranate porțelanuri. Dar 
albul și carminul pasional, 
galbenul infidelității și 
verdele fecund ale porțe
lanurilor iscate de neîn
trecute mîini, dar mai ales 
peste ele spaima posibilei 
înstrăinări a secretului de 
fabricație au ros vanități, 
au dărimat vîrfuri de or
golioase cocoțări pirami
dale. Porțelanul și-a con
tinuat circulația sa, cuce
rind lumea și doar două 
săbii cam otomane, încru
cișate cerbice pe fundul

unei cești de ceai aromat, 
iată fulguranta trecere în 
neființă a deșartelor am
biții de-a însoți numele 
unui om și farmecul unui 
porțelan de indiferenta ri
dicare din umeri a tiranu
lui.

Și poate că, incidental, 
oaspete de vei fi azi, 
al castelului din 

Meissen, vei simți ome
neasca nevoie să clipești cu 
o lacrimă, reculegătoare. 
în fața tristului Arnold re
tras fără să se știe nimic 
altceva despre el în lutul 
(sau cum i-o fi spunind) 
din care ies de-atunci por
țelanurile și mai ales po
calele nebăutorilor de apă. 
Și dacă sătul te vei întreba 
ce este în definitiv un cas
tel lasă-ți știința de turist 
grăbit și amintește-ți le
genda mijită din poezia cu 
abecedar, a meșterului uni
versal, numit la noi Ma- 
nole, cel jertfit nu vanită
ților omenești inălțate pi
ramidal ci săgeții împun- 
gînd cerul al ctitoriei, cu 
mîndrla lutului însuflețit 
de coarda poeziei.
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Biroul Federației Mon
diale a Tineretului Demo
crat a dat publicității o de
clarație în care își exprimă 
solidaritatea cu patrioții 
din Vietnamul de sud, care, 
sub conducerea Frontului 
Național de Eliberare, ob
țin succese strălucite în 
lupta împotriva agresori
lor americani.

Declarația condamnă, tot
odată, forțele armate ale 
S.U.A. care bombardează și 
masacrează populația civi
lă și reafirmă sprijinul ne
condiționat al F.M.T.D. 
față de propunerile guver
nului R. D. Vietnam, ci * 
a exprimat în repetate r/ri
duri că este gata să încea
pă convorbiri cu guvernul 
american, imediat ce ameri
canii vor dovedi că sînt 
gata să înceteze necondi
ționat bombardamentele și 
celelalte acțiuni agresive 
împotriva Republicii Demo
crate Vietnam.

Imagine a castelului Albrecht

lacrimă tâcutului necunoscut

Ro 
zile

fa-

La Universitatea din 
ma continuă de două 
tulburările studențești.

Un număr de cinci 
cultăți (litere, arhitectură,
pedagogie, economie și co
merț) sînt ocupate de pi
chete de studenți. Ei au de
clanșat această mișcare 
pentru a protesta împotriva 
unei reforme universitare 
care, potrivit studenților, 
nu le asigură un număr su
ficient de reprezentanți în 
forurile conducătoare ale 
facultăților. Studenții pro
testează, de asemenea, îm
potriva faptului că în par
lament se tărăgănează dis
cutarea amendamentelor 
prezentate de studenți la 
legea cu privire la reforma 
învățămîntului universitar.

în fața clădirii Parlamen
tului indian a avut loc o 
demonstrație la care sute 
de studenți au protestat 
împotriva creșterii șoma
jului în rîndul tinerilor ab
solvenți ai instituțiilor de 
învățămînt superior. Pentru 
a participa la această de
monstrație, la Delhi au so
sit reprezentanți ai organi
zațiilor studențești din di
ferite regiuni ale țării.

Poliția a intervenit pen
tru a împrăștia pe de
monstranți, arestind 84 de 
persoane.

După cum se arăta recent 
într-un raport al Ministe
rului Educației din India, 
aproape 50 la sută din ti
nerii care și-au încheiat 
studiile universitare anul 
trecut, nu au reușit pînă în 
prezent să se angajeze.
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