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Revoluția tehnico-știînțifică contemporană ie caracteri
zează printr-o viteză imensă de propagare în toate dome
niile vieții economice. Este suficient să arătăm, pentru a 
ne face o cît de sumară imagine asupra acestui amplu fe
nomen că pe glob la fiecare trei minute se ivește o ino
vație sau se cristalizează o descoperire. Economia româ
nească, ca efect al politicii de industrializare promovată 
de partid, trăiește intens toate prefacerile apărute ca ur
mare a acestei revoluții, progresul tehnic își pune din ce 
în ce mai mult amprenta asupra dezvoltării ei ascendent- 
echilibrațe. In acest context, evident, grija care trebuie 
acordată formării cadrelor, perfecționării lor profesionale 
trebuie să țină pasul cu noile condiții create, să reușească 
să preia din mers toate problemele apărute odată cu noul 
tehnic. Asuprâ modului în care această preocupare se con
cretizează în viața diurnă a întreprinderilor ziarul nostru 
își propune o amplă investigație asupra căreia invităm 
să-și spună cuvîntul și cititorii noștri, factorii de răspun
dere din unitățile economice, ministere și instituții cen
trale. In acest număr publicăm cîteva constatări din două 
întreprinderi ale industriei 
Capitală.

constructoare de mașini, din
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• LA SIBIU se fac inten
se pregătiri pentru sărbăto
rirea săptămînii artei și cul
turii sibiene, stabilită pentru 
luna noiembrie. „Săptămîna 
artei și culturii" este o ini
țiativă valoroasă a Comite
tului pentru cultură și artă, 
a celorlalți factori care răs
pund de viața culturală a. 
municipiului și județului. în 
cadrul manifestărilor, care 
vor avea loc, sînt prevăzute 
programe speciale prezenta
te de Teatrul de stat și Fi
larmonică, de Școala popu
lară de artă și cele mai bune 
formații artistice, profesio
niste și de amatori. Vor fi, 
de asemenea, organizate ex

poziții de artă plastică și 
simpozioane, la care își vor 
da concursul personalități de 
prestigiu din județ și din 
țară.

• ÎN CADRUL unei șe
dințe a Comisiei Centrale 
pentru sprijinirea acțiunii de 
economisire s-au dezbătut 
măsurile de organizare a 
„Săptămînii economiei". Ac
țiune devenită tradițională 
în țara noastră și care în 
acest an se va desfășura în
tre 25 și 31 octombrie.

© LA CAPĂTUL NOU-) 
LUI dig de larg al portului 
maritim Constanța, la peste

%
2 500 metri depărtare de 
țărm, a fost deschis, în mij
locul apelor, șantierul pentru 

- construirea farului de sem
nalizare a intrării în noul 
bazin portuar.

• LA PAVILIONUL de 
inovații și invenții, organizat 
anul acesta la Viena, juriul 
internațional a distins inven
țiile românești : „Converti- 
zor amplificator", și „Regla
rea vitezei motoarelor asin
crone cu ajutorul tiristoare- 
lor“ -cu „Marea medalie de 
aur", iar invenția „Boblnaj 
în două straturi" cu „Marea 
medalie de argint".

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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— Cu ocazia unei vizite ante
rioare, efectuate acum cîteva 
luni, am fost informați că ve
nirea sezonului de toamnă va 
coincide în uzină cu deschiderea 
unui nou ciclu de cursuri vizînd 
ridicarea calificării muncitorilor. 
Presupunem deci că aceste 
cursuri sînt deja începute ?

— Așa era vorba dar... au in
tervenit o seamă de greutăți le
gate de îndeplinirea sarcinilor do 
producție și... știți cum se întîm- 
plă în astfel de situații, s-au mai 
amînat. Probabil vor deveni rea
litate din luna ianuarie a anului 
următor.

Fragmentul de discuți® rela
tat readuce în actualitate o ve
che problemă trecută periodic la 
timpul viitor în cadrul Uzinelor 
„Timpuri Noi" din Capitală — 
perfecționarea cunoștințelor pro
fesionale ale muncitorilor. Spu
nem veche, pentru că în urmă 
cu doi ani într-o altă anchetă a 
ziarului nostru, avînd aceeași te
ma, lucrurile se găseau tot în 
fază de proiect, vorbindu-se des
pre ele, ca și acum, în termeni 
de perspectivă. Ce-i drept, în 
cursul anului trecut se observase 
o creștere a preocupărilor condu-

cerii întreprinderii în direcția a- 
mintită, fiind inițiate, pe meserii, " 
Zlpl^%arvede,ta“® ANUL XXIV, SERIA II, NR. 6031 
lucrurile să progreseze consec- 
vent, ele, din nou au stagnat.
Inerția comodității a cuprins în A 
brațele ei amorfe inițiativa și ur
marea nu s-a lăsat așteptată.

— Astfel de cursuri — ne spu- A 
ne Valentin Cosoroabă — ingine- 
rul șef al uzinei — sînt dificil 
de organizat. Se cere, pentru a A 
fi eficiente, să te axezi pe speci
ficul locurilor de muncă, să pre
dai lecții de interes aplicativ. Or, 
n-am reușit să realizăm aceste 
deziderate așa că...

Așadar justificări, menite să Q 
ascundă sub veșmîntul circum
stanțelor atenuante lipsa de inte- 
res. Se poate foarte bine ca lu- 0 
crurile să fi ajuns într-un punct 
mort, să fi fost destul de dificil^ 
pentru a-1 pune din nou în miș- 9 
care, dar asta nu înseamnă că tre
buie renunțat la căutări, că tre- 
buie preferate lor — starea de W 
inactivitate. Oare dacă uzina s-a 
izbit de o seamă de dificultăți A 
nu există nici o soluție pentru re- 
medierea lor ?
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Artioalul lui Petru Po
pescu, „Orizontul cultural 
al tânărului scriitor", des
chide o discuție care poate 
fi, în egală măsură, extrem 
de interesantă ca și utilă. 
Intr-adevăr, ce înseamnă 
cultura pentru tînărul scrii
tor ? O primă categorie de 
răspunsuri ar putea avea 
în vedere constituirea unor 
concepții originale asupra 
asimilării culturii. Apoi, 
variațiile preferențiale nu-s 
deloc de neglijat într-o a- 
semenea discuție.

Tipul de scriitor cu o- 
roare de cultură, de stu
diu, de ....................
desigur, 
înțelege 
ră este 
tare de 
ceptă, cu dificultate, pasiu
nile unice dar organice. O 
însemnătate hotărîtoare ca
pătă orizontul filozofic al

analiză critică e, 
o raritate. Dacă se 
că întreaga cultu- 
creație și nu imi- 
modele, se mai ac-

tânărului scriitor, ușurința 
deprinsă în urma frecven
tării curente și directe a 
textelor clasice, dar nu nu
mai a lor. O concepție este 
un rezultat ce nu se poate 
dobîndi real decît cunos- 
cînd ce și cum s-a gîndit 
de către alții, refăcînd dru
mul progresului în filozofie, 

în fine, credem că stu
dierea filozofiei marxiste 
este indispensabilă, cu atît 
mai mult cu cît aceasta 
este o concepție vie, dina
mică, novatoare despre 
lume șl viață.

A discuta, deci, orizontul 
cultural al tânărului scriitor 
înseamnă a discuta valori
le pe care se întemeiază 
creația lui, pentru că con
diția sa naturală este abia 
premisa unei posibile ca
riere literare. Ii invităm, 
așadar, să-și spună cuvîn
tul.

GH. GHIDKIGAN

(Continuare în pag. a IV-a) £1

Școala și CONDIȚIILE
STUDIULUI

DIN
SALA PAȘILOR 

PIERDUȚ’w
DERBE

DE»
GLUMEȚI
Zilele trecute, Gasa de cul

tură Al. Vlahuță din Galați, 
s-a transformat pentru cîteva 
ore într-o sală de judecată 
unde urma să se dezbată pu
blic și să se dea sentința îm
potriva tinerilor Gheorghe 
Frumuzache și Andrei Stoica 
Florian — acuzați de tîlhărie 
la drumul mare. Gravitatea 
faptei lor l-a determinat pe 
procurorul șef al municipiului 
Galați — Vasile Griutea — să 
ceară dezbaterea procesului 
într-o sală în care, la invita
ția organizației U.T.C. a muni
cipiului să participe tineri din 
toate întreprinderile și chiar 
unii dintre „scandalagiii de 
profesie ai orașului“.

★
CJniștea se așternuse de 

cîteva ipomente. Acuzații, pînă 
mai ieri prieteni sau cunoscuți 
ai multora dintre cei ce luau 
parte la proces și-au făcut 
apariția. Poate mai mult decît 
oricînd au impresionat cei doi 
acuzați! Gheorghe Frumuzache 
în vîrstă de 20 de ani, domici
liat în Galați str. Gosminului
27 șl Andrei Stoica Florian de
28 de ani, domiciliat în Galați 
str. Brașov nr. 1. N-aș fi amin
tit străzile unde locuiesc, dacă 
în cartierul lor nu s-ar fi în
tâmplat, în ultimul timp, mai 
multe cazuri penale.

De ce fapte sînt învinuițl 
cei doi ?

In timp ce stătea pe o pajiș
te din apropierea stadionului 
din oraș, tânărul Moț Ion s-a 
trezit buzunărit, ziua în amiaza 
mare. Ba, mai mult, unul din 
derbedei s-a dat drept lucră
tor de miliție ! Nici unul din 
ei nu era în stare de ebrietate. 
La prima vedere, judecată pri
pit, această faptă pare mai mult

ȘTEFAN GANESCU

(Continuare m pag. a IV-a)

organizația U.
INTENȚIA REDACȚIEI
Nimic ieșit din comun. Am dorit să-i oferim 

cititorului ocazia să afle cum concep profesorii 
și elevii relația i U.T.C. —- școală. Cum o con
cep nu în general, ci în școala lor, avînd în ve
dere anul de învățămînt 1S68-1969. Pentru a 
no delimita, le-am oferit interlocutorilor noștri

un punctaj. Ii invitam să (Kscute despre : rapor
turile care s-au stabilit între școală și organizația 
U.T.C.; în ce acțiuni se întâlnesc și unde se „du
blează" inutil; care poate fi configurația progra
mului de activitate al organizației U.T.C., măsura 
în care acesta are o valoare practică, puf tind 
«amprenta uîiui anume colectiv, unei- anumită pe
rioade școlare.

valoare 
colectâV,

MINUTA

Oamenii Reșiței se călesc în focul nestins al cuptoarelor
Foto: O. PLEC AN

DISCUȚIEI
PROF. RODICA BUTNARU 

— directorul adjunct al Liceului 
economic nr. 1 : Am vrut să cu- ■ 
noaștem dorințele 'elevilor pentru I 
activitatea extrașcolară din acest I 
an și am lansat un chestionar cu 
trei întrebări : Ce muzee doriți I 
să vizitați ? Ce excursii vreți să | 
realizați ? Ce temă propuneți 
pentru ciclul de activități com
plexe ?

REDACȚIA — Intenția este 
hună, dar procedînd așa n-ați 
încadrat, de la bun început, în
treaga activitate într-o ramă

I
i
I

Primire la
președintele 
Consiliului
de Miniștri

I

I
I

I
Președintele Consiliului de Mi- I 

niștri al Republicii Socialiste Ro- ’ 
mânia. Ion Gheorghe Maurer, a ■ 
primit, miercuri la amiază, pe tri- I 
misul extraordinar și ministru ■ 
plenipotențiar al Republicii Fe
derative a Braziliei la București, 
Marcos Antonio De Salvo Coim
bra, într-o vizită protocolară de 
prezentare.

La întrevedere, care s-a desfa

I
I

«urat într-o atmosferă cordială, a ■ 
luat parte Petru Burlacu, adjunct |
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpre») I

fixă, imitând inițiativa elevilor 
la cele trei direcții ?

PROF. R. BUTNARU: Nicide
cum. Chestionarul a mai avut o 
rubrică : „Alte preocupări".

REDACȚIA : Și ce propuneri 
ați primit la acest capitol ?

PROF. RODICA BUTNARU :
Să facem mai multe.. 
excursii, să întărim cercul de tu
rism, să găsim o temă la fel de 
fericită ca „Bucureștiul cîntă", 
care, anul trecut, a reunit un 
ciclu de manifestări interesan- 
te...') /

Dorim, ca totul să pornească
LUCREȚIA LUSTIG 

MARIETA VIDRAȘCU
(Continuare în pag. a 111-a)

Gh. Suciu
Se pare câ și de data aceasta ScînteTa tineretului a in

tuit una din cele mai importante probleme ale artei li
terare aciuate, punînd în discuție orizontul cultural al tâ
nărului scriitor. Cine e interesat de viitorul literaturii noa
stre trebuie să-și pună o asemenea problemă și s-o stu
dieze cu toată responsabilitatea, fără intervenția ideilor 
preconcepute. Dacă vrem să prefigurăm, și trebuie să fa
cem acest lucru, sîntem datori să-l facem, peisajul literar 
de peste dcuzeci, treizeci de ani, singurul punct de ple
care al întreprinderii noastre este cercetarea semnelor con
crete oferite de literal ura de azi. Ca să „vedem" cum va 
arăta literatura de mîine, e nevoie să facem, pe cît ne 
permite domeniul, sondaje în realitatea ei prezentă, fe- 
rindu-ne de concluzii prea ferme, dar nerenunțînd, chiar

■ cu riicurvri©. a desprinde linii nosibije .de dezvoltare. în
trebarea al cărei răspund e cel mai ușor de dat se referă 
la cine sînt cei care vor reprezenta mîine plenar litera
tura, literatura de peste zece, douăzeci de ani ? Răspun
dem : cei care au debutat de curînd și care vor mai de
buta între timp, de pildă, cei care au debutat în ultimii 
șase-opt ani o să aibe într-o zi o epocă prin excelentă 
a lor. Cîtă vreme, însă, literatura unei generații se află 
în stadiul căutărilor, al asimilărilor creatoare, cîtă vre
me mai evidente sînt virtualității© decît împlinirile, cu 

(Continuare în pag. a Il-a)

0 PREOCUPARE DE SEAMA A MIȘCĂRII 
MUNCITOREȘTI Șl SOCIALISTE DIN ROMÂNIA

RASPINDIREA
LITERATURII

MARXISTE
In procesul dezvoltării mișcă

rii muncitorești revoluționare 
din România din a doua jumă
tate a secolului al XIX-lea — 
proces în cadrul căruia s-au fău
rit în urmă cu 100 de ani, Aso
ciația generală a muncitorilor 
din Timișoara și, acum trei sfer
turi de veac. Partidul Social-De
mocrat al Muncitorilor din Ro
mânia — un loc de seamă îl o- 
cupă activitatea de răspîndire a 
ideilor socialismului științific. 
Concepută în scopul înarmării 
clasei muncitoare cu o concep
ție științifică despre lume și via
ță, această activitate a servit, în 
mod direct, fundamentării teo
retice a mișcării socialiste ■ în 
țara noastră și a constituit o ve
rigă importantă a procesului u- 
nirii socialismului științific cu 
mișcarea muncitorească.

Ideile socialiste au fost recep
tate în România încă din faza

lor utopică, în deceniul al patru
lea al veacului trecut, cînd, prin 
intermediul presei, s-au făcut 
cunoscute la noi proiectele so-

N INTIMP
NAREA UNOR
IMPORTANTE 

DATE ISTORICE

clalist-utopice ale lui Charles 
Fourier. Personalități marcante 
ale vieții noastre politice și cul
turale ca I. Heliade Rădulescu, 
C. A. Rosetti, Cezar Bolliac, au 
fost puternic influențate de a-

ceste idei. Mai mult chiar, s-a 
încercat și transpunerea lor 
practică, prin crearea de către 
Teodor Diamant a falansterului 
de la Scăeni, în 1835.

La mijlocul secolului al XIX- 
lea, locul ideilor socialist-utopi- 
ce l-a luat socialismul științific, 
teorie creată de Marx și Engels 
în urma studierii profunde a 
realităților social-economice ale 
timpului, a analizei modulul de 
producție capitalist. In țara noas
tră, ideile socialismului științi
fic s-au răspîndit prin interme
diul lucrărilor lui Marx și En
gels, difuzate de cât] 
tre primii socialiști
gels, difuzate de către unii din
tre primii socialiști români — 
ca N. Russel, Eugen Lupu, Nico- 
lae Codreanu, C. Dobrogeanu- 
Gherea. Dintre acestea pe prim

N. VOINEA

(Continuare in pag. a IV-a)

Istoria spiritului o- 
menesc înregistrează 
cînd și cînd apariția 
unor ființe extraordi
nare care dinamitea
ză tot ceea ce era 
obișnuit pînă Ia ele, 
revoluționînd sunetul, 
piatra sau cuvîntul. 
Iorga mă face tot
deauna sa mă gîn- 
desc Ia Fidias, Ia 
Michelangello, Ia Da 
Vinci, la Beethoven, 
Ia Eminescu, George 
Enescu și Arghezi. 
Călinescu, scriitorul 
căruia îi datorăm cî
teva sute de ani de 
progres în literă a 
reușit să-1 nemureas
că pe marele nostru 
istoric într-un zgu
duitor portret Încas
trat în romanul ace
la numit impropriu 
„Istoria literaturii ro-

mâne“ pe care-I re
citesc totdeauna cu o 
înfiorată plăcere. Ia- 
tă-1 pe superbul băr
bat al neamului nos
tru anunțîndu-se în 
aule mai întâi prin 
teribila-i voce, cum

ochi de ciclop cerce
tând materia informă 
din față și dînd dru
mul fulgerelor sale 
din cuvinte. O me
morie fenomenală ce 
nu poate fi contra
zisă sau cînd e co-

IORGA
de EUGEN BARBU

ar fl făcut un zmeu 
ce-ș aruncă înain- 
te-i buzduganul, ia- 
tă-1 în fața audito
riului său eteroclit 
pe care-1 disprețuieș
te și-l iubește în a- 
celași timp, cu un

rectată, lucrul 
de 
că 
să
ga 
ria

pare 
pentru 
trebuie

tot inutil 
detaliile 
i se supună. Ior- 
reconstituia isto- 
după o lege pro

prie, era un Timon 
al spiritului, despi-

cînd nemilos epocile 
cu o luciditate su
praomenească. Aglo
merase sub imensa 
frunte falii uriașe de 
timp trecut, știa to
tul, ba și ceva mai 
mult 
care 
pînd 
pînă 
tar 
domestice. în mijlo
cul unei expuneri ră
tăcea cu privirile 
voalate în universul 
său uranic, ajutîn- 
du-se de o uzină fe
nomenală, asociațiile 
cele mai neașteptate 
se iveau în frazele 
lui ce trebuie să fi 
fost ca un nesfîrșit 
joc de artificii. Am

despre oamenii 
au fost, înce- 

de la costum 
Ia micul inven- 
al obiceiurilor

(Continuare 
în pag. a V-a)
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POSTURĂ

REPREZENTATIVA DE
FOTBAL IN DILEMĂ

întâlniri de deosebită importanță și di
ficultate — partidele din cadrul preli
minariilor campionatului mondial, nume
roase meciuri inter-țări — îi așteaptă pe 
fotbaliștii noștri.

Fără a se hrăni 
torii sportului cu 
duiesc și ar dori 
fie dezmințite, ca 
fotbaliștii noștri să aibă o 
cît de cît onorabilă, să obțină rezultate 
care să exprime măcar în parte efortu
rile materiale și morale ce se investesc 
în acest domeniu.

Aceste confruntări care se apropie cu 
flecare zi, ca și palmaresul mai puțin

cu deșarte iluzii, iubi- 
balonul rotund nădăj- 
ca nădejdile să nu Ie 
măcar de data aceasta 

comportare

strălucit al reprezentativelor noastre în 
competițiile oficiale din ultima vreme, 
fac ca problema alcătuirii selecționatei 
naționale de fotbal să preocupe într-o tot 
mai mare măsură opinia publică.

Deși mărturisită în destule prilejuri 
intenția forurilor de resort de a aplfrla 
la o largă consultare publică în alcătui
rea naționalei — practică uzitată în nu
meroase țări — nu s-a materializat în 
nici o acțiune concretă, vizibilă. Proble
mele „naționalei" continuă să se hotă
rască cu ușile închise, consultările pre
conizate nu depășesc faza discuțiilor de 
cabinet, opiniile — demne de luat în

seamă — exprimate din cînd în cînd în 
coloanele unor ziare sînt trecute cu ve
derea de organele răspunzătoare pentru 
destinele fotbalului nostru.

Iată motivele — de ajuns ar fi și numai 
acela de a servi ca exemplu — pentru 
care am întreprins un sondaj de opinie în 
legătură cu întâlnirile imediate și de per
spectivă ale fotbaliștilor noștri. Am apelat 
pentru început la cronicarii sportivi, pen
tru recomandarea pe care le-o face în
săși prezența lor statornică pe stadioane.

CITIȚI ANCHETA NOASTRĂ 
ÎN PAG. A V-A
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PREMIUL U.T.C.
PENTRU LITERATURA

D. R. POPESCU GHEORGHE TOMOZEI

CONDIȚIILE STU
(Vrmara din pag. I)

VARA IMPOSI ;„46 POEZII DE
BILEI IUBIRI?" DRAGOSTE"
D. R. Popescu și-a descope

rit relativ tîrziu vocația de 
dramaturg. Era deja autorul 
cîtorva volume de proză, 
cînd după o primă piesă res
pinsă aspru de critică (deși 
mă îndoiesc că ea ar avea 
parte și astăzi la același tra
tament rebarbativ, căci pie
sa violenta, prin modalitățile 
ei insolite, niște gusturi 
care s-au mai deprins între 
timp cu atari modalități), a 
publicat, în 1966, această 
„Vară a imposibilei iubiri", 
care, jucată și comentată din 
plin, l-a consacrat ca autor 
dramatic.

O discuție după doi ani pe 
marginea piesei impune re
memorarea datelor esențiale 
ale subiectului. Ne aflăm în 
fața unei situații — limită, 
în care chestiunile dragostei, 
morții și spaimei — după teza 
lui Eugen Ionescu, singurele 
teme externe ale teatrului — 
se pun într-un spațiu și un 
timp închis. La un canton 
izolat în imensitatea cîmpiei 
cîțiva ofițeri și soldați fas
ciști, cave se retrag însoțind 
un tren cu prizonieri români, 
trebuie împiedicați cu orice 
chip în intenția lor de a fugi 
împușcîndu-și prizonierii. 
Cantonierul, comunist ilega
list și fiul său, dezertor de 
pe frontul din răsărit, sînt 
în fruntea acestei acțiuni a 
patrioților de prin împreju
rimi. O linie demontată blo
chează pentru cîtăva vreme 
trenul la canton și această 
împrejurare înlesnește pe 
.neașteptate nașterea unei pu
ternice iubiri între Adina, 
studentă în litere, fata can
tonierului, și Kurt, un tînăr 
ofițer german al cărui suflet, 
îngrozit de ororile războiului, 
mai are încă vizibile resurse 
de omenie. între acest mo
ment și final (Adina moare, 
prizonierii sînt eliberați, fas
ciștii vor fi făcuți inofensivi 
de către patrioți români) se 
consumă de fapt substanța 
piesei : demonstrația incom
patibilității tragice a unei a- 
semenea iubiri. Paradoxal, 
această teză o susțin cu a- 
ceeași îndîrjire două perso
naje aflate pe poziții irecon
ciliabil opuse : Viorel, frate
le luptător al Adinei și Bru
no. superiorul lui Kurt, mi
litar „total" pentru care răz
boiul reprezintă unica posibi
litate de a trâi și a gîndi. iar 
iubirea înseamnă pace. Fie
care din ei este, ca în teatrul 
clasic, „confidentul" cîte u- 
nui partener al cuplului de 
îndrăgostiți. Dar Bruno în 
special, depășește cu mult a- 
ceastă funcție modestă. Filo
zofia sa cinică contracarată 
timid, fără suficiente argu
mente de tînărul Kurt — care 
de altfel se va lăsa în cele 
din urmă convins, tocmai în 
momentul cheie al acțiunii 
posibile — apologia războiu
lui ca mod de existență, elo
giul violenței, aventurii și e- 
femerului pe care le între
prinde personajul, sînt de 
fapt ținta atacului principal 
al piesei. Autorul vrea să a-

rate că această filozofie duce 
în mod inevitabil la crimă 
și că alinierea în rîndurile 
fascismului duce în mod ine
vitabil la această filozofie. 
Bruno este, de fapt, o sin
teză a forțelor care îl diri
guiesc pe Kurt, interzicîndu-1 
libertatea de a mai alege, 
după ce a ales odată uni
forma hitleristă.

Dragostea, ca formă de 
răzvrătire față de această 
forță atotputernică n-are 
nici o șansă de supraviețui
re. De partea cealaltă. Adi
na, răzvrătită și ea. se află în 
chip necesar în fața unei di
leme dramatice : a-$i salva 
iubitul de mînia dreaptă a 
patrioților înseamnă a risca 
împușcarea cîtorva sute de 
prizonieri. Dar argumentele 
rnitin nenuantat** ’ui
Viorel („El nu poate iubi, de
geaba îl iubești... Amorezul 
tău nu este capabil de pa
siuni mari, sigur nu-i capa
bil"). deși cuprind în ele a- 
devărurile 
pocii („Nu 1 
mea prin iul 
mai 
nițică 
cînd 
tr-un 
îți —- - 
Iubirea are nevoie de nițică 
demnitate"), n-o pot convin
ge să aleagă unica soluție 
posibilă. 'Ezitînd, încercînd 
să împace cel doi termeni 
neîmpăcați ai dilemei, fata 
este destinată unui final tra
gic. Pe nici una din laturile 
sale, spune, așadar, cu lim
pezime piesa, o astfel de iu
bire, împotrivindu-se istoriei 
și adevărului, nu poate re
zista.

Concluzia este atît de com
plet demonstrată, încît sem
nul de întrebare pe care au
torul l-a adăugat titlului 
pare mai degrabă o cochetă
rie. Poate că de aici, din a- 
ceastă rotunjime extremă a 
demonstrației, care nu lasă 
loc nici unei incertitudini fi
lozofice. nici unui abur de în
doială. se naște si un oare
care aer demodat al pie«et. 
Sistemul de ducere a Ideilor 
pînă la capătul lor neted a- 
mintește de tragediile rigu
roase ale clasicismului, mai 
curînd. decît de dramele 
complexului șl agitatului nos
tru veac. In felul acesta se 
Iscă un început de conflict 
între conținutul piesei șl mo
dalitățile șale, care — aces
tea din urmă — se adapă de 
la izvoarele teatrului de Idei 
modern. Dar, pe de altă par
te, frumoasa puritate a aces
tei nevoi de opțiuni catego
rice, de distincții morala 
nete, se trage din tinerețea 
autorului, a piesei șl a publi
cului căruia 1 se adresează.

„Vara Imposibilei Iubiri* 
dă acestei tinereți o certitu
dine în piui.

esențiale ale e- 
poti vindeca lu- 

__ .dbire, dacă ea nu 
poate iubi, trebuie și 
ură... Nu poți iubi 
te lași tîrît * 
marș imbecil, 

bați joc de

în- 
cînd 

lume.

SEBASTIAN COSTIN

A Cele mai bune dintre cele „pa
truzeci ți șase poezii de dragos
te" ale lui Gheorghe Tomozei 

• sînt acelea în care poetul alege 
peisajul modem drept cadru al 
tribulației sentimentale. E drept, 

• una dintre notele puțin frecven
te aiurea ale acestui volum este 
deschiderea sa către mal multe 
experiențe, perceperea lui Eroa 
în atitudini mai vechi mai 
noi, care aduc după ele maniere 
deosebite, uneori de un surprin- 

• zător baroc și de foarte ambiți
oasă stilizare. Astfel, poeme ca 
„Amor de beizadea- sau „Lui 

• Dimitrie Zugravu, închinare*, 
sau „Amor de început de veac", 
sau „Madrigal-, chiar ..Villo- 

• nească", și multe altele, sînt 
compoziții în genul bizantin, co
lorate arghezian sau barbian. în 
ele, portretul îndrăgostitului e 

ț acela al unui dulce ipocrit, vir- 
tuos al minciunii sincere, dotat 
cu irezistibil farmec, iubind din- 

• tr-un fel de aristocratică obliga
ție, găsind în iubire un subtil, 
dar totuși lipsit de surprize, joc 

• cu existența și cu sine însuși.
Partenera e odalisca tradiționa
lă, al cărei nume chiar e o vo- 
luptate („Evlampii, esmeralde, 

A lucreții, leonore, zulnii. etc). în
tre cei doi se petrece un ritual 
de alcov, pe care poetul uneori 

• îl tratează serios și se lasă de 
bunăvoie să alunece în dulceața 
lui falsă, alteori îl parodiază mai 

• mult sau mal puțin transparent.
Alte poeme aparțin genului „se
rios" („Departe de lună**, „O- 

• glinda**, „Geneză simplă*) și va
loarea lor stă în forța construc
tivă a rimei sau ritmului (nu 
întotdeauna foarte conștiincios 

• observate), rezultatul fiind un 
amestec imagistic fără sens pre
cis și dînd numai efect estetic. 

• Așa de pildă, „Geneză simplă* 
e un moment de tăcere, de îm
pietrire minerală, vegetală si 

• cosmică. în care nu se misei 
decît cei doi eroi, unul către 
altul : „Trec în lespezi mari co
clite, / tu din mine cazi în lună.' 

• arborii coboarâ-n berze ri prin 
ierbile de var / pline cu argint 
și verde ' frunza ouă liniște—*, 

în general volumul nu se ru- 
pune unei un: ce in:? nații, si un 
analist siîtemat.e ar putea $ă-l 

• împartă in mult* stări, tfcspod- 
țiL ecouri si prograrae. ’ Desfac 
din el acele poeme eare trrvcăse

W temporană a autorului E'.e «:nt 
poemele de factură liberă, czne- 
matografice in suita lor. alteor!

A colaje de realități si idei, sen- 
timente si certitudini. saticScftad 
prin aspectul compozit tot atît 

• de mult cît și prin dorința de 
degajare, de firesc a monologu
lui. în afară de _ *

•
 formei, se observă cea a fondu
lui. Cum iubirea modernă nu 
mal are reguli si oatiul sexual

•
 e încă 
de libertate a fiecărui poem
e 
sfirșltul nu 
loc gesturi

_ au gusturi
W șitul vine 

uneori el însemnînd un început.
A îndrăgostițil moderni nu au chip 

și ie recunosc mai mult prin 
sălbăticia comportării, prin in

disparitatea

necodificat, senzația

o calitate tn line. Aid 
previzibil, au 

bizare, partenerii 
neobișnuite. sfir- 

dnd nu te aștepți.

coerența raționamentului, prin 
stare, în „mood" „spleen" și 
transformarea sentimentului în 
..longing-. în subconștient chiar, 
pare să sugereze uneori poetul. 
Iată bucăți din pelicula existen
ței. „Pe trepte nu urcă nimeni. / 
Telefonul tace. Cine să bată / 
în fereastra de la etajul zece ? / 
Niciun sunet. Șoarecii nu ajung 
pînă aici / iar păsările se sparg 
de goam. / Nemișcată e ușa din
tre odăi. / Mă privesc în oglindă 
și mă văd întreg". („Foame de 
năruire"). „Iubește-mă măcar 
pînă-mi termin țigara... / Aș în- 
tîrzia fiecare fum, inima ar ba
tea c-o spornică lenevie, / aș 
avea timp să te strig / cu nu
mele tău de duminică, / clipa ar 
fi o orhidee albastră / cu petale 
pălind". (Răgaz). „Oare cît o fi 
ora ? Din tavanul pleznit / zăpa
da mă ninge și nu mai știu / 
cu ce deschidem ușa... Ce ano
timp o fi ? / E frig. Pînă pun 
de cafea poate că-mi reamintesc 
măcar unul din cuvintele vechi/ 
De ce / nu bate nimeni ? / Cînd 
ninsoarea se va topi / se va ve
dea cît sînt de singur...* (Senti
ment în declin)— ..Gara pare o 
piață uriașă în inima căreia / 
s-a spart o carte de telefon ! și 
numerele s-au risipit pe asfalt,/ 
curg printre cioburi / se-mple- 
tesc printre pulpe de sticlă / se 
combină absurd ri logic". (Călă
torie). „în vagor. e noapte / 
Doamnă, pentru îr.tîia oară vă 
văd genunehiu / dar vă iubesc 
îngrozitor, si. credeți-mă, defini
tiv- (CSătorie).

Voltmul meritindu-șl premiul, 
merita poate st o mențiune pen
tru Intenție. Căci autorul a avut 
rara intenție, printre poeți și 
chiar și printre ceilalți scriitori, 
a uneî rlrtî cu orientare erotici, 
izbutind si ■-ăslndu-ne un singur 
regret. Că senzual stea e în a- 
eeastă carte o raritate, ceea ce 
sărăcește ocrtretul modem al 
In! Eros Dar vematia libertății 
omului in îu’otre. în mendrele ei 
nesurxise nîm-mei legi, «eszza^a 
bucuriei chfar !n momentele 
dramatice r laerisaocese. sînt 
un bnn clîllnK ai votanntsL 
Poate «btuI de pre
mii acrită el însori să Se f s- 
tms pen mu rf t fmse d aleari 
xrert rotase dmtr? vteîe SQeee- 
mZ în jur-Efî.taie Srbnel eeue- 
lalte rncrese ; de seastbCrtate, 
de tngm-QXitate. de e~ax~e ver
bală. de rt5p*n.re • metofeZm. 
de spontaneitate, de defmire 
exactă a unui posfbC era rirIr 
contemporan. Cum nicrima cin 
îdefle volumulri sau fin înritna- 
țlfle Zui nu ocupă în deu ~ men tul 
alteia. înțelegem cl Tomorri a 
vru*, mai mult să-si facă dttwfl 
să gîndească despre iubire efe- 
rind-o ca pe o junglă virgină ri 
insondabil 1 s! d* r*secat a vr rt 
mai mult decît să descrie e «nu
me femeie obiect de adorație. «1 
cheme ’n amintirea lecturii fe
meia, căreia nu î se puvf vest* 
nici o mască. în farnare* aces
tei interpretări ar rărea ri ple
deze si atft de gir.g&s «1-eral 
motto din Rilke : „O. ta iubită ! 
dina in ta pierdută, nieiodatl-ntfl- 
Eită. / eu nu mai rtfu care rin- 
tec ți—1 drag*.

PETRU POPESCU
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EMIL BE JAN
(Teatrul din Reșița)

im-Pornim de la necesitatea 
îrioasă de a ne recîștiga spec- 
torii pe care — ca și alte tea- 
e din . tară — i-am cam pierdut 

ultimul timp. Am alcătuit, 
întru stagiunea 1968—1969, un 
■pertoriu ce dorește să se a- 
•eseze tuturor categoriilor de 
lectatori pe care îi slujim în 
îșita și în împrejurimi. Astfel 
•-am propus Micul infern de 
ircea Ștefănescu, Croitorii cei 
ari din Valahia de Al. Popes- 
i. Comedie cu olteni de * 
Iad.
tgen 
rtuos 
icicleta 
ârk 
venturile .... ... „
aul Mochmann, alături de care 
>m prezenta și reluări din sta- 
unea trecută : Invitați cu te- 
grame de Aurel Storin, Vino- 
iți fără vină de A. N. Ostrov- 
d și Martorii se suprimă de 
obert Thomas.
Se observă clar că ne-am gîn- 
t la elevi și tineret, ca și la 
>ectatorii din mediul rural.

___  ___ ____ Gh. 
Paharul cu apă de 

Scribe. Al nouălea 
de Jerzy Jurandot. 

în fața porții de 
Gilbert Sauvageon și 

lui Robinson de

Trebuie să subliniez, deși nu 
este prea greu de remarcat, că 
am ținut seama de latura „spe
cifică" a colectivului. Am avut 
în vedere posibilitățile sale ca
litative restrînse (la care se a- 
daugă îngrădiri de natură ma- 
terial-financiară), dar în special 
faptul că avem un colectiv ar
tistic foarte redus ca număr. 
Aceasta, ca o consecință precisă 
și tristă a prăfuitei legislații tea
trale în vigoare ce se împotri
vește, cu îndărătnicie susținută, 
să fie abolită.

Obiectivele calitative și este
tice pe care ni le propunem 
în continuare, prin . 
riul acestei stagiuni, față de 
publicul reșițean, 
cu precădere 
care noi nu-1 
numai spectatorul 
ne. ci chiar 
azi. Vrem să-1 convingem, 
primul rînd, că marea maj(

reperto-

_ , vizează 
tineretul, pe 

considerăm 
de mîi- 

spectatorul de ___ ,--------n 
r_____ ____ ,_ _____ jori-
tate a spectacolelor de teatru 
pot fi pentru tineret. Apoi, am 
dori să formăm, din elevii de 
azi, niște viitori și de nădejde 
spectatori ai teatrului românesc, 
și de ce nu. poate și actori. I-am 
cuprinde de acea într-un stu- 
diou de teatru condus și îndru
mat de noi; pentru a fi în pas 
cu moda, pot să întrebuințez 
termenul de mini-institut de 
artă teatrală, unde, alături de 
unele „secrete" elementare ale 
teoriei și practicii teatrale, ele
vii ar învăța să joace în spec
tacolele noastre și în spectaco
lele lor. Unele recitaluri de poe
zie și proză, diferite expuneri 
etc. ar întregi cultura elevilor 
și tineretului și ar deschide, 
poate, calea prefigurării unui 
viitor 
Poate 
reieși, 
strînse . __ . _ ...
tatorii tineri, și trăsăturile unei 
spectacologii proprii. Sperăm că 
unele colaborări regizorale și 
scenografice, practicate în mod 
frecvent în ultimele stagiuni, 
ne vor fi un argument în plus

profil al teatrului,
că mai tîrziu vor 

din aceste relații
și continue cu spec-

alte cuvinte, cît timp în cadrul raportului autor-operd, 
opera nu e capabilă deocamdată să încorporeze în ea 
întreg bagajul potențial al autorului (și prin ocea- 
sia în definitiv să-și „uite" autorul, căci, iată, de 
pildă, Shakespeare ca om e din ce în ce mai mult o le
gendă, viața lui din ce în ce mai puțin cunoscută și mai 
puțin sigură, opera se întinde, împresurînd-o, peste viață, 
ca vegetația peste o ruină), cînd deci avem de a face cu 
o generație artistică la început de drum, realitatea cea 
mai izbitoare care ni se dezvăluie e cea a autorilor. Pe 
ei mai mult deocamdată decît opera îi putem întreba de 
ce scriu, pentru cine* scriu, toate întrebările pornesc de la 
ei, care se vor împlini într-o operă, care nu, în ce fel va 
evolua unul, în ce fel altul, cît de repede va ajunge unul 
la găsirea de sine, cît de tîrziu altul. Firesc, deci, între
bările pornesc de la invocarea autorilor. Dar ne putem 
întreba cine sînt acești autori, de unde vin, ce știu, ce nu 
știu, ce se mai poate face pentru ei, ce nu se mai poate 
face, lată chestiunea atît de fericit aleasă și am zice „pe 
fază" referitoare la cultura tînărului scriitor. Necesitatea 
unui bagaj cultural solid nici nu mai trebuie demonstrată. 
Cultura este o premiză, bineînțeles nu singura, căci de-a- 
supra tuturora slă cea a talentului, operei artistice. însăși 
denominația de opera cultă conține într-însa un termen ră
dăcină al cuvîntului mare cultură. încă nu poate fi numit 
un autor care să fi dat o operă mare și să fi fost lipsit 
de cultură. Cine crede a găsi totuși un exemplu pomenin- 
du-l pe Creangă și spunînd că un fost seminarist nu putea 
avea cine știe ce cultură uită (poate n-a citit nici mono
grafia călinesciană) că același Creangă avea o intuiție 
a culturii nemaipomenită, dacă n-ar fi fost așa nici nu s-ar 
fi putut petrece dialogul cu Eminescu cel care nu numai 
că citise, dar și tradusese Critica rațiunii pure, adnotîn- 
a-o. Că cultura unui artist e altceva decît cultura doctu- 
Xji sau semidoctului, asta da, dar e cu 
Cultura artistului nu-i un sumum de date, 
toate că ea pleacă și trebuie să plece de 
cunoștințe care de regulă trebuie primite 
diul educației prin școală. Ce adînciri pe _ r._r__
face apoi fiecare în cadrul acestei sume-premiză pentru 
a ajunge la o viziune artistică a lumii pe cît posibil mai 
originală, coerentă, umanitaristă, e o chestiune care ține 
de o zonă intimă în care nu ne propunem să intrăm a- 
cum. Ceea ce trebuie subliniat, deocamdată, este necesi
tatea acestei premize. Cu excepții care se numără pe de
gete, tinerii scriitori sînt absolvenți ai școlilor superioare, 
acest bagaj start de cunoștințe ei trebuie să-l posede prin 
natura lucrurilor. Deci. Să nu ne sfiim să vedem care-i 
realitatea. Pentru a nu ne complica prea mult, simplifi
căm întrebările. Dețin tinerii scriitori, absolvenți de facul
tăți, cel puțin cîteva date fundamentale, însă întregi, cum 
și cîteva instrumente, indispensabile investigației pe cont 
propriu ? Cunoaștem, de pildă, fie și numai într-un mod 
satisfăcător, epocile de mare cultură ca antichitatea, re
nașterea, cultura modernă ? Ne putem folosi fie și nu
mai de două limbi, să zicem una clasică cum ar fi greaca 
și alta modernă, germana ? Răspunsul, dacă-l dorim cins
tit, nu e prea favorabil. Cei mai mulți dintre noi cunoaș
tem vag operele antichității și renașterii, circulăm fără o 
busolă fermă printre operele produse într-un timp mai a- 
proape de noi. Cîți cunoaștem greaca sau latina, cîți în 
fond îl putem savura pe Rabelais în original ? Cei care

totul altceva, 
informajii, cu 
la o suma de 
prin interme- 
cont propriu

La Muzeul satului

UI
au absolvit filologia nu cunosc filozofie, absolvenții de 
filozofie nu cunosc Jiterptura, și unii și alții bîjbîie cînd 
e vorba de muzică, de plastică, de balet sau de arhitec
tură. Absolvenților de acum cîtiva ani școala superioară 
ne-a dat și ne-a cerut foarte puțin. Bineînțeles că după 
școală, și, uneori, chiar în școală, parale:! cu programa ei 
și pe cît a permis timpul, am făcut și facem eforturi de a 
cunoaște marile voioși-, de a ni-le apropia. Pe această 
cale am întîmpirtât și* rhăi întîmpinăm ”greutăti. Ca stU- 
denji, acum opt-zece ani, nu aveam acces la „Istoria lite
raturii" lui Călinescu decît în împrejurări speciale, pe 
bază de bon ; astăzi, cînd sîntem sau am intrat cel pujin 
în rîndul profesioniștilor, am vrea să avem această carte 
în biblioteca noastră,' ca pe una de căpătîi. De ani de 
zile editurile ne-o promit, dar nu ne-o oferă. Bineînțeles 
că „istoria" Istoriei literaturii e numai yn exemplu. în 
ceea ce privește literaturile străine, cu toate că în ultima 
vreme s-a tradus enorm, nu putem spune că ni s-a oferit 
și tot ceea ce e mai semnificativ astăzi în literaturile 
străine, sau în destule cazuri ceea ce e mai semnificativ 
în sînul operei unui autor. Lacunari' pe diverse domenii, 
problema stringentă care se pune în faja tinerilor scrii
tori este aceea a recuperărilor urgente. în acest sens, ei 
trebuie și pot fi ajutați și mai mult. Factorii de răspunde
re, cum de pildă societatea scriitorilor, pot medita asu
pra unor modalități în această privință. Editurile, de ase
menea. Am mai spus-o și altă dată : încă nu avem în bi
blioteca noastră personală un singur autor român inte
gral. Pe de o parte nu sîntem deprinși să lucrăm cu ma
nuscrisele ca să epuizăm un autor la Biblioteca Acade
miei, pe de altă parte nu avem timp să mai facem acum 
acest lucru, de aceea doleanța noastră trebuie împlinită 
de oameni specializați în acest domeniu.

Tabloul pe care am încercat să-l schițez nu-i nici pe 
departe complet, el însă nu-i cum ar putea crede cineva 
nici defetist. Prin eforturi personale, noi am înlăturat 
multe din lacune, mai avem desigur multe de înlăturat. 
Avem însă o mare șansă : înaintea noastră—timpul. Apoi, 
o energie aleasă care ne va ajuta să recuperăm din 
mers ceea ce din diferite motive nu am dobîndit odată. 
Potențele noastre mai sînt încă foarte mari. Un filozof 
spunea odată : „Ferice de cel care nu l-a citit încă pe 
Goethe", referindu-se subtil prin aceasta la faptul că e, 
cel puțin uneori, mai profitabil să nu fi citit încă un autor 
mare, căci, citindu-l s-ar fi putut întîmpla să nu fi fost 
pregătit pentru înțelegerea lui, astfel că ne-a mai rămas 
încă șansa acestei înțelegeri. Există, însă, un alt temei, 
mai presus decît toate, de a învesti încredere în tinerii 
scriitori de astăzi. Și fără falsă modestie vreau să spun 
că acesta constă în vocația reală pe care o au tinerii 
scriitori, marele lor talent. Pe cîțiva îi mai ține alături de 
noi numai vîrsta, operele lor se așează din zi în zi tot 
mai aproape de marile opere ale literaturii noastre. Dacă 
deci, după toate eforturile noastre, daca după tot ajuto
rul pe care îl cred în viitor din ce în ce mai substanțial, 
nu vom reuși să pășim solid pe toate domeniile culturii 
necescre împlinirii operelor noastre, putem să mizăm pe 
talent? Paradoxal, poale, dar în talent nu trebuie să 
credem deplin decît după ce am făcut tot ce era posibil 
pentru izbînda lui. Numai după aceea.

TELEVIZIUNE
PROGRAMUL I

173* — Consultații la fi
zică (clasa a XlI-a).

13.H — T. V. pentru spe
cialiști.

W.H — Studioul 
lor.

11,30 — T • 1 • j
1 u 1 de

M.ot — Film serial : 
gardfcre* (ultima 
serie).

94,54 — Ecran literar — 
revistă literară TV.

21,M — Itinerar european 
— Veneția

21,35 — Documentar artis
tic : Alexandru cel 
Mare.

22,25 — Meridianele umo
rului.

plonlerl-

u r n a- 
teară.

fmi

PROGRAMUL H
19.30 — Teleimprimator.
19,35 — Festivalul interna

țional : „Toamna 
muzicală clujeană*, 

îl,00 — „O samă de cu
vinte".

21.30 — Document: Arhi
tectura Cubei 
vechi,

22,00 — In pași de dana.

LA ÎNCEPUT DE STAGIUNE
pentru saltul valoric al spec
tacolelor noastre. Atragerea în 
număr cît mai mare a publicu
lui la spectacolele date de noi 
lâ Reșița și în localitățile din 
jur constituie principalul o- 
biectiv al acestei stagiuni. o- 
biectiv spre care vor gravita 
toate eforturile noastre.

Cît despre obstacolele în ca
lea realizării programului pro
pus pentru actuala stagiune, ar 
fi cazul să nu mai vorbim de 
ele, pentru că și la noi sînt a- 
celeași ca la celelalte teatre : 
de ordin organizatoric și admi
nistrativ, la care se adaugă 
lipsa unei săli de spectacole și 
activități care să ne aparțină. 
Avem, însă, un teatru, slujim 
cu credință publicul căruia ne 
adresăm și, pentru a-1 satisface 
și a-i obține aprecierile cores
punzătoare, vom face tot ce ne 
stă în patință. E crezul cu care 
pornim la drum în noua sta
giune 1968—1969.

ASPIRAȚII 
spre ca-

LITAEE
MIRCEA BRAGA
(Teatrul din Baia-Mare)

Spre deosebire, poate, de alte 
teatre din provincie eforturile 
noastre în actuala stagiune vi
zează nu numai scena, ci șl 
culisele. Nu ne autoiluzionăm : 
Teatrul din Baia Mare are ne
voie de o infuzie de vitalitate, 
și nu n-imai în ce privește per
sonalul artistic. Ne izbim însă 
de dificultăți care țin printre 
altele și de caracterul rutinier

al unor opinii, și de mestali:?- 
tea meschină a „colțului de 
țară" unde se practică „aposto
latul**. și de vocația comodității 
în opțiune și de... Totuși vom 
rezolva ceea ce ne-am propus 
prin colaborarea masivă a unor 
regizori, pictori scenografi, ac
tori. Iar pînă la proba contra
rie sîntem optimiști.

Ne-am gîndit la un reperto
ri j și la o realizare a sa care 
să fie un pas spre infringerea 
inerției publicului și chiar a 
noastră : nu un repertoriu care 
să șocheze, ci unul echilibrat, 
modest dar de calitate. 
Deci vom face acest prim pas 
cu : Opinia publică de Aurel 
Baranga. Maria Stuart de Schi
ller. Discipolul diavolului de 
Shaw și an Caragiale <D-ale 
carnavalului). Vom reveni la un 
succes de acum zece ani al tea
trului nostru cu Ecaterina Te- 
odoroiu de Nicolae Tăutu si 
abordăm ..divertismentul" prin 
Martorii se suprimă de R. Tho
mas. In zilele care urmează 
vom fixa, împreună cu regizorii, 
încă un titlu din dramat îrgia 
românească actuală și păstrăm 
în rezervă Zamolxe de Lucian 
Blaga și Recviem pentru 
lugăriță de A. Camus 
W. Faulkner.

Deocamdată atît. Dar
repertoriu astfel conceput, pla
nificat deja pe date de premie
re (plus inevitabilul coeficient 
de probabilitate pe care îl do
rim cit mai mic), ne străduim 
să-i asigurăm distribuții opti
me. adecvate solicitării de cola
boratori externi, programarea 
judicioasă etc. adică în ultimă 
instanță, o transpunere scenică 
de un cît mai ridicat nivel ar
tistic. Astfel stînd lucrurile, ra
țiunea de alcătuire a reperto
riului, linia sa (ideatică, tema
tică, estetică sau cum preferați 
să o numiți !), contribuția noas
tră la arta spectacolului (o 
formulare deocamdată, poate 
prea pretențioasă pentru noi) 
și toate celelalte, s-ar putea 
defini prin aspirația spre ca
litate din toate punctele de ve-

dere. ej atft mal mult cu cît 
calitatea a fost un capitol la 
care ar. înregistra: pînă in pre
zent si lipsuri serioase.

Știm că intențiile noas
tre nu pot prinde viată pe 
de-antregul pe parcursul unei 
singure stagiuni, cea Pe care 
o avem !a față. Dar în cazul de 
față. perseverare... uman am 
est. Chiar dacă asemenea altor 
direcții de instituții artistice 
de spectacole, denunț și eu se
rioase impedimente decurgind 
dintr-o birocratică și învechită 
practică administrativă, finan
ciară. contabilă etc, aceste im
pedimente devin grave atunci 
cînd din rațiuni extra și anti- 
artistice ții să faci concesii 
acolo unde nu ar trebui făcut. 
Situația nici nu este ciudată. 
Ciudat este altceva, că deși o 
cunoaștem, așteptăm — ce aș
teptăm ?

DRAMATUR
o că- 
după

unul
GIH PRO-

BLEMELOR
MAJOREALE

ființare, participarea la festi
valul dramaturgiei naționale și, 
în sfîrșit, efectuarea unui turneu 
peste hotarele țării, activitatea 
artistică a teatrului nostru a 
fost analizată de mulți oameni 
de specialitate din țară și din 
străinătate prin convorbiri di
recte avute cu ei sau în presă, 
în definitivarea repertoriului 
stagiunii 1968—1969 ne-au fost u- 
tile numeroase opinii referitoa
re la activitatea noastră.

Am pornit de la ideea că în 
decursul celor 175 de ani tea
trul a atins un nivel înalt de 
dezvoltare artistică, colectivul 
nostru fiind angajat conștient 
în lupta pentru idealurile so
ciale și umane progresiste. în 
montarea spectacolelor nu am 
fost preocupați numai de pro
blemele transpunerii scenice a 
piesei ci am căutat mesajul ac
tual, indiferent dacă este vorba 
de o operă clasică sau de una 
contemporană. în conformitate 
cu aceste strădanii; mijloacele 
de expresie, stilul de joc, s-au 
adaptat marilor curente ale 
mișcării teatrale universale 
care au luat naștere din necesi
tatea de a reflecta mai fidel 
conflictele epocii respective, dar 
totdeauna 
activității 
exotice, 
îmbinind 
teatrului

la periferia 
tendințele 

formale, 
tradiții ale

EPOCII
SENKALSZKY ENDRE 
(artist emerit, Teatrul maghiar 

din Cluj)

Datorită unor evenimente sur
venite în viața teatrului: sărbă
torirea a 175 de ani de la în-

au rămas 
noastre, 

inovațiile 
marile

sarcinile noastre 
ne-am formu- 

artistic. Sîn-un crez
adepții înflăcărați ai a-

cu 
contemporane 
lat 
tem
celei tendințe a dramaturgiei 
contemporane care caută să 
înfățișeze pe scenă problemele 
majore ale epocii, să întruchi
peze acele momente în care cul
minează lupta dintre diferite 
convingeri, vieți și credințe.

întrucît acest crez îmbină tra
dițiile cu contemporaneitatea, 
este un program care mobilizea
ză întregul colectiv asigură dez-

voltarea artistică a fiecărei ge
nerații de actori. Teatrul nos
tru fiind un animator al vieții 
culturale din Cluj, crezul acesta 
corespunde tradițiilor culturale 
ale orașului, gusturilor publi
cului. Repertoriul din noua sta
giune sperăm să reflecte aceste' 
păreri ale noastre. Cu ocazia 
primei premiere vom prezenta 
trei piese într-un act : Strip
tease de Slawomir Mrazek 
Dactilografii de Schisgal și 
Belvedere de Aldo Nicolaj, în 
cadrul activității Scenei lite
rare. Acestea vor fi urmate în 
ordine cronologică de piesele 
înainte de bacalauret de Andre 
Lacour (premieră pe țară), Fa
voritul de Illyes Gyula, Iertarea 
de Ion Băieșu, Pygmalion și 
Galathe de Paskandi Geza, Cui 
îi e frică de Virginia Wolf de 
E. Albe, Bunul dumnezei și 
diavolul de Sartre ; Căsătoria 
lui Tanner John de Shaw și 
Prietenul meu Harvey de M. 
Chase.

Scena literară se prezintă cu 
un program frumos și pe mai 
departe. Vom prezenta' o; cu
legere din lirica dintre cele doyă 
războaie mondiale din literatura ■ 
maghiară din România; figu- ’ 
rează în program o serată En
tire cu ocazia împlinirii a 50 
de~ ani de la moartea lui. Și, in 
sfîrșit, vrem să prezentăm treii 
piese într-un act din dramatur
gia autohtonă contemporană. | 
In ceea ce privește impedimen
tele amintesc numai unul: pen
tru realizarea unui asemenea 
program este nevoie de un, co
lectiv bun, profilat după ger 
nuri. Dar cum să alcătuiască, uri 
director de teatru un colectiv 
bine închegat, cînd la repartiza
rea absolvenților este nevoit să 
aleagă după medii și nu după 
necesitățile reale ale teatru
lui ? Sperăm că într-un timp 
scurt, legislația teatrală va fi 
sincronizată, cu stadiul actual al 
mișcării teatrale din țara noasr 
tră.

VERA CRUZ — cinemascop 
rulează la Patria (orele 9 j
11.30 ; 14 ; 16.30 ; 19 ; 21.15).

SAMURAIUL
rulează la Republica (orele 9 ; 
1L30; 14; 16,30; 18,45; 21.15) ; 
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 1330 ; 
16 ; 1830 ; 21).

SA NU NE DESPĂRȚIM — ci
nemascop

rulează la Sala Cinemateca 
(orele 10 ; 12 , 14 ; 16.30 ;
18.45 ; 21).

VEȘNIC INTÎRZIAT — elnema- 
BCOP

rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) .

PLANETA MAIMUȚELOR _ 
cinemascop

rulează la Capitol (orele 9 ț 
11,30; 14,15; 17,45; 20,30); Melo
dia (orele 8,45; 11; 13,90; 16; 
18,30; 21); Modern (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 J
20.45) .

NOTRE DAME DE PARIS 
rulează la Tomis (orele 9—•
15.45 în continuare ; 18,15;
20.30) .

OPERAȚIUNEA BAN GEN
NARO

rulează la Victoria (orele 9 ț 
11,15 ; 13,45 ; 18,15 ; 18,30 ;
20.45) ; Volga (orele 9—13,30 în 
continuare — 16 ; 18,15 ; 20,30); 
Gloria (orele 9 ; 11,15 • 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

PRINȚESA
rulează la Central (orele 8,30 j 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

TESTAMENTUL UNUI PAȘĂ 
rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
—16,30 în continuare. 18,45 ; 
20,45) ; Grivița (orele 9 ; 11,15; 
12^30; 16; 18,15; 20,30).

WINNETOU III — cinemascop 
rulează la Flamura (orele 9 î 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Giulești (orele 10 : 15,30 ; 18 ;
20.30) ; Arta (orele 9—15,45 în 
continuare ; 18 ; 20.15).

TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ 
rulează la Doina (orele 9 ; 10 ; 
Program pentru copii) 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ■ 20.30) ; Dacia 
(orele 8—16,30 în continuare ;
18.45 ; 21).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA — cinemascop

rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 — filme de animație).

CA BEREA IMPERIULUI RO
MAN — cinemascop

rulează la Feroviar (orele 
9,30—16 în continuare).

SURPRIZELE DRAGOSTEI
(rulează la Floreasca (orele 9 ;
11,15 ; 13 30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează la Aurora (oțele 9 ; 
11,15 ; 13,30 : 16 ; 18.15 ; 20,30) ; 
Buzești (orele 15,30; 18- 20,30).

ZILE DE VARĂ
rulează la înfrățirea (orele 
15,30 ; 17,45 ; 20).

ROATA VIEȚII
rulează la Bucegi (orele 9 ;
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Moșilor (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

TAFFY ȘI VÎNĂTORUL
rulează la Unirea (orele
18 ; 20,30).

FRATELE DOCTORULUI 
MER

rulează la Lira (orele
. 18 ; 20).
UN DOLAR GĂURIT — cine
mascop.

rulează la Drumul Sării (orele 
15; 17,30; 20) ; Pacea (orele 
15,30; 18; 20,30).

INIMĂ DE MAMĂ — cinema
scop.

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

TREI COPII -------------
nemascop.

rulează la
15.30 : 18).

COLINA
rulează la
20,30).

15,30
HO-

15,30 ;

„MINUNE* — ci-
Viitorul (orele

Viitorul (orele

4
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L COLOMA IJIPM 
TOAIANA- 
SAOMIZLGETOSA

—11 august 106. Diploma militară romană descoperită Ia Poro- 
lissum (azi Moigrad, județul Sălaj) atesta, la această dată, sfîrșitul 
celui de-al doilea război împotriva dacilor și nașterea unei noi 
provincii : Dacia; timp de 165 de ani, destinul meleagurilor cu
prinse între Carpații Orientali, Cimpia Tisei și Dunăre va fi in
destructibil legat de istoria imperiului roman.

In colțul de Sud-Vest al depresiunii Hațegului, 8 km spre apus 
de strâmtoarea Tapae (locul primei înfruntări dintre Decebal și 
Traian în primăvara anului 101), zonă numită în zilele noastre 
„Poarta de Fier a Transilvaniei**, Decimus Terentius Scaurianus, 
primul guvernator al Daciei romane, punea, între 108-110, teme
lia capitalei noii provincii, botezînd-o în cinstea împăratului : 
Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica.

Ridicată pe un teren unde nu existase nici o așezare dacică 
anterioară, noua ctitorie imperială, masiv colonizată cu cetățeni 
romani veniți de pe întinsul întregului imperiu și cu veterani ai 
celor două războaie, este onorată, de la înființare, cu rangul ju- 
ridic-administrativ de „colonia** — cea mai înaltă formă a orga
nizării municipale din imperiu.

In textul unei inscripții onorifice, dedicate împăratului Hadrian, 
apare în 117/118. alături de titulatura oficială, și denumirea de 
Sarmizegetusa, numele vechii capitale a lui Decebal, ale cărei 
ruine se înălțau în munții Orăștiei, Ia circa 20 de km în linie 
dreaptă de noua așezare. Noua metropolă de pe pămîntul Daciei 
romane prelua astfel, simbolic și de drept, numele și locul vechii 
capitale a regilor daci. In timpul secolului al II-lea numele ora
șului — care a rămas în tot timpul stăpînirii romane principalul 
centru cultural, religios și al administrației financiare a provinciei 
— se simplifică în acela de „Colonia Sarmizegetusa**, la care, în 
timpul împăratului Severus Alexander (222-235), se adaugă epi
tetul de „metropolis**, pentru a-i sublinia cu mai multă pregnanță 
întîietatea între numeroasele centre urbane ale Daciei.

Săpăturile arheologice inițiate în 1880 în perimetrul satului 
Grădiștea (azi Sarmizecetusa, județul Hunedoara), continuate 
între 1924-1936 de prof. C. Daicoviciu, iar din 1948 de O. Floca, 
au permis, în mare măsură, reconstituirea imaginii de altădată 
a așezării.

s
Limitele inițiale ale coloniei, marcate de zidurile de apărare, 

cuprind, pe o suprafață de circa 32 hectare, elementele arhi
tectonice obișnuite ale orașului roman provincial: la întîlnirea celor 
două străzi axiale principale,, nelipsita piață (forum-ul), apoi ter
mele, templele uncr divinități romane și orientale, apeducte, precum 
și palatul augustalilor (clădirea destinată cultului împăratului), cea 
mai de scamă construcție a orașului. Aidoma tabloului altor orașe 
din imperiu, dincolo de zidurile de incintă, ridicate la întemeie
rea orașului, viața celor 15 000—20 000 de locuitori continuă să 
pulseze ; numeroase edificii cu caracter civil și religios, amfitea
trul de circa 5 000 locuri, stau mărturie pentru intensitatea vieții 
urbane din metropola piovinciei.

In deceniile 4-5 ale secolului al III-lea a început, însă, amur
gul ; ca urmare a atacurilor tot mai pustiitoare ale popoarelor 
„barbare**, în anul 271 a sosit ordinul de retragere la sudul Dună
rii al legiunilor romane, al funcționărimii și păturii privilegiate 
din „Dacia Felix**.

Populația daco-romană din foburgurile orașului, din micile așe
zări învecinate, și-a continuat, însă, mai departe existența pe ve
chile meleaguri, arheologii au putut stabili pînă către sfîrșitul 
secolului al lV-lea licăriri de viață în vechea metropolă, atît de 
mîndră odinioară.

HORIA C. MATEI

2. TIMOTEICIPARIU
Timotei Cipariu e cunoscut 

mai mult ca filolog; am pu
tea spune chiar, ca părinte 
dl filologiei române, prin 
vastitatea cunoștințelor de 
limbi străine pe care le-a pus 
în serviciul ei și prin întîiele 
publicații de specialitate, la 
noi, pe care le-a redactat.

Dar, în același timp, Ci
pariu este un promotor și a- 
nimator al folcloristicii ro
mâne, la începuturile el, — 
mai puțin prin scrierile lui 
și mai mult prin inițiativele 
lui, prin influența pe care a 
avut-o asupra învățăceilor săi. 
Rolul , său aici l-a pus foarte 
dar în lumină Ion Muștea, în 
scrierea sa Timotei Cipariu și 
literatura populară (1964).

Fecior de țărani din comuna 
a dus viața oricărui copil de la țară, pînă cînd a plecat la școală, 
la Blaj. Fanatic al crezului latinist, el a pledat energic pentru cu- 
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noa/terea profundă a marilor literaturi clasice ale antichității, afir
mând că cultura românească nu se poate mulțumi numai cu ad
mirarea și continuarea celei populare — ceea ce era perfect ade
vărat. Aceasta, însă, nu l-a împiedicat să dea o deosebită atenție 
literaturii noastre populare: să o culeagă, să îi pună în lumina 
valoarea și, mai ales, să-i îndemne pe cei mai tineri să lucreze 

cu entuziasm în acest sens. Promotorii școlii ardelene — Maior, 
Șincai și Micu — se interesaseră de folclor numai în spirit lu
minist, cercetînd credințele și superstițiile populare pentru com
baterea urmărilor lor, atunci cîna erau pernicioase. Cipariu e cel 
dintîi învățat român din Transilvania pe care îl interesează, în mod 
sistematic, literatura populară, în deosebi poezia, și mai ales va
loarea ei artistică. In anul 1831 — un deceniu înainte de Alecu 
Russo și V. Alecsandri — el își notează, într-un carnet, texte 
populare, din specii care nu mai f useseră cercetate pînă atunci la 
noi de către cunoscătorii literaturii culte: povești, snoave, ghici
tori, proverbe. De abia în 1851 va apare culegerea lui T. Stamati, 
cuprinzi nd și ghicitori. Intre anii 1849—1853 — după estimația 
lui I. Mușlea — Cipariu notează 50 de cîntece și strigături din 
popor. Din acest material își ia Cipariu citatele pe care le însem
nează, ca exemplificări, în Compendiul de gramatica limbii române, 
in 1855. Din poeziile lirice culese — unele însemnate pe foi 
volante — Cipariu își alege exemplificări, în manualul său intitu
lat Elemente de poetică, metrică și versificațiune (Blaj, 1860), pu- 
nînd, astfel, pe același plan de valoare estetică, doinele și strigă
turile noastre cu poeziile unor mari poeți români, ca Alecsandri, 
Bolintineanu, Grigore Alexandrescu.

Acest interes și această apreciere, venind din partea unui învățat 
de prestigiu de atunci a lui Cipariu, a constituit un puternic sti
mulent pentru învățăceii săi, care aveau un adevărat cult pentru 
profesorul blăjean. Culegerea de 300 texte lirice populare din ma
nuscrisul din 1838 al școlarului blăjean N. Pauleti a fost făcută, 
desigur, din îndemnul lui Cipariu care a și folosit manuscrisul. 
Cipariu este astfel inițiatorul unei îndelungi tradiții în lumea pro
fesorilor transilvăneni: aceea de a-i îndemna pe elevi să culeagă 
folclor în vacanțe și de a folosi caietele lor pentru sinteze folclo
rice mai largi. Profesorul Ion Micu-Moldovan — discipolul și cre
dinciosul amic mai tinăr al lui Cipariu în Blaj — a realizat, după 
exemplul lui, o mare arhivă de texte culese prin elevii săi. Arhiva 
aceasta a stat la baza celei mai însemnate culegeri de poezie 
populară transilvăneană în secolul trecut: Doine și strigături din 
Ardeal, de Ioan Urban Jarnik și Andrei Bîrseanu. Cel din urmă a 
adunat și el folclor prin elevi, după îndemnul profesorului său, 
loan Lepădat. Folcloristul transilvănean Alexiu Viciu amintește că 
și el a cules, ca elev de liceu, sub impulsul profesorilor săi.

Cipariu nu a inițiat această tradiție numai prin îndemnuri orale 
date școlarilor săi. In lucrarea sa Analecte literare, își exprimă re
gretul că astfel de culegeri românești se făcuseră și se tipăriseră 
in număr prea mic. Intr-un manuscris — care ar putea fi și o 
schița ventru prelegerile sale — afirmă că literatura populară 
cuprinde, „opere demne de a se arăta posterității" și că „atari 
colecțiuni de monumente literare, adeseori de cel mai înalt preț, 
au contribuit prea mult spre cunoașterea geniului fiecărei na
țiuni".

OVIDIU PAPADIMA
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„Cineva de departe, de ni
căieri, cineva din Banat, ivit 
fără autorizație și căzut ca 
din cer, a scris — dacă se 
poate — pentru muzica eu
ropeană o primă operă ro
mânească egală dintr-odată 
cu operele vii. Noutatea e- 
moționantă a supărat. Avic- 
titudinile organizate s-au 
simțit jignite. In marele în
tuneric, cine a îndrăznit să 
aprindă o lampă**.

Aceste rînduri ale lui Tu
dor Arghezi, înserate, în 
1928, în „Bilete de papagal**, 
demonstrează nu numai pre
țuirea cu care cei mai de 
seamă reprezentanți ai cul
turii românești au încurajat 
una din primele lucrări ale teatrului nostru liric, „Năpasta** lui 
Sabin Drăgoi, ci reprezentau, înainte de toate, un certificat de va
loare dat unei opere românești care avea, într-adevăr, să înfrunte 
trecerea timpului.

Dar nu numai „Năpasta** (care, așa cum scria muzicologul George 
Breazul imediat după premiera din 1928, era „întîia realizare per
fect autohtonă**), ci o suită întreagă de remarcabile lucrări sim
fonice, vocal-simfonice, corale, instrumentale, corale sau destinate 
teatrului liric au asigurat lui Sabin Drăgoi un loc de frunte în 
istoria muzicii românești.

Născut în 1894 în comuna Seliște, cunoscînd din copilărie în
treaga frumusețe a cîntecului popular, Sabin Drăgoi și-a închinat 
eforturile valorificării tezaurului folcloric românesc. („Compozitorul 
român — scria, în 1921, Sabin Drăgoi, intr-un articol cu caractei 
programatic — trebuie să redea prin muzică ceea ce firea nea
mului său reprezintă mai caracteristic, mai trainic și definitiv. 
Aici este izvorul originalității și personalității artistului creator**). 
După rodnice studii muzicale la Praga, ca elev al compozitorilor 
Novak și Suk, Sabin Drăgoi începe o prodigioasă activitate crea
toare, încununată, în decursul a numai zece ani, prin atribuirea 
în trei rînduri a Premiului național de compoziție „George Enescu** : 
în 1922 pentru Cvartetul de coarde, în 1923 pentru Suita de dan
suri românești și în 1928 pentru Divertismentul rustic. An de an, 
paralel cu o largă activitate pedagogică, folcloristică, dirijorală, 
Sabin Drăgoi zămislește o temeinică operă muzicală ce cuprinde 
printre altele 5 lucrări lirice („Năpasta**, „C. Brâncoveanu** „Kir 
fanulea*', „Horia“ și opera pentru copii „Păcală”), numeroase lu
crări simfonice, instrumentale și vocale.

Toate acestea realizează contururile unei originale personali

tăți muzicale, care s-a străduit, încă în urmă cu cîteva decenii, să 
elaboreze un stil românesc, o armonie modală cu specific național.

IOSIF SAVA

de inspirație — o intuiție mai

4. GRIG» CERCHEZ
Lucrările lui Ion Mincu 

au exercitat o puternică și 
complexă influență asupra 
colegilor săi de generație. 
Printre aceștia, Gr. Cerchez
— entuziast sprijinitor al 
curentului ce urmărea 
făurirea unei arhitecturi 
naționale, cu trăsături pro
prii, care să ne reprezint*
— ocupă un loc deosebit

Atenția lui Gr. Cerchez 
s-a concentrat, in special 
asupra arhitecturii din 
Muntenia de la sfîrșitul 
secolului al 17-lea și înce
putul secolului al 18-lea. 
Orientindu-se către un mo
ment caracteristic in evo
luția stilistică a arhitecturii 
noastre. Gr. Cerchez atestă
— in ceea ce privește sursa
corectă, poate, deci: Mincu. In același timp, observația aten:ă 
a arhitecturii populare, l-a ajutat foarte mult in lucrările 
sale mai mici, unde a reușit să redea pregnant atmosfera 
acesteia.

Preocupat să restituie vechile și adevăratele valori. Gr. Cer
chez a întreprins și refacerea unor monumente din Mun
tenia ; el este autorul restaurării bisericii sf. Nicolae Dom
nesc din Curtea de Argeș, excepțională prin gradul de în
țelegere și autenticitate a valorilor puse in evidență.

Paralel cu activitatea de constructor și cea de restaurator. 
Gr. Cerchez a depus o pasionată activitate pentru creș
terea unor cadre noi, fiind profesor la Școala de Arhitec
tură și la Școala de Poduri și Șosele, in cadrul cărora a mili
tat, de asemenea, pentru promovarea dragostei față de ar
hitectura veche românească.

Dintre lucrările sale mai importante amintim — pe Ungă 
fosta casă Niculescu Dorobanțu, de factură gotică, azi Școala 
de coregrafie —, in primul rind, fosta casă Disescu de pe 
calea Victoriei din București, (astăzi sediul Institutului de 
istoria artei al Academiei), lucrată in colaborare cu arh. 
A. Clavel. Edificiul, construit pe parter, cu un etaj, se în
scrie in volume clare, calme și foarte echilibrate iar ceîe 
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două fațade principale, tăiate pe orizontală cu un briu pu
ternic, prezintă, una, suprafețe armonios ordonate, folosind 
goluri rare cu ancadramente simple și o loggie elegantă cu 
patru arce și coloane răsucite in centrul etajului (amintind, 
intr-un fel, pe acea de la Mogoșoaia), iar cealaltă un re- 
zalid axat, cu o frumoasă arcadă la etaj sprijinită tot pe 
coloane răsucite, amintind vechile noastre foișoare. Com
poziția, poate cea mai reușită a maestrului, sugerează atmos
fera calmă a unor locuințe patriarhale. Folosind elemente 
similare se situează, pe aceeași linie, dar cu dimensiuni ceva 
mai ample, aripa adăugată de Cerchez la palatul Cotroceni. 
Sursa de inspirație este ușor de recunoscut: mănăstirea 
Hurez, mai ales foișorul lui Dionis, care îi sugerează arhi
tectului scări, balustrade, arcade și coloane bogat orna
mentate cu sculpturi in piatră și care, toate, constituie o notă 
originală in ansamblul palatului de la Cotroceni, conceput 
de arh. Gottereau intr-o altă arhitectură.

Lucrarea cea mai amplă rămîne clădirea Institutului de 
arhitectură „Ion Mincu*, construită între 1912—1927. Din 
păcate, însă, interpretarea este, aici, mai greoaie și, stilis
tic, mai puțin unitară (folosindn-se, de exemplu, un motiv 
romanic la portalul intrării principale), cu excepția moti
vului major al marei săli de expoziție de la primul etaj, 
tratată ca o elegantă și generoasă succesiune de arcade 
brâncovenești.

Arh. S. JULIMAN

BE VECHI CAEATORI
Incepind din secolul al XVI-lea, tot mai mulți călători 

străini străbat principatele dunărene și Transilvania. In scri
sori sau în însemnările lor de călătorie ei au amintit, printre 
altele, și de agricultura noastră, de condițiile naturale, teh
nice și sociale in care se desfășura această îndeletnicire mi
lenară a strămoșilor noștri : -Pot spune că in toată lumea 
creștină nu este pămînt mai roditor decit al Țării Românești* 
— scria în 1632 Paul Strassburg. solul Suediei la Poartă. 
Un secol și jumătate mai tîrziu. la 1789. E. Craven scria, 
în aceeași ordine de idei: „In Țara Românească, în locurile 
unde pădurea a fost defrișată și pămîntul a fost cultivat, 
luncile cele mai frumoase, holdele cele mai bogate dovedesc 
că solul este așa cum îl poți vedea în brazda de curînd răs-
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turnată, un humus negru și gras*.

In 1640, Pietro Deodato-Baksici, care a străbătut Moldova 
și Țara Românească, arată plin de admirație că „nicăieri 
nu am văzut belșug mai mare de fructe ca în jurul orașului 
Bacău, tot soiul de poame vrednice de a fi servite la masa 
oricărui om de seamă*. Despre același subiect, Andreas 
Wolf scria: „In Germania nu se știa nimic de minunatele 
și gustoasele mere, pere, perje și piersici moldovenești", iar 
consulul austriac Merkelius arăta în 1794 că „în țările ro
mâne se găseau disponibile pentru export mere, pere, pepeni, 
nuci*.

Foarte interesante și demne de reprodus sînt datele ră
mase de Ia doi italieni — Del Chiaro și Raicevici. Astfel, 
primul, la începutul secolului al XVIII-lea, arată că cele 
mai importante plante agricole din țările românești sînt, 
în ordine, griul, meiul, porumbul și vița de vie. Aceasta 
este una din primele mărturii despre trecerea griului pe 
primul loc și a importanței ce începe s-o aibă porumbul 
în economia națională. In legătură cu tehnica culturii griului, 
el arată că ,,se ară de două ori pămîntul toamna șl apoi 
se seamănă grîul", subliniind astfel existența unor metode 
avansate de cultură a griului de toamnă. Tot Del Ghiaro dă 
o primă și amplă descriere a metodelor folosite în agriml. 
tura Țării Românești, care atinsese un nivel da dezvoltare 
remarcabil.

Raicevici, originar din Raguza, fost secretar al lui Alexan
dru Ipsilanti și apoi consul al Austriei In Principate, face 
în 1788 o amplă descriere a agriculturii românești. Dintre 
datele noi ce le prezintă merită atenție amănuntele despre 
rotația culturilor. In legătură cu legumicultura, el arată că 
se cultivă numeroase zarzavaturi „care cresc ușor, fără ca 
pămîntul să ceară îngrășăminte și cultura 'lor multă îngri
jire*.

Raicevici arată că în Principate, se află livezi întinse de 
meri, peri, cireși, pruni, nuci* și adaugă : „merele zise Dom
nești, care sînt, poate, cele mai remarcabile din Europa prin 
mărime, gust și miros ocupă aici primul rang. Despre aceste 
mere Domnești, austriacul Hacquet. scria, impresionat, că sînt 
mari „cît un cap de copil*.

Ca o sinteză a predecesorilor săi, abatele Francisc Pizzigalli 
scrie în însemnările sale de călătorie, în- 1782, că ajun- 
gind în Moldova „a fost îneîntat de dealurile, de șesurile 
înflorite, de aerul cel bun și de bogăția fructelor, ca în Ita- 
Jia*.

c. CIIIRILA
institutul Agronomic-București

(Urmare din pag. I) 
de la elevi urmînd ca profesorii 
să sprijine activitatea lor. Dar 
faptul că adunările generale nu 
se mai țin lunar și pe clase, li
mitează cîmpul de manifestare al 
inițiativei elevilor.

REDACȚIA : Trebuie neapă
rat să aibe loc o ședință ca să se 
manifeste inițiativa ? Discuțiile 
„ad-hoc“, pe clase, pe colective 
mai mici nu sînt mai fertile, 
din acest punct de vedere, toc
mai pentru că sînt spontane ?

PROF R. BUTNARU : O a- 
4’mare este altceva. Masa prezi- 

ului, cu pînza roșie, trei scau- 
i... Trebuie să recunoașteți că 
apune solemnitate, seriozitate...
ANDREI RUSU — secretarul 

comitetului U.T.C., Liceul eco
nomic nr. 1: Atunci cînd aveam 
adunări generale pe clase rezol
vam foarte multe lucruri. Acum 
e mai greu, ne lipsește acest ca
dru organizat...

CARMEN RUSINOIU — 
membră în comitetul U.T.C., 
Liceul „N. Bălcescu“ : Fața de 
masă și cele trei scaune din pre
zidiu mi se par o ceremonie inu
tilă. cînd se repetă de dragul 
„cadrului organizat**. Altceva 
es'e cînd ne adunăm toți uteciș- 
tii din școală. Adunarea are ceva 
solemn și ne place această so
lemnitate. Dar acolo abordăm 
lucruri cu totul deosebite pentru 
viața organizației. între noi a- 
vem foarte multe de discutat și 
nu putem să așteptăm invitația 
unui prezidiu pentru asta.

PROF. R. BUTNARU : Asta în 
cazul cînd colectivul e unit în 
jurul unui nucleu, cînd există 
opinie. Dacă nu există aceste 
elemente, avem nevoie de un ca
dru organizat, de ședință...2)

REDACȚIA : Totuși să ne re
întoarcem la întrebarea noastră 
de început : cum se realizează 
practic colaborarea dintre școală 
și organizația U.T.C. Avem aici 
reprezentanți a trei licee — pro
fesori și elevi uteciști. Deci, pu
tem afla puncte de vedere ale 
ambelor părți, experiența și in
tențiile...

PROF. NESTOR POPA — 
director adjunct al Liceului 
„I.L.Caragialc“. Prezența profe
sorului la acțiunile U.T.C. este 
indispensabilă. O asemenea pre
zență dă un caracter serios ma
nifestărilor elevilor, adunărilor 
lor. Mai ales că membrii comi
tetului nu știu adesea să se im
pună, se pierd în masa elevilor. 
Cînd sînt de față profesorii e 
disciplină, ordine, respect...

CARMEN RUSINOIU : Dis
tincția intelectuală și atitudinea 
ceremonioasă ale multor tovarăși 
profesori din liceul nostru ne im
pun relații ceremonioase. Le as
cultăm prelegerile chiar dacă nu 
predau la clasele din care facem 
parte. La orele unor asemenea 
profesori e multă receptivitate 
și disciplină. Cu toate acestea, 
prezența lor la activitățile orga
nizației ne inhibă, nu mai putem 
fi noi înșine, așa cum sîntem 
între noi. în absența catedrei...

GABRIEL GEORGESCU, 
elev, Liceul nr. 15: Cînd pro
fesorii sînt prezenți la acțiunile 
noastre se menține disciplina. 
Dar noi sîntem atît de mari 
acum, îneît n-avem nevoie de 
cineva care să ne facă liniște...3)

REDACȚIA : Oare asta e tot 
ce poate dărui organizației 
U.T.C. profesorul, om de cultu
ră. pedagog prin vocație și pre
gătire. om cu experiența vieții ?

ȘCOALA Șl ORGANIZAȚIA U. T. C.
PROF. IULIAN-a JOCU — 

director adjunct Liceul nr. 15 î 
Școala și organizația U.T.C. au 
același scop-' Cei mai mulți pro
fesori trăiesc integral viața ele
vilor, în toate laturile ei, iar 
această trăire este atît de fireas
că îneît elevii nu-i consideră 
niște intniși în activitatea lor din 
afara orelor de clasă. Mă simt 
datoare să fac însă o precizare: 
participarea profesorilor la via
ța extrașcolară nu este numai un 
act benevol ci intră în obliga
țiile instructiv-educative ale ca
drului didactic, fie el tînăr sau 
mai vîrstnic...

CARMEN RUSINOIU: Ne
am propus și am încercat să 
realizăm o revistă a elevilor. 
Cînd s-a adunat materialul a fost 
dat direcțiunii spre aprobare. Ma
terialul a fost selectat și ni s-a 
spus : ăsta nu e bun, ăsta nu e 
bun și dintr-o ochire s-a dat un 
verdict. Jumătate din material 
a fost înlăturat. Pînă la urmă 
revista a apărut, dar noi, colec
tivul de redacție, am renegat-o- 
Al doilea număr ne aparținea și 
el numai pe jumătate. Cealaltă 
jumătate aparținea profesorilor.

EUGEN PRETORIAN — 
secretarul comitetului U.T.C. 
Liceul ,.I.L.Caragiale“ : Nici 
„aripioarele" inițiativei noastre 
n-au avut o soartă mai bună. 
Este vorba de povestea clubului 
pe care îl visam noi. Ideea ne-a 
venit prin aprilie, nu știu dacă 
mie sau altcuiva.

Prin existența unui dub voiam 
să dovedim că organizația 
U.T.C. poate face și altceva de- 
cît mobilizare. Nu ne-im apucat 
să facem zarvă în școală. Ne-am 
sfătuit cum să prezentăm chesti
unea direcției. Ne-am dus un 
grup de 4 uteciști. Pînă la ur
mă s-a aflat în școală și au în
ceput oamenii să se înflăcăreze. 
Am alergat după fonduri și apro
bări. Toată lumea recunoaște că 
ideea este foarte bună. Nimeni, 
nici un profesor nu ne ajută însă, 
nimeni nu ne sfătuiește, nimeni 
nu ne trimite oameni de specia
litate. Elevii s-au săturat să vână 
sîmbăta seara într-o sală vopsită 
cu ulei pînă la jumătate și cu 
5 globuri mari, cineva să vână 
cu un magnetofon și să se dan
seze. La noi în școală, ca de alt
fel în cele mai multe școli, 95 la 
sută din elevi au condiții foarte 
bune acasă și, bineînțeles, doresc 
aceleași condiții de recreere și 
distracție și la școală...4)

CE N-AM

AFLAT
N-am aflat, de fapt, răspunsu

rile la întrebările puse. Orice 
cititor, chiar neinițiat, poate tra
ge o asemenea concluzie. Discu
ția a fost mereu pe alături, chiar 
și atunci cînd avea tangență cu 
tema anunțată. Am reprodus-o 

întrucât, ni se pare nouă, ea 
trădează o anume stare de fapt: 
relația școală-organizația U.T.C. 
în numeroase cazuri nu se 
realizează cotidian, ca o con
diție sine qua-non a succe
sului în munca educativă, ci 
este o formulă, analizabilă în 
ședințe, sau tradusă în manifes
tări exterioare, neesențiale. Așa 
se și explică de ce în discuții nu 
se poate părăsi terenul princi
piilor (unele dintre ele discuta
bile), de ce la capitolul „experi
ență** se înscriu atît de puține 
lucruri concrete. Și în întîlnirea 
noastră, încercîndu-se să se 
clarifice raporturile dintre școală 
și organizația U. T. C., — ca și 
cum n-ar fi timpul să ne des
prindem de stadiul teoretizărilor 
— s-a mers pînă acolo, îneît 
s-a emis o nouă definiție : rela
țiile nu sînt de colaborare ci de 
conlucrare! (Ce este nou și la 
urma urmei, ce importanță are 
cum numim aceste raporturi ?). 
S-a ocolit, voit sau nu, concre
tul, iar ceea ce am reușit să 
aflăm, totuși, pe planul muncii 
de concepție pe care o realizează 
școala și organizația U.T.C. pri
vind activitatea cu elevii viza un 
chestionar sau un sondaj verbal 
în clase. Ce a rezultat din ele 
am reprodus : excursii, vizite la 
muzee etc., etc... După cum pro
blema inițiativei elevilor, a asi
gurării cadrului corespunzător ca 
aceasta să se manifeste n-a ocu

pat un loc de prim plan cum era 
necesar.

Asupra principiului colaboră
rii între școală și organizația 
U.T.C. nu vom mai reveni. El 
este fără echivoc, organizația 
U.T.C. slujește dezideratelor 
muncii educative în școală cu 
mijloacele sale proprii și are ne
voie de sprijinul cadrelor didac
tice. Din păcate acest sprijin 
este conceput simplist și de o 
parte și de cealaltă, ajungîndu-se 
în cele din urmă, la crearea ade
seori a unei catedre r invizi
bile și în activitatea din a- 
fara orelor de. clasă. La a- 
ceastă catedră este așezat 
profesorul: i se cer, sau el oferă 
idei, explicații de specialitate 
în excursii sau vizite, sfaturi. 
Prezența lui oferă aprioric ga
ranția ordinii și disciplinei. 
Este uitat, insistăm, și de o par
te și de alta, profesorul ca men
tor spiritual, ca om de concep
ție, care poate așeza la temelia 
tuturor activităților U.T.C. — 
izvorîte din entuziasm, sete de 
cunoaștere, dorință de inedit — 
un suport valoric încărcat de 
competență.

Totul pledează pentru ampli
ficarea raporturilor școală-orga- 
nizața U.T.C. dincolo de alcătui
rea unui program de activități 
scris în comun de conducerea 
școlii și comitetului U.T.C., de 
numirea profesorilor care să par
ticipe la adunări, reuniuni și 
excursii, de viza școlii pe o re

vistă a elevilor. Facem remarca 
că pledoaria nu este pentru un 
ambalaj nou care să ascundă 
practici vechi. E vorba de cu 
totul altceva : raportul școală- 
organizația U.T.C. trebuie să 
cunoască o schimbare de optică 
nu în privința principiilor — nu, 
aici lucrurile sînt limpezi — ci a 
practicii. Este momentul,
școala are și mijloacele și oame
nii necesari, să se așeze la teme
lia relațiilor cu organizația 
U.T.C., rigorile științelor peda
gogice, psihologice, sociologice 
pentru a le da conținut și for
mă adecvată.

Firește, nici rîndurile noastre 
nu clarifică, mai ales pe planul 
concretului, problema pusă în 
discuție. Nici nu ne-am propus 
să fim exhaustivi, să prezentăm 
toate laturile problemei. Consi
derăm prezentul articol începutul 
unei discuții pe această temă. 
Așteptăm opinii, dar mai ales, 
dorim să mijlocim împărtășirea 
experienței, părăsind astfel tere
nul strict al principiilor.

1. Intîi am fost tentați să cre
dem că avem de-a face cu un 
început de studiu științific al 
preferințelor elevilor. Ne-am 
înșelat însă, chestionarul avea 
rolul — chiar dacă n-a fost 
declarat — de paravan menit să 
ascundă niște idei preconcepute 
cu privire la activitățile ce se 
pot organiza în timpul liber. 
Elevul nu era consultat „ce 
vrea, ce propune, ce i-ar place", 
ci solicitat să aleagă din cele cî
teva variante enunțate, al că
ror succes a fost verificat în 
timp, oferind anticipat como

ditatea unei reușite. Da 
fapt, răspunsul tovarășei Butna- 
ru e concludent: la punctul pa
tru se fac propuneri tot pentru 
punctele 1.2.3 ...

2. Polemica despre ședință ca 
formă organizată de manifesta
re a inițiativei a fost mai am
plă. Noi n-o reproducem în în
tregime, întrucît ni se pare o 
falsă problemă. Inițiativa, ca să 
se poată manifesta, n-are nevo
ie de masă cu pînză, ori fără, 
de scaune și prezidiu, de înscri
eri la cuvînt ; altfel de cadru 
îi este necesar. Rosturile și ro
lul adunărilor uteciștilor sînt 
limpezi, dar ele singure nu se 
pot constitui într-un binefăcă
tor „sesam".

3. Simțim din nou. nevoia u- 
nei sublinieri. Opinia noastră 
este că toate cele trei puncte 
de vedere exprimate sînt ero
nate, deși exprimă, parțial, o 
realitate. Colaborarea cu ca
drele didactice este redusă, ade
seori, din păcate, de profesorii 
Înșiși și de elevi la monitorat.

4. Sînt aripioare, și aripioare, 
inițiative și inițiative. Aceea a 
organizației U.T.C. de la „Liceul 
I. L. Caragiale" este foarte cos
tisitoare: valorează 120.000 de 
lei. Nu combatem ideea clubului 
ca atare, care ni se pare foarte 
bună. Ar fi ideal ca fiecare 
școală să aibe un club al ei. 
Combatem însă pretențiile exa
gerate. Organizația U.T.C. pu
tea să-și folosească iniția
tiva antrenîndu-i pe elevi 
să-și facă un club al lor cu 
mijloace proprii, mai modeste, 
colaborînd, pe baza unor schim
buri echitabile, cu colegi de la 
școala tehnică de arhitectură, 
de la o școală profesională cu 
profil electrotehnic, punînd la 
lucru chiar cercurile tehnice 
din propria școală și formațiile

artistice.
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ITINERMILE
Categoric, zootehnia este — la ora actuală •— sectorul de 

producție, din cooperativele agricole, care recomandă cel mai 
fidel pe bunul gospodar, pe omul priceput. Un drum, toam
na, cu popasuri în fermele a mai multor cooperative agricole 
ale județului Argeș, te conduce însă la aprecieri contradic
torii, ce nu încap într-o concluzie unitară.

CALIFICĂRII
(Urmare din pag. I)

— încă din 1964 —- ne infor
mează inginer Claudiu Beiu, di
rectorul Direcției de învățămînt 
a M.I.C.M. — pentru a facilita 
întreprinderilor alegerea celor mai 
adecvate forme care să conducă 
la îmbogățirea bagajului de cu
noștințe profesionale, în concor
danță cu necesitățile progresului 
tehnic, direcția noastră a elaborat 
o seamă de indicații metodologi
ce — cuprinse într-un regula
ment. Mai tîrziu s-a mai dat încă 
o circulară suplimentară referi
toare la aceeași problemă.

Există deci, în acest moment 
un material de sinteză din al că
rui studiu se puteau extrage, în 
funcție de specific, factorii de 
principiu pentru organizarea în
tr-o formă sau alta a căilor de 
urmat pentru perfectionarea cu
noștințelor profesionale ale mun
citorilor. Pe de altă parte, expe
riența pozitivă acumulată în a- 
cest domeniu de alte întreprin
deri din ramura construcțiilor de 
mașini ar fi putut sluji aceluiași 
scop, dacă exista dorința fermă 
de realizarea lui. Iată, de pildă, 
cazul Uzinei „Eleetroaparataj".

— Anul acesta — ne relatea
ză șeful biroului învățămînt, — 
Paul Ionescu — am conceput si 
pus în aplicare diverse cursuri de 
specializare pentru muncitorii din 
lecțiile de bază, cuprinzînd peste 
480 de oameni, în special tineri. 
De asemenea, în paralel, au fost 
organizate lectorate pentru mai
ștri, tehnicieni și ingineri — la 
care nu a lipsit nici prezența ac
tivă a celor trimiși pentru studiu 
în țări mai avansate din punct 
de vedere tehnic — și un cerc 
de ridicare pe o treaptă supe
rioară a cunoștințelor contabililor 
și economiștilor.

Aceste condiții au facilitat ca 
Ia Uzina „Electroaparataj" să fie 
posibile asimilări de noi produse 
în timp record — microîntreru- 
pătoare, relee termice, echipa
mente pentru vagoane și locomo
tive Diesel electrice și hidraulice. 
Este o urmare directă faptul că 
în trimestrul II 1968, comparativ

cu perioada corespunzătoare a 8- 
nului trecut, indicele de utilizare 
a fondului de timp calendaristic 
al utilajelor a crescut cu circa 
7 la sută, iar productivitatea 
muncii lunară cu 4 682 lei per to- A 
tal muncitori.

La Uzinele „Timpuri Noi" în
să mergîndu-se probabil pe ace- A 
leași „considerente" ca și în cazul 
perfecționării cunoștințelor profe
sionale și tehnice a muncitorilor, 
nu se acordă suficientă atenție ” 
nici chiar pregătirii de cadre în 
propria școală profesională. Ilu- A 
strarea convingătoare a acestui 
lucru fiind faptul că structura 
sa de personal — 31,1 la sută 
— este mult sub media pe mi
nister — 48 la sută. Cu repercu
siuni negative asupra însăși mo
dului de realizare a sarcinilor de 
producție însumate.

Nu de mult ne era semnalat @ 
că datorită neprecizării răspunde
rilor celor care trebuie să se o- 
cupe în mod nemijlocit de pro- ® 
blemele legate de ridicarea cali
ficării muncitorilor — între con- 
ducerea tehnico-administrativă a ® 
uzinei și comitetul sindical exi<- 
tînd din această cauză dispute —- a 
singurul care practic depunea o 
activitate în acest domeniu era 
responsabilul cu problemele de A 
învățămînt. Consecințele ? Cursuri ™ 
formale, rupte de practică. Con
siderăm că dacă directorul în- A 
treprinderii ar fi acela care, cu- 
noscînd cerințele actuale și de 
perspectivă ale uzinei, ar răs- A 
punde de una din condițiile e- 
sențiale ale asigurării îndeplini
rii sarcinilor de plan — asigurarea 
forței de muncă corespunzător 
la nivelul tehnic al producției, 
lucrurile ar intra pe făgașul lor 
normal. Pentru că evoluția ex
trem de rapidă a tehnicii în in
dustria constructoare de mașini, 
necesitatea pătrunderii organi

zării științifice a producției și a 
muncii în toate compartimentele 
de activitate a întreprinderii, nu 
permit amînări în abordarea cu 
maximum de seriozitate a pro
blemei perfecționării cunoștințe
lor profesionale ale muncitorilor 
și tinerilor muncitori îndeosebi.

îmbucurătoare sînt planuri- 
le. Și poate nu chiar planu- 

® rile- anii anteriori s-au fă
cut prin aceste locuri planuri 
cu mult mai „îndrăznețe". 

® Concepția (ce se apropie de 
cea modernă) a oamenilor — 

• de la specialiștii direcției agri
cole pînă la cooperatori — mi 
se pare a fi pasul — victorios 
— cel mai pregnant al perioa
dei de față. Pînă acum, aici 
la toate nivelele era acredita- 

I tă ideea unui sector zootehnic 
’ „gospodăresc", care însemna 

că toate cooperativele agrico- 
I le — cîte puțin fiecare — 

creșteau animale din 5—6 spe
cii, plus păsări. Cooperativa 

. din Costești — ca să cităm 
' doar un singur exemplu — 

avea ferme cu 310 taurine,
. 220 porcine, 750 ovine și 1 000 

păsări.
Existența fermelor nu avea

■ la bază o fundamentare eco
nomică științifică. Unitățile 
din zona de munte erau în- 

I drumate să crească porci și 
vaci, iar oi mai puține, cu toa
te că aveau la dispoziție cîte 

i 3—5 000 hectare de pășune. 
Cooperativa din Cireșul cu 
numai 900 hectare de teren șl

i unde producția de porumb nu 
a depășit niciodată 1 200 kg la 
hectar, a fost îndrumată să 
se îndatoreze pentru a con
strui un mare complex de 
porci.

Și acesta este doar un as
pect al problemei. Nerațional, 
fantezist am putea spune, au 
fost îndrumate unitățile și în 
realizarea construcțiilor. Fără 
exagerare se poate afirma că 
aici a primat concepția „întîi 
potcoava". îndrumate să reali
zeze de la început construcții 
mari, modeme, pentru popu- 
larea cărora nu aveau încă 
animale și nici o bază sigură.

DERBEDEII

GLUMEȚI
(Urmare din pag. l-a)

amuzantă decît gravă. In fond, 
însă, cei care au apreciat șl 
judecat actul și-au dat seama 
că el este dintre acelea care, ne
pedepsite, pot da impresia că 
asemenea „glume“ pe soco
teala securității individului 
aduc grave prejudicii colecti
vității. Iată de ce hotărîrea ju
decării publice a fost bineve
nită. Andrei Stoica—Florian a 
avut abateri repetate, sancțio
nate fie prin amenzi (lucra ca 
șofer), fie prin închisoare (con
damnat acum doi ani la șase 
luni închisoare corecțională), 
iar Gheorghe Frumuzache con
damnat la un an închisoare 
corecțională. Nu întîmplător, 
derbedeii „glumeți" au ajuns 
în fața instanței. Și iată con
damnările: Frumuzache Gheor
ghe — un an și patru luni în
chisoare corecțională și trei 
ani interdicție corecțională iar 
pe Andrei Stoica-Florian la 
opt luni închisoare corecțio
nală și la trei ani interdicție 
corecțională.

Nu discutăm noi justețea 
pedepselor, ci ne mulțumim 
să redăm părerea tinerilor din 
sala procesului. Multi au ră
mas surprinși nu numai de 
blîndețea sancțiunii numită 
„educativă" ci, mai ales, de re
acția acuzaților — lacrimile lor 
de crocodil s-au topit imediat

făcfnd 
auzit , 
zache : 
data asta".

loan Poalelungi, locțiitorul 
secretarului U.T.C. al I.I.S. A- 
pollo s-a arătat surprins de 
hotărîrea instanței : „Pedeapsa 
este prea mică pentru gravita
tea faptei comise iar de valoa
rea ei educativă nu cred că se 
poate vorbi. Ați văzut și dum
neavoastră cum au reacționat 
cei doi după ce au auzit hotă- 
rirea instanței. Cei doi vor 
scăpa destul de repede și nu 
m-ar mira dacă peste un an 
vom fi din nou invitați să luăm 
parte la un proces public in 
care se judecă o altă fap
tă, fapta comisă de către 
cei doi acuzați de astăzi". 
Tasia Popa face parte din 
echipa de dansuri a U.T.C. 
Galați : „Dacă au avut curajul 
să atace un bărbat in timpul 
zilei, să-l buzunărească și să-l 
dezbrace cred că noaptea cu
rajul lor ar fi fost și mai mare 
și s-ar fi soldat poate chiar cu 
o faptă mai gravă. Ar trebui să 
se ia măsuri mai drastice îm
potriva unor astfel de oameni 
care nu numai că atentează la 
avutul fiecăruia, ci ne fac și 
orașul de rîs. Cred că în cele 
citeva cazuri de tîlhărie care 
s-au dezbătut public dacă s-ar 
fi dat sancțiuni exemplare s-ar 
fi luptat mai direct împotriva 
acestui fenomen periculos.

loc zîmbetului. Ei l-au 
.reflectind- pe Frumu- 

„am scăpat ieftin de

e • • • • •
(Urmare din pag. I)

plan se situa opera fundamenta- 
lă a lui Marx, „Capitalul" care 
circula în limbile germană, fran
ceză și rusă. Documentele vre
mii semnalează, de asemenea, 
existența unor broșuri de popu
larizare a „Capitalului", precum 
și numeroase publicații socialis
te primite din Franța, Germania 
și din alte țări, în care erau pu- 
olicate materiale teoretice în 
spiritul ideilor lui Marx și En- 
jjels. De asemenea, publicațiile 
socialiste românești — Socialis
tul (1877), România viitoare 
1880), Dacia viitoare (1883), 
Emanciparea (1883) — desfășu
rau o bogată activitate de răs- 
aîndire a ideiloi' socialiste.

în aceeași perioadă, în Banat, 
Asociația generală a muncitori- 
or de la Timișoara se preocupa 
nten’ de răspîndirea literaturii 
marxiste. Astfel, încă din 1869, 
2arol Farcaș, unul dintre con
ducătorii asociației, primise de 
a Londra materiale propagan
distice, între care : numărul din 
13 mai 1869 al ziarului Interna
ționalei I. un exemplar din „Sta- 
aitele asociațiilor muncitorești 
iin Londra", precum și ..Mani
atul Partidului. Comunist". în 
transilvania circulau, de aseme- 
iea, broșuri și publicații ale di

multe cooperative au făcut 
împrumuturi de multe milioa
ne, care le-au dezechilibrat e- 
conomic. La Gruiu, de pildă, 
— unitate ce asigură o sumă 
foarte mică la ziua-muncâ —, 
am văzut ridicate construcții 
mari, foarte 
Tegale",

solide, „grajduri
cum le numea un în-

județ. De ce specializarea tre
zește încă atîtea temeri ? ) 
Se are în vedere, un indicator 
pînă acum mai mult sau mai 
puțin ignorat — EFICIENȚA 
ECONOMICA.

Fără a fi reduse efectivele 
și vizînd o creștere substanția
lă a producției, se lucrează la 
concentrarea creșterii păsări
lor în patru unități, a îngră- 
șătoriilor de taurine adulte, tot 
în patru unități și de tineret 
în opt unități, iar a berbecuți- 
lor în alte zece.

Cei din Pădureți, Strîmbeni,

ouă necesară incubației. Se va 
realiza anul acesta cîte o mat
că de 3000 de găini, ca la anul 
să se ajungă la 10 000 și res
pectiv 30 000.

Se urmărește, în prima fază, 
ca unitățile să nu crească de
cît două specii/' în - evoluția 
viitoare a zootehniei argeșene 
fnulte speranțe se leagă de 
punerea în funcțiune la Căli- 
nești a unei mori de preames- 
tecuri cu o capacitate de 
10 000 tone. Problema constă 
în a se realiza adaptările ne
cesare — după modelul celor

camdată puține paragrafe : 
o La Costești s-a realizat un 

Iot matcă de 2 500 găini.
• O îngrășătorie de tineret 

bovin la Strîmbeni cu 500 
de capete.

• La Slobozia și Găiești, 
crescătoria de porci 
ferma model de vaci 
lapte.

• Au fost îngrășați 1 500 
berbecuți la greutatea 
35 kg.

Producțiile 
în principal, 
nințate a nu

Și 
cu

de 
de

de lapte și ouă, 
sînt serios ame- 
se realiza la ni-
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(Gigantismul s-a mâ
nu numai în realiza-

grijitor. 
nifestat 
rea adăposturilor pentru ani
male. Tot la Gruiu, ca să ră- 
mînem la același exemplu, 
s-au construit bazine mari de 
fructe — cu șapte comparti
mente fiecare — iar unitatea 
nici cu producțiile de vis nu 
va putea umple măcar unul).

Avfnd în vedere toate aces
tea, unghiul nou din care este 
privită acum zootehnia, apare 
ca un important pas înainte. 
S-au făcut și se fac planuri și 
eforturi de realizare a concen
trării producției animaliere în 
ferme mari, în unități în care 
SDecia respectivă găsește cele 
mai bune condiții. (Nu o spe
cializare. ci doar o concentra
re a producției, țin să-ți atra
gă atenția specialiștii de

Ștefan cel Mare, 
Teiu și Slobozia, 
se vor concentra — renunțînd 
la ovine pentru care nu au o 
palmă de pășune — pe ferme 
de vaci cu lapte și îngrășăto- 
rii de taurine cu 1 200 de ca
pete în două cicluri. Creșterea 
oilor va fi concentrată la 
Domnești, Vîslănești, Lerești 
și Boteni care vor dezvolta și 
îngrășătorii de berbecuți.1

Căteasca și Costești sînt 
două unități care vor concen
tra cea mai mare parte a pro
ducției agricole a cooperative
lor agricole din județul Argeș. 
Aci se vor dezvolta stații mari 
de incubație, cu o capacitate 
de 10 000 și 50 000 de ouă pe 
ciclu. Se depun eforturi pen
tru a asigura, chiar în respec
tivele unități, o bază de

Căldăraru, 
de exemplu,

ce funcționează la Topraisar, 
Costinești și Căzănești — la 
moara existentă la Călinești 
care, posedînd două valțuri 
mari ce nu sînt folosite la în
treaga capacitate.

Dar cam așa, au fost for
mulate planurile încă de la 
începutul anului. Pe drept cu- 
vînt ne punem întrebarea — 
în ultimul trimestru al anului 
— ce s-a realizat pînă acum ?

— Foarte puține lucruri, 
sîntem anunțați din capul lo
cului de inginerul Ion Oprea, 
șeful serviciului de creștere a 
animalelor de la Direcția a- 
gricolă județeană Argeș. Sece
ta excesivă, din părțile noas
tre. ne-a determinat ca fără 
să renunțăm la planuri, să ac
ționăm mai prudent.

Capitolul realizări are deo-

velul planificat. Așa cum nu 
a fost realizată nici producția 
de lînă. Sînt greutăți. In pri
mul rînd, deficitul de furaje 
care se ridică la ora actuală 
la circa 14 000 tone.

Manifestînd toată înțelege
rea pentru aceste greutăți o- 
biective, semnalăm totuși pre
zența unor neajunsuri a căror 
rezolvare deja întîrziată este 
de natură să creeze în conti
nuare perturbații mari proce
sului de producție.

La Costești, de exemplu, 
dezvoltîndu-se matca de pă
sări — așa cum prevăd pla
nurile — grajdurile de vad 
au fost populate cu găini. 
Conform acelorași prevederi 
însă, numărul bovinelor ur
ma să scadă de la 310 la o 

Direcția agricolă nu a

realizat însă pînă acum plasa
rea acestor animale la alte uni
tăți și iată că a sosit toamna, 
vacile care au fost ținute pî
nă acum în tabără, trebuiesc 
adăpostite. Unde ?

S-a prevăzut ca producția 
de păsări a anului viitor să 
crească mult peste nivelul ac
tual, pe seama concentrării 
incubației în fermele speciali
zate. Incubația ar trebui în 
acest caz, să înceapă încă da 
la sfîrșitul acestui an. Or, 
pînă acum nu numai că nu 
s-au luat măsuri pentru a asi
gura spațiul de adăpostire pe 
timpul iernii pentru pui, dar 
nici stațiile de incubație de la 
Costești și Căteasca nu au fost 
extinse. în conformitate cu 
planurile. Și sînt necesare aici 
a se realiza unele construcții. 
Trebuie spus că în 
capitolul construcții 
încă deficitar. In 
rînd pentru că prin 
concentrare a producției, adă
posturile existente nu sînt fo
losite peste tot așa cum ar 
trebui. Apoi, faptul că și 
acum se realizează construcții 
gigant care fiind 
costisitoare, sînt și 
punzătoare scopului 
care au fost ridicate, 
de mult, de exemplu, 
Gruiu s-a terminat construcția 
— după proiect — a unei halo 
de păsări extrem de înalte, din 
care cauză în interior va fi im
posibil să se asigure pe timpul 
iernii temperatura corespunză
toare.

Drumul pe care este îndrep
tată producția zootehnică a 
cooperativelor agricole argeșe
ne — așa cum indică și expe
riența altor județe — este bun 
dar să nu se uite că între 
planuri, bune intenții și înfăp
tuirea lor, deși nu este decît 
un pas, el nu este chiar așa 
lesnicios. Se cer concentrata 
eforturile pentru ca toate greu
tățile momentului șl rămîneri- 
le în urmă să fie depășite.

ION ȘERBU
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TiC-TAC-ul“ BRÂILEAN

PAGINI DIN 
ISTORIA 

PETROLULUI

In sala coloanelor 
Palatului culturii din 
municipiul Ploiești 
poate fi vizitat! în 
continuare expoziția 
„Pagini din istoria pe
trolului românesc*, ar- 
ganixaiă de titre Ar
hivele Statului in cola
borare cu Muzeul re
publican al petrolului 
și Palatul culturii. Ex
poziția prezintă nume
roase documente origi
nale si fotocopii pri
vind vechea exploatare 
petrolieră, sistemul de 
foraj, extracție, date 
statistice despre evolu
ția acestei industrii, 
condițiile grele de 
mancă ale pionierilor 
industriei petrolului. 
Un spațiu amplu ocu
pă documentele care 
prezintă acțiunile re
voluționare ale petro
liștilor, participarea lor 
la greva generală din 
1920 și la luptele din 
iannarie-februarie 1933 
desfășurate sub condu
cerea comuniștilor.
Este evidențiată în con
tinuare participarea
petroliștilor la înfăp
tuirea insurecției ar
mate de la 23 August 
1944. Ultima 
expoziției 
materiale, 
fotocopii, scheme, schi
țe, grafice și machete 
referitoare la succesele 
obținute de industria 
petrolieră din Româ
nia în anii construcției 
socialismului.

I. TEOHARIDE

paHe a 
coprinde 
statistici,

oriunde, aș of>e.« tocmai în 
popularitatea irea. Dar nu 
este un efort să abordez o 
astfel de atttndtae. O tcc 
•freer. natural

— Dacă ați li va spectator 
oarecare în
v-ați face 
McNeil ?

R.M.N. : 
fcarte grea.
pot răspunde scurt: o păre
re excelentă. Dar am totiși 
pretenția ca răspunsul meu 
să concorde cu realitatea și 
mai e ceva, modestia. Am 
prilejul de a £ spectatorul 
meu în filmele T.V. în care 
apar. Atunci fac remarci a- 
supra comportării lui Body, 
îl dojenesc. îl felicit. In fond 
doresc să cuceresc publicul, 
fiecare interpret o dorește. 

Și acesta nu-i un element 
ușor de realizat tocma. pen
tru că e rîvnit si atacat de 
toți artiștii. Sînt adesea suc
cese care se datoresc toc
mai prizei la public, putin- 
du-se uneori astfel estompa 
variații de nivel artistic. In 
ceea ce mă privește vreau

ati: ca publicul să mă sim
patizeze cit si să se poati 
exprima cit mai favorabil a- 
supra interpretării mele.

— Genul dv. mzzical este 
diferit de efectiva muzică 
-popw de genul ..beat-. Vă 
puteți deci exprima cu obi
ectivitate despre plasarea în 
istoria muzicii ușoare 
cestui din urmă gen ?

R.M.N. : Se vorbește 
te mult despre acest 
în ultima perioadă de 
De fapt muzica „beat" ___
o recrudescență a unor în
cercări asemănătoare 
anilor 30. Este 
o orchestrare ________
complet nouă, dar sîmburele 
muzical nu este tocmai tî- 
nâr. Deci, eu cred că unele 
genuri care la un moment 
dat cad în dizgrație, vor a- 
părea tiupă o perioadă într-o 
optică muzicală împrospăta
tă. în această lumină, cred 
că istoria muzicii ușoare va 
vorbi despre o anume mu
zică care, la un moment dat, 
se numea ..beat". •

— După cîte știu ați făcut 
turnee în foarte multe țări 
europene. Comparativ cu 
publicul acestora cum îl pla
sat: pe cel român ?

R.M.N. : La un nivel ele
vat Mi-era teamă de o oa
recare lipsă de receptivitate 
fată d? muzica scoțiană, da
torită și distanței geografice 
cît si celei etnice. Deci sur
priza a fost cu atît mai re
velatoare cînd am văzut re
acția sălilor dumneavoastră. 
Este și motivul pentru care 
am acceptat imediat un tur

la România.
ADRIAN BARBU

In fluviile din A- 
merica de Nord tră
iește un pește, care 
conține atît de mult 
ulei, încît indienii îl 
folosesc ca luminare. 
Ei îi trec prin trup 
un șnur, pe care apoi 
îl aprind

oricare alta. Ca do
vadă, un anuar din 
Mexic, înregistrează 
nu mai puțin de 
25 000 de persoane 
care trăiesc din a- 
ceastă îndeletnicire. 
Muștele prinse sînt 
cumpărate de stat și 
exportate grădinilor 
zoologice șl acvarii- 
lor.

de păianjeni otrăvi
tori din America de 
Sud, la fiecare sută 
de femele corespund 
aproximativ 800 de 
masculi.

Poliția engleză a 
făcut o descoperire 
menită să revoluțio
neze criminalistica. 
Printr-un proces chi
mic — deocamdată ți
nut secret — se pot 
accentua urmele cele 
mai slabe ale picioa
relor. Iată că fante
zia lui Conan Doyle 
și Edgar Wallace de
vine realitate, gang
sterii s-ar putea însă 
să nu fie prea încîn- 
tați de această nou-

50 
să 
fi 

noapte, timp de 200 
de ani, ca să comită 
aceleași greșeli pe 
care o mașină elec
tronică de calculat 
le poate face în nu
mai două secunde.

este întot
deauna un semn de 
dereglare mintală ; 
uneori el este, pur și 
simplu, o meserie, ca

Se știe că la anu
mite specii de ani
male, numărul de fe
mele nu este egal cu 
cel al masculilor. 
Mai rar se întîlnește 
însă o diferență atît 
de mare ca în cazul 
sepiei cu opt brațe, 
care la o sută de fe
mele, nu are decît 33 
de masculi, în timp 
ce la un anume soi

cînd șl 
folosesc 

de „ne- 
, „doamnă" și 

„soție" pentru femeia 
căsătorită, Bernard 
Shaw ar fi dat urmă
torul răspuns : „Dacă 
te căsătorești din 
dragoste, devii băr
bat și nevastă ; cînd 
te căsătorești din co
moditate, domn șl 
doamnă, iar din mo
tive materiale — soț 
și soție. Ești iubit de 
nevastă, apărat de 
doamnă și suportat 
de soție. Nevasta are 
în seama ei gospodă
ria, doamna casa, iar 
soția banii. Bărbatul 
bolnav este îngrijit 
de nevastă, vizitat de 
doamnă, iar soția se 
interesează de sta
rea lui. 
nevasta 
doamna 
de jale, 
îmbracă

Atrâgînd, de aproape 6 decenii, atenția lo
calnicilor cit și a vizitatorilor, amintit în pa
ginile lor de diferiți scriitori (Mihai Tican Ru- 
mano, Uri Benador, Perpessicius și alții), își 
înalță semeț cadranele, în plin centrul Brăilei, 
nnmărînd fără odihnă trecerea timpului, bă- 
trlnul „Tic-Tac“.

Așezat în piața centrală a orașului, alături 
de fosta moschee, azi monument istoric, și bus
tul lui Traian, ceasul Tic-Tac, cum l-au numit 
brăilenii, a fost construit în 1909. Consilierul 
comunal Petru Naum Petru a lăsat, prin tes
tament, primăriei OTașului 
pentru cumpărarea unui

mentul din 1898 mai prevedea ca ceasul să fie 
așezat în grădina Tirplic din centrul orașului 
(azi Piața Lenin) și să aibă patru cadrane o- 
rientate spre cele patru străzi principale (Ga
lați, Republicii, Călărași și Traian), care co
munică cu piața.

Ceasul, comandat Ia Viena, a fost adus și 
montat, împreună cu plăcile soclului, în 1909. 
De atunci, de aproape 60 de ani, originalul 
TIC-TAC, pe care se poate vedea și stema ora

șului, își îndeplinește cu conștiinciozitate rolul, 
indicînd cu precizie timpul scurs din viața ora
șului și a oamenilor.

suma de 10 003 lei 
ceas public. Testa-

PELICULA FOTO-AMATORULU1 Rittn strămoșesc
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Răspîndirea literaturii marxiste
feritelor secții ale Internaționa
lei I, ca de exemplu. La liber
te, L’oppinion, Die Tagwacht etc.

Sub directa înrîurile a ideilor 
socialiste conținute în literatura 
marxistă răspîndită în țară, mi- 
litanți ai mișcării noastre mun
citorești și teoreticieni marxiști 
ca Panait Mușoiu, Raicu Iones- 
cu-Rion, Ștefan Stîncă, au în
ceput să dezbată, în lucrări pro
prii, probleme ale realităților 
românești și să încerce descifra
rea perspectivelor luptei miș
cării socialiste din România. 
Conținutul lucrărilor lui Marx 
și Engels a început să fie pre
lucrat și expus sistematic. în 
gazeta Emanciparea, Anton Ba- 
calbașa a publicat ciclul de ar
ticole „Capitalul. Cartea I-a. 
Dezvoltarea producției capitalis
te". iar C. Miile a publicat, în 
cotidianul socialist Drepturile 
omului, articolul „Karl Marx și 
economiștii ortodocși". Tot C. 
Miile a ținut un ciclu de confe
rințe la Cercul de studii sociale

din București, în cadrul cărora 
a prezentat idei și teze marxis
te.

Un aport însemnat la răspîn
direa literaturii marxiste l-au a- 
dus publicațiile socialiste Con
temporanul și Revista socială, 
în paginile Contemporanului a 
apărut în întregime lucrarea lui 
Engels „Originea familiei, a pro
prietății private și a statului", 
care a exercitat o influență 
puternică asupra colaboratorilor 
revistei. Ei au folosit, în lucră
rile lor, argumente din scrieri
le lui Marx și Engels și au for
mulat puncte de vedere proprii, 
în lumina învățăturii marxiste, 
cu privire la realitățile și pers
pectivele de dezvoltare a socie
tății românești. Un rol de prim 
ordin în răspîndirea ideilor so
cialismului științific l-a avut, 
de asemenea, Revista socială. Se 
remarcă, în special, studiile lui 
C. Dobrogeanu Gherea, figură 
proeminentă a mișcării noastre 
socialiste, care a publicat în.

Revista socială studiul „Karl 
Marx și economiștii noștri", în 
care, polemizînd cu P. Missir 
autorul articolului „O confrun
tare. Economiștii noștri și Karl 
Marx", reliefa superioritatea 
gîndirii economice marxiste față 
de gîndirea economică burgheză. 
Tot C. Dobrogeanu Gherea, în 
studiul „Ce vor socialiștii ro
mâni ?", publicat în Revista so
cială, a schițat, pe baza teoriei 
marxiste, programul teoretic șl 
practic al mișcării socialiste din 
România.

F. Engels, care, după moartea 
lui K. Marx, a rămas îndrumă
torul mișcării muncitorești in
ternaționale, a apreciat străda
niile socialiștilor români în ac
tivitatea de răspîndire a litera
turii marxiste. într-o scrisoare 
din 1888 către Ion Nădejde, 
Engels spunea : „Cu mare plă
cere am văzut că socialiștii din 
România primesc în programul 
lor principiile de căpetenie ale 
teoriei care a izbutit a aduna în

tr-un mănunchi de luptători mai 
pe toți socialiștii din Europa și 
din America — e vorba de teo
ria prietenului meu, răposatul 
Karl Marx".

După 1890, o dată cu înființa
rea cluburilor muncitorești, și 
mai ales după crearea în 1893 a 
P.S.D.M.R., activitatea de răspîn
dire a literaturii marxiste s-a 
intensificat și mai mult. Gaze
ta socialistă Munca a publicat 
fragmente din „Manifestul Par
tidului Comunist" și din lucra
rea lui Engels „Dezvoltarea so
cialismului de la utopie la» știin
ță". Tot Munca a reprodus ar
ticole din ziare șl reviste socia
liste străine, între care articolul- 
comentariu asupra lucrării lui 
Marx „Teoria valorii", apărut 
în revista franceză Le Socialis
te și tradus de Panait Mușoiu.

La rîndul său, revista socialis
tă ieșeană Critica socială a re
produs și ea unele scrieri ale 
întemeietorilor socialismului ști
ințific. Astfel, în numerele 2 șl

3 din 1892 a fost reprodus ar
ticolul lui Engels „Socialismul 
în Germania", iar în nr. 8 — in
troducerea la ediția engleză a 
lucrării lui Engels „Dezvoltarea 
socialismului de la utopie la ști
ință".

In cotidianul socialist Lumea 
nouă, organ al P.S.D.M.R., s-a 
publicat în aceeași perioadă ar
ticolul lui Gherea „Ce este so
cialismul" ?, precum și un ciclu 
de materiale aniversative cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de 
la apariția „Manifestului Parti
dului Comunist".

Presa socialistă a publicat și 
numeroase articole omagiale, în 
care erau evocate figurile înte
meietorilor socialismului știin
țific — Marx și Engels. La 
moartea Iui Marx, revista socia
listă Dacia viitoare, evocîndu-I 
pe genialul dascăl al proletaria
tului vedea în el pe marele gîn- 
ditor și luptător care, „găsind 
legile istorice și economice care 
generează lumea socială, a fon

dat incontestabil socialismul ști
ințific" ; tot aici, „Capitalul" era 
considerat drept „o adevărată a- 
natomie socială, pe care adver
sarii în zadar au încercat s-o 
combată". în anul 1895. !a moar
tea lui Engels, Lumea nouă 
scria astfel de rînduri : ,,O pa
gină de istorie s-a încheiat cu 
moartea lui F. Engels, o pagină 
neștearsă, glorioasă, aproape 
fără seamăn. Pentru muncitorii 
din toată lumea el a trăit și a 
luptat pînă la moarte, și munci
torimea întreagă e datoare să-i 
păstreze în inimă amintirea vie, 
ca un veșnic imbold la luptă, ca 
un talisman sigur pentru izbîn- 
dă“.

Socialiștii români au adoptat 
și alte forme de propagandă. 
Astfel, la clubul muncitorilor din 
București, se aflau spre consul
tare broșuri, ziare și alte mate
riale propagandistice adunate 
din străinătate, precum și lu
crări românești de literatură 
marxistă. S-au editat și broșuri 
cuprinzînd lucrări ale lui Marx 
și Engels : „Critica programului 
de Ia Gotha", ..Manifestul Par
tidului Comunist", „Luptele de 
clasă din Franța de la 1848“ și 
altele.

Un alt mijloc eficient de răs
pîndire a ideilor marxiste l-au 
constituit, de asemenea, confe

rințele și expunerile făcute în 
cadrul adunărilor de la cercurile 
și cluburile muncitorești de că
tre militanți de seamă ai miș
cării noastre socialiste, cu care 
prilej erau analizate și realități
le românești, erau dezvăluite 
contradicțiile din sinul societății 
vremii și se trasau liniile direc
toare ale activității viitoare a 
clasei muncitoare din România

Sub înrîurirea ideilor socialis
te, numeroși oameni de știință, 
artă și cultură — Emil Racoviță. 
loan Cantacuzino, Dimitrie Voi- 
nar, Grigore Cobălcescu, Vasile 
Conta — s-au orientat, în scrie
rile lor, după ideii materialista, 
au luat poziție contra nedreptă
ților sociale și și-au manifestat 
simpatia față de cauza poporului 
muncitor.

întreaga activitate de răspîn
dire a ideilor socialiste în rîn- 
rurile proletariatului român a 
contribuit la ridicarea continuă 
a conștiinței sale de clasă și la 
maturizarea sa politică. Pătrun
să de ideile înnoitoare ale socia
lismului științific, mișcarea 
muncitorească din România s-a 
afirmat pe arena istoriei ca for
ța socială cea mai înaintată a 
enoc’i sale, exercitînd o influen
tă tot mai puternică asupra so
cietății românești din a doua ju
mătate a secolului al XIX-lea.
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TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 158-a aniversări a independenței 

naționale a Republicii Chile, președintele Consiliului de Stat Q 
al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceanșescu, a adre
sat președintelui Eduardo Frei un mesaj de felicitare.

în răspunsul său, președintele Republicii Chile a mulțumit Qgp 
pentru felicitările transmise cu ocazia zilei naționale.

Miercuri s-a înapoiat în Ca
pitală delegația Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R. care 
s-a aflat în Uniunea Sovietică 
la invitația Consiliului Central 
al Sindicatelor din U.R.S.S.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Constantin Drăgan, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului Central ai U.G.S.R.. Ion 
Tănăsoiu, șeful Secției relații 
Internaționale, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Cu prilejul celei 
XXIII-a aniversări a 
Partidului Muncii din 
ambasadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene la 
București, Kim The Hi. a or
ganizat miercuri la sediul am
basadei o seară de filme.

Au participat tovarășii Vasî- 
le Vîlcu. membru al Comite
tului Executiv al 
P.C.R.. Mihai Dalea.

de-a 
creării 

Coreea,

Cu prilejul aniversării a 100 
de ani de la începerea luptelor 
de eliberare a poporului cuba- ™ 
nez împotriva dominației colo
niale spaniole, la Uzina con- gt 
structoare de utilaj petrolier 
„1 Mai“ din Ploiești, a avut 
loc, miercuri după-amiază. o A 
adunare la care au participat w 
numeroși muncitori, tehnicieni, 
ingineri și funcționari din în- £ 
treprindere.

Despre însemnătatea eveni
mentelor au vorbit prof. Paul 
Popescu. vicepreședinte a'. 
Filialei Prahova a Societății de 
științe istorice și Zer.er. Bu- 0 
ergo. însărcinat cu afaceri ad- 
interim al 
București.

Folosind 
Buergo. a
salut poporului 
muncitoare din 
trătoare a unor vechi trad: 
de luptâ revoluționară.

Republici! Cuba la

aoe<t prilej. Zenon 
adresat un cald 

^omân. elasei 
România, pâs-

CC., a! 
secretar 

al C C. al P C R„ șefi de aec‘:e 
la C.C. al P.C.R.. miniștri, con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, zia
riști.

După vizionarea 
tistic „Drumul pe 
ales", a avut loc 
Ambasadorul Kim
Vasile Vîlcu au rostit toasturi
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REPREZENTATIVA DE
FOTBAL iN DILEMĂ

Cristian Mantu
.„SPORTUL")

din urmi — în linii mari — tot 
la aceia care ne-au reprezentat 
ș: în trecut Cu mici retușuri 
„ll“-le pentru jocurile cu Polo
nia și Portugalia a fost și va 
trebui să fie acela care a evoluat 
recent la Novisad cu Vojvodma 
— Intr-un med la care am fost 
martor ocular. A fost de altfel, 
ringbit-" ,1 joc de verificare mai 
serios rasținut de lotul nostru re
prezentativ !n n'tima perioadă. 
Cu 5—6 hmi în urmă, să zicem, 
•4 fi văzut cu totul altă echipă 
din care n-ar fi lipsit tinerii care 
vin : Dumitru, Stiîmbeanu, Du- 
citrecbe. Oprea, Țară! ungă.»

după părerea mea, o valoare co
respunzătoare răspunderii pe care 
o implică competițiile de anver
gură care ne stau în față.

Ion
O-MUNCA")

drepte privirile spre provincie. A- 
colo se joacă cu mai nrultă ambi
ție, cu mai multă forță, și după 
câte am putut vedea în meciurile 
susținute de echipele din provin
cie la București, aceștia au o mai 
mare poftă de joc și cunosc multe 
din secretele tehnico-tactice ale 
fotbalului modern. De fapt, cred, 
că ar fi bine ca toți jucătorii care 
s-au remarcat în ultimele trei e- 
tape să fie incluși în lot Atenție 
la „U“ Craiova și U.T.A.
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prin veacuri
150 de ani de învâțămînt ingineresc 

in București

Un secol șl jumă
tate de la inaugura
rea primelor cursuri 
inginerești în Bucu
rești... Retrospectiva 
asupra 
acesta

momentului 
____  fundamental 
pentru evoluția În
vățămîntului în țara 
noastră ne duce de
parte în timp, căci, 
yi la noi, istoria sco
lii tehnice, legată ne
mijlocit de dezvolta
rea țorțelor de pro- 
lucțle, își are înce
puturile în depărtate 
vremi, cînd meșterii 
transmiteau ucenici
lor, sporadic, cunoș
tințe empirice, de
prinderi formate în 
procesul activităților 
practice meșteșugă
rești. Au fost par
curse apoi etape noi 
— transmiterea de 
cunoștințe tehnice în 
cadrul învățămîntu- 
llîi de cultură gene
rală ; înființarea și 
dezvoltarea școlilor 
tehnice pe speciali
tăți — către apariția 
școlilor tehnice su
perioare.

...La începutul se
colului trecut, dei- 
vcltarea economlco- 
soeială a Principate
lor cerea ca pentru 
„hotărnicii" (pînă a- 
tunci executate de 
diferiți boieri, din 
poruncă domnească), 
ca și pentru con
strucții. drumuri, po
duri să fie folosiți 
oameni cu o pregă
tire specială supe
rioară. dobîndită în 
ț c o 1 i inginerești. 
Le-au creat Gheor-

ghe Asachi, în 1813. 
în Moldova șl Gheor
ghe Lazăr în Țara 
Românească. în 1818.

Venit în București, 
în 1816, ca profesor 
particular, Gheoryhe 
Lazăr practici pe 
cont propriu ingine
ria. pe care o învă
țase la Viena. dînd 
și lecții de arest feL 
Militează cu Infliră- 
rare pentru înființa
rea unei școli de in
gineri în țară. Oa
meni cu vederi îna
intate — între care 
poetul Iancu Văci- 
rescu — au un su
port serios în fai
ma ,,geometrului*
Gheorghe Lazăr, e- 
minent cărturar șl 
patriot, atunci eînd 
eer domnitorului si 
fundeze o asemenea 
școală român easel. 
In august 1818. cursu
rile primei școli teh
nice superioare din 
București încep, în 
chiliile mănăstirii 
„Sf. Sava“. multe 
fiind predate de 
Gheorghe Lazăr în
suși. Au trecut de a- 
tunci 150 de ani...

Sărbătoare a școlii 
noastre superioare, 
a învățămîntului ro
mânesc. aniversarea 
unui secol și jumăta
te de la înființarea 
primelor cursuri de 
Ingineri în Capitală, 
dă prilejul unor sem
nificative și emoțio
nante rememorări, o- 
magii. întruniri fes
tive. prestigioase ma
nifestări științifice s! 
culturale vor marca

însemnătate* eveni
mentului in * doe* a 
jumătate a lunii oe- ™ 
tombrie, remind sub 
semnul marilor ÎBtfl- A 
niri sărbătorești re- 9 
prexeataxrții earpdai 
prefesaral din htsti- 
tntele de îariU=int £ 
superior ale ia tregii 
țări. «tadeatH. Insti
tutul politehnic bu- A 
enrestean găzriuieyte ™ 
sesiune* știmtiHeă 
centrală. în prugra- 
mul cărei* «in: Iu- W 
sense peste OM de 
comunicări. din va
riate domenii de eer- A 
cetiri. Formațiile ar- " 
tistiee «le Imitate
lor tehnice din Ca- 
piUlâ — •O’.I ipre- V 
ei*ți *1 *rtei amatoa
re studențești — W 
vor «firma din nov A 
măiestri a tetr-en
«pe-tacel emirial Pe 
«tad ioane se vor la- A 
tTlnl ’n eempetttfe 
sportivi dtn diferite 
facultăți. At catul fa- a 
blleu !1 este coasa- W 
erată, de asemenea, 
o expuxițle ce Hws- 
trează complex, eu 
numeroase documen
te. acte, hotirfri, fo
tografii. planșe, ma- A 
nuale. aparatură de 
laborator drumul 
străbătut în timp de a 
9O3>la tehnică supe- “ 
rioară din țara noas
tră, către plenitudi- £ 
nea afirmării sale de 
ari. ca factor al pro- a 
greșului material ți 
spiritual al patriei.
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După părerea mea nu putem 
avea o națională care să ne repre
zinte demn atîta 'Terns cît de 
destinele ei răspunde prof. Angelo 
Niculescu. Sub mîinile lui nepo
leite cu aur au lucrat pînă acum, 
în iot, jucători de o valoare in
certă. Antrenorului Angelo Ni- 
culesca îi lipsește curajul, dar 
ș: susținătorii (nu vorbesc 
tribune, vorbesc de 
specialitate). Să dea 
fiu profet mincinos, 
cor.\-ins că nu vom 
locul II în grupa cu x 
grecii și elvețienii. Meciul 
ionia nu m-a interesat;

bi

c

Ovidiu loanițoaie
USKMTJt.*)
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Gh. Nicolaescu
(„SPORTUL")

Pentru experimente selecțione
rilor le-au fost mai mult decât 
fuficiente cele nouă luni scurse 
de la începutul anului. Dintre 
numeroșii jucători încercați, co
misia de selecție s-a oprit în cele

După partida de verificare

■rr**

Jack Berariu
,^rotn*n

vuoare

Gerhard Simonis

F ma seâecțS a fort
rarear. ari: de slaSâ ca cea ma- 
zzfestati la ora actuală. Daci 
pâkă arem. de Ixse de râu, linia 
de apărare nu ridxa probleme 
oeeeebcte. 5n prewr.: semnele de 
fcirrebare au devecri numeroase 
p pemra acest coapartiment 
Njcx sArar pentru portul de por
tar au mai putem cocta, ca cer- 
txrixfine, pe un jucător titular. 
Mărturisesc că, !ntr-ade%âr, con- 
surjirea unui „li" m stare să ser
vească o repbcă pe măsura unei 
echipe cum este cea a Portuga
liei este un lucru extrem de greu 
cu ati* mai mult cu cit resur
sele sînt reduse- Dar tocmai din 
cauză că ne-am mai aflat in ast
fel de situații delicate, din care 
am ieșit nu chiar atft de onora
bil, să ne pndim dacă nu cumva 
este nimerit sâ pornim de la un 
lot de jucători de perspectivă 
care să-și înceapă rodajul chiar în 
condițiile acestor meciuri grele.

La ora aceasta în afară de 
Dobrin și. poate, Pîrcălab, cei
lalți jucători selecționați nu au

de la lași

(TJrmare din pag. I)

recitit deunăzi o cu
legere de conferințe 
ținute de ilustrul om 
la Dalles. Ce tehnică 
a discursului, ce
știință a expunerii și 
ce vehemență su
perioară în aceste 
cursuri vorbite care 
cuprind pasaje în
tregi de polemică 
îndeosebi cu cei ce 
contestau fapte din 
trecutul nostru națio
nal.

Iorga era un vul
can elaborînd 
zilnice de lavă 
flăcări. Turnate 
cele mai grele 
tale, cuvintele lui ar 
fi trebuit să umple 
un Muzeu al elocin- 
ței în care reconsti
tuirea sonoră să te 
umple de frică și de 
admirație. Această 
ființă subiectivă cît 
poate încăpea în a- 
cest cuvînt preten
țios se lupta ceas de

șarje 
Și 
în 

me-

ceas cu o himeră 
neagră pe care voia 
s-o răpună și care 
nu-1 lăsa în pace în 
vecii vecilor. Literat 
exaltat, critic literar 
cu gusturi dubioase, 
înconjurîndu-se de 
ființe mediocre, dînd 
permanent o lecție de 
ceea ce ar trebui să 
fie orice om împovă
rat de talent, mai în- 
tîi un mare munci
tor, un neobosit în
setat de știință, un 
devorator de cărți și 
hîrțoage și pe urmă 
un componist al ver
bului, Iorga rămîne 
cum s-a mai spus un 
uluitor exemplu de 
muncă. Opera Ini în
sumează cifre ce 
par că aparțin , do
meniului fanteziei. 
Era un demiurg, un 
vrăjitor, un 
vieții.

Era un 
al timpului 
dușmăniile l-au

atlet al

Cantemir 
său și 

gă-

rit nepregătit. Era 
naiv ca acei copii ce 
se joacă in gura tu- 
nurilor, iubea oame- ™ 
nii și dacă-i certa în 
felul său clamoros, 0 
nu o făcea din ură. 
Credea ca totul e A 
perfectibil. A fost a- 
cis de niște ființe 
abjecte care au să- ™ 
vîrșit una din cele 
mai odioase crime a 
din Istoria acestui 
neam. Cum spunea 
același Călinescu, a g* 
murit de scîrbă, pri- ™ 
vind la niște năimiți 
ce au ciuruit cel mai 
formidabil creer ro- 
mânesc.

Iorga își așteaptă Q 
încă sculptorul. Chi
pul Iui trebuie dăl
tuit într-un munte 
lîngă acela al fiului 
Ipoteștilor. Seara, 
vuiturile aspre le-ar @ 
curați obrazele de 
granit, de lacrimi și 
tunetele în furtuni 
le-ar pune pe frunte 
cununi de lumină.» I

ACELEAȘI SEMNE
DE ÎNTREBARE

înscris în programul reprezen
tativei noastre ca un nou „test" 

1 înaintea jocului cu Portugalia 
din cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial, întîlnirea a- 
micală cu selecționata Poloniei 
disputată ieri la Iași nu a adus 
nimic nou față de ceea ce știam 
de atîta vreme. Din lotul folosit, 
doar Lucescu și Dembrowski au 
dat oarecum satisfacție. A plăcut 
și Dobrin, bun distribuitor de pa
se, dar care aleargă prea puțin 
pentru un mijlocaș și de multe 
ori ține inutil mingea. Lucruri 
cunoscute dar care în acest joc 
s-au văzut mai clar ca orieînd.

în fața a doi sau trei atacanți, 
apărarea noastră s-a descurcat u- 
neori prea greu. S-au săvîrșit gre
șeli elementare de tehnică, s-au 
dat numeroase pase la adversar, 
mingile înalte, fără nici o adresă 
au fost soluții la care s-a apelat 

frx situații deloc complicate.

Din filmul fără strălucire al jo
cului putem nota atacurile din 
primele minute cînd Dembrowski, 
Dinu și Lucescu au ratat pe rînd 
ocazii mari de gol. Se joacă mai 
mult pe dreapta dar Pîrcălab nu 
poate fructifica nici o minge. In 
minutul 17 ratează Iaroșik (unul 
din jucătorii care a alergat mult, 
foarte bătăios și ambițios). In mi
nutul 25 se înscrie unicul gol al 
partidei de către Dembrowski. Un 
minut mai tîrziu Sadek îl obligă 
pe Coman să trimită balonul în 
corner. Pînă la sfîrșitul reprizei 
polonezii mai ratează două mari 
ocazii de gol prin același Sadek 
și Soltișik.

După pauză nu s-a produs nici 
o modificare în jocul echipelor. 
Minute în șir trec fără ca să se 
producă pe teren ceva demn de 
notat în afara unor durități gra
tuite din partea lui Dumitru Ni
colas, Pîrcălab și Sătmăreanu.

Cîteva curse ale lui Lucescu în
cearcă să înlăture monotonia, dar 
centrările rămîn nefructificate de 
Dinu și Voinea (introdus în locul 
lui Dobrin în minutul 70). Minu
tul 75 este minutul celor patru 
cornere în favoarea echipei noas
tre, rămase la fel, fără rezultat. 
In sfîrșit, un șut frumos al lui 
Sătmăreanu de la aproape 40 de 
metri în minutul 87. Sfîrșitul jo
cului îi găsește în atac pe polo
nezi care ratează ocazii clare de 
gol,

Arbitrul Babacan Dogan (Tur
cia) a condus corect un joc care 
nu i-a ridicat probleme deosebite.

Probleme deosebite și multe 
s-au ridicat și se ridică însă pen
tru conducerea tehnică a repre
zentativei noastre naționale care 
— s-a văzut limpede — mai are 
multe de făcut,

EUGEN SCBIFCABU

Dan Pătrașcu
-INFORMAȚIA 

BtCURESnULUI")

nu 
de 

forurile de 
domnul să 

dar eu sînt 
ocupa nici 

portughezii, 
l cu Po- 

, s-a ju
cat pe un stadion cit un buzunar. 
Și pe urmă știu că întotdeauna în 
meciurile amicale am scos flă
cări pe nări și ne-am înfășurat în 
pe:erine pe care ni le-au zdren
țuit, în meciuri oficiale, echipe 
ca două clase mai jos decît noi 
în planul valoric. De data asta 
nici flăcările, nici nările nu s-au 
lăsat văzute. Și fiindcă mi se cere 
cu tot dinadinsul să numesc cîțiva 
făcători pe care-i văd în națională 
mă opresc la două nume : Dem- 
browski (Dinamo Bacău) și Mure
șan (A.S.A. Tg. Mureș).

etc. — azi dați uitării. în orice 
oaz, se simte nevoia unei națio
nale B și a unei filieri bine pro
filate Tineret — B. — A, ca 
trepte firești în promovarea și 
rodarea jucătorilor. Numai P« 
„felii" nu se poate lucra. La ni
velul echipelor reprezentative, ca 
și la cel aii echipelor de club.

Eftimie lonescu
(„FOTBAL")

Ultimele etape nu au fost, evi
dent, în sprijinul selecționerilor. 
Comportarea în descresoendo & 
Stelei, alături de prezentarea sub 
așteptări a lui Dinamo Bucu
rești, a pus semn de întrebare în 
dreptul multora dintre numele 
trecute pe lista jucătorilor convo- 
câți pentru prima verificare ofi
cială de la Iași. A venit și acci
dentarea. lui Barbu. Pentru con
fruntarea amintită n-a mai putut 
fi vorba de schimbări dar, corobo- 
rînd observațiile de la Iași cu cele 
de la Sofia se pot aduce corec
tive unsprezeoelui pentru Lisa
bona. Astfel, linia de mijloc com
portă cel puțin o modificare, 
dată fiind insuficiența lui Gher- 
gheli, mereu schimbat în finalul 
partidelor, la Dinamo. Pentru a- 
tac, perechea de vîrfuri de atac 
are, cred, doar un singuT candidat 
posibil: Dembrowschi, Contracan
didat : Oblemenco sau un Mure
șan..

Radu Urziceanu
(„FOTBAL")

Gis-ese necesar ca la baza se- 
accțjeă să stea trei criterii : al 
va’ora. al formei și experienței. 
Thrind coot de fluctuațiile da 
form’ manifestate de jucătorii 
care au oarecum o valoare recu
nosc-’ti. dar care în ultima vreme 
manrfestâ in timpul jocului semne 
ev? _ente de slăbiciune și demo- 
ra.-zare. opinez pentru ca echipa 
na^oeak să fie alcătuită avîn- 
do-se :□ vedere, în principal, 
criteriu! formei sportive. De a- 
ceea și optez pentru introducerea 
in națională a unor fotbaliști ti
neri dornici să urce treptele con- 
sacram ca : N. lonescu, Strim
beanu. Mureșan, Oprea, Dem- 
rrmrsc’r.i. Cred de asemenea, că 
cată fiind importanța meciului 
cn Portugalia să se apeleze cel 

pentru o repriza, la servi- 
c::.e lui Constantin a cărui expe- 

și luciditate în joc ar pu
t-a dm a în mod mai eficient 
elanul tinerilor. Totodată, pen
tru meciul de la Lisabona nu 
cred în utilitatea întrebuințării 
rii Pîrcălab, care a dovedit că 
în meciurile susținute în depla
sare, nu se simte în largul său 
fi" în consecință, nu-și poate etala 
posibilitățile reale.

Stelian Trandafirescu
(„FOTBAL")

-Firește că în meciul de verifi
care al selecționatei divizionare, 
a trebuit să fii de acord cu 
echipa fonjiată din actualul lot 
definitiv. Altceva nu era de făcut, 

în perspectivă însă consider că 
este imperios necesar de a aduce 
în lot pe unii jucători care în 
actualul sezon fotbalistic au dove
dit consecvență în evoluție și un 
crescendo al cunoștințelor tehnice. 
Mă gîndesc la talentatul și serio
sul portar argeșean Niculescu, la 
fundașul central Solomon („Uni
versitatea" Cluj) și la o pereche 
de mijlocași tînără și cu mult tu
peu de joc : Strimbeanu („Uni
versitatea" Craiova) — Dumitru 
(„Rapid"). La finalizatori nu 
m-am gîndit încă. Să-i căutăm 
însă. Poate n-or avea ei nume 
sonore dar asta Contează mai pu
țin. Simțul porții să-l aibă.

In vederea meciului de ieri am 
fost în cea mai largă măsură 
de acord cu echipa la care s-au 
oprit selecționerii. Pe nici un post 
n-am văzut jucători inapți, după 
cum nici în afara lotului lărgit 
actual nu am văzut pe nimeni a 
cărui absență să fi fost „strigă
toare la cer".

Pentru 27 octombrie, părerea 
mea este să menținem în maro 
(și să consolidăm cu alte ele
mente tinere echipa care a jucat 
cu polonezii). încercări radicale 
sînt acum inoperante...

Toma Bodor
(„IFJUMUNKAS")

Petre Gațu
(„FOTBAL")’

Dumitru Tănăsescu
(TELEVIZIUNE)

Văzînd fluctuația de formă a 
multora dintre selecționabili, Co
man, Voinea, Sătmăreanu, Du
mitru Nicolae, Dinu și așa mai 
departe, am impresia că nici de 
data aceasta echipa națională nu 
va reprezenta o forță. Ani de zile 
jocul naționalei noastre s-a bazat 
pe pregătirea fizică. Acum, cei 
mai mulți dintre fotbaliștii noștri, 
care sînt în atenția selecționerilor, 
nu rezistă 90 de minute. Deci și 
această armă ne lipsește...

Ce ne facem ? Eu cred că spe
cialiștii ar trebui să-și mai în-

Fiind vorba de meciul de veri
ficare m-am întrebat de ce nu 
au fost încercați și alți jucători, 
mai puțin folosiți în lot, în alte 
formule, fie după varianța 1—4 
—*2—4, fie după 1—4—3—3. cu 
un trio de „mijloc" Dembrowschi- 
Petescu-Dobrin ?

Gîndindu-mă însă la viitor, sînt 
de părere că trebuie recurs la 
soluții mai îndrăznețe, la jucători 
oare se remarcă în campionat și 
pot amenința pe „senatorii’ lotu
lui. Și sînt destui : Mureșan și 
Siko( (A.S.A.), Mustățea și Oprea 
(„U" Cluj), Niculescu, Strîm- 
beanu și Ivan („U“ Craiova), Du
mitru (Rapid), Pojoni (U.T.A.) 
etc. Sau chiar să fie rechemați 
din cei care au mai fost selecțio
nați, ca Năsturescu (Rapid) Li- 
bardi (Jiul), Creiniceanu (Steaua)

Consider că alcătuirea echipei 
naționale pentru preliminariile 
campionatului mondial este deja 
în întîrziere. Totuși trebuie să 
spun că în privința ezitărilor, a 
deselor schimbări în lot îi înțeleg, 
într-un fel, pe selecționeri : căci 
fotbalul nostru este în asemenea 
situație îneît nu poți alcătui azi 
o echipă nici pe criteriul formei, 
nici pe criteriul valorii, nici pe 
cel al valorii plus formei toate 
fiind contrazise cu desăvîrșire 
mîine.

Remarc un lucru bun dar care 
trebuie făcut cu mai mult curaj 
și consecvență : chemarea în lot 
a unor jucători din provincie. 
Sînt convins că dacă Mureșan II 
— ca să nu dau decît un exem
plu — juca într-o echipă din 
București ar fi fost de mult măcar 
încercat la lot. Și de ce un singur 
jucător Petescu de la U.T.A., 
echipa cea mai tehnică a cam
pionatului ?

Cred că Coman, Petescu, Do- 
brin, Dembrowschi, Oblemenco 
ar putea fi puncte fixe. Restul ? 
Inconstanța fotbaliștilor noștri 
îmi ia graiul...

Romulus Balaban
(„SPORTUL")

• La Ciudad de Mexico au continuat lucrările celei de-a 67-a 
sesiuni a Comitetului Internațional Olimpic. In ședința de marți 
a fost examinat raportul comitetului de organizare a Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la Sapporo (Janonia) din 1972. Sesiunea a 
hotărît ca Olimpiada de iarnă să aibă loc între 3 și 17 februarie 
1972. In ce privește edițiile viitoare ale Jocurilor Olimpice s-a 

pro- 
și o

hotărît ca la programul întrecerilor de tir să fie inclusă și 
ba de mistreț alergător. Au fost examinate, de asemenea, 
serie de probleme organizatorice.

Pentru astăzi, ordinea de zi a sesiunii prevede alegerea 
ședintelui C.I.O. pre-

• Pînă luni seara în satul olimpic au sosit 7 813 sportivi și 
oficiali. Aproximativ alte 2 000 de persoane sînt așteptate să so
sească pînă la deschiderea Olimpiadei, ceea ce va face ca satul 
olimpic să găzduiască aproximativ 10 000 de persoane pe timpul 
desfășurării Jocurilor Olimpice. La cîțiva kilometri distanță a 
fost creat un „sat anexă“ care găzduiește pe arbitri, cronome- 
trori și ziariști — aproximativ 1 000 de persoane.

@ Poliția mexicană a început o adevărată vînătoare a trafi- 
canților de bilete de intrare la întrecerile Olimpiadei. Pînă în 
prezent 12 persoane au fost arestate, fiind surprinse în momen
tul cînd revindeau cu prețuri sporite aceste bilete. Una dintre 
ele închiriase un apartament într-un mare hotel unde „lucra" 
cu concursul a două secretare. Biletele erau revîndute mai 
scump cu 50 pesos (4 dolari) la întrecerile sportive și 100 pesos, 
sau chiar mai mult pentru ceremoniile de deschidere și închi
dere a Olimpiadei.

Echipa națională continuă, să 
existe sub zodia improvizației și 
diletantismului meșteșugăresc. 
Eliminarea din preliminariile o- 
limpice, evoluțiile ulterioare și 
acțiunile de pregătire au fost 
expresii succesive ale crizei de 
competență și orientare a celor ce 
răspund (întocmind rapoarte și 
explicații derizorii), de prima 
formație a țării. Ei n-au arătat 
fiînă acum criterii ferme de se- 
ecție, au enunțat o idee de joc 

improprie și abia după un an 
s-au dezis, n-au demonstrat ca
pacitatea de a transmite jucăto
rilor o tactică coerentă, au făcut 
concesii fotbaliștilor refractari la 
disciplină și, în sfîrșit, n-au găsit 
o formulă de pregătire eficace.

Astfel stînd lucrurile, echipa 
națională a ajuns în fața unei 
perioade dificile cu un potențial 
care va depinde în principal, de 
forma individuală a jucătorilor la 
data X și de inspirația lor în faza 
de joc Y și nu de rezultatul unui 
proces de alcătuire și fortificare 
condus corect și lucid. Se merge 
încă pe nume comode dar pla
fonate, care pot descărca even
tual în fața opiniei publice și a 

cei vi
de idei 
din pă- 
este să 
care le

forurilor responsabile, pe 
novați de lipsă de curaj, 
și de spirit novator. Dar, 
cate, cel mai greu lucru 
convingi despre fapte pe 
știe toată lumea.



Vizita delagației române 
în Uruguay

Gheorghe Radulescu primit de președintele Jorge

Pacheco Areco
MONTEVIDEO 9 — Trimi- 

ful special Agerpres, V. Oros, 
transmite: Conducătorul dele
gației guvernamentale române, 
Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
a avut la 8 octombrie o întîlni- 
re cu președintele Republicii O- 
rientale a Uruguayului, Jorge 
Pacheco Areco. Cu acest prilej 
reprezentantul guvernului român 
a transmis șefului statului Uru
guayan un salut din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. Președintele 
Jorge Pacheco Areco a mulțumit 
călduros, declarînd că se simtă 
onorat de salutul transmis. In 
cursul convorbirii care a urmat, 
desfășurată într-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate, șeful 
statului Uruguayan a spus că 
este bucuros de vizita delegației 
guvernamentale române, de fap
tul că relațiile dintre cele două 
țări sînt bune, adăugind că per
sonal va face totul ca aceste re
lații să fie lărgite în viitor, în 
interesul reciproc. Președintele 
Areco a ținut să sublinieze că 
dezvoltarea relațiilor româno-u- 
ruguayene este favorizată de fap
tul că ambele țări se orientează

Nicolae Giosan 
în Tunisia 

întrevedere la 
PREȘEDINTELE 

H. BOURGUIBA

Președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, Nicolae 
Giosan, care se află în vizită 
în Tunisia la invitația omolo
gului său, Lassaad Ben Osman, 
a fost primit miercuri de pre
ședintele Habib Bourguiba. In 
cursul întrevederii au fost a- 
bordate probleme pe care le 
ridică proiectele ce vor fi rea
lizate de România în Tunisia 
în cadrul asistenței tehnice și 
cooperării româno-tunisiene. 
Cu această ocazie, președintele 
Bourguiba a declarat: „Sînt 
foarte mulțumit de această co
operare utilă și fructuoasă, 
care se dezvoltă între cele două 
țări ale noastre, întărind în 
același timp sentimentele de 
simpatie dintre popoarele tu
nisian și român prietene". Pre
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculturii și personalită
țile române și tunisiene care 
au asistat la întrevedere, au 
fost apoi invitați la un dejun 
oferit de președintele Tunisiei 
în onoarea oaspetelui român.

în aceeași zi, Nicolae Gio- 
san însoțit de secretarul de 
stat tunisian al agriculturii, a 
vizitat Institutul național al 
cercetării agronomice.

în același spirit în abordarea pro
blemelor conviețuirii internațio
nale, a colaborării reciproc a- 
vantajoase cu toate țările, indife
rent de sistemul lor politic și 
social. Ca și România, a spus el, 
Uruguayul acordă o mare im
portanță dezvoltării comerțului 
internațional, văzînd în el o 
contribuție la avansul economic 
și la bunăstarea popoarelor. La 
convorbire a participat, de a- 
semenea, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Uru
guay, Victor Florescu.

în aceeași zi, grupele de lu
cru alcătuite din membri și ex- 
perți ai delegației au purtat tra
tative cu reprezentanți ai Comi
siei de planificare și buget, Băn
cii centrale, Camerei de indus
trie și comerț, Asociației expor
tatorilor uruguayeni, întreprin
derii de telefoane și electricitate 
și ai Societății naționale pentru 
petrol. In cadrul ședințelor s-au 
examinat modalitățile și mijloa
cele concrete de intensificare a 
schimburilor comerciale între Ro
mânia și Uruguay.

TENTATIVĂ DE LOVITURA 
DE STAT LA SAIGON?

Declararea stării de alarmă ca și ordinul dat trupelor de 
a fi gata de intervenție confirmă știrile care au circulat la 
Saigon despre o posibilă rebeliune militară sau lovitură de

Vietnamul de sud. O sub
unitate de artilerie a pa- 

tr io ți lor în acțiune.

K. P. Ungară. Vedere diD 
orașul Tatabanya.

Sesiunea
NEW YORK. — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Iones- 
cu, transmite: Lucrările celei 
de-a £3-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a OA.U. au înregistrat în 
ultimele zile un ritm intens, de
terminat de simultana dezbatere 
care se desfășoară în Adunarea 
Generala și în toate comitetele 
principale ale acesteia.

In Comitetul Juridic au în
ceput dezbaterile cu privire la 
raportul comisiei de drept inter
național. în care sînt prezentate 
rezultatele studiilor de codifica
re a normelor juridice în vede
rea adoptării unor convenții în 
domenii a cârcr semnificație ca
pătă noi valori în viața interna
țională, cura sînt „Relațiile din
tre state și organizațiile interna
ționale-, „Succesiunea statelor4* 
fi altele.

în dezbaterile pe marginea a- 
cestei probleme a luat cuvîntul. 
alături de reprezentanții Cana-

O. N. U.
dei, Angliei, Franței, reprezen
tantul României, Gheorghe Seca- 
rin, care, după cum s-a mai a- 
nunțat, a fost ales raportor al 
Comitetului juridic.

Relevînd rolul remarcabil pe 
care organizația Națiunilor Unita 
îl joacă în dezvoltarea progresi
vă a dreptului internațional, dele
gatul român a scos în relief ata
șamentul țării noastre față de 
concepția larg împărtășită în co
munitatea internațională, care a- 
firmă necesitatea respectării în 
relațiile interstatale a postulate
lor moralei. „România consideră 
că moralitatea internațională tre
buie să pornească de la princi
piile justiției", a declarat repre
zentantul român, apreciind că e- 
forturile desfășurate în cadrul 
O.N.U. și al altor organizații in
ternaționale în domeniul juridio 
contribuie la înfăptuirea acestui 
deziderat

Poliția din orașul brazi
lian Sao Paulo a arestat 
marți 48 de studenți în ur
ma ciocnirilor care au avut 
loc în trei puncte diferite 
ale orașului între manifes- 
tanți și forțele de ordine.

Puternice mani

festații studen

țești în Japonia 

în capitala Japoniei, To
kio, Ia Osaka, Kyoto și în 
alte orașe au avut loc pu
ternice manifestații studen
țești, Ia care au participat 
peste 15 000 tineri japonezi, 
în cursul ciocnirilor ce au 
avut loc între manifestanți 
și forțele polițienești, care 
au intervenit pentru a-i îm
prăștia, au fost răniți 413 
studenți și polițiști. Cea mai 
violentă ciocnire s-a produs 
în gara Shinjuku din Tokio, 
unde 3 500 de studenți au 
blocat calea ferată, boico- 
tînd transportul carburanți
lor spre bazele militare a- 
mericane amplasate pe te
ritoriul Japoniei. Poliția a 
operat 78 de arestări.

întrevederile lui Cornelii! Mănescu
lucrările sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U.

r-un spirit de 
leieme. intre- 
ft m schimb

i.eme a_e relați- 
cecum ș: proci

ale s

Ministrul afacerilor externe 
al României Corneliu Mănescu. 
a avut, la Palatul Națiunilor 
Unite, o întrevedere cu minis
trul afacerilor externe al Ita
lici, Giuseppe Medici, șeful de
legației italiene la lucrările ac
tualei sesiuni a Adunării Ge
nerale.

în cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
abordate probleme privind re- 
lariile dintre România și Ita
lia precum și diferite aspecte 
ale lucrărilor celei de-a 23-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
OJi.U.

Cînd Curtea Supremă a S.U.A. și-a reluat 
luni lucrările, după obișnuita vacanța de 
vară, scaunul prezidențial a fost ocupat de 
vechiul președinte, judecătorul Earl Warren. 
Cu numai cîteva zile mai înainte, judecătorul 
Abe Fortas, persoana care urma să ia locul 
lui Warren, a cărui demisie — motivata o- 
ficial prin virsta înaintată — fusese prezen
tată la sfîrșitul primăverii președintelui 
Johnson, informase, într-o scrisoare expediata 
Casei Albe că renunță la numirea sa. Aceas
tă hotărîre, pune capăt, într-o manieră spec
taculară, Ia trei luni de dezbateri aprinse în 
senatul american asupra puterilor prezi
dențiale.

narea Iui Fortas ca președinte al Carțn Su
preme fuseseră calculate pentru a drioea 
planurile candidatului republican b prtțe 
dinția S.U-V Richard Nixon, de a rumi is 
aceasta funcție persoana dorită de el

în cursul dezbaterilor eprinse desfășurate 
în Senatul american pentru confirmarea nu
mirii lai Abe Fortas aa ieșit b iveala pro
fundele dezbinări și controverse smciLii? 
de această problemă. Adversarii acestei 
numiri, recrutați atit din nodurile re- 
natorilor republicani cit și al celor de
mocrat, aa încheiat o adevărată coa-

elaborarea politicii administrațieiFartas b
ca frin~i incempatâbiiă cu imparțialitatea ab- 
•c’-'j ceruta unui magistrat al Curții Su

Reprezentanții președin
telui mexican, Gustavo 
Diaz Ordaz, și cei ai stu
denților s-au întîlnit 
miercuri pentru a discuta 
măsurile ce trebuie luate 
pentru a se pune capăt vio
lențelor, ce au început la 26 
iulie a.c. Agenția Associa
ted Press arată că pînă în 
prezent nu au fost furniza
te amănunte cu privire la 
conținutul discuțiilor, dar 
că acestea reprezintă un 
important pas, menit să 
contribuie la însănătoșirea 
atmosferei.

Tot miercuri, două gru
puri de studenți au avut în- 
tîlniri separate la care s-a 
hotărît ca acțiunile revendi
cative ale studenților să 
continuie, dar fără să se o- 
fere prilejul pentru noi vio
lențe.

stat.
Recunoscînd existența unei 

astfel de decizii, purtătorul de 
cuvînt militar guvernamental a 
refuzat să dea aite amănunte, în 
timp ce anturajul generalului 
Thieu a refuzat să confirme la 
rîndul său dacă aceste măsuri au 
fost luate pentru a preîntâmpina 
o lovitură militară, ele fiind in
terpretate ca „precauțiuni norma
le". Din alte surse bine infor
mate, corespondenții de presă au 
aflat însă că la baza acestui or
din, prin care deplasările unită
ților militare nu sînt permise fără 
a fi necesară aprobarea preala
bilă a eșaloanelor superioare, se 
află rapoarte ale serviciilor de 
informații despre intenția unor 
persoane de a pune la cale o 
lovitură de forță. A devenit cu-

Convorbirile 
în problema

PARTS 9. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dasqal, trans
mite : Miercuri a avut loc la Pa
ris cea de-a 25-a ședință a con
vorbirilor oficiale dintre delegații
le R. D. Vietnam și S.U.A., con
duse de ministrul Xuan Thuy și 
ambasadorul Averell Harriman.

După ședință, șeful delegației 
nord-vietnaineze a declarat repre
zentanților presei că nu s-a obți
nut nici un rezultat. El a arătat 
că partea americană se menține 
pe vechea sa poziție, refuzînd sis-

Declarația 
al R. D.

HANOI 9 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care condamnă 
atacurile întreprinse de forțe ar
mate americane împotriva unor 
regiuni de coastă din R. D. Viet
nam.

Declarația menționează că la 
6 octombrie a.c. nave militare a- 
mericane, acționînd sub protecția 
aviației, au deschis focul împo
triva unor ambarcațiuni nord- 
vietnameze aflate la gurile rîulul 
Day din provincia Nirih Birih. In 
aceeași zi cîteva nave americane 
au bombardat insula Hon Me din 
provincia Thanh Hoa. în ultimul 
timp, nave militare ale S.V.A. au 
violat în repetate rînduri apele 
teritoriale ale R.D.V., au atacat 
ambarcațiuni și case de locuit

noscut că un număr de ofițeri 
superiori ar fi fost arestați. Se 
pare că situația este confuză, te
merile, mai mult decît existența 
unor acțiuni concrete, determi- 
nînd luarea acestor măsuri excep
ționale. In acest sens nu este lip
sită de interes aprecierea unor 
cercuri diplomatice după care 
Saigonul ar fi intrat în alarmă în 
urma unor supoziții despre o e- 
ventuală suspendare totală a 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam de către președintele 
S.U.A. în acest context ar fi po
sibilă o reacție a acelor cercuri 
militare și politice sud-vietname- 
ze care nu împărtășeso poziția 
extremistă a generalului Thieu și 
a partenerilor săi.

de la Paris 
vietnameză

tematic să pună capăt necondițio
nat bombardamentelor și altor 
actq_ de război împotriva R. D. 
Vietnam. Parley nord-vietnameză 
a , respins din nou pretenția de 
„reciprocitate" asupra căreia in
sistă delegația americană și a rea
firmat poziția sa, după care, în 
vederea unui progres al convor
birilor și abordării altor probleme 
interesînd cele două părți, este 
necesar ca Statele Unite să pună 
mai întâi capăt oricăror acte de 
război împotriva R. D. Vietnam.

M. A. E.
Vietnam

de-a lungul coastei între Nlnh 
Binh și Vinh Linh.

Guvernul R. D. Vietnam, se 
subliniază în declarație, condam
nă cu hotărîre aceste acte de es
caladare a războiului și cere ca 
guvernul S.U.A. să pună capăt 
tuturor acțiunilor militare împo
triva R. D. Vietnam, să înceteze 
agresiunea în Vietnamul de sud, 
să-și retragă trupele de acolo, să 
recunoască și să înceapă tratative 
cu Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

Convorbire
Piet de Jong — 

Gheorghe Cioară
Cu ocazia vizitei pe care o 

face în Olanda ministrul co
merțului exterior Gh. Cioară, 
a fost primit de primul minis
tru olandez Piet de Jong. La 
întrevedere a participat amba
sadorul României la Haga, 
George Elian.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la 
relațiile economice bilateral® 
dintre România și Olanda.

Ministrul comerțului exte
rior al României a vizitat un 
grup de uzine aparținînd* con
cernului Unilever și s-a între
ținut cu persoane din consiliu] 
de administrație al acestui 
mare concern.

Observatorii din Washington sînt unanimi 
în aprecierea că renunțarea judecătorului 
Fortas constituie „o înfrîngere personală 
zdrobitoare pentru președintele Johnson". Șe
ful executivului american se mîndrea pînă a- 
cum că a reușit să obțină întotdeauna apro
barea Congresului pentru hotărîrile sale, 
chiar dacă unora dintre ele le-au fost aduse 
amendamente sau amputări, ca în cazul a- 
locațiilor bugetare sau a ajutorului pentru 
străinătate. Eșecul înregistrat săptămîna tre
cută de președintele Johnson nu face altce
va idecît să reflecte scăderea capacității sale 
de „convingere" pe lingă congresmani, ur
mare firească a slăbirii pozițiilor sale în via
ța politică a S.U.A., aflata în preajma alege
rilor prezidențiale.

Hotărînd să-1 desemneze pe Abe Fortas 
drept succesor al judecătorului Warren, 
președintele Johnson a intenționat să aducă 
la președinția Curții Supreme a S.U.A. pe 
unul din prietenii și oamenii săi de încre
dere care să ocupe acest post chiar în con
dițiile cînd actualul șef al executivului ame
rican nu se va mai afla Ia Casa Albă. După 
cum a arătat ziarul WASHINGTON POST, 
atit demisia lui Earl Warren dl și desem-

între Washington 
și Curtea Supremă

liție pentru a împiedica realizarea scopu
rilor urmărite de președintele Johnson. Prin
tre argumentele avansate cu prilejul audie
rii lui Abe Fortas în fața comisiei senatori
ale pentru afacerile externe, au fost legătu
rile strinse ale acestuia cu Casa Albă. Ca 
o adevărată „bombă" au fost apreciate re
cunoașterea lui Fortas că, deși deținea ca
litatea de membru al Curții Supreme, l-a 
sfătuit în mai multe rînduri pe președintele 
Johnson în probleme din cele mai delicate, 
inclusiv războiul dus de S.U.A. în Vietnam, 
precum și faptul că Fortas acceptase sâ pre
zinte o serie de conferințe pe teme juridi
ce în schimbul sumei de 15 000 dolari. Multi 
senatori au considerat participarea lui Abe

Deocamdată, jsdeeztenri Exrf W

sâ prezideze Cartea Supremă a S-VA- In 
ce privește persoana earâ-1 va înlocui ia 
cel mai înalt post la care poate sâ aspire un 
jurist se pare că ea va fi hotâritâ de dștigă- 
torul alegerilor prezidențiale din noiembrie.

vemulaT. Este msâ puțin probabil că jude
cătorul ra urma acest sfat

UJLSJ3. Imagina din Daghestan.

Negocierile de 
pe „Fearless"
Primul ministru al Marii 

Britanii, Harold Wilson, a 
declarat miercuri, la bordul 
crucișătorului „Fearless1* — 
unde se află pentru nego
cieri cu premierul sud-rho- 
desian — că orice acord în
cheiat cu guvernul Iul Ian 
Smith va trebui să țină 
cont de cele șase principii 
enunțate de Marea Britanie, 
care se rezumă la dreptul 
populației africane din Rho
desia de a participa la via
ța politică a acestei țări. 
Premierul englez a adăugat 
că aceste negocieri ar pu
tea dura mai multe zile, ur- 
mînd eventual a fi între
rupte pentru a permite lui 
Ian Smith o deplasare la 
Salisbury în vederea consul
tării cabinetului rhodesian.

„Este esențial ca acordul 
care ar putea interveni să 
fie obligatoriu pentru am
bele părți** — a declarat 
Harold Wilson, amintind în 
acest sens acordul încheiat 
în decembrie 1968 la bor
dul crucișătorului „Tiger**, 
acord care a fost respins de 
extremiștii cabinetului de 
la Salisbury".

William Fitzjohn, 
însărcinat cu afaceri 
al statului Sierra 
Leone la Washington, 
este un om prevăză
tor. Cunoscînd sufi
cient de bine mora
vurile care domnesc 
în unele state ale 
S.U.A., unde elemen
tele rasiste își păs
trează o largă liber* 
tate de acțiune, el a 
căutat să evite orice 
neînțelegeri și com
plicații. Oprindu-se 
într-una din săptă- 
mînile trecute Ia Ha
gerstown (statul Ma
ryland) pentru a lua 
o gustare, diplomatul 
african n-a intrat la 
Intîmplare în primul 
restaurant. El s-a 
hotărît să aleagă un 
loc unde orice inci
dent să fie exclus. 
Fitzjohn și-a adus 

aminte că prietenii

săi de la ambasada 
Ghanel i-au reco
mandat localurile 
companiei de restau
rante „Howard John
son", care anunță în 
reclamele sale larg 
difuzate că „deser
vește cliențli fără

putut fi evitat. Cînd 
Fitzjohn s-a așezat 
la o masă, chelnerița 
n-a vrut să-1 ser
vească. Chemat la 
fața locului, adminis
tratorul a aruncat o 
privire asupra pașa-

Discriminare 
în sfaturi

nici un fel de dis
criminare". Și Pre“ 
cautul diplomat a in
trat în unul din. re
staurantele firmei re
comandate.

Din păcate însă, cu 
toate precauțiile lua
te, incidentul n-a

portului diplomație 
prezentat de clientul 
scandalizat șl a spus 
pe un ton ferm : „Nu 
servim persoane de 
culoare".

Relatînd acest in
cident, presa ameri
cană relevă că șeful 
secției protocolului

din Departamentul 
de Stat al S.U.A. a 
declarat că a trimis 
lui Fitzjohn o scri
soare oficială pentru 
„a exprima regrete 
sincere". El a speci
ficat că se va lua 
contact cu direcțiu
nea restaurantelor 
„Howard Johnson” 
pentru a afla „care 
este, de fapt, poziția 
acestei companii- 
Clarificind mai bine 
sensul demersului în
treprins, înaltul 
funcționar a ținut să 
adauge că „dacă fir
ma are de gind să 
continue discrimina
rea, noi vom lua mă
suri legale și, în a- 
celași timp, vom da 
sfaturi corespunză
toare diplomaților a- 
fricani".

Ce fel de sfaturi? 
Probabil, de a lua 
masa acasă...

P. N.

L RETEGAN
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• AGENȚIA C T.K. transmite 

că, la 8 octombrie, la Praga a 
avut Ioo o ședință a Prezidiu
lui C.C. al P.C.C. sub președin
ția lui Al. Dubcek. prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.C. Prezidiul 
a aprobat activitatea delegației 
cehoslovace la recentele convor
biri de la Moscova și a hotărît 
ca în zilele următoare să fie e- 
laborat un document care să 
formuleze sarcinile concrete 
principale ale partidului în mo
mentul de față.
• NOUL guvern militar al 

Perului a dat publicității un 
decret-lege prin care se anu
lează acordul încheiat între 
fostul guvern și compania ame
ricană „International Petroleum 
Company".

Acordul prevedea naționaliza
rea terenurilor petrolifere de la 
La Brea-Parinas, pe care com
pania le exploata încă din 1924 
și ar constitui, potrivit agenției 
U.P.I., cauza răsturnării guver
nului condus de Fernando Be- 
launde Terry.

Observatorii politici consideră 
însă că, de fapt, acest acord a

te

e
fost doar un pretext folosi: de 
autorii loviturii de star. Ei au 
vrut să împiedice organizarea 
alegerilor în 1969 în care șan
sele ca partidul Alianța popu
lară revoluționară americană 
(AP.R.A.) de a obțină victoria 
erau foarte mari.

A. N. KOSÎGHIN 

iN FINLANDA

AGENȚIA T.A.S.S. anunță că 
în zilele de 7—9 octombrie, A. 
N. Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.TLS.S^ 
a țăcut o vizită neoficială în 
Finlanda, la invitația președin
telui Vrho Kekkonen.

Cei doi oameni de stat au a- 
vut o serie de convorbiri în 
legătură cu probleme interna
ționale actuale și problemele

sloltikn rt
dezvoltării relațiilor sovieto- 
ftnlandeze. Ei au reafirmat ho- 
tărirea guvernelor U.R.S.S. și 
Finlandei de a promova o po
litică de menținere a păcii, de 
întărire a securității europene 
șî mondiale, de dezvoltare • 
colaborării pașnice între toate 
popoarele.

• LA 9 octombrie s-n des
chis la Palatul UNESCO din 
Paris a 8O-a sesiune a Consi
liului Executiv al U2T£.S.C.O. 
România este reprezentată 
de acad. Andrei Oțetea, mem
bru al Consiliului Executiv ți 
Valentin Lipatti, delegatul 
permanent al Republicii So
cialiste România pe lingă 
U.N.E.S.C.O.

• LA capătul a trei săptă- 
mîni de negocieri airiano-liba- 
neze, marți a fost semnat un 
acord asupra mai multor pro
bleme în litigiu existente între 
cele două țari. Au fost, astfel, 
reglementate o serie de ches
tiuni relativ la taxele de fron
tieră pentru mărfurile în tran
zit. O comisie mixtă va fi con- 
atitultă pentru definîtivarpa co
telor de redevență pe care com
pania americană • „Tapline" le 
varsă Siriei și Libanului pentru 
tranzitul țițeiului pe teritoriul 
acestor state.

ACORD ÎNTRE CELE DOUĂ 

COMUNITĂȚI DIN CIPRU

• AGENȚIA Anatolia anunță 
că în urma negocierilor care au 
avut loc Ia Nicosia între ci-

prioții greci șl turci s-a căzut 
de acord să se creeze o comi
sie mixtă a celor două comuni
tăți în vederea elaborării noii 
legi electorale a Ciprului.

După cum se știe, ultimele a- 
legeri au avut loo în Cipru în 
1961.

• LA mai puțin de 24 de 
ore de la pronunțarea sentin
ței tribunalului militar speci
al, Piene Mulele a fost exe
cutat in zorii zilei de miercuri 
— se anunță oficial din ca
pitala congoleză.

In aceeași zi a avut loc o 
reuniune a membrilor gu
vernului și ai conducerilor 
partidelor politice în cursul 
căreia președintele Mobutu 
a justificat respingerea re
cursului condamnatului la 
moarte deși în favoarea sa 
interveniseră în repetate rin- 
duri autoritățile de la Braz
zaville, capitala statului ve
cin, de unde fostul demnitar 
congolez, aflat în exil, re
venise în urma asigurărilor 
că va beneficia de amnistia 
proclamată cu puțin timp în 
urmă.
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