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Sursă permanentă de econo-

misire a metalului

REPROÎECTĂREA
VIZITA IN R. S. F. IUGOSLAVIA

DELEGAȚIEI DE PARTID
SI DE STAT ROMÂNE, CONDUSĂ DE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

LIUBMANA 29 — De.la tri
mișii speciali Agerpres S. 
Strujan£$i ‘ N, Plopeanu.: Cea 
de-a treia zi a vizitei oficiale 
a delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Ro
mânia condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat, 
în țara vecină și prietenă a 
prilejuit, după întîlnirea cu lo
cuitorii capitalei iugoslave și 
ai Republicii Socialiste Serbia, 
cunoașterea unor^realizări ale 
oamenilor muncii din Repu
blica Socialistă Slovenia.

Situată între Alpi și Adria- 
tica în partea cea mai apusea
nă a Iugoslaviei, Slovenia o- 
cupă — în ciuda unei supra
fețe mai restrînse •— Un loc de 
frunte în producția industrială 
a Iugoslaviei, în punerea în 
valoare a bogățiilor subsolului 
și a căderilor de apă, cît și în 
practicarea unei agriculturi 
intensive, în care ponderea 
principală o are creșterea ani- 

j malelor.
La sosirea în gara Liubliana, 

împodobită festiv, solii poporu
lui român au fost întîmpinați 
de Serghei Kraiger, președin
tele Skupștinei R.S. Slovenia, 
Stane Kavcici, președintele 
Vecei Executive a R.S. Slove
nia, Albert lakopici, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
președintele C.C. al U.C. din 
Slovenia, Franț Popit, secretar 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C. din Slovenia, și 
alți conducători ai organelor 
republicane și locale de partid 
și de stat.

După intonarea Imnurilor 
de stat ale României și Iugo
slaviei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu împreună cu Ser
ghei Kraiger au trecut în re
vistă garda de onoare.

Salutați călduros de mii de 
locuitori ai Liublianei, oaspe
ții s-au îndreptat spre Com
binatul agricol „Emona" din 
apropierea capitalei slovene.

La intrarea în una din sec
țiile combinatului, oaspeții 
sînt salutați de Slavko Cere- 
pici. director general adjunct 
al întreprinderii, de directorul 
tehnic, Ioze Pentek, de secre
tarul organizației de partid, 
Priatel Frantz, conducători ai 
organelor locale de partid și 
de stat, de numeroși munci
tori.

Sînt vizitate secțiile de creș
tere și îngrășare a porcilor.

într-o convorbire cu condu
cătorii combinatului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a inte
resat de unitățile nutritive fo
losite pentru obținerea unui 
kg de carne, de sistemul de 
organizare a alimentării și în
grijirii animalelor, de prețul 
de cost al kilogramului de car
ne obținut. Oaspeților le sînt 
înfățișate rezultatele acestei 
mari unități agricole în creș
terea animalelor după metode 
industriale.

înființat în 1959, combinatul 
e specializat în creșterea și în- 
grășarea bovinelor pentru car
ne și lapte, în creșterea por
cilor pentru carne și repro
ducție, precum și în producția 
de ouă și pui. Produsele com
binatului sînt destinate, atît a- 
provizionării pieței iugoslave, 
cît și exportului.

în discuții sînt abordate 
probleme ale eficienței econo
mice a activității combinatu
lui, metodele folosite pentru 
sporirea producției, modul de 
folosire a» suprafețelor cons
truite. Specialiștii combinatu
lui au arătat că ei cunosc ex
periența acumulată și rezul
tatele obținute în această di
recție de întreprinderile agri
cole de stat și combinatele din 
România, au subliniat utili
tatea schimbului de experien
țe cu specialiști români.

La plecare, membrii dele
gației au scris în cartea de

(Continuare în pag. a V-a)

Cuvîntarea tovarășului Icolae Ceaușescu
la mitingul din orașul Krani

Stimați tovarăși și tovarășe.

Dragi prieteni,

Doresc, înainte de toate, să 
exprim, în numele delegației 
române de partid și de stat, 
calde mulțumiri pentru senti
mentele de ospitalitate și sim
patie cu care am fost primiți 
în orașul dumneavoastră, pen
tru plăcutul, prilej ce ni s-a 
oferit de a vizita uzinele 
„Iskra“. Adresez tuturor lo
cuitorilor orașului un salut 
frățesc din partea delegației 
noastre, a întregului popor 
român.

Ne aflăm de trei zile în Iu
goslavia prietenă. In aceșt răs
timp ne-am întîlnit cu locui
torii Belgradului, ai Liublianei 
și ai Novi Sadului, am fost 
oaspeții lucrătorilor de la sis
temul de hidroameliorații al 
canalului Dunăre—Tisa—Du-

slavia le dau viață cu succes. 
Bucurîndu-ne din inimă de 
toate aceste realizări, vă feli
cităm cu căldură și vă urăm 
noi succese în măreața operă 
constructivă pe care o desfă- 
șurați pentru înflorirea patriei, 
pentru ridicarea nivelului de 
viață, material și spiritual, al 
tuturor cetățenilor Iugoslaviei 
socialiste.

Tovarăși,
Permiteți-mi să vă împărtă

șesc, pe scurt, unele din 
preocupările actuale ale po
porului român. în prezent, oa
menii muncii din România sînt 
angajați cu toate forțele lor în 
lupta pentru realizarea pro
gramului de desăvîrșire a con
strucției socialiste, elaborat de 
Congresul al IX-lea și dezvol
tat de Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român, 
din decembrie anul trecut. Prin

țară să se desfășoare tot mai 
intens creația materială și spi- 9 
rituală a poporului român, să 
crească nivelul său de viață. gt

Complexul de măsuri luate “ 
în timpul din urmă pentru îm
bunătățirea tuturor formelor 9 
și metodelor de conducere a 
vieții sociale, noua organizare 
administrativ-teritorială a ță_ 9 
rii, măsurile privind întărirea 
legalității și așjgurarea^-rirep- A t 
turilor și libertăților constitu- w 
ționale ale cetățenilor ilus
trează preocupările partidului 
și guvernului nostru pentru 
desăvîrșirea continuă a noilor 
relații sociale, pentru ridicarea 
pe trepte tot mai înalte a în
tregii opere de edificare so
cialistă din patria noastră.

Izvorî te din realitățile și 
necesitățile obiective ale socie
tății noastre, măsurile pe care 
le înfăptuim răspund în cel 
mai înalt grad intereselor po-

Flori...

Utilizarea cu maximă eficiență 
economică a metalului a devenit 
o sarcină căreia i se subordonează 
în prezent eforturile comune ale 
tuturor salariaților din întreprin
derile sibiene. Din indicația Co
mitetului județean al P.C.R. — 
problema a fost dezbătută nu de 
mult în plenarele lărgite ale co
mitetelor de partid din uzine fi
ind adoptate măsurile tehnice și 
organizatorice corespunzătoare 
pentru punerea în valoare a unor 
rezerve care pot constitui im
portante resurse de economisire a 
metalului. Am ales pentru raidul 
nostru trei din întreprinderile 
orașului. „Independența", „Me
canica" și „Automecanica".

O primă constatare : soluția cu 
cea mai ridicată pondere în re
ducerea consumurilor specifice de 
metal a constituit-o readucerea 
pe planșeta proiectanților a pie
selor, subansamblelor, utilajelor 
aflate în fabricație. La uzina „In- 

_ dependența" de pildă, cea mai 
mare întreprindere consuma
toare de metal din județ, au fost 
reproiectate în ultima vreme un 
număr de 12 utilaje, reușindu-se 
astfel obținerea prin calcul a 
unor siluete mai zvelte, creînd 
un disponibil important de metai. 
Studiile specialiștilor, ale ingine
rilor și tehnicienilor s-au extins 
însă asupra tuturor sectoarelor și 
reperelor, ei propunîndu-și pen
tru acest an o contribuție cit mai 
substanțială la realizarea angaja
mentului uzinei de a economisi 
600 tone de metal. în acest 
scop a fost elaborat pe baza 
unei temeinice cercetări un com
plex de măsuri, de îndeplinirea 
cărora răspund cîteva colective 
organizate pe secții, alcătuite din

cei mai competeriți specialiști și 
muncitori. S-a stabilit astfel ca 
în secția metalurgică să se reducă 
greutatea tuburilor, prin dimi
nuarea grosimii pereților (36 
tone), iar prin îmbunătățirea do
zării încărcăturii metalice la agre
gatele de topire să se asigure o 
economie de 44 tone. La secția 
mecanică II este urmărită îmbu
nătățirea constructivă și reduce
rea greutății produsului la mașina 
de spălat rufe, mașina de călcat, 
moara cu cuțite pentru mase 
plastice, valțul pentru cauciuc, 
însumînd 50 tone metal econo
mie, iar la secția mecanică III 
ștanțarea multiplă a ecliselor la 
lanțul petrolier (73 tone).

Am enumerat astfel doar cîte
va din măsurile care, bine gîn- 
dite, se vor răsfrînge pozitiv asu
pra întregii activități economice 
a întreprinderii. Eforturile con
tinuă pe linia identificării altor 
căi prin care metalul să capete 
o întrebuințare rațională, să fie 
mai bine gospodărit.

Aceeași preocupare investită în 
căutarea soluțiilor pentru o mai 
bună gospodărire a metalului am 
surprins la uzina „Automatica".

ROMULUS LAL
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MERITA
REPETAT

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

năre și ai celor de la Combi
natul agricol Emona. Sîntem 
profund mișcați de manifestă
rile pline de cordialitate cu 
care am fost întîmpinați pre
tutindeni.

Vizita în orașul dumnea
voastră ne-a dat posibilitatea 
să cunoaștem viața, preocupă
rile și realizările cu care pe 
drept cuvînt se pot mîndri ce
tățenii acestei înfloritoare lo
calități a Sloveniei socialiste. 
Orașul dumneavoastră — oraș 
cu o străveche și bogată isto
rie — a cunoscut din plin în 
anii socialismului o puternică 
dezvoltare, a devenit un im
portant centru industrial și 
cultural. Ne-au făcut o bună 
impresie nivelul tehnic ridicat 
al uzinei „Iskra", gama largă 
de echipamente de automati
zare și telecomunicații, de a- 
p ar a,te electronice și produse 
electrotehnice de înaltă ținută, 
ce se fabrică aici, modernele 
laboratoare de cercetări cu 
care este înzestrată întreprin
derea.

Ceea ce am văzut în cursul 
vizitei noastre aici la dumnea
voastră, precum și în alte 
locuri, relevă realizările re
marcabile ale țării dumnea
voastră, eforturile rodnice pe 
care popoarele iugoslave sub 
conducerea Uniunii Comuniști
lor le desfășoară în opera de 
construcție socialistă ; ele con
stituie o vie ilustrare a forței 
ideilor socialismului, cărora 
oamenii muncii din Republica 
Socialistă Federativă Iugo-

In timpul mitingului din orașul Krani 
munca lor harnică și avîntată, 
prin promovarea susținută a 
tehnicii și tehnologiei moder
ne în toate domeniile de acti
vitate, prin desfășurarea unei 
ample acțiuni de organizare pe 
baze științifice a producției și 
a muncii, industria țării se 
dezvoltă în ritmuri înalte, 
crește eficiența întregii acti
vități economice. Dăm o mare - 
atenție dezvoltării susținute a“ 
ramurilor de bază ale indus
triei— hotărîtoare pentru pro- g 
greșul tehnic general al țării. " 

Prin elaborarea unei noi 
structuri de organizare a in- g 
dustriei, în cadrul căreia se w 
acordă largi atribuții, compe
tențe și responsabilități cen- 
tralelor industriale și între
prinderilor., s-au creat condiții 
mai bune ca muncitorii, tehni- 
cienii, inginerii să participe 
nemijlocit la conducerea co- - 
lectivă a fiecărei unități in- Q 
dustriale, la soluționarea pro
blemelor activității -lor tehni- 
co-economice.

Acordăm o importanță deo
sebită mecanizării și chimiză- j 
rii agriculturii, creării condi- W 
țiilor ca acest important sec
tor al economiei noastre să asi- g 
"ure, an de an, producții spo- " 
rite, să satisfacă tot mai larg 
necesitățile aprovizionării po- g 
pulației cu produse alimentare “ 
și a industriei cu materii pri
me. 4

Dezvoltăm susținut știința.
cultura, învățămîntul — într- g 
un cuvînt facem ca în întreaga “

PREZENT LA O APRINSA DEZBATERE 
CE S-A PURTAT INTR-UNA DIN SĂLILE 
LICEULUI „NICOLAE BĂLCESCU" DIN 
CRAIOVA, REPORTERUL CREDE CA NU 
SĂVIRȘEȘTE O INDISCREȚIE FĂClNDU- 
VA CUNOSCUTE OPINIILE UTECIȘTILOR 
CLASEI A XI-A H ȘI INVITÎNDU-VA 
SA CONTINUAM DISCUȚIA LOR PRI
VIND UN ASPECT DEOSEBIT DE IMPOR
TANT PENTRU ACTIVITATEA ORGANI
ZAȚIEI, ȘI ANUME:

DATORIA

ca o punte subțire azvîrlită spre tema pro- 
priu-zisă. Ele închid iii sensul lor profund 
o realitate peste care nu se poate sari fără 
riscul de a știrbi adevărul.

Tocmai de aceea trebuie să recunoaștem, 
de Ia bun început, că. oprindu-ne la o singură 
clasă, a Xl-a H, de la acest liceu, imaginea 
pe care o vom realiza va fi inevitabil incom
pletă. Și că, pe de altă parte, ambiția de a 
cuprinde totul, ar fi fost de domeniul utopiei 
în limitele severe ale unui articol, fie el chiar 
și o pagină de ziar. Ne rezervăm, deci, cu 
modestie, dreptul de a socoti rîndurile de mai 
jos un simplu instantaneu — atît și nimic

FIECA
RUIA DINTRE NOI

•
 Argumentele sînt atît de elocvente, încît 

simpla enumerare a lor devine convingătoare. 
Liceul „Nicolae Bălcescu" din Craiova nu are 

A nevoie de o prezentare amănunțită care să-i 
servească drept carte de vizită. Se prezintă 
singur prin eforturile încununate de succese 

9 a,e întregului colectiv, prin strădaniile de
puse sîrguincios de elevii cu care s-ar mîndri 

— orice alt liceu din țară. Iar cuvintele acestea 
» introductivă.

porului, întăresc orînduirea 
noastră, adîncesc și perfecțio
nează întregul proces de con
ducere a vieții sociale din țara 
noastră, dau un nou și 
nic impuls dezvoltării

(Continuare in pag. a
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•
 orice ait liceu din țară. Iar cuv 
nu înseamnă obișnuita formulă

• *

întrebarea atîma încă în aer, 
fără răspuns. Singur MIRCEA 
DIACONESCU s-a ridicat și a 
zis fără ocol :

— O schimbare P Nu, eu n-am 
observat nici o schimbare deose
bită în viața organizației noastre 

£ în ultima vreme.
Nu l-a contrazis nimeni. Nici 

măcar cei care sînt reprezentanții 
colectivului de uteciști ai clasei 
în comitetul U.T.C. pe liceu. Ba, 

• parcă unii din ei au lăsat capul 
în jos, cu un vag sentiment de

mai mult. Un instantaneu semnificativ însă. 
Pentru că o discuție ca aceea la care am asis
tat cu totul întîmplător ar trebui să fie, prin 
dinamismul și sinceritatea ei, un exemplu 
pentru 
tru că
H nu
U.T.C.
după orele de curs.

multe adunări ale uteciștilor. Și pen- 
nici chiar băieții și fetele de la a Xl-a 
avuseseră pină 
care să semene

atunci vreo adunare 
cu discuția aceea de

★

socoteau poate vi-vinovăție. Se
zați de cuvintele care nu lăsau 
loc nici unei îndoieli : de o lună 
de zile, de cînd își reprezentau 
clasa, nu făcuseră nimic pentru 
ea. Din vina cui ?

— Din vina noastră, bineîn
țeles. Nu facem ceea ce ar trebui 
să facem pentru cei care 
ales.

— Sîntem de acord cu 
structură organizatorică, o 
băm teoretic, dar practic...

— Am impresia că nici unul

ne-au

noua 
apro-

★
din noi tiu-și foloseșie cunoștin
țele pentru colectiv, ci le ține 
fiecare pentru el.

— Poate că nici nu reprezen
tăm, de fapt, clasa. Sînt alții mai 
buni decît noi care n-au fost aleși 
în birou...

— Diaconescu chiar. El de ce 
nu e cu noi, în birou ? Este

D. MATALA

(Continuare în pag. a Il-a)

EXPLICA ȚII LA O PROMENADĂ
Brăila, strada Republicii. Ar

tera comercială a orașului po
menit în hrisoave acum 600 de 
ani este străbătută în prome
nadă de un flux fără sfîrșit de 
oameni. Unii merg în sus, alții 
în jos. Cînd ajung însă în apro
pierea mini-ringstrassului local, 
la capătul arterei străjuită de 
salcîmi, itinerariul se reface 
brusc ca la semnalul unei ba
ghete.

Tema însemnărilor de față a 
încercat să-i treacă prin fur
cile caudine pe tot acest par
curs, în mai multe seri, pentru 
a le afla ținta călătoriei. Ni s-a 
dezvăluit, la prima privire, o 
mișcare de du-te, vino, continuă, 
sîcîitoare, fără finalitate, parcă.

Imagine desuetă ? pasaj din 
lecturile copilăriei rătăcit în

memorie ? Te contrazic, citito
rule. Renumit centru industrial, 
conectat prin toate fibrei? la 
magistrala de efort și entuziasm 
a tineretului unei țări întregi 
— nu-ti recomand să alături a- 
cest oraș de provincie locurilor 
unde nu se întîmplă nimic. în
tinde-mi mai degrabă mîna și, 
hai, să mergem la bibliotecă. 
Vom găsi aici tineri. însoțeș- 
te-mă la Universitatea populară, 
în sălile cinematografelor, pen
tru că și aici îi vom întîlni. Dar 
reîntoarce-te. totuși, pe acest 
corso din extremitatea nordică a 
Bărăganului. Vei vedea că nu ai 
loc unde să arunci un ac.

„CORSO"
Și atunci ? Anticipăm conclu

zia însemnărilor noastre după o 
amplă consultare : orașul nu 
oferă încă suficiente posibilități 
de petrecere a timpului 
pentru cei 20—30 000 de 
ai săi.

Spicuim — cum le-a 
memoria notesului — fapte, în- 
tîmplări. argumente.

Se știe, de pildă, că Brăila are 
un teatru. în aprilie s-a împli
nit însă nu an, de cînd la sala 
de spectacole a apărut un la
căt : veche fiind, construcția nu 
mai prezintă încredere, siguran
ță. Nemîngîindu-șe cu soluția 
găsită (folosirea sălii clubului 
Uzinei ,.Progresul" improprie 
unui astfel de scop), brăilenii 
suferă sincer.

liber 
tineri

reținut

S-au căutat soluții, s-au făcut 
propuneri. Pe urmele unora por
nim, pe altele însă Ie abando- 
dăm din capul locului. E cazul 
să ne referim aici la propune
rea de a transforma un cinema
tograf în~ sală de teatru. Ce 
idee ! țJrăila are cinci cinema
tografe mari și late de mult in
suficiente.

— A existat, mi se spune, 
ideea unui studio al tînărului 
actor. Ușor de găsit sala, dar 
greu de redat circuitului spiri
tual al orașului.

Alerg Ia locul cu pricina. Am

Nu dintr-o ambiție deșartă, 
națiunea noastră socialistă 
acordă un egal primat capa
cității pozitive a oamenilor, 
cit și caracterului lor, gra
dului lor de moralitate. 
Căci, a trăi mai bine nu în
seamnă numai a avea mai 
mult și mai multe, dar si a 
crea pe potriva acestor ne
voi. Și cum poți crea mai 
mult și mai bine dacă tu în
suți nu vrei să devii mai bun 
și cu îndărătnicie pus spre 
a fi perfect ? Un lucru făcut 
de doi oameni — observau 
anticii — nu iese la fel. Sen
sul maximei rîvnește mai 
departe Ia microuniversul 
individual, irepetabil și de 
neconfundat, măsura și cau
za faptelor omenești. In de
finitiv, ar fi timpul să ne în
trebăm ce înseamnă carac
ter, cine merită să fie cali
ficat drept om de caracter ? 
în linii generale, merită o 
asemenea calificare omul cu 
sufletul coerent și, deci, cu 
purtări previzibile, nu (fireș
te) un automat, dar, oricnm. 
un om dintr-o bucată.

Coerența manifestărilor, 
Seci, care nu înseamnă cursi
vitate pe orizontală, ci o e- 
v-oluție graduală, avînd im
plicată — neapărat implicată 
— nota moralității sale. Cu 
alte cuvinte, deci, prima o- 
perație care trebuie făcută, 
e de a nu crede pe cuvînt și 
de a cerceta înlănțuirea lo
gică a faptelor unui individ. 

M4*R«lil
De ce această divagație ? 
Pentru că epoca în care tră
im, subtilizînd și abstracti- 
zînd relațiile individuale, 
face deseori dificilă delimita
rea jurămintelor de credință 
de suma faptelor palpabile 
care definesc caracterul unul 
om. Naivitatea aici și astăzi 
înseamnă condamnabilă ati
tudine de gură-cască, atitu
dine care ne costă individual 
și. într-un alt plan, social. 
Așa se face că. uitînd să mai 
scrutăm caracterul real al 
unui om, ne pomenim, la un 
moment dat, că un individ 
pe care-1 intuiam cam dema
gog și, în viața sa particu
lară, un escroc sentimental 
(terorist al familiei și rîv- 
nind la fericirea unei alte 
căsnicii), se dovedește un 
escroc și cu bunurile publi
ce date lui spre administrare, 
de exemplu. Căci un om de 
caracter înseamnă — am că
zut de acord — un om, în 
primul rînd, coerent, iar 
coerenta unui caracter nu se 
poate susține prin lipsa sa de 
moralitate familială. ..Băiat 
bun, dar cu lipsuri" — în pla
nul caracterului este un non
sens, altceva însemnînd. efor
turile probante ale individu
lui de a se autodepăși. de a 
fi coerent într-un plan din ce 
în ce mai larg cu ceea ce are 
el mai de nret în personali
tatea sa. Altceva înseamnă a 
fi suspect cu un om care do
vedește un divorț între vor
bele sale și faptele sale, si 
altceva înseamnă a avea în
credere în capacitatea vir
tuală a oamenilor de a fi 
buni.

A avea încredere în oa
meni. nu înseamnă a face 
rabat incoerentei caractero
logice. Merită repetat !

V. ARACHELIAN
(Continuare in pag. a IV-a)
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Au cuvîntul 
beneficiarii

(începutul în nr. 5914, 5915)
Mînuitori zi de zi ai manuale

lor, elevii adună prețioase obser
vații cu privire la valoarea și 
limitele cărților școlare ce le sînt 
adresate. Și nu rare ori, în func-' 
fie de calitățile, ori defectele pe 
care le înmagazinează în pagi
nile sale, un manual poate con
tribui la atragerea sau îndepăr
tarea unui elev de știința pe care 
o propagă, i-o poate face agrea
bilă ori de nepătruns. Iată de cp 
am socotit util, în încheierea a- 
cestei discuții, să reproducem 
păreri exprimate de elevi ca be
neficiari direcți ai manualelor 
școlare.

Dintr-un început ne-a atras 
atenția numărul mare de elevi 
care nu învață după manual sau, 
mai corect, după un număr în
semnat din manualele care le stau 
la dispoziție. Cîteva date : în cla
sa a XII reală de la Liceul „Ma-

care le conține, manualul nu ne 
ajută să erarhizăm autorii pe 
scara valorilor. Studiem „Lucea
fărul”, dar nu cunoaștem postu
mele și proza eminesciană ; din 
Negruzzi cunoaștem prea puțin, 
Anton Pann nici nu figurează în 
manual. In schimb, pe Grigore 
Alexandrescu îl tot învățăm din 
școala generală. Am impresia că 
autorilor manualelor de română 
le e „teamă“ să ne recomande 
cele mai recente studii critice : 
despre Eminescu au apărut nu
meroase studii, iar nouă ni se in
dică cel mai slab. Propun edita
rea unei broșuri cu indicații bi
bliografice cuprinzătoare. Profe
sorul să țină un curs de estetică 
înarmîndu-se astfel cu mijloacele 
de interpretare o operei literare, 
iar elevul să învețe singur. Toa
te acestea ar fi posibile dacă 
școala ne-ar înarma cu noțiuni 
de filozofie. Lipsa acestor cu
noștințe din programa școlară ne 
determină în prezent să învă
țăm mecanic.

Manualul de franceză pentru 
anul I este cel mai slab manual 
pe care l-am avut în mînă ca 
elevă. Pur și simplu îți stârnește 
rîsul, iar ca un elev să rîdă de 
cartea după care trebuie să înve
țe mi se pare o primejdie- Se 
uită că cel care începe limba 
franceză, deci anul I, este elev 
în clasa a IX-a. Textele și exerci
țiile sînt foarte elementare, nu 
țin seama de evoluția noastră.

Sînt manuale care mi se par 
cel puțin ciudate : nu înțeleg de 
ce umaniștii trebuie sa învețe 
tehnologie? Nu tehnica șurubu-

este de acord cu el. Nu-l folo
sesc, dar din curiozitate... am 
confruntat cîteva lecții: nu 
aveau nici o legătură cu cele 
aflate în clasă. De ce se mai scot 
asemenea manuale care nu pot 
produce decît derută ?

LUiana Georgescu — clasa a 
X-a reală : Am ales secția reală 
pentru chimie. Mă pasionează, 
îmi voi alege o profesiune cu 
acest profil. Dar sînt nemulțu
mită de cantitatea de cunoștințe 
pe caTe mi-o pune la dispoziție 
manualul. La zinc, de pilaă, sînt 
în carte 15 rinduri din care 
doar 3 pentru aplicații. Despre 
aur se vorbește în 5 rinduri. Am 
norocul că ne predă un tovarăș 
profesor foarte bine pregătit, 
care suplinește lipsurile manualu
lui. De aceea nici nu învăț după 
manual, oi caut alte cărți de spe
cialitate care să-mi ofere cunoș
tințele necesare. Dar știu eu dacă 
aleg cărțile cele mai bune ? De 
■altfel nîcj nu există cărți de chi
mie dedicate elevilor. Dacă pen
tru literatură există cîteva colec
ții de autoritate (Biblioteca șco
larului, Lyceum) de ce n-ar 
exista și colecții de matematică, 
fizică, chimie destinate elevilor ?

Mai am unele observații Ia 
alte manuale : cel de geografie 
ne oferă date depășite cu pri
vire la suprafața, populația, dez
voltarea social-economjcă a unor 
țări dovedindu-se astfel inutil. 
Manualul de tehnologie vorbește 
despre organizarea economică a 
întreprinderilor. Mai întîi ce con
ține manualul este depășit de 
măsurile recente privind organi
zarea științifică a producției. 
Apoi, de ce trebuie să știm care

MANUALUL ȘCOLAR 
intre ceea ce este și 

ceea ce poate să fie (iii)
tei Rasarab" din 24 de elevi an
chetați 15 învață numai după no
tițe, 6 după notițe și manual, 3 
după manuale mai vechi. Toți e- 
levii folosesc manualele, de limbi 
străine, nu se servesc delpc de 
manualul de analiză matematică 
si cel de tehnologie, socotindu-le 
limitate, neinteresante - și în de- • 
zacord cu lecțiile pe care le pre
dau profesorii. In clasa a X-a H 
reală, același liceu, 22 de elevi 
învață numai după notiț? la toa
te obiectele. 13 învață după no
tițe la disciplinele de parte ști
ințifică, folosind manualele de 
limbi străine, istorie, geografie. 
Iată și cîteva motivații ale aces
tor preferințe : „Uneori lecția 
din manual este atît de încâlcită 
îneît ie lași păgubaș (ca exem- 
pul s-a oferit lecția despre • Titu 
Maioreșcu din Manualul de lim
ba română pentru clasa a X-a). 
Sau : „în locul manualului de 
limba română (clasa a X-a uma
nă) prefer lucrările de critipă 
literară-, studii și monografii. Cel 
puțin am avantajul de a ști cui 
aparțin opiniile respective” , 
„dacă lipsești de la școală nu 
te poți pregăti după lecția din 
manual pentru că nu ți-a fpst 
„tradusă" de profesor. Cu ajuto
rul notițelor lecția îți apare în- 
tr-o formă concisă, sistematiza
tă, ceea ce ușurează îpsușirea 
ei”.

Dacă motivațiile reproduse pî- 
nă aici, vizînd manualele mai 
mult din punctul de vederp al 
metodicii alcătuirii lor, par mai 
generale se datorește faptului că 
elevii au intuit carențele de a- 
cest ordin ale cărților școlare, 
dar neavînd pregătirea și experi
ența necesară nu pot pune punc
tul pe i. Dovedesc în schimb mai 
multă siguranță și precizie în 
observațiile privind conținutul 
manualelor, interdependența a- 
cestora în contextul pregătirii lor 
generale.

Donca Steluțele, elevă în clasa a 
X-a umană. „Socotesc că, înce- 
pînd cu prima clasă de liceu, 
manualul de limba română ar 
trebui să aibă o bază estetică 

.mai sigură- în ejasa a X-a mai 
numărăm încă metaforele pe 
strofă în loc să fim ajutați de 
manual să realizăm o analiză a 
conținutului filozofic al operei 
literare, separată de analiza mij
loacelor artistice. Prin textele pe

lui simțim nevoia șa o învățăm, 
ci noțiuni privind organizarea e- 
conomică a societății contempo
rane. Manualul de zoologie ne 
cere să învățăm neapărat nu
triția reptilelor în timp ce sînt 
atîtea și atîtea domenii despre 
care abia auzim* dar nu le vom 
învăța în școală ? Mă refer la 
unele cunoștințe de filozofie, lo
gică, psihologie, istoria arte
lor, istoria civilizației...”

Viorel Marinescu — clasa a 
X-a cu profil matematic : Manu
alele trebpie să fie foarte com
plete din punct de vedere ști
ințific, și rational alcătuite. 
Mai ales manualele de ma
tematică fizică, chimie n-au 
nevoie de prea multă vorbărie : 
partea teoretică, bine sistemati
zată, trebuie să fie începutul vi
nei lecții, să-i urmeze formulele, 
apoi exercițiile. Iar între ma
nuale trebuie să existe o strînsă 
legătură. în primul trimestru am 
început la fizică funcțiile trigo
nometrice ; le-am învățat meca
nic pentru că trigonometria am 
început-o la sfîrșițul trimestru
lui II. Anul trecut, la mișcarea 
corpurilor, ne trebuia ecuația de 
gradul II. Am învățat mecanic 
formula și am rejuat-o apul a- 
cesta, la matematică- Aș vorbi 
despre greșelile de tipar, Avem 
de rezolvat cîte 20 de probleme 
de pe o zi pe alta și lucrăm ore 
întregi la o problemă la care nu 
obținem rezultatul cerut, pentru 
că în manual este notat greșit. O 
muncă inutilă pentru că manu
alul nu este însoțit de o erată.

Se pot face observații în le
gătură cu fiecare manual în 
parte ; eu le voi expune succint. 
Sînt nemulțumit că manualele 
de matematică nu țin pasul cu 
ultimele teorii științifice — teo
ria numerelor, teoria mulțimilor. 
Exercițiile și problemele pe care 
le conțin sînt neinteresante. Dacă 
vrem să ne pregătim bine ape
lăm la culegeri de probleme. 
Ma-n naiul de desen nu este al
cătuit astfel îneît să asigure o 
bună pregătire celor dintre noi 
care vor să urmeze arhitectura ori 
facultăți tehnice. N-am auzit des
pre nici un candidat care să se 
fi prezentat la concursul de ad
mitere numai cu cunoștințele de 
desen primite în liceu. De la în
ceputul anului, tovarășa profe
soară ne-a interzis să folosim ma- 
naualul de zoologie întrucît nu

sînt atribuțiile directorului, ori 
ale contabilului (pe care de alt
fel le uităm imediat după lec
ție), doar nu ne propunem acum 
să ajungem directori 1

Răducu Dumitrescu — clasa 
a Xl-a reală • In Manualele de 
limbi străine literatura este re
prezentată neconcludent: pasaje 
scurte, nu întotdeauna bine alese. 
Dacă vrem să cunoaștem lite
ratura frapcpză, sau engjeză nu 
găsim cărți. Se editează niște 
broșuri cuprinzînd culegeri de 
texte, dar air un tiraj mic, sînt 
traduceri exclusive din clasici, 
ori noi vrem să cunoaștem lite
ratura contemporană. Nu ■ s-ar 
putea ca manualele să fie înso
țite de niște culegeri de texte 
rpai reprezentative din acest 
punct de vedere ?

Emanuela Știfter — clasa 
a Xl-a umană : M-am bucurat 
foarte mult că s-a introdus în 
programă literatura universală. 
Bucuria mi-a fost umbrită însă 
de numeroasele greșeli ale ma
nualului. Marile descoperiri geo
grafice și în special descoperirea 
Americii este .plasată cu... un se
col mai tîrziu, se încurcă anii în 
care au fost publicate operele lui 
Goethe, mai sînt și alte greșeli. 
Cei de la uman întîmpinăm se
rioase greutăți pentru că ma
nualele n-au fost concepute spe
cial pentru noi. Avem același 
manual de matematică deși rea
liștii fac 6 ore de matematică pe 
săptămînă iar noi numai 3 ore 
ne servim de același manual de 
fizică deși pe noi ne-ar interesa 
mai mult fenomenele fizice și mai 
puțin aplicațiile; ni l-a pus la 
dispoziție același manual de teh
nologie, deși nu ne pregătim 
pentru o activitate în producție.

★
O singură concluzie desprin

dem : asupra observațiilor, criti
cilor și numeroaselor propuneri 
ale participanților la „masa ro
tundă” a ziarului merită, și tre
buie meditat, întrucît multe din 
consemnările făcute au valoarea 
unor contribuții la îmbunătățirea 
manualelor școlare, ca instru
mente de lucru pentru elevi.

LPCRPȚJA LUSTIG 
MARIETĂ VJPKAȘCU

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

Patri? (orele 9 ; 1245 ;
20).

CE NOAPTE, BĂIEȚI !
Republica (orele 8,45 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ;

București (orele 8,45 ; ,
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21), Mo
dern (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21).

PASAREA TIMPURIE
Luceafărul (orele 8,15 ; 10,45 :
13.15 • 15 45 ; 18,15 : 20,45). Ca
pitol (orele 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 : 13,30 ; 21), Feroviar (orele
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 : 21). 
Excelsior (orele 9.45 ; 12.15 ;
15 ; 17,30 ; 20).

ZOLTAN KARPATI
Festival (orele 9 ; 11,15 r 13,30 ;
16 : 18.30 ; 21).

EDDIE CHAPMAN, AGENT 
SECRET

Victoria (orele 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21), Moșilor (orele 15.30 ; 18 ;
20.30) .

IADUL SFARÎMAT
Lumina (orele 9,15 ; 11.30 :
13.45 ; 16 ; 18,30 : 20,45).

LEUL AFRICAN
Timpuri noi (orele 9—21).

FATA CU BALONUL
Doina (orele 9 : 11 ; 13 : 16 :
18.15 : 20.30).

STATORNICIA RAȚIUNII
Grivița (orele 9 î 1145 • 13.30 : 

16 ; 18,15 ; 20,30).
RAIUL DE SÎMBĂTĂ SEARA 

înfrățirea înțrp popoare (orele
15,30 ; 18 ; 20,30). Drumul Sării 

(orele 15 ; 17.30 ; 20).
GIOCONDA FĂRĂ ȘUR1S

Buzești (orele 15,30; 18:20.30).
O FATA FERICITA

Dacia (orele 8- 15,30; 18; 20.30).
EA VA RÎDE

Bucegi (orele 9 ; 13 ; 16 ; 18,15;
20.30) , Arta (orele 945 î 15.45 ; 
18,15 ; 20.30).

ZILE DE VARĂ
Unirea (orele 11; 15.30 : 18).

CLIMATE
Lira (orele 15 ; 17,45 ; grădină 
ora 20,30).

K. O.
Giulesti (orele 15,30; 18: 20.30). 

EU, EU, EU... ȘI “
Cotroceni (orele
20.30) .

ULTIMA NOAPTE
RIEI „ ACentral (orele 9 ; 11,15 : 13.30 ; 0 

15,45; 18,15 ; 20,45).
OSCAR

Melodia (orele 9 ? 11,15 ; 13,30; dfe 
16 ; 18,30 ; 20,45), Gloria (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 1845 ;
20.30) , Flamura (orele 9 ; 11,15; M
13.30 • 16 : 18,15 ; 20.30).

EL DORADO
Floreasca (orele 9.30 ; 12 ; £

R A Z BUN AREA 0)HAID U CILOR
Volga (orele 9,30 ; 11,30 ; 13,30;
15.45 ; 18,15 ; 20,45). Miorița W
(orele 9,15 • 11,30 : 13.45 ; 16 ;
18.30 ; 20.45).

SFÎRȘIȚUL AGENTULUI W 4 C 
Progresul (orele 15.30; 18 ;
20.30) . __

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI și PENȚRU CITIVA DO
LARI ÎN PLUS

Viitorul (orele 15.15 ; 19,30).
OBSESIA , A

Aurora (orele 9 ; 11.30 ; 14 ;
16.30 ; 19,30). Tomis (orele 9 ; 
15,45 ; 18.15).

SÎNT ȘI EC NUMAI O FEMEIE
Popular (prele 15.30; 16» 20.30). 

TOPKAPI
. Munca (orele 15,30 ; 
Union (orele 15,30 ;

DESENE ANIMATE
Union (orele 18).

O LUME 
NEBUNĂ

Flacăra
MARELE

Râhpva 
dină ora 20,15).

LOANA
Vitan (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

16,30 ; 0
1145:
21,15), 
1145;

CEILALȚI
14.30 ; 17,30 ;
A COPILĂ -

NEBUNĂ,

18 : 20,30),
20,30).

NEBUNĂ.

(orele 15,30 ; 19).
RESTAURANT
(orele 15.30 ; 18 ; gră-

DATORIA FIECĂRUIA
(Urmare din pag- l)

poale cel mai capabil și cel mai 
• pregătit dintre noi.

— Da, dar e și izolat de colec
tiv, e cam individualist.

— Dar noi, parcă cu ce dove
dim că ne-am gmdit fi la cei
lalți ?

...„Sînt alții mai buni decât 
poi”. Așa să fie oare ?

NICOLAE DUNGA: Da, eu 
am afirmat că biroql, din care 
fac și eu parte, nu reprezintă 
clasa. Și mi se pare că așa e, 
rint oameni mai capabili decît 
mine care nu șînt în birou. Cor
nea, de pildă, a fost propus înain
tea mea dăr a refuzat- Abia 
atunci v-ați gîndit la mime. Prin 
urmare eu sîpt al doilea.

MIRCEA DIACONESCU: 
Cornea nu era mai bun decît 
tine tocmai pentru că a refuzat. 
Dacă un om nu vrea să facă un 
lucru, poț fi sigur că nu-ț va 
face cu plăcere. Așa că cei aleși 
sînt exact cei pe care ți dorim 
și noi /

NICOLAE DUNGĂ : Da ? A- 
tunci de ce a apărut în birou 
Neacșu în locul lui Scăeșteanu ? 
Și cum s-a pu-tut întâmpla asta ? 
Eu pe Scăeșteanu îl cunosc mai 
bine și pe el l-am votat.

LIVIU RADU : Ar fi trebuit 
să vorbești atunci că nu-l cunoști 
prea bine, deși din clasa a IX-a 
pînă acum ai fi avpt tot timpul.

NICOLAE DUNGA: Ce să 
fac dacă nu se remarcă prin ni
mic ? E atât de liniștit îneît pare 
pasiv. Nu e vina mea că nu-l 
cunosc.

GHEORGHR DINDERE : Di
scuția mi se pqre puțin deplasată. 
Eu văd pînă acum nu cți e mai 
bun unul decît altul, ci că ori
care din noi ar fi la fel de bun. 
Tot așa de bun ar putea fi și 
Diaconescu, de pildă, sau...

MIRCEA DIACONESCU : 
Bine, dar eu sînt un individua
list, un izolat l Se poate să faceți 
o asemenea greșeală ?

EUGEN OPRESCU: Lăsînd 
gluma la o parte, Mircea, cred 
că nu e nimic exagerat într-o 
asemenea propunere.

LIVIU RADU : Insă nu e nici 
obligatorie. Nu văd de ce pre
miantul clasei trebuie să fie nea
părat și reprezentantul organi
zației U.Ț.C. Sau în birou să fie

A uteciștii cei mai vechi, cei mai 
" buni la învățătură. Mai sî-nț și 

alte criterii de care trebuie să 
• se țină seamă.

EUGEN OPRESCU: Așa că 
. mai gîndește-te, Dungă, daca ne- 

A mulțumirea ta nu era cumva în- 
dreptată nu împotriva celorlalți, 

• ci a ta însuți. Din cauză că Dia
conescu a spus un adevqr. ne- 
plăcqț, oricum. Alțfel, să știi că

•
 pe Corneq nu l-qm ales, nu pen
tru cq n-a vrqț el, ci pențru că
n-am vrut noi.

A MARIN DIDU : .A'ici s-ar pu
tea să n-ai dreptate, \fodul cum 
s-a făcut în clasa noastră corn- 

£ pletarea bixouliii a fost cam cu
rios. Eu n-am qvut impresia că 
am ales eu, ci că s-q impus de 
undeva, dm afară.

NICOLAE DUNGĂ: Ețact! 
A venit o fată dip altă clasă, 

W Doina Geambașu, membră în

DINTRE NO!
comitetul U.T.C. pi ne-a citit o 
Ifsță întocmită dinainte. Noi 
doar am ridicat mîna. Poate de 
aceea am simțit o oarecare ne
mulțumire.

MIRCEA DIACONESCU : D« 
la nemulțumit ai ajuns la „oare
cum" nemulțumit. Hotărăște-te : 
ești sau nu ești nemulțumit ?

MARIN DIDU : Nemulțumit 
nu este numai el. Mă gîndesc că 
la adunarea aoeea am fost pre- 
zenți 14 uteciști din 23. Și din 
cei prezenți, jumătate au fost 
aleși reprezentanți. Cei nouă care 
au lipsit puteau forma îvipreună 
cu alții o majoritate.

LIVIU RADU : Dar cei nouă 
n-au lipsit și de la ora de diri* 
gepție, cînd s-a întocmit lista.

GHEORCHE DINDERE: 
Tocmai asta ne-a intrigat pe noi. 
A venit o fată, oricum, din afara 
clasei noastre, și s-a apucat să 
facă lisfa împreună cu tovarășa 
dirigintă.

DOINA GEAMBAȘU (prezen
tă și ea la discuție) : Nu-i adevă
rat ! Lista aceea a fost întocmită 
după aproape două ore de ceartă 
între noi, atunci, la dirigenție..

NJCOLAE DUNGA : Lqsă că 
n-q fost diiqr așa o ceartă...

GHEORGHE DINDERE: Să 
admitem totuși, însă de ce n-a 
avut loc în adunarea noastră a- 
ceasiă discuție ? Pentru ^cq lista 
era dinqințe gațq.

DOINA GEAMBAȘU : In
strucțiunile erau însă clare. Le-qm 
primit de la Municipiu : .trebuia 
o listă întocmită cu aprobarea 
dirigintelui...

VOCI : Cu aprobarea — sau 
cu cpn-sid-tq-rea ?

DOINA GEAMBAȘU f Mă 
rog... cu consultarea... Sigur.- Dar 
eu trebuia să fac propunerile și 
atunci...

GHEORGHE DINDERE : Noi 
trebuia să facem propunerile, nu 
tu. Adunarea trebuia să ' 
rască.

...Într-adevăr: adunarea 
buia să hotărască. Eă este 
suprem care dă glas organizației. 
Ar fi trebuit, poate, (nu, nu,

...De ce ? Poate pentru qcelași 
motiv pentru oare nu i s-a dat 
nici lui Mirceâ Diaconescu re
plica. Sau poate pentru ca din 
birou puteau face parte oricare 
din cei 23 de uteciști și atunci 
cei șapte aleși, nu erau nici mai 
buni, nici mai puțin buni decît 
alții. Oricum, nu împotriva bi
roului au existat nemulțumiri. 
Alte intervenții o confirmă.

LI VIU RADU : Cînd i-am ales 
pe cei care sînt acum în birou, 
am făcut-o cu convingerea că va 
fi un birou foarte bun...

LIDIA TEICĂ : Ducă e bun 
actualul birou? Odată ce l-am 
votat în adunarea aceea, oricum 
a fost ea, înseamnă că în mo
mentul acela era un birou bun. 
Deci nu poate fi acum, la o lună, 
altfel.

...Atunci ? Fiindcă trebuie să 
ne întrebăm totuși : atunci ? De 
ce n-am putut da nici un răspuns 
la întrebarea de la început ? De 
ce nu l-am combătut pe Mircea 
în afirmația sa ? Probabil pentru 
același motiv pentru care și co
legii lor tăcuseiă în adunare.

Motivul acesța a fost mai greu 
de scos la iveală dar a ieșit pînă 
la urmă, tot din discuțiile lor :

— Poațe cq în timpul acesta 
am fost și noi bucuroși că am 
scăpat- mai ușor, fără să primim 
nici 6 „sarcină".^.

— Sjgtțr că da : Ei au recu
noscut- cq n-qti fqcut ceea ce ar 
fi trebuii să facă pentru clașq. 
Dar noi, clasa, ce am făcut pen
tru ei ?

— Intr-o organizație trebuie să 
conducă nu numai biroul ci și 
1ioi, alături de ei.

— Birouț pu va face niciodată 
nimic fără noi.

— Sînteni împreună din clasa

a V-a, aproape toți, dar abia 
acum ne dăm seama că spiritul 
nostru de colectiv e cam scăzut.

— Pasivitatea a pornit, desi
gur, de la biroul clasei, ăa.r a 
fost și încurajatu de noi.

— O asemenea dezbatere am 
fi putut avea la adunarea aceea.

— Oricum, întâmplarea aceasta 
este de natură să ne unească mai 
piuit.

...Aju*nși aici, putem pune 
punct. Sau, mai bine zis, punct 
și virgulă. Pentru că, așa cum 
spuneau tot ei, discuțiile cele mai 
vii abia de acum încolo vor tre
bui să .înceapă. Nu vor fi însă 
greu de susținut, odată ce gre
șeala t r J’* T
șeala nu este decît una singură, 
însă ‘
tanță: âepea cp elevii clasei a 
Xl-a H’ au confundat organizația 
U.T.G. cu cei ■ .cîțiva membri ai 
biroului. Ei au uitat pentru cî- 
tăva’vreme de răspunderea fie
căruia dintre ei, de DATORIA 
pe care o are fiecare utecist. Și 
au înțeles, cel puțin de acum 
încolo, cgpa pe le mai rămîne de 
făcut cîtă vreme vor fi colegi. 
Și anume, că locul fiecărui mem
bru al organizației este bine deli
mitat și nu poate fi Ocupat de 
nimeni

a fost descoperită. Iar gre-

de cea mai mare impor-

altul decît de el însuși.

D. MATALA

Ancheta aceasta trebuia 
și fotografiile preopinen-

P.S. : 
să aibă ___  ,
ților. I-am întrebat sîmbătă - — 
Vreți să aduceți , și niște fotogra
fii ? Ei 
bucurie. M-am this luni diminea
ța după' ele și mi-au spus că nu 
aduseseră toți. Unii s-aii dus, în
tre liipp- Ia fotograf. să-și facă 
și nu prați gala ?4-au rugat 
vin marți. Marți, pisă mi-ău co
municat că se răsgîndiseră și nu 
voiau să le apară pozele în ziar.

Am simțit și de data aceasta 
că se amestecase o mîpă grijulie 
și fals piQtpctoșre... Din „altă 
clasă ?“

au răspuns cu multa

hotă-

tre- 
forul

„poate”, desigur!), ca adups»rea 
să respingă un asemenea proce
deu, să pu accepte iptprvepția 
din afară ȘÎ ^ă-și aleagă, EA, re
prezentanții. Poate tot pe aceiași 
sau poate pe alții, fiindcă am 
văzut că nu numai cei ce sînt 
acum în birou ar fi fost singurii 
demni de această încredere, însă 
ar fi avut, în orice caz, certitudi
nea că alegerea a fost expresia 
voinței sale. Se îptîmplă însă un 
lucru interesant :

DOREL NEACȘU : In aduna
rea aceea n-a spus, totuși, nimeni 
nimic. Comențarițle au început 
mqț târziu, PC stradă, acasă.

ADRIANA GHERMAC: 
ce nu s-au ridicqt colegii 
ATUNCI, cînd li s-a părut . 
drept ceea ce se întâmplă ? De 

ce ați tăcut ?

De 
mei 
ne-

peșen de Ml HU VL LCAN&SCU

MIHAI COMAN

-ROMAN POLIȚIST-
REZUMAT

Tînărul tehnician Nelu Stoian a fost găsit mort în camera 
Ini. Pentru ipoteza sinuciderii pledează situația grea în care se 
aflau atît Nelu, cît și colegul său de serviciu, Dan Viziru, din 
cauza fraudelor carp fuseseră descoperite la cooperativa unde 
lucrau. O săptămînă după moartea lui Nelu, a fost găsit și trupul 
lui Dan. Bănuiții sînt: vecinul lui Nelu, Vasilescu, un borfaș a- 
mestecat în fraudele care s-au petrecut la cooperativă, și un 
anume Stănescu, care l-a vizitat pe Nelu in noaptea uiorții aces
tuia. Se pare pă este amestecat și un anume Ionescu.

— Fără îndoială, Vasilescu Zet, Infractor, de șaisprezece ori 
recidivist, cît și Stănescu Petre, bănuit de cămătărie, pot fi acu
zați de uciderea cu premeditare a numitului Nelu Stoian.
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Profesorul îi privi fpe rînd pe cei doi. Un om mărunțel și pa
lid, asudat și cu ochii terorizați- Alături, un bărbat îndesat, cu 
umeri de luptător de circ, congestionat la față, clipind. Arnîndoi 
pe scaune cu speteze înalte, pe care abia le depășeau cu cnpul. 
Și profesorul — privindu-i. înalt și cu ochelarii negri — se gîndi 
la monștrii aceia pitici și cu fețele încrețite din vechile legende 
nordice, urzind planuri malefice undeva, în umbra tronurilor 
sau jilțurilor împărătești, picurînd otrăvuri verzi în cupe înal
te, tăvălindu-se pe podele, cu picioarele scurte zvîcnind.

Momentul doi al cazului Nelu Stoian — Dan Viziru începe în 
clipa în care este găsit trupul celui din urmă. Iată-ne obligați să 
fim atenți la un nou șir de fapte. In noaptea morții, Viziru se 
întoarce acasă înainte de ora unsprezece. Se culcă, adoarme sau 
se preface că adoarme. Apoi, fie că doarme pînă la ora unu, fie 
că pleacă de acasă — nevăziit de nimeni — și șe reîntoarce, dar 
la ora unu primește un telefon. Cineva îl cheamă într-un loc a- 
nume- îi spune mamei sale că l-a chemat Nelu Stoian. Dar Nelu 
la ora aceea, nu mai era în viață. își ia o servietă și pleacă. 
Autopsia ne dovedește că a fost călcat de o mașină și ucis. Con
ducătorul mașinii l-a învelit într-o prelat^ și l-a aruncat sau l-a 
așezat pe platforma descoperită a unui tren de marfă. A fost 
descoperit și identificat abia peste o săptămînă.

Maiorul se ridică și veni în fata biroului. Stătea la numai un 
pas de Stănescu, care-1 privea clipind nervos, cu gura pe ju
mătate căscată, în care sclipeau o mulțime de dinți de aur ; pro
fesorului, dinții i se părură inspăimintător de ascuțiți.

— Putea Zet să-1 omoare ? E mai greu de crezut. In primul 
rînd, n-avea mașină și nici nu fusese niciodată șpfer. E dovedit 
că numai un om stppîn pe volan poate omorî cu premeditare un 
trecător, fără să-și accidenteze mașina. Specialiștii noștri afirma 
că o asemenea crimă e mult mai dificilă de realizat decît pare la 
prima vedere. In al doilea rînd, e în stare Zet (și—1 privi pe pn- 
chindel) să învelească un trup de șaptezeci de kilograme intr-o 
prelată ? Și rețineți că era înfășurat perfect, aproape metodic. 
Apoi e in stare Zet să care un. asemenea trup, să-l urce pe 
un pod ?

Toate privirile se îndreptaseră spre Stănescu.
— Ei da Petre Stănescu e puternic. Mult mai puternic deett 

l-ați crede. Și mult mai inteligent — sau, cel puțin asta a toșt 
părerea noastră, într-o clipă anume.

Cu umerii aplecați, Stănescu privea în podea. Se auz! un 
zgomot ciudat *i profesorul Înțelese : omul scrienea din dinți.
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— Are mașină. E un șofer bun. Și este în stare să-și schimbe 
vocea ; în tinerețe a lucrat la circ; ridica greutăți, era și 
ventriloc. La telefon, lui Dan Viziru i s-a părut că aude 
glasul lui Nelu. Iar pe botul mașinii domnului Stănescu s-au 
găsit niște zgîrieturi suspecte ! Nu poți lovi cu forța Up trup 
omenesc și să nu rămînă urme. Ei bine, au rămas !

Privind la Stănescu, directorul simți cu un fel de mirare că 
i se face frică. Nu văzuse niciodată un criminal, iar omul 
scund semăna atît de bine cu ucigașii care apar îp somnul 
copiilor sau string de gît femei tinere pe copertile romanelor 
ieftine, îricît nu se putea simți altfel clecît înfricoșat. în dreapta 
lui, consilierul se uita la Stănescu cu o privire în care profe
sorului i se păru că citește aceleași sentimente.

— Vă spuneam că Stănescu nu e prost, că. e chiar foarte 
inteligent...

Numai locotenentul observă în glasul maiorului o ușoară, 
foarte ușoară umhră de ironie.

— Stănescu știa că singura proba hotărîtoare împotriva^ lui 
sînt zgîrieturile de pe mașină. ȘÎ atunci ș-a hptărît să le 
șteargă. Dar cum ? Ideea a fost excelentă : fiind un șofer bun, 
nu i-a fost greu să lovească mașina ușor, foarte ușor, de un 
copac. în felul acesta a putut „să ne înfunde*'. ..Cum mi-am 
zgîriat mașina ? Poftim : iată copacul de care m-am lovit". 
Copacul există. Și e intr-adevăr zgîriat. Dar în împrejurările 
cunoscute, el dovedește, pare-se — un singur lucru : inteligența 
lui Stănescu.
"„Un pitic urît și rău — se gîndi directorul. Urît si puternic, 

cu brațe lungi, cu un fel de fantezie neagră a crimei, ținîndu-i 
loc de inteligență, de o adevărată inteligența".

Dar „piticul" — pitic mai mult în imaginația profesorului — 
se mișcă greoi pe scaun ; apoi ridică fruntea și vorbi mohorît:

— Nu se există. Astea, ce-ați zis, nu-s probe.
Și trase concluzia :
— L-am omorît eu pe Viziru ? Draci !
Surprinzător, maiorul zîmbi. Apoi, ridică din sprîncene și 

spuse serios :
— A fost numai o presupunere a noastră, la început. Așa, 

am presupus și că ești deosebit de inteligent...
Apoi — In timp ce prafeaorul îl privea uluit — maiorul 

încheie :
— Si«ur că au l-®i omortt
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CRONICA PLASTICĂ

VALENTINA BOȘTINA
Cea de a treia expoziție perso

nala a Valentinei Boștină încheie 
evident o primă etapa de crea
ție, și ne referim nu atît la trans
punerea în materiale definitive 
(piatră, lemn) a unor proiecte mai 
vechi, cît mai ales la decizia și 
claritatea ideilor, a transpunerii 
lor, la stilizarea, la purificarea 
limbajului plastic și a viziunii. 
Valentina Boștină nu culti
vă modalități extfavagânțe, 

1 ci mai degrabă unele fi* 
rești, comune, nu caută vo
lumul sau relația volumetrică in
solită, ci pe cele devenite bunuri 
indubitabil câștigate (chiar codit 
ficate înțr-un sepș și procedînd 
adesea prin citate nedisimulate, 
din antichitatea greacă sau din 
statica, masivă și hieratica sculp
tură aztecă). Există în această a- 
tjtudine o onestitate pe care o a- 
preciem în creația unui artist 
tîqăr, parcă așternut conștient la 
un drum lung, lent și firesc des
fășurat, în afara zguduirjlpr mo
dei, a soluțiilor en vogue, teribi
liste. Nici registrul afectiv al ar
tistei nu ni s-a părut prea întins 
și divers, ea recurgînd, în majori
tatea cazurilor, la evocarea uni
versului infantil și a eternului fe
minin, cu căldură, duioșie și pu
ritate, sentimente carp fără pre
tenția amplitudinilor, ating totuși 
o notă de necontestată autentici
tate. în „Fripta", un joc de curbe 
desfășurat generps între cele d°uă 
personaje ghemuite, aduce o notă 
de liniște, de duioșie ca Și lucra
rea „Pe burtă" un arc masiv, pe 
care trupul unui adolescent îl 
însprip destins, a reverie în spa
țiu. „Fetița cp cuburi", „Ala- 
bala", evocă cu o gravitate ne
confecționată unjverșul copilăriei, 
jocul ca formă de cunoaștere a 
lumii materiale, ă relațiilor sim
ple dar fundamentele dintre fe
nomene, a unei ciirinzități nestă
vilite, proiectate ardent în afară 
(„Pui de drac"). Aș releva șei 
timbrul aparte al artistei care a

decantat feeria seducătoare a u- 
niversuluj copilăriei îptr-p atmos
feră de abstrasă și gravă popzie, 
sțrăbățqtă parcă c‘p fițjrul tragic 
al întoarcerilor imposibile, a.unui 
mițic Eden pierdut. Aceiași gra
vitate p degaje și temele piater- 
pîtătii ,4pc“. „Maternitate'/, mai 
femipjne, mai aproape de duioșie, 
de instinct, deojt dp sondarea o- 
biecțivă și intelectuală a misteru
lui cosmic *1 perpetuării. Remar
cam că poezja trupului uman e 
o altă coordonată a creațipi sale. 
Deși formele sînt mai robuste, 
mai sepzțiale În acpște lucrări ele 
pu au nimic lașciv, ele p^r mai 
degrabă îpscrișe opui principiu 
x egetal („Lq soqre“) șau mine
ral („Tors”), corijat în eșcrescen- 
țele saje volumetrice de o arhi
tectură și o deippițate vag clasi
că, cq ceva (pe place să credem) 
de suRtilă, livrească și deliberată 
pastișă. Moțjvele sînt ?p general 
solare, numai uneori singulari- 
zîndu-șe în ppeturp, în taipă Per" 
petuă rostită șoptit, egal, molcom 
(„Prietene', „Confidente"). E un 
soi de șaradă sufletească al cărei 
farmec constă tocmai îp nedesle- 
gare, în amin area continuă a ex- 
plicitărilor, a precisului și con
cretului. Lucrările sale vădesc ca
lități, deși înțr-un plan pur sculp
tural, mâi șînt încă locuri pentru 
acumulări. Prea multe lucrări 
trăiesc într-un singur plan, prin 
(țontururi acuzat grafice, tot așa 
cum există o stereotipie a portre
telor, n?gîndindu-ne să reclamăm 
psihologii, ci adecvări temei pro
puse, nuanțări care să întregească 
fericit compoziția, sentimentul, a 
viziunii ușor hieratice, căreia re
petăm nu îi găsim un viciu în 
șine, ci banalizării șale (devenita 
de-acum aproape un loc comun), 
a exaltării sale acolo unde senti
mentul (evident de nuanță inti- 
mîștă) ?i structura nu o replaipă.

C K. CONSTANTINESCU

Și adăugă, parcă mirîndu-se :
— De ce să-1 fi omorît Stănescu pe Viziru ? Etear ati observat 

cu toții că n-avea nici un motiv.
24

— Asta e. In primul rînd, Stănescu nu e destul de inteligent 
pentru ca șă imagineze o poveste cum e cea eu arborele. Și 
in șl doilpa rînd, n-avea de ce să-1 omoare pe Viziru.

Maiorul vorbea liniștit, de parcă le-ar fi prezentat uppr 
prieteni o problemă încurcată, pe care a reușit numai cu 
greu s-o rezolve.

— Aceasta fiind situația, a trebuit să-mi notez pe o foaie 
de hîrtie citeva lucruri...

Maiorul trecu în spatele biroului, se așeza și continuă pe 
același ton de confesiune :

— Erau citeva fapte care nu se legau intre ele și care pînă 
atunci păruseră că n-au nici o legătură cu moartea celor doi.

Appi își aplecă ochii pe foaia de hîrtie de pe birou. Citi, 
și în fața tuturor apăru, ca pe un ecran invizibil, următoarea 
listă de întrebări (pe care maiorul le întovărăși cu unele 
explicații) :

1. Cine a fost omul auzit de Zet după miezul nopții ?
a) Stănescu ;
b) Viziru. (
c) un necunoscut.
2. Cine era în stare să facă o ordine perfectă în cameră ? 

Oricine, dar Zet și Stănescu șînt oameni foarte neglijenți, deci, 
mai probabil ;

a) Viziru
b) un necunoscut.
3. Cine era în stare să împacheteze metodic truppl lui Viziru ?
a) Stănescu (deși e mai greu de crezut) ;
b) un necunoscut.
4. Cine putea să-i dea telefon lui Viziru ?
a) Stănescu ;
b) Zet
o) un necunoscut.

(Continuare în numărul de LUNI)
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Moment important In lupta 
pentru dreptate socială și li
bertate națională, revoluția de 
la 1848 în țările române a avut 
un caracter unitar, atît prin 
faptul că s-a desfășurat în con
diții economice, sociale și poli
tice relativ similare cit, mai a- 
les, datorită idealurilor care au 
însuflețit masele populare și pe 
conducătorii acestora, reprezen- 
tînd, în acest fel, continuarea pe 
o treaptă superioară a luptei de 
veacuri a poporului român pen
tru fericire și progres. Revolu
ția de la 1848, a constituit, în 
istoria poporului nostru, începu
tul unor profunde transformări, 
la capătul cărora avea să se 
făurească România modernă, ca 
stat independent și unitar.

Dezvoltarea forțelor de pro
ducție capitaliste și apariția u- 
nei noi clase în sînul orînduirii 
feudale, interesele economice ale 
boierimii mici și mijlocii, legate 
de clasa în ascensiune, au fă
cut ca — în condițiile lipsei pie- 
ții interne și a menținerii prin 
forța armelor a unor instituții, 
perimate, și a unor imperii în- 
tr-un stadiu inferior de dezvol
tare economică — revoluțiile din 
țările române să aibă un dublu 
caracter : național și social. Re- 
filectînd această situație, curen
tul pașoptist, deși neomogen, a 
descifrat imperativele istoriei, a 
elaborat o ideologie, în liniile ei 
esențiale unitară, capabilă să 
servească scopului suprem : în
chegarea națiunii române prin 
înfăptuirea unirii în cadrul u-

nui stat unic, independent și su
veran. Toate problemele, în
treaga activitate teoretică și 
practica revoluționară, procesul 
feudalismului și demonstrarea 
necesității înlocuirii revoluțio
nare a unei orînduiri perimate, 
se subordonează acestui impe
rativ.

Revoluționarii pașoptiști nu 
mai pornesc de la dezideratul 
etic că feudalismul este contrar 
naturii umane, ci întreprind o 
temeinică analiză economică a 
proprietății feudale, încercînd, 
prin aceasta, explicarea cauze
lor înapoierii, a fenomenelor 
sociale și politice. Astfel, Băl- 
cescu și o bună parte a revo
luționarilor pașoptiști, analizînd 
modalitatea prin care a fost u- 
zurpată în timp proprietatea ță
rănească individuală și cea de- 
vălmașă și servitutea care a ur
mat, ca o consecință firească a 
acestui proces, au ajuns la con
cluzia că izvorul proprietății 
feudale, indiferent că este moș
tenită sau cumpărată, stă în 
spolierea țăranului. Bălcescu a 
dat dovadă de o profundă înțe
legere a instituției iobăgiei a- 
tunci cînd a conchis că, de vre
me ce pămîntul și mijloacele 
de producție au trecut în pose
sia feudalului, șerbia a fost o 
consecință directă a sistemului 
de clacă.

Argumentul teoretic principal 
pe care își sprijină însă Băl
cescu demonstrația că pămîntul 
trebuie să aparțină celor ce-1 
muncesc este ideea valorii mun

că. „Munca e singura creatoare 
de valoare ; brațele țăranului au 
făcut fertilitatea crescîndă a so
lului și deci pămîntul i se cu
vine de drept“. (N. Bălcescu : 
„Despre împroprietărirea țăra
nilor"). Deși nu apare teoreti
zată ca atare, ideea este comună 
ideologiei pașoptiste din țările 
române.

Abolirea iobăgiei și împroprie
tărirea țăranilor reprezenta

Ideologia economică pașoptis
tă, bazată pe pătrunderea esen
ței raporturilor de proprietate 
feudală și a Regulamentului or
ganic, expresie juridică con
centrată a acestora — „codice 
al muncii de clacă*', cum îl va 
caracteriza Marx — a conchis 
asupra necesității istorice a a- 
bolirii feudalismului. Tot ana
liza economică a feudalismului 
a dus partea cea mai înaintată

Deci, lupta dintre asupriți și 
asupritori impunea revoluția ca 
necesară și dreaptă. Conceptul 
de dreptate, de o largă respira
ție în epocă, înmănunchind în 
el, într-o unitate indisolubilă, 
aspectul social și național al 
revoluției, capătă valențe noi și 
definitorii în contextul istoric 
dat.

Dacă în problemele revoluției 
și sfărîmării violente a relații

strează o dată în plus că ne
cesitatea abolirii orînduirii feu
dale, a desființării reale a 10- 
băgiei și împroprietărirea țăra
nilor, în contextul istoric spe
cific Principatelor, erau subor
donate unor imperative istorice 
precise : unirea, închegarea na
țiunii și a statului național ro
mân.

Curentul pașoptist ridică ideea 
unității de neam și limbă la

IDEOLOGIA PAȘOPTISTĂ
condiția esențială, conștientizată 
în epocă, a ridicării maselor de 
țărani la luptă pentru realiza
rea națiunii române în cadrul 
statului burghez, capabil să a- 
sigure dezvoltarea pieții inter
ne și a industriei, să apere și 
să ducă la afirmarea României 
în concertul națiunilor Europei 
emancipate. Toate actele dom
niei lui Cuza, sprijinit de spi
ritul larg și clarvăzător al lui 
Kogălniceanu, reprezintă conti
nuarea și încercarea de punere 
în aplicare a acestei ideologii, 
devenită politică de stat a Ro
mâniei.

a ideologilor pașoptiști la de
monstrarea caracterului obiectiv 
și necesar al revoluției.

în ce privește teoria revolu
ției, Bălcescu și-a depășit cu 
mult contemporanii. înțelegerea 
istoriei ca totalitate a manifes
tărilor de viață ale unui popor, 
declararea factorilor economici 
ca determinant! ai acțiunilor 
politice, l-au dus la sesizarea 
claselor și a luptei de clasă și, 
de aici, la generalizarea că is
toria popoarelor nu este o cro
nică a evenimentelor, că în spa- 
tede faptelor domnitorilor stau 
clasele și lupta de clasă.

lor feudale, nucleul democrat- 
revoluționarilor nu a fost, teo
retic, urmat de întreg curentul 
— deși, o dată izbucnită, revo
luția i-a dus pe toți cu ea, îna
inte — în ce privește ridicarea 
la luptă a maselor și organiza
rea lor în cadrul unei armate 
naționale regulate, a existat o 
unanimitate deplină, această ne
cesitate depășind cu mult ca
drul unei simple idei. Se poate 
afirma că teza eliberării națio
nale și sociale, înfăptuită prin 
revoluție, pe calea armelor, de 
către popor este comună tuturor 
pașoptiștilor. Aceasta demon

conștiința unității naționale și 
statale. Există o întreagă litera
tură care atestă închegarea u- 
nei concepții moderne asupra 
națiunii. „Cel mai prețios drept 
al unei națiuni — scria D. Bo- 
lintineanu — este dreptul ei de 
a se guverna precum ea voieș
te : al doilea drept al unei na
țiuni este dreptul ei de a se 
păstra ; al treilea drept este a- 
cela al dezvoltării libere a tu
turor facultăților sale. (D. Bo- 
lintineanu, Cartea poporului ro
mân).

Analiza instituțiilor sociale, a 
vieții materiale și spirituale, a

legăturilor românilor cu popoa
rele megieșe, a războaielor la 
care ne-au silit năvăliri succe
sive, a permis punerea bazelor 
istoriei ca știință și, prin aceasta, 
integrarea istoriei poporului ro
mân în întregul istoriei univer
sale, înțelegerea genezei și pe
renității șale, a contribuției 
imense pe care a avut-o în a- 
ceastă parte a Europei, la apă
rarea civilizației ei milenare, la 
înțelegerea istoriei neamului și 
a popoarelor ca mișcare ascen
dentă de dezvoltare și transfor
mare, în care progresul social 
apare ca legitate absolută. Ast
fel, interesul acordat istoriei, de 
către ideologii revoluției de la 
1848, nu este întimplător, ci e- 
sențial, urmărind.scopuri social- 
politice și naționale de impor
tanță vitală pentru poporul ro
mân.

în condițiile în care trei mari 
imperii încercau să tranșeze ri
valitățile dintre ele prin anexa
rea Principatelor, Bălcescu face 
din problema Capitulațiilor o 
problemă de drept internațio
nal, impunînd-o atenției Euro
pei. Conform Capitulațiilor în
cheiate cu Poarta în anii 1393, 
1460 și 1513, românii au fost în
totdeauna liberi și independenți 
juridicește, suzeranitatea ne 
știrbind cu nimic aceste atribu
te inalienabile ale poporului 
nostru.

Lupta pașoptiștilor și ecoul 
ce-1 are această luptă în Apusul 
Europei, face Poarta să recu
noască oficial că niciodată nu a

avut asupra Principatelor alt 
drept decît de suzeranitate, că 
ele au fost independente și su
verane.

Prin ideologia pașoptistă isto
ria devine instrument al elibe
rării naționale și sociale. întrea
ga realitate a unui popor~ care 
își scria istoria modernă cu 
arma în mină, prin închegarea 
sa ca națiune, își capătă expre
sia conștiinței de sine. Actul U- 
nirii. reformele lui Cuza și Ko
gălniceanu, care au dus la e- 
manciparea statului și dezvolta
rea capitalismului, războiul de 
independență și realizarea, în 
1918, a deplinei unități naționa
le, întreaga istorie modernă a 
României, au fost rodul direct 
al anului revoluționar, 1848.

De aceea, așa cum afirma to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
în cuvîntarea ținută la Aduna
rea populară de pe Cîmpia Li
bertății de la Blaj, revoluția de 
la 1848 „capătă semnificații și 
rezonanțe dintre cele mai pro
funde acum, în contextul împli
nirii și depășirii cu mult a idea
lurilor pentru care au luptat ge
nerațiile de la 1848, al izbînzl- 
lor remarcabile dobîndite prin- 
tr-o muncă eroică, pasionată 
pentru desăvîrșirea construcției 
societății socialiste".

MIHAIL PIȘCOCI
Institutul de filozofie 
al Academiei R.S.R.

„ZI DE LUMINĂ, 
DE LIBER IA TE
Șl DE MĂRIRE 

ROMÂNĂ"
(NICOLAE BĂLCESCU)

„Datorită puternicei ascuțiri a contradicțiilor economice ji so
ciale, ca urmare a apariției relațiilor de producție capitaliste, seco
lul al XIX-lea este dominat in țara noastră de puternice frămîntări 
revoluționare. Răscoala populară condusă de Tudor Vladimirescu, 
revoluțiile burghezo-democratice de la 1848 din Țara Românească, 
Moldova și Transilvania, unirea Moldovei cu Țara Românească în 
1859 și formarea statului național român, reforma agrară din 1864, 
cucerirea independenței naționale din 1877 au stimulat mersul 
înainte al societății, creșterea forțelor de producție ale țării".

(NICOLAE CEAUȘESCU : Partidul Comunist |
Român — continuator al luptei revoluționare i

i și democratice a poporului român, al tradiții- ’
lor mișcării muncitorești și socialiste din |

I România).
I 1
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Solidaritatea manifestată la Blaj între 

românii din Trasilvania, Moldova și Tara 
Românească este evidentă. „împărtășeam 
toate emoțiile fraților ardeleni — scria 
G. Sion, el însuși participant la adunare 
— și cu sufletele noastre de români îm
brățișam aspirațiunile și credințele lor, 
identifiicîndu-ne soarta noastră cu a lor“.

Alături de moldovenii G. Sion și Al. 
Russo, se aflau, pe Cîmpia Libertății, Las- 
căr Rosetti, Petrachi Casimir, Nicolae 
Ionescu și Alexandru Cuza, precum și 
munteanul Dimitrie Brătianu. Sub in-

Caza domn entuziasmul la românii Tran
silvaniei er» poate mai mare decît în 
Principate".

Mihail Kogălniceanu, luptător neobosit 
pentru principiile progresului social și 
național, care la 1848 a redactat „Dorin
țele partidei naționale", ceea ce consti
tuia programul mișcării moldovene, a ți
nut seama și a fost influențat direct de 
programul revoluționar de la Blaj, apre
ciază cu ocazia Unirii sprijinul tuturor 
românilor dat acestui act, prin declarația 
sa că „Unirea a fost opera întregii națiuni 
române".

Tăria ideologică și forța mobilizatoare 
a programului revoluționar de la Blaj 
constă în faptul că el nu a fost uitat, nu 
a fost părăsit de cei ce continuau lupta. 
Faptul că în inimile cărturarilor, oameni
lor progresiști din România, mesajul de 
libertate, dreptate, unitate și indepen
dență al Blajului stăruia nezdruncinat, 
ni-1 mărturisește Bogdan Petriceicu 
Hașdeu, care la aniversarea luptelor din 
Dealul Spirii, de la 1848, ținută la Bucu
rești în 1867, l-a glorificat puolic : .„Bucu
rești sau Abrud, tot una. tot o țară româ
nească ’. ne ajunge a ști numai atîta că 
în același an, pompierii din București și 
zmeii lui Iancu de peste Carpați, au apă
rat aceeași idee românească".

•••••••••••••••
Revoluția care a Izbucnit în- 

1848 în Franța și s-a întins pes
te Europa că o vîlvătaie, nu i-a 
găsit pe români nepregătiți. „Ea 
— spune Bălcescu — n-a fost o 
cauză, ci o ocazie’1.

în noaptea de 24 spre 25 mar
tie 1848, Simion Bărnuțiu dicta 
lui I. Pușcariu prima procla
mație prin care poporul român 
era chemat în adunare naționa
lă spre a decide singur soarta 
lui.

Un rol deosebit în munca de 
agitație și propagandă, adică în 
difuzarea proclamației, l-a avut 
tineretul școlar din Sibiu și 
Blaj. Pregătindu-se să plece în 
vacanta de Paști, fiecare elev 
a copiat pînă la 15 aprilie cît 
mai multe exemplare, care au 
fost răspîndite apoi în tot cu
prinsul țării. La rîndul lor, cei 
care le primeau, preoții și ~ ță
ranii știutori de carte, au făcut 
același lucru. S-au organizat 
curînd întruniri publice, „la sate 
și cetăți", unde s-a dezbătut cu
prinsul manifestului și „pune
rea lui în lucrare".

Concepția . despre democrație 
a lui Simion Bărnuțiu este cea 
acceptată de adunarea națio
nală de la 3/15 mai, în sensul 
că, „Națiunea română, procla-
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mîndu-și libertatea și indepen
dența, dă de știre națiunilor 
conlocuitoare că voind a se con
stitui și organiza pe temelii na
ționale, n-are cuget dușman în 
contra altor națiuni și cunoaște 
acele drepturi pentru toate, 
voiește a le respecta cu since
ritate, cerîad respect împrumu
tat după dereptate. Căci națiu
nea română nece voiește a dom
ni peste alte națiuni, nece va 
suferi să fie supusă altora, ci 
dorește dreptate pentru toate".

în același spirit, Avram Ian- 
cu, referindu-se la populația 
din Ardeal, afirma : „maghiarul 
de existență și de viitor nu poa
te vorbi fără român, nici româ
nul fără maghiar" — idei pen
tru care militau și revoluționa
rii maghiari, germani și secui 
ca Mihaly Tancsics, Petofi San
dor, Gabor Aron, Ștefan Lud
vig, Roth ș.a.

Dacă evenimentele din martie, 
ca și manifestul lui Bărnuțiu 
au găsit țărănimea strîns unită 
în jurul ideilor de libertate so
cială (ștergerea iobăgiei), liber
tate economică (pămînt fără 
despăgubire) și libertate politi
că (recunoașterea poporului ro
mân ca a patra națiune în stat 
cu toate drepturile ce decurg 
de aici), în schimb „intelighen- 
ții nu erau una". Oportuniștii, 
în frunte cu episcopii Șaguna șl 
Lemeni, preocupați de păstra
rea privilegiilor și funcțiilor, 
considerau cfi libertatea trebuie

să vină sub forma unor concesii 
de la curtea imperială din Vie- 
na și de la Dieta din Cluj. Libe
ralii democrați, adversari ai re
voluției, susțineau că tot binele 
va veni de la o Ungarie demo
crată și independentă de Aus
tria. Cel de-al treilea grup, al 
democraților revoluționari, mai 
restrîns dar deosebit de dina
mic, alcătuit din intelectuali, în 
majoritate feciori de țărani, e- 
rau convinși că drepturile po
porului nu vor putea fi smulse 
din mîinile latifundiarilor decît 
pe cale revoluționară. Grupul a- 
cesta a stat, tot timpul revolu
ției, alături de popor și poporul 
a consimțit să-1 aibă conducător. 
Din rîndurile lui, în mod deose
bit s-au remarcat Simion Băr- 
nuțiu, Aron Pumnul, George 
Barițiu și Timotei Cipariu, apoi 
canceliștii români care activau 
pe lîngă Tabla Regeasca din 
Tîrgu Mureș, cel mai înalt for 
judecătoresc al Transilvaniei, 
din rîndurile cărora s-au im
pus chiar de la început : Ale
xandru Papiu Ilarian (21 ani), 
A -.•im' Iancu (24 ani) și loan 
E; toanu (27 ani).

In ședințele ținute de cance- 
liști la locuința lui Avram Ian
cu, linia de urmat, în legătură 
cu hotărîrile Dietei din Bratis
lava, n-a putut fi găsită. Con
duita definitivă le-a fixat-o pro
clamația lui Bărnuțiu, fost pro
fesor multora dintre ei. Din ini
țiativa canceliștilor din Tîrgu 
Mureș s-a hotărît ca loc al adu-

nării naționale să fie Blajul. în 
toate trebuia pusă o grabă ti
nerească, deoarece adunarea, 
așa cum o concepea Bărnuțiu, 
trebuia să se țină înainte de 29 
mai 1848, pentru ca Dieta aris
tocraților din Cluj, convocată la 
acea dată, să cunoască revendi
cările românilor. Data adunării 
a fost fixată pentru 30 aprilie. 
Canceliștii au pornit, deci, să ri
dice satele și să le ducă la Blaj.

Autoritățile au interzis adu
narea. La marginea fiecărui sat 
s-au ridicat spînzurători pentru 
intimidare. Podurile de peste 
ape au fost distruse sau trase. 
Nimeni și nimic nu a putut to
tuși stăvili elanul. Apele au fost 
trecute prin vaduri sau înot, 
cu toți grăbindu-se spre 
Blaj, călăuziți de duhul lui 
Horia. Primii sosiți au fost mu
reșenii în frunte cu Alexandru 
Papiu Ilarian. Ca să-și îmbăr
băteze cetele, el le-a spus : 
„Vrem dreptate, vrem pace. Să 
trăiască națiunea română. Voi, 
cei prezenți aici, voi sînteți po
porul și, credeți-mă, de ascultați 
de noi, gloanțele puștilor nu pot 
să pătrundă în voi. Șerbi nu 
mai vrem să fim. Nu vrem să 
domnim peste alții, dar nici nu 
vom mai suferi să se mai Sacă 
legi în această țară a noastră 
fără știrea noastră". între timp, 
au sosit Iancu și Buteanu cu 
moții. Cei doi canceliști au cu- 
vîntat și ei în același sens. Din 
acea zi, cei trei au fost consi
derați „tribuni al poporului".

Adunarea de la 30 aprilie 
1848, repetiție generală pentru 
cea de la 3/15 mai, a fost. în 
întregime, o ispravă a tinere
tului, în fruntea căruia au stat 
Alexandru Papiu Ilarian. A- 
vram Iancu și loan Buteanu. 
„Fără de ea, poporul rămînea 
în nepăsare, în neștiința împre
jurărilor de față și orbecăia 
fără nici o direcție. Fără aceas
tă adunare, poporul nu apuca 
să-și cunoască oamenii, iar con
ducătorii se lipseau de reazi- 
mul poporului".

în marea adunare națională 
de la 3/15 mai — la care, alături 
de români, se aflau maghiari și 
germani, hotărîți să sprijine 
programul de revendicări care 
avea la bază ideile libertății na
ționale, desființarea iobăgiei, a- 
sigurarea de drepturi cetățe
nești și un regim politic, de
mocratic — tribunii poporului 
au jucat rol mai modest. Ei 
au mobilizat și de data aceasta 
poporul și l-au adus la Blaj 
în cea mai mare disciplină. 
Pentru meritele lor au lost co
optați în Comitetul Național, ca 
și în Comitetul de Pacificare, 
ocupînd funcții de mare răspun
dere. Cînd desfășurarea eveni
mentelor a demonstrat că pro
gramul bărnuțian trebuie susți
nut cu arma în mînă, brațul re
voluției a devenit Avram Ian
cu, „Craiul munților", care a 
trecut apoi în legendă.

CORNELIU ALBU

fluența efervescenței revoluționare a Bla
jului, Vasile Alecsandri va publica „Hora 
Ardealului", care, mai tîrziu, va deveni, 
adaptată, „Hora Unirii". Tot atunci, s-a 
născut și imnul patrioților transilvăneni 
„Răsunetul", scris de Andrei Mureșanu. 

Amintirea Adunării Naționale de la 
Blaj și obiectivele enunțate aici, precum 
și spiritul revoluționar și de înfrățire n-au 
pierit odată cu revoluția. A rămas viu, 
statornic în inima generațiilor ce au ur
mat.

Ani în șir, pînă a nu fi opriți de stăpî- 
nire, transilvănenii au serbat ziua de 15 
mai cu sfințenie legînd-o de lupta lor 
stăruitoare pentru drepturi și libertate, 
pentru unitate națională.

începînd cu 1850, obiceiul sărbătoririi 
zilei de 15 mai s-a extins în toate părțile 
Transilvaniei, devenind o tradiție. Rămîne 
simbolic faptul că în 1851 Nicolae Bălcescu, 
în cadrul unui grup de compatrioți și to
varăși de exil, a serbat la Paris ziua de 
15 mai pe care o considera „Zi de lu
mină, de libertate și de mărire română", 
simbolul „Mîntuirii de orice dominare 
străină prin unitatea națională !“.

Mulți dintre înfăptuitorii Unirii de la 
1859 fuseseră pe Cîmpia Libertății la 15 
mai 1848. Sînt documente care atestă pre
ocuparea lor pentru Transilvania, rămî- 
nîndu-le neștearsă în memorie dorința 
exprimată de popor la Blaj de a se uni 
cu Țara. împrejurările politice nu erau, 
însă, favorabile unei depline uniri. Cu 
toate acestea, cercurile politice transilvă
nene, cărturarii, poporul din Transilva
nia, presa românească de aici, au susținut 
unirea Moldoveni cu Țara Românească, 
iar știrea că Al. I. Cuza a fost ales ca 
domn al Moldovei și al Țării Românești 
a produs și în Transilvania un frenetic 
entuziasm » și înflăcărate speranțe. 
Al. Papiu-Ilarian relata : „Cînd s-a ales

BLAJULUI
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Este un exemplu pentru atașamentul la 
mărețul program, actul Pronunciamentu- 
lui de la Blaj. Era în ziua de 15 mai a 
anului 1868 cînd amintirea evenimentului 
petrecut în urmă cu 20 de ani a fost săr
bătorită la Blaj. Sibiu. Brașov, Cluj, 
Turda, Năsăud, Gherla. La Blaj s-a ținut 
cu această ocazie o consfătuire politică 
îndreptată, în primul rînd, împotriva re
gimului dualist care amenința ființa na
ționala a românilor din Transilvania, și 
punea în pericol posibilitatea desăvîrșirii 
unității prin îndepărtarea forțată și artifi
cială a Transilvaniei de patria-mamă. Așa 
stînd lucrurile, adunarea declară că rămî
ne neclintită alături de „principiile și pre
tențiile proclamate sărbătorește de na
țiunea română în adunarea generală și 
legală de la 15 mai 1848".

în general, partidul național român din 
Transilvania a slujit și a ținut seama de 
principiile afirmate la Blaj. Unul din cei 
mai vajnici luptători, George Barițiu, în 
articolul său „în memoria zilei de 15 mai 
1848", scria : „Este una din datorințele cele 
mai sublime a ziaristicii oricărui popor 
de a reîmprospăta neîncetat suvenirile 
prețioase ale trecutului și a redeștepta 
conștiința națională..."

In memorandul din 1892. ca și în multe 
alte acte politice, trăiește nealterat spi
ritul, mesajul revoluționar născut pe 
Cîmpia Libertății. Este suficient să ară
tăm că în virtutea acelorași idealuri pro
clamate în 1848 țărănimea transilvăneană 
și-a exprimat solidaritatea la 1907 cu ță
rănimea răsculată din România. într-un 
cuvînt. pe întreg parcursul anilor ce au 
urmat Adunării de la Blaj și pînă la 
1 decembrie 1918, cînd ecoul mesajului, 
în ce avea el mai esențial. Unirea cu 
Tara s-a înfăptuit, a fost o luptă dîrză 
și plină de sacrificii. Tot într-o adunare 
a poporului, la Alba Iulia se evoca în
semnătatea Adunării de la Blaj, în cu- 
vîntu! lui George Pop de Bâsești : „Na
țiunea română la toate evenimentele mari, 
istorice, în trecut și astfel și astăzi, s-a 
adunat pentru a decide asupra sorții sale. 
Așa, onorata Adunare, in anii 1848. cînd 
era cea mai grea sarcină asupra națiunii 
române, greutatea robotei, s-au adunat pe 
Cîmpul Libertății la Blaj, și acolo Adu
narea Națională a luat hotărîrea cu care 
avea sa înfrunte iobăgia, în care gemea 
sărmana rațiune română".

Desăvîrșirea unității naționale, măre
țul ideal al poporului român s-a realizat, 
astfel, prin lupta sa necurmată, prin cre
dința nestrămutată a fiilor săi cei mai 
buni, ceea ce atestă forța dinamizatoare 
și viabilitatea Mesajului de la Blaj din 
1848 pentru mase și conducătorii acestora, 
deopotrivă, în decursul anilor care au 
urmat.

GELU NEAMȚU
Institutul de Istorie 

din Cluj
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TELEVIZIUNE ÎN RETRIBUIREA ELEVILOR ȘCOLILOR PROFESIONALE:

Ca să se verse în ochi, a- 
semenea uleiului în amfore, 
lumina trăiește mai întîi, pen
tru ea însăși, aventurile de
venirii. Stoarsă din pietre, din 
metale, sau din volburile căl
durii smintite, ea curge sfe
ric, smulgând și ducînd cu ea 
și cîte o priveliște, iar cînd 
aceasta e a mării, lumina de
vine lichidă, poate fi distila
tă în alambicuri cu țevi din 
qș de pescăruș și aslfej se 
obține spirtul orbitor al cu
lorilor primordiale.

La urma urmelor, litoralul 
românesc e superb și din 
pricina luminii. Un roentgen 
scurt, dezvăluie în jos, în pă
mânt puse mud peste altul 
straturi latine și grecești, iar 
deasupra, maxilarul proaspăt 
cu imenși dinți albi, al unei 
arhitecturi cubice.

Filonul istoriei aici, se iz
bește de litoral ca de o pris
mă și se divide în trecut și 
viitor, aproape pipăibil. Isto
ria și Mamaia. Coloana și 
săgeata de beton. Strămoșii 
cailor înhămați la strămoșii 
carelor, astăzi amintiți numai 
prin șanțurile paralele săpate 
de roți în piatra arhaicelor 
drumuri, nepoții prezentului, 
nenăscutele vehicule și ne
născutele păsări, astăzi vesti
te prin umbrele fugitive ale 
blocurilor.

Pînă la țărm lumina ur
mează curbura mării. O dată 
cu țărmul ea își pierde insul 
natural și devine brusc anti
că sau viitoare. încetează să 
mai fie cosmică, trece prin 
vama istoriei, începe să a- 
parțină istoriei, începe să 
aibă istoria ei proprie.

Lividă iama, exaltată vara, 
feminină primăvara, metalică 
toamna, ea bate medalii de 
argint, de aur, de nichel și 
de bronz, cu efigii mișcat® 
mereu înspre profil, scrutînd, 
parcă, emisfera mării.

Și emisfera mării!,.. Cre
ier al globului gândind în 
pești și în crabi, livida iar
na. exaltată vara, feminină 
primăvara și metalică toam
na.

★

în fond, litoralul întrerupt 
numai pe mici porțiuni, de 
stînci si promotorii, tinde să 
fie dublat de un^oraș con
tinuu iar Mamaia, .Constanta, 
Eforie Sud. Eforie Nord. Cos- 
tinești, Mangalia să devină 
niște nuclee, niște centre ale 
acestui oraș în formă de su
liță.

POȘTA REDACȚIEI
în aceste zile, la redacție ne sosesc multe scrisori de la 

tineri care ne cer relații despre rețeaua și profilul școlilor 
profesionale, liceelor de specialitate, școlilor tehnice și post- 
iiccule, școlilor de maiștri etc.

Tovarășul NICOL AE CONSTANTIN, șef de serviciu în 
Ministerul învățământului, a avut amabilitatea să răspundă 
întrebărilor puse de tinerii noștri cititori.

CRIȘAN MIRCEA, Ce
hul Silvaniei : Dorința dv. 
de a deveni un bun ingi-> 
ner constructor de autotu
risme o puteți realiza după 
ce, în prealabil, absolviți, 
cu examen de bacalaureat, 
fie un liceu de specialitate, 
printre care și liceul indus
trial pentru construcții de 
mașini, fie un liceu de cul
tură generală.

Licee industriale pentru 
construcții de mașini în 
care se pregătesc elevi în 
specialitatea „automobile 
și tractoare" funcționează 
la Ștefănești-Pitești, jude
țul Argeș și in Brașov, str. 
Turnuiui nr. 1, județul 
Brașov. Concursul de ad
mitere la aceste licee con
stă din probe scrise și ora
le la limba română și ma
tematică din materia cla
selor V—Vlll. și se desfă
șoară. pentru ocuparea 
pînă la 80 la sută din tota
lul locurilor planificate, in
tre 18 și 27 iunie a. c. Se 
primesc la concurs absol
venți ai școlii generale în 
vîrstă de pînă la 17 ani 
împliniți în cursul anului 
(1 ianuarie—31 decembrie).

DRAGHIȚA VALER, Co
muna G h i roda, Bloc 
nr. 6, județul Timiș î Po
trivit art. 51 din Legea pri
vind învățămintul în Re
publica Socialistă Româ
nia. absolvenții cu examen 
de bacalaureat ai învăță- 
mîntului liceal (inclusiv 
absolvenții cu examen de 
bacalaureat ai liceelor de 
specialitate), pot continua 
studiile în învățămintul 
superior, indiferent de spe
cialitatea pe care au ur
mat-o în timpul studiilor 
liceale.

POPOVICI OLGA, Școa
la generală Oneaga, jude
țul Botoșani : In școlile de 
specializare postliceală cu 
profil sanitar se primesc 
la concursul de admitere 
absolvenți ai liceului de 
cultură generală. Durata 
studiilor în aceste școli 
este de 1—2 ani, in funcție 
de complexitatea speciali
tății urmate.

Mamaia cu plaja ei Iată de 
cîteva sute de metri, ca o 
coardă uriașă întinzînd arcul 
mării, cu șirurile elegante de 
blocuri, azvîrlindu-și toate 
peste un umăr pelerina u- 
nui lac elegant; Constanța, 
portul vestit de un far geno- 
vez din lumea pietrei și de 
imensul fir de iarbă albastră, 
luminiscentă, a noului far, a- 
lăturînd statuia lui Ovidiu cu 
un minaret otoman, înveci- 
nînd o piață agitată de ma
gazine cu un taciturn mozaic 
grecesc pe care fantomatici 
negustori, și-au tîrît prin vechi 
secole leneșele, fantomaticele 
lor sandale ; înșfîrșit, Con
stanța, alăturjnd amfore și 
coloane, menhirelor și pe a- 
ceștia unui port modern ba- 
lansînd siluetele călătoare ale 
navelor ; Eforie Sud și Efo
rie Nord, cu o plajă lin șer- 
puită, cu o faleză privitoare 
spre orizont, cu un Techir- 
ghiol undeva în spate, lac 
dușman de moarte al reuma
tismelor pe care le-mbracă-n 
armuri de noroi, Costineștii 
studenților, loc electric și 
sentimental, și, în sfîrșit, Man
galia, cea cu geamii .și cu un 
cimitir turcesc alături de re
licve scitice și latine, încheie 
lanțul acestui mare oraș în 
devenire, care este litoralul 
dobrogean.

Și peste tot lumina pul
sând și desfăeîndu-se-n două 
brațe ca de fluviu, unul în
tors spre antichitate și altul 
spre viitor.

★

Fenomenul osmozei umane, 
al transhumantelor, poate ni
căieri nu este mai evident ca 
pe litoral. Există o forfotă 
continuă, o ordonare pe linii
le de forță ale vacanței, ale 
odihnei, ale relaxării, de-a 
dreptul impresionanta- Din 
helicopter, plajele-ți apar ai
doma unui cîmp magnetic, 
polarizând în jurul lor pili
tura de fier. Din lungul și 
latul Europei, de pe alte 
țărmuri sau din alte întinderi 
de pămînt vin să-și petreacă 
aici vacanța, alături de oa
menii muncii din patria 
noastră, toate vîrstele călăto
rilor. dornice de o lumină a- 
parte, lumina litoralului ro
mânesc.

E o lumină a întâlnirilor 
de vacanță, a interferențelor, 
e o lumină îmbrățișînd cu 
două mari, transparente brațe 
antichitatea și viitorul.

Concursul de admitere 
se ține în perioada 25—30 
septembrie și constă din 
probe (din materia claselor 
IX— XI) la următoarele o- 
biecte : anatomia și fizio
logia omului (scris și oral) 
și chimie (oral) pentru toa
te specialitățile, cu excep
ția specialității „asistent 
de farmacie" la care con
cursul constă din probe la 
chimie (scris și oral) și bo
tanică (oral) și a specialită
ții „asistent social" la bio
logie (scris și oral) și psi
hologie (oral).

Specialitățile în care se 
vor primi elevi în anul I 
la școlile din Botoșani și 
Iași sînt: Școala de specia
lizare posti iceală — BOTO
ȘANI, str. Maxim Gorki 
nr. 1 : asistent medical; a- 
sistent medical de pedia
trie ; asistent medical de 
obstetrică-ginecologie; a- 
sistent de ocrotire; asis
tent de farmacie ; Școala 
de specializare postliceală- 
IAȘL str. N. Bălcescu nr. 
28 : asistent medical; asis
tent de ocrotire ; asistent 
social; asistent medical de 
obstetrică-ginecologie; a- 
sistent medical de labora
tor ; asistent de farmacie 
și tehnician dentar.

în orașul Suceava nu 
funcționează școli de spe
cializare postliceală cu 
profil sanitar.

CORBUȚIU FLORICA, 
strada Republicii nr. 80 — 
Ceica, județul Bihor j Vă 
informăm că școlile de 
specializare postliceală cu 
profil industrial din Muni
cipiul București, în care se 
școlarizează elevi în spe
cialitatea „tehnician pro
iectant pentru industria 
construcțiilor de mașini și 
a prelucrării metalelor" au 
următoarele adrese: B-dul 
Muncii nr. 47, Sectorul 3; 
str. Samuel Vulcan nr. 8, 
Sectorul 6 și Calea Griviței 
nr. 363, Sectorul 8.

La școlile din orașul Plo
iești nu se școlarizează 
elevi în specialitatea men
ționată mai sus.

JOI. 30 MAI 
PROGRAMUL I

Emisiuni în reluare :
10,00 — Curs de limba ger

mană — lecțiile 7 și 8.
11,00 — Curs de limba spa

niolă — lecțiile 7 și 8.
12,00 — Telecronica econo

mică.
12.30 — închiderea emisiunii 

de dimineață.
17.30 — Pentru preșcolari : 

,,Ceata lui Pițigoi“ — 
„Soare, apă și copii la 
Cluj".

18,00 — T. V. pentru specia
liști — Medicină.

18.30 — Curs de limba rusă.
19,00 — Studioul pionierilor : 

„Ediție specială... la Ma
maia”.

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

20,00 — Film serial: „Vikin
gii".

TEA
JOI 30 MAI 1968

• Opera Română SEARĂ 
VIENEZA. ora 19,30 ; • Ope
reta SINGE VIEN’EZ, ora
19,30 • Teatrul Național sala 
Comedia HEIDELBERGUL 
DE ALTĂ PATĂ, ora 19,30 ; 
Sala Studio O FEMEIE CU 
BANI, ora 19,30 ; • Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra", 
sala Schitu Măgureanu LI
VADA CU VIȘINI, ora 20 ; 
• Teatrul Mic NEMAIPO
MENITELE MĂSCĂRI DE 
PE PĂMÎNT ȘI DIN CER 
ALE PREA UMILULUI 
SFÎNT JACQUINOT BUFO
NUL FĂCUTE UNA DUPĂ 
ALTA ÎN TIMPUL VIEȚII 
ȘI DUPĂ MOARTEA SA

Jocuri de ape

Tălmăcitori
de filozofie

în mod obișnuit, tălmă
cirile textelor științifice 
trec neobservate, în sensul 
că încadrarea lor valorică 
se oprește la hotarul ero
rilor de limbaj. Aceasta 
nu înseamnă, de pildă, că 
traducerea lui Hegel în 
românește, de către D. D 
Roșea, nu reprezintă un 
eveniment tot atît de im
portant ca apariția lui 
„Faust“, în tălmăcirea lui 
Lucian Blaga. Desfătarea 
Intelectuală puțin egoistă, 
dacă nu te părăsește gîndul 
că parcurgi pentru prima 
oară traduși într-o limbă 
modernă pe nedrept uitații 
exegeți ai lui Aristotel —* 
e dublată de un autentic 
cîștig științific : imaginea 
e aceea a unui Aristotel

EXPLICAȚII LA 0 PROMENADĂ PE„CORSO"
(Urmare din pag. I)

în față o sală de teatru cochetă. 
Un singur lucru îmi reține entu
ziasmul : numărul jocurilor 
(200—300). Mult ? Puțin ? Desi
gur, puțin pentru 146 000 de lo
cuitori ai Brăilei. Dar, adăugată 
altor „resurse locale"... îmi no
tez în carnet un probabil și lung 
subtitlu : o sală de teatru a unei 
școli, sală cu balcon, scenă etc., 
transformată, după toate regu
lile artei culinare, în cantină. O 
sală unde un spectacol de teatru 
ar putea fi urmărit de aproxi
mativ 1 800 de brăileni. Asta în
tr-o săptămână. Intr-o lună : 
7 200. iar într-un an : aproape 
100 000.

Calculul îmi e întrerupt de di
rectorul adjunct al școlii spe
ciale în clădirea căreia se află 
sala. Schimbîndu-i-se, cu mulți 
ani în urmă destinația, sălii 
i-au fost deja aduse până acum 
unele corecturi. Ceea ce sîntem 
informați că se va face în scurtă 
vreme, le va întrece însă pe 
toate.

— Avem intenția, ne spune 
dânsul, ca în curînd, la nivelul 
balconului, să tragem un plan- 
șeu de beton și s-o comparti
mentăm. Știți, lipsa de spațiu... 

îmi permit să gândesc că o 
astfel de mutilare ar fi, la urma 
urmei, un act anticultural față 
de care eventualul aviz al orga

20,26 — întrebări la 'care s-a 
răspuns... întrebări la care 
nu s-a răspuns încă. Emi
siune de știință.

20,55 — Teleglob. Emisiune 
de călătorii geografice. 
Nigeria.

21,15 — Canzone mia — po
vestea canțonetei napoli
tane (II).

21,50 — Din lirica româneas
că contemporană.

22,20 — Parada vedetelor. 
The Shadous (Anglia).

22,40 — Telejurnalul de 
noapte.

PROGRAMUL II

20,00 — O samă de cuvinte.
20,30 — Documente de pia

tră : Calatis.
20,45 — Telejurnal.
21,00 — Desene animate. .
21,13 — Concert simfonic.
22,25 — Invitație la dans.

T R E
PINĂ ÎN ZILELE NOAS
TRE (premieră), ora 20 ; • 
Teatrul „C. I. Nottara" sala 
Magheru O CASĂ ONORA
BILĂ, ora 19,30 ; Sala Stu
dio ATELIER ’68 „FOTO
GRAFII MIȘCATE", ora 20 ;
• Teatrul „A. Davila" din Pi
tești !n sala Teatrului „Barbu 
Delavraneea" BURLACII, 
ora 20 ; • Studioul I.A.T.C. 
VIAȚA E UN VIS, ora 20;
• Teatrul „Ion Creangă" A- 
DRESANȚII NECUNOSCU- 
ȚI, ora 9,30 și 16 ; • Teatrul 
Țăndărică sala din Calea 
Victoriei ȘORICELUL ȘI 
PĂPUȘA, ora 17; Sala din 
str. Academiei VRĂJITORUL 
DIN OZ, ora 17.

nebănuit, din multe puncte 
de vedere.

De ce credem că tradu
cerile sus-amintite repre
zintă repere culturale 
demne să fie menționate și 
incluse în sistemul valori
lor autentice ? (Lăsăm pe 
seama specialității restrînse 
considerațiile referitoare 
la amănuntele mai mult 
sau mai puțin semnificative, 
nu pentru câ am disprețul 
astfel de îndeletniciri, ci 
pentru că un fapt cultural 
este un univers închis iar 
erorile de acest gen sînt 
exterioare operei în sine). 
Prin urmare de ce conside
răm remarcabile astfel de 
opere ? Mai întîi, pentru că 
sînt indispensabile orică
rei culturi moderne, care

nelor locale ale puterii de stat 
ar trebui să devină în orice caz 
circumspect.

Dar poate că cea mai vie și 
mai statornică doleanță a tine
retului brăilean rămîne casa de 
cultură. Orașul nu are pînă în 
prezent așa ceva, iar actuala 
Casă de cultură a municipiului 
își împarte mai mult decît fră
țește clădirea cu biblioteca. Do
rința tinerilor brăileni ni s-a 
părut de aceea mai mult decît 

t justificată. Edilii orașului vor 
trebui, fără doar și poate, să ti
nă seama, în planurile lor, de 
satisfacerea acestei cerințe.

Situația bibliotecilor nu este 
nici ea mai înfloritoare. Deși de 
multă vreme prevăzută în pla
nuri — biblioteca municipală 
nu are o secție specială pentru 
tineret. Acoperirea acestui dezi
derat cu manifestări adresate 
tineretului (seri de poezie, me
dalioane literare, prezentări de 
cărți) constituie un efort lăuda
bil, dar nu în stare să satisfacă 
multiplele valențe rămase libe
re în preocupările tinerilor.

în sfîrșit, ca o completare 
parcă a celor aflate, înainte de 
a pleca din ora? ni s-a destăinuit 
nu numai spre amuzament, ori
ginea numelui purtat de forma
ția de muzică ușoară a tineretu
lui : „Maraton". Numele-i vine 
de la peregrinările sistematice 
1n căutarea unei încăperi în care 
ift-șl poată face repetițiile.

Indiferent de domeniul în 
care activează, omul este dator 
să acționeze în spiritul legilor, 
răspunzând, material și moral, 
atunci cînd prin comportarea sa 
aduce prejudicii. Sînt, din pă
cate cazuri, cînd abateri de la 
lege sînt trecute cu vederea, to
lerate. O asemenea situație am 
întîjnit în orașul Iași, por
nind pe urmele unei scrisori so
site la redacție în care se semna
lau abateri în retribuirea prac
ticii ucenicilor de la Grupul șco-
Iar profesional de construcții.

După cum se știe, practica în 
producție reprezintă o etapă de
osebit de importantă în formarea 
schimbului de mîine. Stabilind 
ca ea să se efectueze în cadrul 
celor mai bune colective, preve
derile legale precizează și retri
buția ucenicilor din ultimul an 
și anume : „Ucenicii repartizați 
pentru practica în producție in 
echipe (brigăzi) care' lucrează în 
acord, participă la cîștigul rea
lizat de echipă după timpul lu
crat și salariul tarifar de calcul 
corespunzător perioadei de uce
nicie, cu 75 la sută din suma 
ce se cuvine ucenicului. Dife
rența pînă la 100 la suta din 
suma cuvenită ucenicului revine 
membrilor brigăzii, echipei, din 
care face parte ucenicul". O a- 
semenea măsură a avut în ve
dere nu numai factorul stimula
tiv, ci și cel educativ. Instruc
țiunile au sosit la Trustul jude
țean de Construcții Iași cu 
adresa nr. 131076. Acesta 
le-a difuzat grupurilor de șantiere 
care la rîndul lor le-a trimis... 
șantierelor. Să vedem acum mo
dul în care au fost ele aplicate.

De la început trebuie spus că 
în anumite perioade elevii n-au 
fost deloc retribuiri. Este cazul 
I.U.T. care n-a întocmit în sep
tembrie nici o foaie de acord 
pentru suma de 2 040 lei, 
grupul IV a plătit mozaicarii 
doar în octombrie anul trecut și

înainte de a se vrea inte
grată, trebuie să integreze, 
într-un cuvînt, să înțeleagă 
dialectica interferenței va
lorilor.

Apoi, fiindcă personali
tatea și moralitatea filozo
fică a traducătorilor amin
tiți, nu poate fi pusă la în
doială.

în al treilea rînd, pentru 
că lectura acestor tălmăciri 
nu surprinde decît rare și 
neglijabile delicte de lo
gică : dacă în raport cu 
anatomia limbii din care 
sînt traduse pot fi obser
vate unele imperfecțiuni — 
care, așa cum aminteam, 
nu trebuie să fie absoluti
zate — în raport cu fiziolo
gia limbii române opera se 
descoperă ca un flux de 
gîndire, sub semnul armo
niei interioare.

Și, în sfîrșit, un alt ele
ment care recomandă aceste 
traduceri, este capacitatea 
limbii române de a exprima 
activ filozofia modernă.

Poate părea paradoxal, 
dar traducerea filozofiei

Dacă Dunărea 
ar trece 

prin Timișoara...
Ocupîndu-ne, în prima parte 

a însemnărilor noastre, de unele 
din problemele dificile pe care 
le ridică deservirea cultural-ar- 
tistică, sportivă, în general, dis
tractivă a tinerilor brăileni, 
n-am uitat nici o clipă că orice 
medalie are două fețe. Ne-am 
întrebat : în ciuda lipsei unor 
condiții materiale, ce le oferă 
totuși tinerilor organizatorii u- 
nor astfel de manifestări ? Ce 
le oferă, în primul rînd orga
nizația U.T.C. ?

Amintind de formația „Mara
ton" și de geneza numelui aces
teia este cazul să spunem că în 
organizațiile U.T.C. brăilene se 
face simțit un suflu înnoitor. Și 
aici, în contextul general al e- 
ducației comuniste; se depun e- 
forturi pentru canalizarea dis
ponibilităților de natțiră spiri
tuală ale tinerilor pe făgașul 
formării unor cetățeni demni ai 
societății.

— Și aici se imrpun însă unele 
corecturi. Trecînd peste amin
tita lipsă de spațiu, programul 
de activități al Casei muncipale 
de cultură nu pare a-i justifica

ILEGALITĂȚI COMISE
CU LEGEA-N MINĂ

ianuarie 1968, grupul III n-a vi
rat nici un leu în octombrie etc.

„Tovarășii — ne explica 
ing. Oleg Lipceanu, director ad
junct la școală cu problemele 
practicii — se scuză că nu au 
fonduri. Ne promit dacă vor 
primi suplimentări, iar noi aș
teptăm dc 4—5 luni..."

Așadar, iată una din cauze — 
fondul de școlarizare. Ei, da, lip
surile de natură pecuniară creează 
premisele pentru unele ilegali
tăți dar se pune întrebarea : cine 
stabilește fondul ? Răspunsul este 
cît se poate de clar : Trustul. 
El prevede, în baza planului de 
școlarizare, numărul de elevi, me
seriile... Atunci de ce nu sînt 
bani ? Reproduc exact răspunsul 
tovarășei Felicia Tomșa : „M-am 
orientat după situația din anul 
trecut. Dacă aș fi respectat in
strucțiunile suma era prea mare 
și sfatul nu ne-ar fi aprobat-o..." 
Am insistat dar răspunsul a fost 
același. După cîteva minute însă 
își retrage afirmația, amintin- 
du-și că a... calculat bine. Dacă 
așa stau lucrurile nu înțele
gem ce rost au adresele si 
insistențele pentru suplimentarea 
fondului ? Lucrurile nu ni se par 
deloc clare și credem că este ne
cesară o analiză din partea Con
trolului financiar intern, care să 
facă lumină în această problemă.

Cele mai mari necazuri le în
tâmpină școala cu retribuirea ele

implică mai multe dificul
tății decît tălmăcirea poe
ziei. Echivalențe metaforice 
există în orice limbă, iar 
greutatea tălmăcirii ține — 
în afară de asimilarea 
perfectă a spiritului limbii 
— de înzestrarea poetică a 
cejui care recrează univer
sul poetic. în filozofie, însă, 
lucrurile se complică, echi
valențele neputînd fi con
vertite în entități de sensi
bilitate. O recunoaște, de 
altfel, și Blaga și o con
firmă autorii la care ne-am 
referit. D. D. Roșea este un 
filozof original și un 
„hegelian" de talie euro
peană".

Traducerea filozofiei este, 
deci, operă de autentică 
creație filozofică.

Dar pentru aceasta sînt 
indispensabile cel puțin 
două condiții : competență 
filozofică și traducerea din 
limba în care au fost re
dactate, iar nu prin mjlo- 
cirea altei limbi, așa cum 
se pare că se încearcă.

G. TRAIAN

prea mult existența. Puține sînt 
astfel punctele de atracție, unele 
din acțiuni purtând încă embrio
nar aspectul improvizației.

Faptul că biblioteca deține 
numai 5 exemplare din fiecare 
carte (absolut insuficient în ca
zul titlurilor foarte solicitate), 
faptul că se reeditează puțină 
literatură clasică română și uni
versală, că între rezultatele an
chetelor și precomenzile de cărți 
nu prea este nici o legătură sînt 
tot atîtea portițe deschise spre 
butoiul Danaidelor.

Cîteva cuvinte s-ar putea spu
ne și la adresa Teatrului de stat, 
în ultimul timp, cum era într-un 
fel și firesc (spun într-un fel 
pentru că totuși acesta nu este 
un motiv ca actorii să rămînă 
tributari în vreo privință) au 
urmat o serie de compromisuri 
din punctul de vedere al reper
toriului dar și în legătură cu 
calitatea propriu zisă a inter
pretării. Sînt temeiuri să cre
dem că artiștii din colectivul 
talentat al teatrului au bune in
tenții. Atingînd un asemenea 
punct ne vedem nevoiți să re
venim la existenta unei săli a- 
decvate spectacolelor. Pentru 
că...

VALERIU BÎRDICEANU, șe
ful comisiei de propagandă ?i 
cultură a Comitetului municipal 
U.T.C. : — S-au difuzat tinerilor 
din uzine, Instituții și școli 400 
de bilete li o piesă de teatru 

vilor din ultimii ani care lucrea
ză în acord. „Cînd sînt cuprinși 
în fondul de școlarizare — spu
nea directorul prim al școlii 
Iliescu Nioulae — n-avem pro
bleme, elevii sînt solicitați în nu
măr mare. Cu ceilalți, cuprinși 
în numărul mediu scriptic, care 
urmează să fie plătiți din fon
dul de producție, se întîmplă fe
nomenul invers ; sînt buni pînă 
la finele lunii. După aceea sînt... 
leneși, chiulangii, indisciplinați.

Nu negăm faptul că între cei 
peste 1 000 elevi sînt și unii care 
lucrează mai slab, fac greutăți. 
Dar nimănui nu-i este permis 
ca pornind de la cazuri izolate, 
să tragă concluzii generalizatoare.

în scrisoarea sosită la redac
ție se arăta că drepturile elevi
lor nu sînt calculate conform in
strucțiunilor, fiind astfel frustați 
de o parte a contravalorii mun
cii lor. „Există o tradiție — re
lata tovarșul Neculai Vasiliu, 
să se calculeze practica cu
1.17 lei/oră, în loc de 3,25". 
(De cînd tradiția înlocuieș
te legea ? Și mai ales cum 
de s-a format ?). în cadrul 
anchetei am constatat că în re
tribuirea elevilor există un ade
vărat joc al cifrelor. Pe unele 
șantiere se calculează ora la
1.17 lei, pe altele 1,18 sau 1,30. 
De aici mari diferențe, și aș da 
un singur exemplu : Datorită cal
culului „la mica înțelegere" din
tre normatori și șefii de brigăzi, 
în cadrul grupului IV diferența 
depășește 20 000 lei. Faptele nu 
trebuie ocolite. Refuzînd să 
plătească elevii, a trebuit să-i 
mute de pe un șantier pe altul, 
ceea ce influențează negativ, 
pregătirea acestora.

Cel mai elocvent exemplu îl 
constituie atitudinea șefului de 
brigadă Costea Dumitru (grupul 
IV complex alimentație). în de
cembrie cei 8 elevi au fost pon
tați doar cu suma de 234 Iei în 
loc de 1638. Cînd normatorul 
Vasiliu s-a opus tradiției și a 
calculat conform instrucțiunilor, 
la școală a sosit o adresă al că
rui conținut îl reproduc în în
tregime :

„Elevii anului III secția izo

REPROIECTAREA
(Urmare din pag. I)

Numai din reproiectarea cuplu
lui interior de la amortizoare au 
rezultat economii de 10,8 tone 
metal. în urma unor valoroase 
propuneri ale specialiștilor de aici, 

însă adresate uzinei de autoca
mioane din Brașov, care li
vrează piesele semifabricate, s-a 
obținut o simțitoare scădere a 
consumului specific de metal la 
diferite repere. Amintim în aceas
tă ordine de idei arborele cotit, 
coroana volant, flanșa furcă. Can
tități aparent neglijabile dar care 
atestă un progres evident și se 
însumează la producția uzinei în 
tone de metal. La nivelul între
prinderii consumul specific a scă
zut an de an. Concludent, cre
dem să arătăm că față de 1966 
el s-a micșorat în primul trimes
tru din acest an Ia produsul de 
bază (tonă pe tonă) cu 0,063 
tone.

In Uzina mecanică Sibiu ni 
l-au pus Ia dispoziție numeroa
sele exemple care certifică stră
duințele muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor pentru ca produ
sele executate în fabrică să nu 
poarte adaosuri inutile de metal. 
Au fost și aici reproiectate o se
rie de utilaje. Amintim presa me
canică cu excentric de 6 tone 

bună. Biletele au fost achitate 
anticipat de tineri. Dar, curios, 
la spectacol s-au prezentat mai 
puțin de jumătate. întrebați ul
terior, cei care n-au venit la 
teatru au răspuns : „decît să ne 
enervăm că nu auzim ca lumea 
nici o replică, mai bine ne lip
sim".

MARIA FARCA, ingineră, 
Uzina „Progresul" — De multă 
vreme brăilenii nu au mai văzut 
lin spectacol cu adevărat într-o 
sală unde să poată lua naștere 
o anumită intimitate și în care 
să se respecte măcar ceremonia 
elementară a hainelor de săr
bătoare.

Pe multi dintre tineri i-am 
întrebat cum îsi petrec dumini
ca. Răspunsuri comune : ceva 
excursii, ceva competiții spor
tive, și, cînd e cazul, participare 
la muncă voluntar-patriotică.

Mărturisesc, răspunsurile pri
mite ne-au dezamăgit. într-un 
oraș pe care-1 înconjoară, ca un 
brâu, bătrînul Danubiu nici unul 
dintre tinerii chestionați nu 
mi-au destăinuit pasiuni nau
tice. Făcusem, cu puține ore 
înainte, o plimbare cu șalupa 
cale de 10—15 km în amonte, 
trecusem pe lîngă sălcii și insu
lițe pe care natura le-a presărat 
eu dărnicie deoparte si de alta 
a fluviului. E oare impresia plă
cută pe care și-o formează un 
călător în tranzit ? Realitatea 
este că destăinuirea unui astfel 

latori se pun la dispoziția grupu
lui școlar întrucît pe șantierul 
respectiv nu este front de lucru 
pentru acoperirea salariului ta
rifar. Cînd se va ivi front de lu
cru corespunzător sînt de acord 
cu reprimirea lor în cadrul bri
găzii mele".

6 februarie 1968 
Costea Dumitru.*

După cîte știm repartizarea 
elevilor nu se face în funcție de 
bunăvoința unor persoane și ne-a 
surprins faptul că față de o ase
menea încălcare cunoscută de 
conducerea trustului nu s-au 
luat măsuri. în ultimul an, lu- 
crînd pe bază de acord, elevul 
trebuie să-și primească drepturile 
respective. Și pentru că unde-i 
lege nu-i tocmeală organele 
C.F.I. trebuie să facă lumină și-n 
această problemă.

★
în urma anchetei supunem 

spre analiză Ministerului Invăță- 
mîntului și forurilor tutelare ur
mătoarele probleme :

— organizarea, în cadrul sis
temului școlilor din construcții 
a unor fronturi de muncă 
pentru elevi (aici, după cîte ni s-a 
spus sînt condiții). S-ar putea 
urmări concret munca elevilor; 
retribuția ar fi echitabilă, repre
zentând eforturile depuse. In a- 
cest fel s-ar elimina și fluctua
țiile, iar maiștrii-instructori, care 
acum își folosesc cam 90 la sută 
din timp pentru rezolvarea pro
blemelor pecuniare, ar putea 
Să-și facă meseria cu adevărat.

— să se revizuiască programa 
de învățămînt, în sensul de a 
se afecta perioada de iarnă pre- A 
gătirii teoretice, iar restul celei 
practice, existând, ân acest caz, în 
permanență front de lucru.

— să se prevadă în bugetul 
școlilor un fond pentru procu
rarea abonamentelor. Elevii nu 
au posibilități și parcurg, pînă 
la punctele de practică, distanțe 
mari pe jos. (Pînă în Tătărași, 
de pildă, sînt 8 km). Din aceas
tă pricină, întârzie, vin deja 
obosiți.

LIDIA POPESCU

(noul tip deja omologat fiind ca 
aproape 200 kg mai ușor decît 
cel vechi), coloana de la stanța 
electrohidraulică prin care se eîș- 
tigă 100 kg metal, mașina de 
găurit cu lanț căreia i s-au re
tras circa 90 kg etc.

Aceste rezultate în mai buna 
gospodărire a metalului reflectă 
plastic preocuparea constructori
lor de mașini sibieni în această 
direcție, confirmând că atunci 
cînd se depun eforturi, căutările 
nu rămîn fără finalitate. Repro- 
iectarea se dovedește a fi o per
manentă sursă de eliminare & 
unor consumuri inutile de metal. 
Aceasta nu înseamnă însă că pot 
fi neglijate alte locuri de risipă, 
că pot fi trecute cu vederea zone 
în care metalul continuă să se 
irosească. Ne referim la nerespec- 
tarea severă a tehnologiei de fa
bricație, la rebuturi care se ma
nifestă în continuare. Iată de ce, 
vorbind despre rezultatele nota
bile obținute, ne îngăduim să a- 
mintim conducerilor celor trei 
întreprinderi obligativitatea de a 
supune reflectorului exigenței 
toate sursele care favorizează 
creșterea consumului de metal, 
optimizarea acestuia fiind o ac
țiune continuă, caracterizată de 
permanente căutări.

ROMULUS LAL 

de regret — nefolosirea posibili
tăților oferite de Dunăre — a 
declanșat în rîndul interlocuto
rilor moi o vizibilă nostalgie ma
rinărească. Născuți, crescuți 
aici, ori veniți de pe alte me
leaguri, tinerii brăileni se simt 
realmente frustrați de o posibi- 
litgte în plus pentru consuma
rea în chip plăcut a timpului 
lor liber. M-am gîndit : dacă 
Dunărea ar fi la Timișoara...

La comitetul municipal U.T.C. 
aduc din nou în discuție „pro
blema Dunării". A venit vara, 
spun. Pe malurile fluviului ar 
putea fi amenajate locuri de 
destindere, de agrement, rîvnite 
de mulți tineri ai tării. Fluviul 
însăși ar putea fi mai bine fo
losit. îmi place să-mi imaginez 
un șir de cabane. Construcția 
lor n-ar cere prea multe fon
duri. Care dintre tineri n-ar fi 
de acord ca unele din obiecti
vele muncii voluntar-patriotice 
să fie îndreptate aici ?

„Vrem un ștrand adevărat și 
cabane, ale tinerilor pe malul 
Dunării; am dori un curs de 
înot ; am vrea ca magazinele 
să fie mai bine aprovizionate 
cu cele necesare pescuitului1" — 
spun băieții.

„Am dori cercuri de artizanat, 
menaj, croitorie" — spun fetele.

Nominalizând asemenea pro
puneri și autorii lor. nu ne-ar 
ajunge spațiul rezervat acestor 
însemnări.
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Primele opinii la dezbaterea noastră

Copiii, juniorii
Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu (Continuarea reportajului din 

pag. I-a)

(Urmare din pag. I)

la mitingul din orașul Krani
mice și «ocial-culturale a în
tregii țări. Totodată, preocu
pările pentru dezvoltarea de
mocrației socialiste asigură un 
cadru larg și adecvat pentru a- 
firmarea plenară a tuturor 
forțelor creatoare ale națiunii, 
pentru înflorirea personalității 
fiecărui cetățean, in spiritul 
înaltelor principii ale umanis
mului socialist.

Dragi tovarăși.
Vizita pe care o facem în 

țara dumneavoastră a prileju
it o caldă și emoționantă ma
nifestare a prieteniei româno- 
iugoslgve — prieteni? care își 
trage rădăcinile djntr-un în
delungat trecut dg lupte și as
pirații comune. Situate în a- 
ceastă frămîntată zonă a Eu
ropei. popoarele noastre și-au 
putut păstra și afirma ființa 
națională numai printr-o e- 
roică rezistență și îndelungată 
luptă împotriva asupritorilor, 
pentru libertate, independen
ța națională și progres social. 
Din vitregiile istoriei, din 
suferințele îndurate, popoarele 
noastrg au rămas cu o nestin
să sete de libertate și indepen
dență. pe care nu au reușit să 
o inăbușe nici chiar forțele 
întunecate ale fascismului în 
încercarea Jor de a-și impune 
aor.inațja brutală asupra Eu- 
ro; ej și dincolo de granițele 
continentului nostru.

Victoria socialismului în ță
rile noastre a dat temeiuri noi 
și dimensiuni tot mai ample 
prieteniei româno-iqgosia've, 
care și-au găsit un puternic 
izvor în noua orinejuire^ in do
rința comună de a qpnlticrș 
și coopera ca buni vecini, pe 
multiple planuri, în vederea 
realizării aspirațiilor de pro
gres și bunăstare ale celor 
două popoare, pentru pșce și 
securitate în Europa și în lu
me.

Relevăm cu deplină sasisfac- 
ție că în ultimii ani relațiile 
dintre România și Iugoslavia 
s-au intensificat și multiplicat, 
realizîndu-sp cu succes mă
surile st^bițite cu pcazia în- 
tîlnirjlpr prietenești între con
ducătorii de partid și de . stat 
ai celor două țări. Extinderea 
relațiilor de colaborare dintre 
statele noastre se reflectă în 
ere; -grea și diverșjficarea, an 
de ,n, a schimburilor corner
ed e, în adîncirea cooperării 
industriale și tehnico-științifi- 
ce, reciproc avantajoase. în 
lărgirea legăturilor cultural- 
artistice și turistice, a schim
burilor de delegații pe linie 
de partid și de stat, precum și 
între organizațiile de masă și 
obștești. Așa cum am mai avut 
prilejul să arăt, o grăitoare 
expresie a acestor relații de 
strînsă colaborare o consti
tuie construirea prin cooperare 
a marelui complex hidroener
getic de la Porțile de Fier, pe 
care popoarele noastre îl înalță 
ca un simbol al prieteniei in
destructibile dintre ele, ca 
mărturie strălucită a capaci
tății lor creatoare.

Doresc să relev că în cadrul 
convorbirilor pe care le-am a-

vut cu tovarășul Tito, cu cei
lalți conducători de partid și 
de stat iugoslavi — convorbiri 
desfășurate într-un spirit con
structiv, de profpndă stimă și 
înțelegere reciprocă, caracte
ristice raporturilpr dintre pri
eteni și tovarăși — am găsit 
noi posibilități de a intensifi
ca colaborarea româno-iugos- 
lavă în interesul reciproc al 
ambelor popoare.

Țin, de asemenea, să re
marc cu satisfacție că, în 
cursul schimbului de păreri 
în care am abordat unele pro
bleme fundamentale ale vie
ții internaționale actuale, am 
ajuns la concluzii comune. Am 
dat în cadrul convorbirilor 
noastre o atenție deosebită 
luptei pentru realizarea secu
rității europene, pentru pro
movarea unui climat de pace, 
încredere și colaborare pe 
continentul nostru — și am 
constatat că între noi există 
un deplin acord în ce privește 
modul de abordare a acestor 
probleme. România este hotă
rî tă să-și aducă și în viitor în
treaga sa contribuție la norma
lizarea vieții politice pe con
tinentul european la dezvol
tarea contactelor bilaterale și 
multilaterale între țări și po
poare. în centrul politicii țâ
rii noastre stă dezvoltarea sus- . 
ținută a relațiilor multiple de 
colaborare, politică, economi
că, tehnico-științifică cu toate 
țările socialiste, de care sînfam 
legați prin i den ti fated de sco
puri în făurirea noii orînduiri 
sociale, prin idealurile solida
rității internaționaliste. Soco
tim deosebit de important să 
se depună toate eforturile pen
tru dezvoltarea și perfecționa
rea continuă a relațiilor de 
colaborare djntre țările socia
liste, îneîf acestea să repre
zinte un model de relații între 
state egale în drepturi și suve
rane. în același timp, Romanța 
își lărgește raporturile de cola
borare cu toate țările, indife
rent de orînduirea lpr socială.

Sîntem întrutotul de acord 
în a considera că o condiție 
esențială a menținerii și conso
lidării păcii și securității pe 
continentul pqsțru și in lume, a 
dezvoltării colaborării interna
ționale o constituie respectarea 
în relațiile dintre state, a prin
cipiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului 
reciproc. Socotim că numai pe 
această bază se pot dezvolta 
raporturi normale și trainice 
între state.

Este o realitate evidentă a 
zilelor noastre că aspirațiilor 
popoarelor șpre dezvoltare li
beră, de sine stătătoare, spre 
relații de egalitate șl respect 
reciproc li se opun forțe 
reacționare, imperialiste ; că
lăuzite de dorința lor de a-și 
extinde dominația în lumea 
contemporană, ele se amestecă 
brutal în treburile altor popoa
re. exercită presiuni și întrețin 
factori de animozitate, de ne
încredere între popoare, care 
pot da naștere la conflicte ar
mate și războaie.

Noi considerăm că fiecare 
țară — mare sau mică — își 
poate aduce contribuția la a- 
părarpa păcii și zădărnicirea 
unui nou război mondial, la 
rezolvarea problemelor funda
mentale ale vieții internațio
nale contemporane.

Așa cum am mai avut prile
jul să arăt în cursul vizitei pe 
care o facem în țara cjumnea- 
voastră. noi socotim că în fața 
țârilor și popoarelor, a forțelor 
păcii și progresului stă îndato
rirea majoră de a asigura so
luționarea a numeroase pro
bleme aflate la ordinea zilei 
în viața internațională — cum 
sînt problema vietnameză, 
conflictul din Orientul Apro
piat. lupta pentru dezarmare, 
înlăturarea pericolului termo
nuclear și altele. Și există, 
după părerea noastră, condiții 
pentru realizarea acestor dezL 
derate ale omenirii.

Viața demonstrează că în a- 
părarea păcii și civilizației se 
ridică la luptă forțe politice și 
sociale tot mai importante. 
Socialismul, care și-a dovedit 
superioritatea, exercită o in
fluență tot mai puternică asu
pra destinelor întregii omeniri. 
Tot mai multe popoare se con
ving că numai calea socialis
mului le chezășuiește dezvolta
rea liberă și pnpșpera, făurirea 
viitorului lor fericit.

Lupt^ .pentru a apăra pacea 
și civilizația omenirii impune 
unirea tuturor forțelor antiim- 
perialjste, democratice și pro
gresiste, acțiunea lor unită 
pentru a bara calea războiului 
și conflictelor armate. Hotărî- 
togre în această luptă este u- 
nitațea țărilor sQpfalistp și a 
mișcării comuniste și muncito
rești. Schimbul de păreri între 
partidele comuniste, desfășurat 
în spiritul internaționalismului 
socialist, considerarea și res
pectarea reciprocă a dreptului 
fiecărui partid de a hotărî sin
gur, fără amestec din afară, 
asupra elaborării și înfăptuirii 
politicii sale, contribuie la dez
voltarea solidarității între par
tide. a unității lor in lupta îm
potriva imperialismului, pen
tru progres social și pace.

Stimați tovarăși,
îmi exprim convingerea că 

dezvoltarea relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre România și 
Iugoslavia, servește cauzei uni
tății țărilor socialiste, a forțe
lor antiimperialiste, colaborării 
și păcii pe continentul nostru 
și în lume.

Să facem în așa fel îneît 
prietenia româno-iugoslavă să 
servească drept model pentru 
relațiile dintre țările socialis
te, pentru cauza păcii în lume.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, 
ca în încheiere să urez tuturor 
locuitorilor orașului Krani mult 
succes în munca ce o desfășoa
ră, sănătate și fericire, dum
neavoastră și familiilor dum
neavoastră.

Trăiască prietenia româno- 
iugoslavă (aceste cuvinte au 
fost rostite în limba sloveanâ).

Dejun in cinstea delegației 
de partid și de stat române

LIUBLIANA 29. De la trimi
șii speciali Agerpres S. Strujan 
și N. Plopeanu : pre
ședintele Scupșținei R.S. Slo
venia Serghei Kraiger, a oferit 
un dejun în cinstea delegației 
de partid și de stat a Republi
cii Socialiste România.

Au luat parte membrii de
legației române, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
de Sțat al Republicii Socialis
te România, care este întovă
rășit de soție.

Au participat tovarășii Lidia 
Sentiurț, membru al Consiliu
lui Federației, merpbru al Pre
zidiului C.C al U.C.I., stane 
Kavcjci, președintele Vpcei 
Executive a R.S. Slovenia, Al-

bert Jakopipi, membru al pre
zidiului C.C. al U.C.I., preșe
dintele C.C. al U.C. din Slo
venia, Franț Popit, secretarul 
Comitetului Executiv al C.C. 
al U.C. din Slovenia, conducă
tori ai organelor de partid și 
de stat din Ljubljana. precum 
și oficialitățile iugoslave care 
însoțesc delegația română în 
cursul vizitei.

In cursul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, tovarășul Serghei 
Kraiger a toastat în cinstea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a soției sale, în cinstea 
membrilor delegației, pentru 
noi succese ale poporului ro
mân în dezvoltarea socială, 
pentru extinderea pe mai de

parte a relațiilor de colaborare 
între popoarele noastre în con
strucția socialismului și în 
stabilirea păcii și securității 
internaționale.

în numele delegației ro
mâne, tovarășul ion Gheorghe 
Maurer a toastat pentru suc
cesul eforturilor comune ale 
celor două popoare în dezvol
tarea pe temelii juste a socia
lismului. în asigurarea unei at
mosfere de înțelegere între 
toate popoarele Europei, între 
toate popoarele lumii, pentru 
dezvoltarea prieteniei româ- 
nq-iugoslave. pentru partidele 
din cele două țări, pentru con
ducătorii U.C.I și P.C.R., pen
tru tovarășul Tito, pentru 
varășul Kraiger și toți cei 
față.’

onoare: „Felicităm întregul 
colectiv de salariați pentru re
zultatele bune pe care le ^u în 
activitatea lor“.

După vizita la combinat, 
mașinile se îndreaptă din nou 
spre oraș. Numeroși locuitori 
din localitățile străbătute sa
lută cu căldură pe oaspeți. Pe 
străzile Liublianei mulțimea 

• flutură drapele românești și 
iugoslave, manifestîndu-și sim
patia față de solii poporului 
român.

Conducătorii organelor lo
cale de partid și de stat au 
prezentat membrilor delega
ției române principalele mo
numente arhitectonice ale ora
șului, dezvoltarea sa economi
că în anii socialismului, pers 
pectivgle sale de viitor.

Membrii delegației române 
au vizitat centrul orașului 
Liublianș, apoi au făcut o 
plimbare pe una din arterele 
principale, îndreptîndu-se spre 
clădirea Skupștinei orășenești 
așezată la poalele colinei pe 
care se înalță o vestită fortă
reață medievală.

Pe acest traseu membrii de
legației române trec printr-un 
culoar viu de oameni, care-i 
salută deosebit de călduros. 
Tovarășul Njcplae Ceaușescu 
strjnge mîinile unor locuitori 
ai Liublianei.

în fața Skupștinei, pionieri 
îmbrățișează pe oaspeți, ofe- 
rindu-le flori.

Președintele Skupștinei oră
șenești, ing. Miha Kosak, sa
lută cu bucurie, în numele 
populației, pe membrii dele
gației, le înfățișează tradițiile 
acestui multisecular oraș, în 
lupta pentru libertate care a 
culminat în anii eroici ai răz
boiului împotriva ocupanților 
fasciști. Ca simbol al, acestor 
lupte, el oferă în dar tovară
șului Nicolae Ceaușescu o sta
tuetă înfățisînd un partizan. 
Membrilor delegației le sînt 
oferite plachete cu aceeași 
imagine.

în numele delegației româ
ne, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mulțumește pentru--cuvintele ■ 
calde de salut, pentru dăriil 
oferit. Conducătorul delegației 
române a apreciat apoi efor
turile depuse de autoritățile 
orașului, care înfăptuiesc po
litica Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia de construire a so
cialismului. Construcțiile mi
nunate care se înalță în Liu- 
bliana și în alte orașe ale țării 
arată ce operă pot realiza și 
realizează popoarele stăpîne 
pe soarta lor. tn încheiere, a 
urat populației orașului noi 
succese în construirea socia
lismului- După ce semnează în 
cartea de onoare, membrii de
legației vizitează clădirea 
Skupștinei care, alături de alte 
monumente ca fîntîna în stil 
baroc din piața centrală, bi
serica Ursulin'elor, constituie 
mărturii grăitoare ale artei 
arhitectonice medievale, cu ca
re se mîndrește orașul. Reali
zările pe acest tărîm își gă
sesc în zilele noastre conti
nuarea în reușita arhitectură 
a noilor cartiere de locuințe 
în care s-au mutat mulți din
tre cei peste 200 000 locuitori 
ai orașului, a hotelului „Leul“ 
— cea mai înaltă clădire din 
oraș — sau a sălii de sporturi 
„Tivoli“, cu 12 000 de locuri, 
gazda a numeroase competiții 
internaționale.

In călătoria prin țară, mem
brii delegației române șînt în
soțiți de tovarășii Ratp Pugo- 
nici, președintele Conferinței 
Federale a Uniunii socialiste 
a poporului niuncitor din Iugo
slavia, membru al Consiliului 
Federației, membru al Prezi
diului C.C. al U.C.I., Mustafa 
Șqbici, membru al Vecei Exe
cutive Federale, membru ul 
C.C. al U.C.I., fakșft Petrici, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.S.F. Iugo
slavia la Bupm'ești, și alte 
persoane oficiale.

După-amiază, membrii dele
gației române au vizitat între
prinderea „Iskra“ din orașul

Sosirea la

i Krani, care joacă un rol de 
seamă în eforturile depuse 
pentru continua ridicare a ni- W 
velului tehnic al industriei iu
goslave prin folosirea celor A 
mai noi realizări în domeniul 
electronicii și automatizării. — 

La intrarea în uzină, oaspe- © 
ții sint salutați de Martin Ko- 
șir, secretarul Comitetului co-^ 
munpl Krani al U.C. din Slo- “ 
venia, de directorul general 
adjunct al întreprinderii, ing. a 
Ioje Prejeli, de numeroși mun- ™ 
citori, care îi înconjoară cu 
dragoste, le oferă flori. A

întreprinderea, care în afară 
de fabrica din orașul Krani _ 
înglobează 12 unități din alte V 
orașe ale Sloveniei, prpduce o 
gamă variată de produse, de la a 
minusculele ferite la mari cen- ™ 
trale telefonice, de la aparatele 
electronice de măsurat la in- A 
stalații de telecomunicații, ca
mere de luat vederi pentru te- » 
leviziune industrială etc. ® 
Muncitorii de la „Iskra“ se 
mîndresc că marca uzinei lor gx 
a devenit pentru cliențij din 
tară Și de peste hotare o ga
ranție a calității superioare. @ 

Membrii delegației române 
vizitează secții ale întreprin- — 
derii, primiți pretutindeni cu 9 
prietenie de muncitori și ingi
neri. -tn,

Intr-una din încăperi au ” 
fost prezentate o gamă largă 
de produse realizate și un film © 
documentar despre activitatea 
întreprinderii îndreptată în 
patru direcții: electronică,® 
electromecanică, telecomunica
ții, automatică. gt

Membrii delegației române 
au semnat îp cartea de 
onoare. Tovarășul Nicolae © 
Ceaușescu a urat colectivului 
noi succese, realizarea de pro- 
duse cit mai bune la un preț ® 
de cost cît mai redus, tn amin
tirea vizitei în fabrică, condu- A 
cățorii întreprinderii au oferit ™ 
oaspeților dgrqri.

După vizita la tntreprinde- © 
rea ,.lskra“. în piața Revolu
ției din orașul Krani a avut 
loc un însuflețit miting, la care ® 
au participat mij de locuitori.

Tn numele oamenilor muncii A 
din Krani. Slavko Zalokar, 
președintele Sfcrjpștfnei • ora- 
știlui, a salutat pe tovarășul © 
Nicolae Ceaușescu și pe mem
brii delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Ro- ® 
mânia, exprimîndu-și convin
gerea că vizita lor va fi o nouă A 
contribuție la întărirea prjete- 
niei dintre popoarele Romă- » 
niei și Iugoslaviei, pusă în ™ 
slujba cauzei socialismului și 
păcii. A

Primit cu puternice și înde
lungi ovații, a iugt cuvîntul to- 
varășul Nicolae Ceaușescu. Cu- ® 
vîntarea, ascultată cu viu inte
res. a. fost subliniată în repe- A 
țațe rtpduri prin aplauze fpr- 
tunoașe. Tovarășul Ceaușgșpu 
s-a îndreptat apoi spre oamenii 
muncii prezenți Ia miting, a 
strîns cu căldură mina cu nu- a 
meroși cetățeni care l-au acla- ™ 
mat și au manifestat pentru 
prietenia româno-iugoslavă. Q 

Vizita în R. S. Slovenia a de
legației de partid și de stat a 
Republicii Socialiste Româ
nia a prilejuit emoționante 
manifestări ale prieteniei ro- 
mâno-iugoslave. Miile de locui
tori din Slovenia, care au în- 
tîmpinat cu deosebită căldură © 
pe solii poporului român, au 
exprințat sentimentele frățești a 
pe egre popoarele Iugoslaviei ® 
le nutresc față de poporul ro
mân. comunitatea de interese 
ce unește cele două țări socia
liste în lupta pentru progres 
social și pace în întreaga lume. £ 

D.ipă-amiază, delegația a 
plecat cu avionul spre Dubrov- 
nik. ©

Pe aeroportul din Liubliana. 
oaspeții au fost conduși de © 
Serghei Kraiger, președintele ' 
Skupștinei R. S. Slovenia. Sta- A 
ne Kavpici. președintele Vecei © 
Executive a R. £>. Slovenia, Al
bert lakopipi, membru al Pre- A 
zidiului C.C. al U.C.I., pre- " 
ședințele C.C. al U.C. din Slo
venia. Și alți conducători a> © 
organelor republicane și locale 
de partid și de stat, —

Dubrovnik

și fotbalul
Desființarea campionatului de juniori

O măsură bazată
pe argumente...

Octav Luchiade
membru în biroul F.R.F. 
și în Comisia de competiții

Eu am fost unul dintre cei 
care au votat și susținut des
ființarea campionatului re
publican de juniori și înlo
cuirea lui cu campionatele lo
cale. Iată și motivele :

Majoritatea echipelor erau 
formate din elevi și, în con
secință, preocuparea princi
pală a acestora a devenit fot
balul, competiția, plecările 
de-a lungul și de-a latul țării 
cu tot cortegiul lor de neplă
ceri : absența de la școală, de 
la carte, dobîndirea de de
prinderi neconforme cu viața 
școlară. Fotbaliștii școlari ve
nind în contact cu atmosfera 
de hotel, cu echipele mari, 
învață tot felul de prostii. 
De-aici divergențele dintre 
școală și elevi, dintre familie 
și școală. Părinții cereau di
rectorilor și profesorilor să la 
interzică copiilor lor să par
ticipe la asemenea manifestații 
și-așa s-a format un curent 
contra fotbalului. Aceasta pe 
de o parte. Pe de altă parte 
se cheltuiau bani mulți, com
petiția devenise o întrecere 
cu un scop în sine, conțînd 
mai mult rezultatul decîț i- 
deea de creștere a juniorilor 
efl individualități de mare 
performanță, atenția cluburi
lor, a asociațiilor se concen
trau numai asupra acelor e- 
phipe de juniori care erau an
grenat? în campionat, In altă 
ordine de idei Federația, clu
burile și asociațiile au făcut 
cheltuieli prea mari cu acest 
parppițmat national.

competiții stimulative pentru 
juniori. Noi, la Arad, cind 
jucăm cu echipele mari, divi
zionarele A și B — servindu-le 
ca sparing-parteneri — facem 
scoruri strînse, băieții sint 
animal". de dorința să facă 
jocuri frumoase, să-și arate 
măiestria, ambiția în întrece
rea cu cei mari. Dar cînd ju
căm, în campionatele locale, 
cu echipe slabe de țot din ora
șul Arad și de prin împreju
rimi scorurile se ridică la 10 
— Io — 20 la zero. Nu mai 
interesează rezultatul. Chiar și 
vîrfurile, nefiind meciuri cu 
miză, neconfruntîndu-se cu 
adversari puternici își scad din 
potențialul valoric, se plafo
nează, își pierd pasiunea, in
teresul pentru fotbal. Și dacă 
așa se întîmplă pretutindeni, 
cu cine îi înlocuim pe Con
stantin, Pîrcălab, Ionescu, Du
mitriu, Țîrlea ? E necesară o 
competiție adecvată, specifică, 
care să stimuleze munca, con
tinuitatea pentru creșterea va
lorii și a jucătorilor și a an
trenorilor. Nivelul fotbalului 
îl crește competiția : jocul este 
cel mai bun antrenament pen
tru juniori.

Ion Alexandrescu
secretar general adjunct al

F.R.F.
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Petchowschi
la centrul de copii 
impuri Arad

cel maț grav pen
ii fotbalului

Lucrul g
tru dezvoltarea 
nostru mi se pare lipsa unei

Eu răspund, într-un fel, în 
cadrul Federației de proble
mele juniorilor, deci, cum se 
spune, vorbesc oarecum în cu
noștință de cauză. Campiona
tul republican de juniori a 
fost înființat, din consideren
tele pe care toată lumea le 
știe (era una din clauzele, din 
măsurile preconizate pentru 
redresarea fotbalului) în 
1963. In mai 1967 a 
desființat și înlocuit cu 
pi o na tele locale. Deși a
o hotărîre la bază a F.R.F., 
eu nu am împărtășit acest 
punct de vedere. N-am fost 
de acord cu o asemenea mă
sură- Dar unde-i unul... A- 
depții ideii desființării, fiind 
în majoritate, au cîștigat. Și 
noi, minoritatea, ne-am supus.

Consider măsura neave
nită și argumentele pe care 
s-a fondat neîntemeiate. Fe
derația n-a cheltuit nimic cu 
echipele de juniori. Cheltuie
lile au fost suportate de clu
buri fi asociații, fondurile ne
cesare asigurîndu-se din con
tribuția susținătorilor, din ac
țiunile de colectare a fierului 
Vpchi etc. Celelalte argu
mente corespund unor men
talități mai vechi, retrograde, 
aversiunea pentru fotbal fiind 
sădită treptat de la părinți, la

directorii și cadrele didactice 
din școli pînă la Ministrul în- 
■ătăniîntuiui. După mine sînt 

motive minore și căutate pen
tru a stăvili interesul școlari
lor și elevilor pentru fotbal. 
Nici justificarea cu deplasă
rile prea lungi nu stă în pi
cioare. Campionatul s-a des
fășurat pe zone restrînse, 10 
serii cu cite 10 echipe, deci 
cel mult 4—5 deplasări ceva 
mai lungi, uneori în cadrul 
aceleiași regiuni. Curios e fap
tul că și în alte sporturi (vo
lei, handbal, baschet) există 
echipe din care fac parte elevi 
și care sînt angrenate în dife
rite competiții care cer depla
sări, dar nu se mai scandali
zează nimeni. Dar să mergem 
și mai departe: dacă se mo
tivează absențele unor elevi 
care fac parte din echipele 
artistice de ce nu s-ar mo
tiva și cele ale elevilor fotba
liști ? Ministerul Invățămîntu- 
lui, școlile în general, care fa
vorizează practicarea d? către 
elevi numai a unor discipline 
sportive (volei, atletism, bas
chet etc) și îngrădesc pasiu
nile acestora pentru fotbal — 
în mod vădit le dau note 
proaste — e necesar să mani
feste mai multă înțelegere și 
receptivitate. Mai ales că li
nele sondaje efectuate ne do
vedesc că elevii fotbaliști se 
prezintă, dintre cei vizați, mai 
bine pregătiți la învățătură.

Dar să vedem care sînt con
secințele ? Se știe că echipele 
de juniori polarizează intere
sul cluburilor și asociațiilor, a 
organelor sportive locale, care 
văd în sistemul competițional 
un prilej de a atrage și crește 
elemente de valoare, de a 
depista ȘÎ selecționa tineri fot
baliști pentru echipele de per
formanță ale seniorilor. O- 
dată desființat campionatul 
republican, nemaiexistînd in
teresul pentru rezultate, nu 
ca valoare în sine ci ca per
formanța care certifică pre
gătirea, ca năzuința de a în
tregi prestigiul cluburilor, al 
asociațiilor, antrenorii și-au 
părăsit juniorii, locul lor luîn- 
du-1 diferiți instructori bine
voitori total nepregătiți și ne- 
competenți pentru o aseme
nea treabă.

Lucrurile trebuie văzute și 
mai departe. Lipsa activității 
după criterii raționale, științi
fice a juniorilor a adîncit cri±a 
în fotbalul nostru. N-au mai 
crescut jucători de valoare 
pentru echipele mari. „Inter
zicerea" deghizată a fotbalu
lui în școli, a determinat eli
minarea din preocupările cor
pului profesoral a acestei ac
tivități, și astfel marea majo
ritate a copiilor și elevilor cu 
o construcție fizică, morfolo
gică superioară au fost diri
jați spre alte sporturi în func
ție de preferințele și speciali
tățile cadrelor didactice. Spre 
fotbal s-au îndreptat copiii 
care n-au beneficiat de se
lecție, de calități fizice și de
prinderi motrice care i-ar fi 
recomandat să practice aceas
tă disciplină, ceea ce a dus la 
îngroșarea numărului de jucă
tori mediocri, de care, așa cum 
se știe și se vede nu ducem 
lipsă la echipele din A și B, 
în dauna jupatori|p? de șuper- 
elasă.

Vi

Dezbatere organizată de
VASILE CĂBULEA

însemnări pe marginea meciului de fotbal 
Dinamo-Rapid

Doi tineri de viitor

Presa iugoslavă despre 
vizita oaspeților români

BELGRAD 29 — Trimisul 
special Agerpres, S. Morcoves
eu, tpansm’te : Vizita în R.S.F. 
Iugoslavia a delegației de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușes
cu. continuă să se afle în cen
trul atenției presei iugoslave.

Tn edițiile de miercuri, zia
rele rezervă un spațiu larg re
portajelor și fotografiilor des
pre cea de-a doua zi a vizitei.

Se relatează despre convorbiri
le oficiale, sădirea pomului 
prieteniei in parcul din noul 
Belgrad vizjtsrep sistemului 
de hjdroarpplioesții a canalului 
Dunărea-Tisa-Dimăre. precum 
și recepția oferită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sub titluri mari, pe primele 
pagini, ziarele informează des
pre începerea convorbirilor 
dintre cele două delegații. Zia
rul „Borba" arată câ în cursul 
convorbirilor membrii celor

pedouă delegații s-au referit 
larg la principalele probleme 
internaționale. La rîridul său. 
ziprul ..Politika" relevă că s-a 
discutat despre relațiile de 
colaborare dintre Iugoslavia și 
România, despre situația din 
Europa, precum și relațiile de 
colaborare a’e celor două țări 
cu celelalte state europene. S-a 
făcut, de asemenea, un schimb 
de păreri despre problemele 
țărilor în curs de dezvoltare.

Miercuri seara, delegația de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste Rprpânia, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceatișescp, secretar general 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat, a sosit pe 
litoralul dalmat al Adriațicii, 
la Dubrovnik.

Pe aeroportul orașului, în 
întîmpfaarea oaspeților au ve
nit Iakov Blajevici, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.J., 
președintele Skupștinei R.S. 
Croația, Nikola Gril, preșe
dintele Skupștinei orășenești, 
ing. Pavlp Bakarici. președin
tele Conferinței orășenești a 
U.S.P.M., conducători ai or
ganelor republicane și locale 
de partid și de stat.

Numeroși locuitori ai ora
șului au salutat cu căldură pe 
solii poporului român.

Președintele Skqpștinpi oră
șenești Dubrovnik. Nikola 
Gril. și soția au oferit miercuri 
seara, la hotelul „Argentina11, 
un dineu în cinstea delegației 
de partid și de sțat, a Repu
blicii Socialiste România.

Au luat parte membrii de
legației române și persoanele 
oficiale care o însoțesc. Au

participat tovarășii jakowBla- 
jevici, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., președintele w 
Skupștinei R.S. Croația, ing. 
P$vio Bakarici. '* ‘ “
Conferinței orășenești

Fânuș NeaguDinamo București și Rapid au 
scos din casă și-au adus la sta
dionul ,.23 August", pe o vreme 
ideală pentru o ieșire în împre- 

’ ” ’ . , 1 î 40 000
de spectatori. Mult timp, și-mi 

rău că n-am încercat urț 
sondaj pentru a stafeili — cei din 
tribune au copsumat „bomboane 

• agricole", suc de lămije, șprițuri 
și glume amare. Toate echipele 
npasțre, inclusiv pele bucurește- 

a ne, consumă uneori, cîte 20 de 
“ minute pentru tatonarea adver

sarului. Și ieri, Rinamo nu știa

președintele jurimile orașului, peste 
ășenești a w de spectatori. Mult timp 

U.S.P.M , reprezentanți ai orgă- W 
nelor locate de» partid 4 de stat. son

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordiniâ-

Tovarășul Nikola 
primat deosebita 
locuitorilor orașului 
de a primi vizita

Gril a ex- 
bucurie a 
Dubrovnik 
delegației

conduse de tovarășul Nicolae A după odihna lțjatMceaușescu și a toastat pentru * »^n! 
dezvoltarea bunelor reiațtt de _ (U p(n cs)^ șj.3 seama

W giuleștenii șînt epuizați din pri
cina a patru meciuri internațio- 

®nate susținute în toiul campio
natului (njej-o echipă străină 

i « nu-șj permite acest fax) a fost
româno-iugoslavă pentru excelentul mijlocaș Dinu. Acest consS® ^iat care în te'* Vn..vWț9r 

QCialistă în R. 8. F- Iugpsla- apărare, treeînd-o uluitor ppste 
ia, pentru conducătorii Uniu- w Cpdreanu. a înaintat în dribling

prietenie dintre popoarele și 
țările noastre, pentru condu
cătorii lor.

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil a toastat pentru priete
ni^ i 
succesul operei de construcție 
socialistă în R. 8. F. Iugosla
vii., 
nii Comuniștilor din Iugosla
via, pentru tovarășul losipA 
Broz Tito, pentru prosperitatea 
orașului Dubrovnik, pentru 
comuniștii, din acest ( 
pentru succesele lor, pentru 
toți locuitorii, în sănătatea 
gazdelor.

d? aur, a preluat p minge $in

și de la 30 de m ! (exact din 
punctul de unde a înscris și în 
poarta Eolognei și a Progresu
lui) a șutat, imparabil la paian- 

” A .ien. Răducanu, după meci, mi-a
SPUS că a atins balonul cu vîrful 
degetelor, dar... „a-am mai putut 

• face nimic". Și-1 cred, pentru că
vorba lui Cornel Drăgușin :

„încă nu ș-a văzut un om care 
să nu vrea s-ajungă în rai". 
Apoi a înscris al doilea gol pe 
sub Răducanu, accidentat, și la 
pauză tribunele se întrebau 
pînă la ce cifră vor ridica dina- 
moviștii școrul. Fiindcă era lim
pede pentru toată lumea că 
Rapid nu e capabilă de o replică 
serioasă. In apărare, unde lipsa 
lui Dan se resimte aciit (Dan 
care nu e așa de nevinovat cum 
susține, șj-a reluat antrenamen
tele — și-1 felicităm) s-au să- 
vîrșit greșeli mari, iar în față 
Dumitriu Și I. Ioneseu s-au izbit 
de un zid aproape fără fisuri. 
Rapidul s-a trezit doar după al 
treilea gol, înscris de țintașul 
Nagy, dar era mult prea tîrziu.

Trebuie să vă spun că mie 
personal, cel mai bun om de pe 
teren mi s-a părut a fi Dumitra- 
che. El, ca și Dinu, nu mai e o 
mare speranță, ci un mare ju
cător. cu o inteligentă vie și cu 
e putere de muncă uriașă (aud 
totuși, că în Suedia, n-a alergat 
nici măcar 1 km ; cum se expli
că asta ?...). Driblingurile lui în 
careul advers și șuturile expe
diate cu o sete egalată de unii 
numai prin cîrciumi au îneîntat

tribunele si-au îneîntat și jucă
torii. La un moment dat Nagy 
și Haidu s-au oprit și l-au a- 
plaudat. Un gest frumos cai*e 
vorbește singur.

Dinamo a meritat din plin 
victoria, (jocul în sine, însă, n-a 
fost din acelea care rămîn în a- 
mintire) — și toți componenții 
ei, de la Datcu, trecînd pe la 
Popa, pînă la Pîrcâlab, au mun
cit mult pentru ea Nu mi-au 
plăput, însă deloc „miuțele" 
executate la scorul de 3—-0. E 
bine să știe și Rapidul de ele, 
căci și Rapidul obișnuiește ase
menea luări peste picior — dar 
pentru joc, pentru progresul 
fotbalului n-au nici o valoare.

Golul de onoare al Rapidului
— opera lui Dumitriu și Iones- 
cu — mai mult a lui Dumitriu
— n-a șters nimic din amărăciu
nea inimoșilor săi suporteri. 
Lumea voia fotbal și Realul nu 
i-a oferit. Iar acum i se iau 
șapte oameni la lot. Prea mult, 
susține antrenorul Valentin Stă- 
nescu, și cred că are dreptate.

în încheiere mă văd obligat 
să spun că portarul Andrei a 
evoluat foarte aproaoe de valoa
rea lui din trecut. Sistemul 
rotație, instituit de echipa C.C.A. 
cîndva, ar trebui, mă gîndesc, 
reintrodus la toate formațiile cu 
doi portari de valoare sensibil 
egală.



□□ □
Tensiunea politică din Franța Revizuirea proiectului

Mari demonstrații muncitorești de rezoluție în problema
PARIS 29 (Agerpres). — Si

tuația politică din Franța rămîne 
foarte fluidă. Președintele de 
Gaulle a părăsit miercuri dimi
neața pe neașteptate Parisul, con- 
tramandînd o ședință a Consiliu
lui de Miniștri, ce urma să aibă 
loc la ora 10,00 la Palatul Elysee. 
Șeful serviciului de presă al pre
ședinției, Pierre Louis Blanc, a 
comunicat ziariștilor că genera
lul de Gaulle a plecat la reședința 
sa de la Colombey-les-deux-Egli- 
ses, unde va rămîne pînă joi 
cînd se va întoarce la Paris, 
pentru a prezida ședința Consi
liului de Miniștri stabilită pentru 
ora 15,00.

în Adunarea Națională fran
ceză domnește o stare de încor
dare deosebită. Premierul Pompi
dou i-a primit pe reprezentanții 
grupărilor parlamentare ale ma
jorității guvernamentale. Infor
mații reluate de agenția France 
Presse afirmă că în sînul majo
rității ar exista păreri diver
gente cu privire la căile de so
luționare a crizei. Unii ar fi pen
tru o demonstrație de forță prin 
care ar urma să se restabilească 
autoritatea guvernului, iar alții 
s-ar pronunța pentru un guvern 
de uniune națională. Deputății 
majorității sînt, în orice caz, de
rutați de absența oricărui indi
ciu precis asupra intențiilor pre
ședintelui de Gaulle și ale gu
vernului. Se așteaptă unele cla
rificări după ședința Consiliului 
de Miniștri de joi, cînd Geor
ges Pompidou va prezenta o de
clarație guvernamentală în Adu
narea Națională.

în rîndurile opoziției de stînga 
se manifestă un curent activ, pro
venind din organizațiile locale 
ale partidelor, spre o înțelegere 
asupra unui program de guver
nare, prin care o alternativă de 
stînga la actualul regim ar deveni 
reală și practicabilă. în 26 din 
cele 89 de departamente ale 
Franței continentale, organizațiile 
locale ale Partidului Comunist și 
ale Federației stâncii democrate 
și socialiste au încheiat acorduri 
asupra unui program comun și 
în sprijinul unui guvern popular 
de uniune democratică. Marți 
seara, a avut loc o întîlnire în
tre o delegație a Partidului Co
munist Francez, condusă de Wal
deck Rochet, și o delegație a 
Federației stîngii democrate și 
socialiste, condusă de Francois 
Mitterand. Un comunicat publi
cat după întîlnire se limitează să 
menționeze că a avut loc un 
schimb de informații și o discu
ție asupra soluțiilor pe care cele 
două delegații le preconizează 
pentru ieșirea din criza actuală. 
Delegațiile, adaugă comunicatul, 
au hotărît să supună rezultatele 
schimbului de păreri organisme
lor lor respective și să se întâl
nească din nou în cursul zilelor 
viitoare.

Din relatările presei reiese că 
partidul comunist insistă pentru 
realizarea unui acord grabnic a- 
supra unui program comun de 
guvernare, care să răspundă unor 
cerințe minime. Partidul se pro
nunță pentru înlocuirea actua
lului regim cu un guvern popu
lar care să se sprijine pe parti
dele de stînga, cu excluderea 
dreptei, și care să satisfacă re
vendicările oamenilor muncii și 
să procedeze la transformarea 
universității într-o instituție mo
dernă și democratică. Apoi, ax

urma să se întreprindă reforme 
de structură profunde, și în pri
mul rînd naționalizarea marilor 
întreprinderi. Ziarul „L’Huma- 
nite” de miercuri dimineața, a- 
preciind situația, atrage atenția 
..asupra pericolului unor mani
festații care s-ar transforma în
tr-o răzmeriță și care nu ar duce 
la nimic... Muncitorii doresc ca 
această puternică mișcare ac
tuală să ducă la altceva decît 
la o neputință anarhistă".

Federația stîngii democrate și 
socialiste nu a adoptat o poziție 
precisă asupra modalității for
mării unui guvern de stînga. 
Unele grupări ale Federației re
fuză să accepte un guvern din 
care ar face parte și comuniștii. 
Aceste grupări par să încline 
spre o colaborare cu centri știi și 
cu unele elemente dizidente ale 
majorității guvernamentale. A- 
ceastă tendință — consideră ob
servatorii — complică, evident, 
tratativele dintre Partidul Comu
nist și Federație. Miercuri s-a

continuat o apropiere între Fe
derație și P.S.U. al cărui lider 
este Mendes France.

Miercuri după-amiază au avut 
loc la Paris și în numeroase 
orașe ale Franței mari de
monstrații ale oamenilor muncii, 
în capitală, la chemarea Confe
derației Generale a Muncii, a 
Partidului Comunist Francez și 
a Uniunii studenților comuniști, 
circa 250 000 de oameni au par
curs străzile centrale cerînd sa
tisfacerea revendicărilor 
10 milioane de greviști și 
neretului studios.

Greva generală a 
miercuri în cea de-a 13-a zi, pa
ralizând activitatea economică a 
țării. Lucrul a fost reluat doar 
în cîteva întreprinderi mai pu
țin importante, fără influență 
asupra situației generale. Toate 
centralele sindicale, cu excepția 
C.F.T.C., se 
continuarea 
consideră ca 
siile pe care 
vernul și patronatul.

celor 
ale ti-

intrat

pronunță pentru 
grevei. Greviștii 
insuficiente conce- 
le-au consimțit gu-

i
S.U.A. trebuie să dea satisfacție

cerințelor legitime

Conferința de presă de la Paris

PARIS 29. — Trimisul special 
Agerpres, I. Ionescu, transmite: 
La o conferință de presă care a 
avut Ioc joi după-amiază, purtă
torul de cuvînt al reprezentantu
lui oficial al R.D.V. la convorbi
rile americano-nord-vietnameze, 
Nguyen Thanh Le, a făcut o ex
punere asupra desfășurării luciă- 
rilor recentei sesiuni a Adunării 
Naționale a R.D.V., după care a 
răspuns la întrebările ziariștilor. 
La rugămintea de a comenta ști
rile din presă privind operațiunile 
ofensive ale trupelor americane 
în regiunea Dak To și recentele 
declarații ale președintelui John
son, purtătorul de cuvînt nord- 
vietnamez a arătat că guvernul 
american a hotărît să intensifice 
operațiunile militare în Vietna
mul de sud, iar comandamentul 
militar a dat chiar un ordin de 
zi prin care cere trupelor să ob
țină „victorii decisive” în viitoa
rele trei luni, pentru a „sprijini" 
în felul acesta „convorbirile de 
pace” pe care le duce Hamman 
aici, la Paris. Această nouă acțiu
ne militară a agresorilor — a 
subliniat Nguyen Thanh Le — 
se încadrează în seria de măsuri 
luate în ultimul timp de guver
nul american privind intensifi
carea războiului pe întregul teri
toriu al Vietnamului. Nguyen 
Thanh Le a arătat că cuvintele 
președintelui S.U.A. sînt în totală 
contradicție cu faptele sale. 
Johnson vorbește despre pretinsa 
„lipsă de bunăvoință” a repre
zentantului oficial al R.D.V. la 
convorbirile de la Paris și invocă

dinmereu operațiunile militare 
Vietnamul de sud și problema 
așa-ziselor „concesii reciproce” 
tocmai pentru a eluda „scopul 
principal” — cum s-a exprimat 
purtătorul de cuvînt — al con
vorbirilor de la Paris și anume în
cetarea necondiționată a actelor 
de război împotriva R. D. Viet
nam.

întrebat dacă nu cumva decla
rația făcută de ministrul Xuen 
Tuy în ședința din 27 mai că 
„Vietnamul este unul singur, 
poporul vietnamez este unul 
singur și nimeni n-are dreptul 
să-1 dividă și nimeni nu va putea 
vreodată să-1 dividă” poate fi 
interpretată drept recunoașterea 
existenței trupelor nord-vietna- 
meze în Vietnamul de sud. 
Nguyen Thanh Le a răspuns : 
„Din moment ce S.U.A. își în
dreaptă atacurile lor atît în par
tea de sud cît și în partea de 
nord a țării, întregul popor viet
namez are dreptul să-și apere 
țara. Cît timp trupele S.U.A. vor 
dezlănțui atacuri în sudul țării, 
forțele patriotice vor da riposta 
cuvenită, iar cît timp americanii 
vor trimite avioane asupra terito
riului R. D. Vietnam noi le vom 
doborî. Atît timp cît agresiunea 
S.U.A. va continua, poporul viet
namez de 31 de milioane va com
bate această agresiune. Sînt si
gur a spus el în continuare — că 
dacă vreodată și poporul ameri
can ar fi atacat, el se va ridica 
ca un singur om împotriva a- 
gresiunii".

neproliferării
NEW YORK 29. — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Io
nescu, transmite : La Palatul Na
țiunilor Unite a fost difuzat tex
tul unui proiect de rezoluție re
vizuit, în, legătură cu proiectul 
tratatului de neproliferare a ar
melor nucleare. Acest document 
urmează să fie prezentat oficial 
în următoarea ședință a Comite
tului Politic de reprezentantul 
Finlandei, în numele grupului de 
coautori ai proiectului de rezo
luție, inițial.

După părerea observatorilor 
politici de la O.N.U., modifică
rile aduse de coautori proiectu
lui de rezoluție au fost determi
nate de numeroasele puncte de 
vedere critice exprimate în cursul 
dezbaterilor de pînă acum pe 
marginea problemei neprolife
rării în special în ce privește 
modul în care au fost abordate 
în documentele prezentate spre 
examinare problema folosirii 
energiei nucleare în scopuri paș
nice, necesitatea adoptării unor 
măsuri eficiente în direcția de
zarmării etc.

In legătură cu posibilitățile fo
losirii energiei nucleare în sco
puri pașnice, în proiectul de re
zoluție revizuit s-a introdus un 
nou paragraf în care se subli
niază că „în conformitate cu 
prevederile tratatului, toți sem
natarii au dreptul să se ocupe 
de cercetarea, producția și folosi
rea energiei nucleare în scopuri 
pașnice și vor avea posibilitatea 
să procure materii brute și ma
teriale fisionabile speciale ca și 
echipament pentru prelucrarea, 
folosirea și producția de mate
rial nuclear în scopuri pașnice".

Se subliniază, de asemenea, 
această ordine de idei, importan
ța „intensificării cooperării inter
naționale în dezvoltarea folosirii 
pașnice a energiei atomice”.

La proiectul de rezoluție re
vizuit s-a introdus, de asemenea, 
sublinierea că un acord în vede
rea prevenirii răspîndirii arme
lor nucleare trebuie să fie urmat 
„cît mai curînd posibil” de mă
suri efective în direcția încetării 
cursei înarmărilor și a dezarmă
rii, iar în paragraful în care se 
cere Comitetului celor 18 să con- 
tinuie de urgență negocierile în 
această direcție au fost adăugate 
și „statele posesoare de arme 
nucleare” cărora, potrivit acestei 
noi versiuni a proiectului de re
zoluție, li se adresează direct ce
rerea de a continua neîntârziat 
negocierile vizînd dezarmarea.

De asemenea, în noul docu
ment revizuit, s-a introdus para
graful următor: „în interesul 
păcii și securității internaționale, 
atât statele posesoare de arme 
nucleare cît și statele care nu 
dețin asemenea arme au răspun
derea de a acționa în conformi
tate cu principiile Cartei O.N.U., 
în sensul respectării egalității su
verane a tuturor statelor, abține
rii de la amenințarea cu forța sau 
folosirea forței în relațiile inter
naționale și soluționării prin mij
loace pașnice a disputelor inter
naționale”.

Observatorii subliniază că a- 
ceste modificări se limitează 
deocamdată numai la proiectul 
de rezoluție și nu afectează tex
tul proiectului de tratat în legă
tură cu care un mare număr de 
delegații au formulat sugestii de 
îmbunătățire.

în

Lido di Ostia, stațiune de pe 
litoralul Mării Tireniene, și-a 
primit cu cîtva timp în urmă 
oaspeții. Tineri, tinere, repre
zentanți a peste «50 de organi
zații europene socialiste, comu
niste, social-democrate, demo- 
crat-creștine, liberale au ve
nit aci pentru a discuta împre
ună, despre contribuția tinere
tului la efortul popoarelor eu
ropene spre destindere, pace și 
înțelegere.

Timp de patru zile s-au des
fășurat lucrările Conferinței in
ternaționale a tineretului în pro
blema securității europene, or
ganizată de Federația Tineretu
lui Socialist din Italia. Pretu
tindeni, intr-un limbaj poliglot 
și colorat, tinerii își făceau cu
noscută prezența, optimismul, 
exuberanța, în atmosfera calmă 
și odihnitoare de miez de pri
măvară.

Toate delegațiile participante 
s-au alăturat propunerii de a se 
trimite o scrisoare prin care cei 
prezenți să-și exprime regretul 
că, datorită Biroului Interaliat 
din Berlinul occidental a fost 
împiedicată participarea la con
ferință a tineretului prieten din 
R.D.G. Un exemplu de ceea ce 
înseamnă prietenie și solidari
tate la o generație ale cărei pri
viri sînt ațintite spre zorile de 
pace ale omenirii.

Dar, din păcate, în sala confe
rinței s-au făcut auzite și note 
distonante, violențe de limbaj, 
atacuri ce nu serveau ideea co
laborării.

Toate acestea demonstrau fără 
tăgadă că drumul care duce 
spre înțelegere, spre cunoaștere 
și apropiere nu este o șosea as
faltată, împodobită cu mandarini 
și castani în floare, ci un drum 
lung, anevoios și că urmîndu-1 
este posibil ca țelurile să fie 
întîrziate de greutăți și înfrîn- 
geri trecătoare, dar că depinde 
de consecvența, maturitatea și 
solidaritatea tinerească străbate
rea lui pînă la capăt. Limbajul 
prieteniei, al înțelegerii recipro
ce nu se învață numai din ma
nuale și cursuri în clase spațioa
se și confortabile. Sînt nece
sare eforturi susținute, spirit de 
înțelegere și perseverență. Pen
tru aceasta sînt necesare —- așa 
cum s-a relevat — discuții sin
cere și rodnice, întîlniri, o cu
noaștere reciprocă, răbdare și 
argumente izvorîte din realita
te, din perspectiva evoluției so
ciale. Un învățat spunea că îna
inte de a se înțelege oamenii au 
trebuit să se înfrunte, să discu
te în contradictoriu. Dacă este 
absolută nevoie, dacă nu pot fi 
ocolite, dacă slujesc unei înțele
geri și colaborări reaîe discuții
le contradictorii, bazate pe res-

rității europene subliniind im
portanța pe care o are colabo
rarea multilaterală între popoa
re pentru destinderea atmosfe
rei în Europa, rolul șt posibili
tățile tinerei generații de pe 
continentul european de a-și 
aduce contribuția la extinderea 
colaborării, dezvoltarea înțele
gerii și prieteniei între popoare. 
Cu acest prilej delegația U.T.C. 
a făcut cunoscută inițiativa de 
a organiza în februarie 1969, la 
București, o masă rotundă în 
problema securității europene
și a invitat toate 
țiile prezente să 
nească în România _ _
prilej. Invitația U.T.C. a susci
tat un viu interes în rîndurile 
delegațiilor. Mulți dintre cei 
care au luat cuvîntul după a- 
ceasta au arătat importanța con
tinuării dialogului început la 
Roma și au subliniat însemnă
tatea ținerii lui la București. ,.E 
încurajator pentru eforturile 
noastre faptul că o viitoare în
tîlnire consacrată securității eu
ropene se va desfășura în Ro
mânia. deoarece cunoaștem ac
tivitatea perseverentă a acestei 
țări în favoarea destinderii, pre
zența ei în Europa și în lume’* 
— a spus reprezentantul social- 
democraților din Finlanda.

Mulți din cei prezenți s-au a- 
dresat delegației noastre, cerînd

organiza- 
se întîl- 
cu acest

TINERETUL ȘI PROBLEMELE
SECURITĂȚII EUROPENE

Demonstrații studențești 
in Berlinul occidental

Un grup de 107 profesori și 
studenți de la Academia tehnică 
din Berlinul occidental au adre
sat marți seara un apel președin
telui Bundestagului vest-german, 
Eugen Gerstenmaier, pentru a a- 
mîna adoptarea legislației, excep
ționale. Agenția D.P.A. infor
mează că apelul a fost respins. 
Pe de altă parte, agenția relevă 
că universitatea din Berlinul oc- 
eidental continuă să fie ocupată. 
Circa 600 de studenți participă 
la această acțiune, în semn de 
protest împotriva legislației ex
cepționale. în același scop pe 
străzile centrale ale Berlinului 
occidental s-a desfășurat marți 
seara o demonstrație studen
țească. După cum arată agenția

vest-germană D.P.A., împotriva 
demonstranților au fost trimise 
forțe de poliție. Au avut loc cioc
niri soldate cu arestarea a șase 
demonstranți și rănirea a cinci 
persoane din ambele părți. La 
cartierul general al poliției s-a 
recunoscut faptul că polițiștii au 
recurs la arme de foc împotriva 
demonstranților.

Frămintări
in Belgia

revendicativă
in Belgia. Potri-

se

u

infructuoase
Cele opt caravane 

pornite din ghetourile 
din San Francisco, Los 
Angeles, Chicago, Bos
ton etc., pentru a par
ticipa, la 30 mai, la 
marele miting de pro
test împotriva sărăciei 
și discriminării rasia
le, au ajuns la Wa
shington. FRANCE 
PRESSE relata că mii 
de manifestanți sosesc 
în capitala S.U.A., în 
așa fel, îneît numărul 
lor total se apreciază 
că se va ridica la 
150 000. Dintre ei. 3 000 
sînt instalați deja în 
simbolicul „oraș al

„Marșul •tracilor’’, 
organizat în semn de 
protest față de situa
ția populației de cu
loare din S.U.A. este 
una din cele mai mari 
acțiuni de masă din 
istoria S.U.A. La el au 
participat zeci de mii 
de oameni — albi și 
negri — șf el a durat 
toată luna mai. Aceas
tă acțiune a fost de
clanșată la 2 mai la 
Memphis, unde a fost 
asasinat Martin Luther 
King, inițiatorul mar
șului. In diferite orașe 
prin care au trecut 
caravanele, s-au orga-

racilor*. Altfel, 75 de 
demonstranți au fost 
întemnițați sub acuza
ția de a fi „violat le
gea", manifestând în 
fața clădirii Congre
sului. Asemenea mă
suri nu pot duce la 
rezolvarea probleme
lor actuale din S.U.A.

Pe bună dreptate, 
NEWSWEEK scria : 
„Ghetoul negru rămî- 
ne o bombă al cărei 
mecanism bate în ini
ma fiecărui mare o- 
raș al S.U.A.". Potri
vit datelor oficiale, 
numai 5 la sută din 
venitul național revine

sută, pretinzînd că ea 
este absolut necesară 
pentru stabilizarea ba
lanței de plăți ameri
cane și întărirea pozi
ției dolarului. în acest 
sens, FRANKFURTER 
RUNDSCHAU observa 
cu pesimism : „Este 
drept că în ultimii 10 
ani, unele concesii au 
fost făcute negrilor, 
ca urmare a presiuni
lor exercitate de aceș
tia.' Dar cea mai mare 
parte a legilor penii u 
protecția drepturilor 
cetățenești, nenumăra
tele reforme sociale și 
economice promise nu

căutarea 
„Scorpi- 
luni du- 

găsirii 
tot mai

Mișcarea 
accentuează 
vit relatărilor agenției France 
Presse, după demonstrațiile 
studenților de la Universita
tea din Bruxelles și după ce
rerile de participare la condu
cere formulate de personalul 
Radioteleviziunii belgiene și 
de studenții din Liege și Lou
vain, tinerii artiști se pronun
ță pentru schimbarea clima
tului în viața culturală.

Toate aceste mișcări au loc 
în timp ce Belgia continuă să 
fie lipsită de un guvern. Cri
za ministerială a intrat în cea 
de-a 114-a zi.

Este cunoscut că generația tâ- 
nără a dispus întotdeauna de 
valențe surprinzătoare, sponta
ne, că pretutindeni și în toate 
timpurile ea a fost purtătoare a 
noului, vestitoare a progresului 
social. Noi tinerii, îmi spunea 
unul din delegați, avem un mare 
avantaj în lupta noastră : sîn- 
tem disponibili să abordăm ma
rile probleme ale umanității, 
fără prejudecăți și fără idei 
preconcepute.

Numeroși delegați au arătat că 
anii care au trecut au lăsat 
urme adînci în conștiința oame
nilor, că rezidurile unor struc
turi politice și militare anacro
nice care se mențin încă în Eu
ropa otrăvesc prospețimea unei 
atmosfere făurite cu multă tru
dă de popoarele străvechiului 
nostru continent. __1_
să depunem încă eforturi pen
tru a topi sloiurile de gheață 
care s-au acumulat în anii răz
boiului rece.

Intervențiile prezentate de cei 
peste 50 de reprezentanți au re
liefat problemele majore ale 
continentului european, au sub
liniat necesitatea ca tînăra ge
nerație să se unească pentru 
a-și aduce contribuția la efortu
rile popoarelor din Europa de a 
asigura un climat de destindere, 
pace și înțelegere. „Cooperarea 
multilaterală în toate domeniile 
de activitate, cunoașterea pro
fundă a realităților din celelalte 
țări, extinderea contactelor, a 
întâlnirilor, a discuțiilor sincere 
constituie calea sigură spre con
solidarea păcii în Europa", de
clara reprezentantul suedez. Nu
meroși vorbitori au subliniat în 
intervențiile lor din Conferință 
necesitatea înfăptuirii dezarmă
rii, desființării bazelor militare 
străine și lichidării blocurilor 
militare, a retragerii trupelor 
străine de pe teritoriul altor 
state, lichidării concomitente a 
Pactului N.A.T.O. și a Tratatu
lui de la Varșovia, recunoașterii 
realităților statornicite după cel 
de-al doilea război mondial.

Referatele expuse au subli
niat necesitatea luptei tinerei 
generații împotriva cercurilor 
reacționare, a forțelor neonazis
te și a imperialismului interna
țional care încearcă să stăvileas
că mersul popoarelor spre rea
lizarea aspirațiilor lor vitale de 
progres social, pace și fericire.

Cristache Nicolae 
adjunctul șefului secției 
internaționale a C.C. 

al U.T.C.

Este necesar

pect pentru interlocutori, se cer 
purtate cu condiția ca atît or
ganizațiile naționale cit și cele 
internaționale să nu plece în ac
țiunile pe care le întreprind de 
la idei preconcepute, de la con
cluzii formulate apriori, ci să 
activeze pătrunse de sentimen
tul datoriei și al responsabili
tății față de cauza păcii și secu
rității în Europa și în întreaga 
lume.

Multe delegații au subliniat 
rolul important pe care tînăra 
generație din Europa îl poate 
juca in eliberarea popoarelor de 
neîncredere și suspiciune, în în
vingerea barierelor* artificiale și 
a reticențelor. Dezvoltînd cola
borarea multilaterală, lărgind 
contactele și vizitele reciproce, 
întîlnindu-se continuu, discu
tând, creînd o rețea complexă, 
largă și cuprinzătoare de relații 
și cooperare în diferite domenii 
specifice, pe baza unor obiecti
ve comune, prin schimburi per
manente de cunoștințe, de expe
riență, de bunuri spirituale etc., 
tînăra generație poate contribui 
la însănătoșirea climatului poli
tic internațional, la crearea unei 
atmosfere de destindere și pace 
în Europa si în întreaga lume. 
De mare însemnătate pentru 
claritatea țelurilor. pentru 
clarviziunea în acțiune, este 
cunoașterea de către tînăra ge
nerație a faptului că mai există 
încă cercuri interesate în men
ținerea vechilor orînduîeli, a 
surselor de încordare și neîn
credere, că imperialismul inter
național face totul pentru a se 
opune mersului înainte, progre
sului social al popoarelor. In 
fața pericolului comun, tinerii 
din lumea întreagă — s-a afir
mat in Conferință — sînt datori 
moral în fața societății și a vii
torului să-și unească rîndurile, 
alături de toate forțele progre
siste, contribuind astfel la întă
rirea întregului front antiimpe
rialist.

In intervenția sa, delegația U- 
niunii Tineretului Comunist din 
România a expus poziția organi
zației noastre în problema secu-

amănunte asupra modului de 
organizare, oferindu-și sprijinul, 
s-au stabilit mijloace de contact. 
S-a evidențiat cu pregnanță din 
contactele stabilite că tinerii 
prezenți erau animați de dorința 
cunoașterii reciproce dintre, po
poare, a tradițiilor și a tezawru 
lui lor spiritual, de convingjre‘7* 
că tinerii pot să-și aduca , A 
imensă contribuție la cunoaște
rea dintre popoare, la normali
zarea relațiilor dintre state.

Ca expresie a aprecierii de 
care s-a bucurat propunerea U- 
niunii Tineretului Comunist, co
municatul final dat publicității 
consemnează că participant^ la 
întâlnire au primit cu satisfacție 
invitația U.T.C. de a participa la 
București la masa rotundă în 
problema securității europene 
din februarie 1969.

Discuțiile de la Roma au de
monstrat că procesul de apropie
re presupune eforturi din partea 
tuturor organizațiilor, că pentru 
aceasta sînt necesare întâlnirile, 
discuțiile purtate cu răbdare și 
în spirit de înțelegere. Trebuie 
căutate acele domenii, acele 
puncte din programele organiza
țiilor de tineret, care să fie co
mune tuturor și lăsate la o par
te problemele care prin natura 
lor sînt surse de divergențe și 
neînțelegeri pentru care este vi
zibil că nu sînt create încă con
dițiile necesare unei abordări 
fructuoase, unor rezolvări pozi
tive, Pentru că orice încercare 
de a alimenta discuții ste țe, 
în probleme despre care știm lie 
la început că nu există meows' 
posibilitate de contact — contri
buie la înrăutățirea și la înăs
prirea relațiilor între organiza
ții, la alimentarea surselor de 
suspiciune și neîncredere.

Cineva fiind întrebat de un 
redactor al ziarului „Avânți" 
care este părerea lui în legătură 
cu Conferința de la Lido di Os
tia, o compara cu primăvara și 
arăta că primăvara este atît de 
iubită nu numai pentru faptul 
că ea reprezintă anotimpul dez
ghețurilor ci și y, vestitoare a 
verii, prin pregătirea pe care o 
face spre trecerea Ia anotimpul 
împlinirii. Masa rotundă de la 
București, își propune să fie o 
continuare fertilă a dialogului 
început, un nou pas spre ano
timpul mult năzuit al maturită
ții și împlinirii.

„Marșul săraciior “
renașterii”, construit 
din lemn și foi de cort 
între Departamentul 
de Stat și Monumen
tul lui Lincoln, pe ma
lurile Potomacului. A- 
cești 3 000 de oameni 
sînt recrutați din pă
turile cele mai sărace 
ale negrilor, albilor, 
indienilor, portoricani- 
lor și mexicanilor 
care trăiesc pe terito
riul S.U.A. Reverendul 
Ralph Abernathy, suc
cesorul pastoru- 
1 u i Martin Luther 
King, a declarat că să
racii nu-1 vor părăsi 
pînă cînd guvernul a- 
merican nu se va de
cide să le satisfacă re
vendicările, nu va a- 
dopta măsurile legis
lative menite să ducă 
la îmbunătățirea situ
ației unei importante 
părți a populației 
S.U.A.

nizat mitinguri și de
monstrații în sprijinul 
revendicărilor popu
lației de culoare. Pe 
cind reprezentanți ai 
săracilor duceau con
vorbiri cu membri ai 
guvernului, Camera 
Reprezentanților a a- 
doptat un proiect de 
lege îndreptată în mod 
expres împotriva tul
burărilor din ghetou
rile negrilor. Potrivit 
acestuia, orice ameri
can care participă Ia 
demonstrații sau mi
tinguri de protest în 
afara statului în care 
locuiește, poate fi a- 
restat și închis pe ter
men de 5 ani sau a- 
mendat cu suma de 
10 000 de dolari. In a- 
celași timp, poliția din 
Washington a operat, 
săptămîna trecută, pri
mele arestări de cînd 
a început „marșul să-

americanilor săraci 
care reprezintă, de 
fapt, o cincime din în
treaga populație. Pe 
de altă parte, progra
mele guvernamentale 
de acordare de aju
toare sînt insuficiente. 
Dintre cei 29 900 000 a- 
mericani săraci numai 
5 400 000 persoane be
neficiază de acest aju- 

In alocuțiunea 
la New 
de-a 20-a 
Fundați- 

președin- 
recunoș- 

între-

vorbărie

tor. 
pronunțată 
York, la cea 
aniversare a 
ei „Arthris", 
tele Johnson 
tea că trebuie 
prinse măsuri pentru 
îmbunătățirea 
țiilor de viață ale ne- 
gritor și ale altor pă
turi sărace, dar insis
ta, în același timp, 
pentru aplicarea legii 
cu privire la sporirea 
impozitelor cu 10 la

condi-

sînt decît 
goală".

Asociația 
pentru _ _ .
populației de culoare 
și Congresul egalității 
rasiale, ca 
„marșului 
au anunțat 
ționează să 
organizarea 
cot economic pe scară 
națională din partea 
negrilor americani 
dacă Congresul nu va 
adopta măsuri în spri
jinul populației săra
ce. Apreciind amploa
rea nemulțumirii popu
lației sărace, ASSO
CIATED PRESS scria: 
„Se pare că Congresul 
american va fi supus 
unui adevărat asediu 
pe timpul întregii 
veri".

națională 
propășirea

și liderii 
săracilor**, 
că inten- 
cheme la 
unui boi-

DOINA TOPOR

Avioane și nave nord-ame- 
ricane continuă să patruleze 
într-o regiune întinsă a Ocea
nului Atlantic în 
submarinului nuclear 
on“ declarat dispărut 
pă-amiază. Șansele 
submersibilului scad
mult. „Pe măsură ce trec orele 
și nu găsim nimic, situația 
apare în culori din ce în ce 
mai întunecate" — a declarat 
un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Marinei al S.U.A. 
Potrivit agenției Reuter, surse 
ale acestui minister au expri
mat, în particular, părerea că, 
în cazul cînd submarinul ava
riat a pătruns în apele extrem 
de adînci ale Oceanului Atlan
tic, nu mai există speranțe 
pentru cei 99 de ofițeri și ma
rinari de pe bord. Se păstrează 
totuși oarecari speranțe că 
submarinul cu un deplasament 
de 3 075 tone,, și-ar fi schimbat 
ruta din cauza furtunii puter
nice și s-ar afla acum scufun
dat pe platforma continentală 
care se găsește la 130 kilome
tri de coasta răsăriteană a 
S.U.A.'

Pentagonul a anunțat marți 
noaptea că un radioamator 
englez a informat autoritățile 
militare ale S.U.A. că a inter
ceptat un mesaj prin radio 
care părea „să fie un apel de 
ajutor” din partea submari
nului „Scorpion”. John Gray
son din Barnoloswick a decla
rat că mesajul interceptat pe 
lungimea de undă de 2,5 metri 
conținea următorul text : 
„Aici este „Scorpion". Avem 
un condensator avariat, dar 
încercăm să ne înapoiem la 
bază”. Ministerul Apărării al 
S.U.A. a indicat că „nici o in
formație similară nu a fost 
primită din partea vreunei 
nave sau a unui radiotelegra
fist militar sau civil. Totuși, 
informația transmisă este exa
minată cu atenție”.

Prelimi

• IN CADRUL contactelor 
consultărilor consacrate exami
nării problemelor privind lucră
rile actualei sesiuni reluate, 
președintele celei de-a 22-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., ministrul afacerilor ex
terne al României, Corneliu 
Mănescu, a avut întrevederi cu 
V. Kuznețov, locțiitor al minis
trului aiacerilor externe al 
U.R.S.S., șeful delegației sovieti
ce, ambasadorul Mohammed 
el Kony, reprezentantul perma
nent al R.A.U., și ambasadorul 
Anton Vratușa, reprezentantul 
permanent al Iugoslaviei.

• LA 29 MAI, Corneliu Mă
nescu. președintele celei de-a 
22-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., ministrul afacerilor 
externe al României, a primit 
pe Gunnar Jarring, reprezentan
tul special al secretarului gene
ral al O.N.U. în Orientul Apro
piat. la cererea acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri în legătură cu 
problemele care fac obiectul mi
siunii lui Gunnar Jarring în 
Orientul Apropiat.

• DELEGAȚIA ROMÂNĂ 
jN CAPITALA TANZANIEI

participat delegații din Bulgaria 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S., precum și din Iugo
slavia.

Datorită faptului că în unele 
țări, membre ale C.A.E.R., se 
construiesc sau se intenționează 
construirea unor centrale ato- 
moelectrice, la ședință s-a dis
cutat în mod preliminar nomen
clatorul instalațiilor de 
pentru aceste centrale 
sarul țărilor membre 
astfel de instalații.

bază 
și nece- 

pentru

zi a șe-• MIERCURI, ultima 
derii la Moscova, delegația Co
mitetului municipal București al 
P.C.R. și a Consiliului popular 
al municipiului București, con
dusă de tovarășul Dumitru Popa, 
a vizitat unități ale rețelei co
merciale și de deservire a popu
lației din cîteva raioane ale ca
pitalei Uniunii Sovietice.

Seara, Teodor Marinescu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S., a oferit 
o masă în cinstea delegației.

SALAAM• LA DAR ES 
sosit într-o vizită 
gația guvernamentală _______
condusă de Bujor Almășan, mi
nistrul minelor. Delegația va 
avea convorbiri cu oficialități 
tanzaniene în legătură cu rela
țiile dintre cele două țari în do
meniile comercial, științific și 
cultural.

a
oficială dele- 

română

• LA KIEV au luat sfîrșit lu
crările celei de-a 26-a ședințe a 
Comisiei Permanente CAER 
pentru energie electrică. Au

• PRIMUL MINISTRU al 
Greciei Gheorghios Papadopou
los a făcut cunoscut marți noap
tea că articolele 10 și 11 din 
Constituția Greciei, care prevăd 
dreptul cetățenilor de a ține 
reuniuni publice și respectiv 
dreptul liber de asociere, au fost 
restabilite. Cele două articole 
ale Constituției, împreună cu al
tele fuseseră suspendate ime
diat după lovitura de stat mili
tară de la 21 aprilie 1967 cînd a 
fost instituită legea marțială.

• AGENȚIA C.T.K. transmite 
că la 
miercuri 
Plenarei 
P.C. din 
participă 
centrale de revizie și control șl

Praga s-au deschis 
după-amiază lucrările 
Comitetului Central al 
Cehoslovacia, la care 
și membrii Comisiei

președintele R.S. Cehoslovace, i 
Ludvik Svoboda.

în raportul prezentat, Alexan
der Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
a făcut o trecere în revistă a 
activității organelor Comitetului 
Central, o apreciere asupra situ
ației actuale și a prezentat pro
puneri cu privire la acțiunile vi
itoare ale partidului și la pre
gătirea Congresului P.C. din Ce- '> • 
hoslovacia.

narii le"din

Oregon

• FESTIVITATEA
DE LA PALERMO

împlinirea a 120 de ani de 
la revoluția burghezo-demo- 
cratică din 1848 din Moldova, 
Muntenia și Transilvania, 
este sărbătorită, în aceste 
zile, și în Italia. în diferite 
orașe, la lectoratele de limbă 
română de la universitățile 
din Florența, Pisa, Bologna, 
Napoli, Roma, Milano — au 
fost organizate manifestări 
cu prilejul cărora a fost e- 
vocată importanța și semni
ficația acestui eveniment 
pentru poporul român. La 
Palermo — capitala Siciliei 
— a avut Ioc o festivitate 
specială în memoria marelui 
patriot și scriitor, Nicolae 
Bălcescu, figură luminoasă a 
revoluției de Ia 1848, care 
și-a petrecut ultimii ani ai 
vieții sale zbuciumate în a- 
cest oraș, fiind înmormîntat 
în 1852 într-o groapă comu
nă a cimitirului Dei Rotoli.

Presa locală, ziarele 
„L’Ora", „Giornale di Sici
lia" și altele, au publicat ar
ticole însoțite de fotografii, 
în care au subliniat persona
litatea și rolul lui Bălcescu 
în revoluția de Ia 1848.

Ultimele rezultate 
ale alegerilor prelimi
nare care au avut loc 
marți in statul Oregon, 
confirmă avansul ob
ținut de senatorul Eu
gene McCarthy față de 
senatorul Robert Ken
nedy.

După numărarea voturilor 
în 2178 de birouri de votare 
din cele 2 599, se arată că se
natorul democrat Eugene 
McCarthy a obținut 45 la 
sută din numărul voturilor 
exprimate în timp ce senato
rului Robert Kennedy i-au 
revenit' 39 la sută. Restul de 
voturi au fost acordate prS5 
ședintelui Johnson care s-a 
aflat, de asemenea, pe lista 
candidaților și lui Hubert 
Humphrey, care și-a anunțat 
intenția de a candida dar nu 
a figurat pe aceste liste.

în tabăra republicană fostul 
vicepreședinte al S.U.A., Ri
chard Nixon a obținut 73 la 
sută din voturi, guvernatorul 
statului California, Ronald 
Reagan — 22 la sută, iar gu
vernatorul Nelson Rockefel
ler — 5 la sută. Ultimul nu a 
figurat pe lista de vot, ci a 
fost introdus de către alegă
tori.
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