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PLENAREI COMITETULUI
CENTRAL AL PARTIDULUI

COMUNIST ROMÂN
Vineri au continuat lucrările 

Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Au 
participat ca invitați cadre de 
conducere din Ministerul Sănătă
ții, șefii direcțiilor sanitare jude
țene, conducătorii unor unități sa
nitare din țară, profesori și alți 
specialiști din instituțiile centrale 
și locale de sănătate și asistență 
medicală.

La ultimul punct al ordinii de 
zi, plenara a analizat starea de să
nătate a populației și a dezbătuf 
măsurile privind perfecționarea 
organizării rețelei sanitare și îm
bunătățirea asistenței medicale în 
Republica Socialistă România. 
Studiul supus discuțiilor plenarei 
a fost elaborat de către Ministe

rul Sănătății pe baza consultării 
unui mare număr de specialiști 
din domeniul științei și practicii 
medicale, a organelor de partid 
și de stat, și examinat de Comite
tul Executiv al C.C. al P.C.R.

La discuții au luat cuvîntul to
varășii : Gheorghe Necula, prof, 
dr. Teodor Ilea, Constantin Dră- 
gan, dr. Dan Enăchescu, Anton 
Moisescu, prof. dr. Aurel Nana, 
Constantin Dăscălescu, prof. dr. 
Pius Brînzeu, acad. Vasile Mtrza, 
dr. Theodor Bădău, Iosif Banc, 
prof. dr. Nicolae Nestorescu, dr. 
Ion Pănescu, dr. Simion Măghe- 
rușan, Petre Ionescu, prof. dr. 
Voinea Marinescu, dr. Iosif Su- 
ciu, dr. Mircea Migea, Ion Cosma 
acad. Aurel Moga.

In încheiere a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Plenara a aprobat liniile direc
toare ale activității în domeniul 
sănătății publice și a însărcinat 
Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. să elaboreze, pe baza stu
diului prezentat și a dezbaterilor 
din plenară, Directivele Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român cu privire la îmbună
tățirea asistenței medicale a popu
lației din Republica Socialistă 
România.

De asemenea, Plenara a hotărit 
să se convoace la începutul anu
lui viitor o consfătuire pe țară a 
lucrătorilor din domeniul sănătă
ții publice.

Lucrările Plenarei C.C. al 
P.C.R. au luat sfîrșit.

Conducătorii de partid și de stat 
au vizitat Expoziția industrială 

britanică
Vineri la amiază, tovarășii 

Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Ilie Verdeț, Janos Fazekaș, 
Gheorghe Rădulescu, Emil 
Drăgănesou, Petre Lupu și Du
mitru Popa au vizitat Expozi
ția industrială britanică orga
nizată sub patronajul Consi
liului britanic pentru comer
țul cu țările est-europene, în 
Pavilionul central al Comple
xului de expoziții din Capi
tală.

în fața Expoziției, conducă
torii de partid și de stat au 
fost întîmpinați de ambasado
rul Marii Britanii la București 
Sir John Chadwick, și de I. C.

Trafford, directorul general al 
Expoziției.

Printre cei prezenți se aflau, 
de asemenea, Bujor Almășan, 
Gheorghe Cioară, Mihai Mari
nescu, Mihai Suder, Octavian 
Groza miniștri, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Vic
tor Ionescu, președintele Ca
merei de Comerț.

Expoziția industrială brita
nică cuprinde realizări din di
ferite ramuri ale economiei 
engleze. Ponderea principală 
revine produselor industriei 
constructoare de mașini. Oas
peții s-au oprit în timpul vi
zitei în fața a numeroase stan

duri, în care sînt prezentate 
echipamente complete pentru 
industriile chimică, petrochi
mică, minieră, alimentară, tex
tilă, instalații necesare centra
lelor termoelectrice, hidroelec
trice și nucleare, utilaje elec
trotehnice și electronice, ma
șini unelte pentru prelucrarea 
metalelor, lemnului, pentru fa
bricarea sticlei, ceramicii și 
cimentului, mijloace moderne 
de transport, material rulant, 
machete ale unor construcții 
aeronautice și navale. Bogat 
reprezentate sînt de asemenea 
sectoarele industriilor siderur-
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CAIETE ALE TINERILOR CREATORI

CALAȚI 1968. Șantierul celui de al doilea furnal de 1700 m.c.

RECEPȚIE 
CU PRILEJUL 

ZILEI NAȚIONALE 
A IRANULUI

Cu ocazia aniversării zilei de 
naștere a Maiestății Sale Impe
riale Mohammad Reza Pahlavi 
Ariamehr—Ziua Națională a Ira
nului, ambasadorul Iranului la 
București, Soltan H. V. Sanan- 
daji, a oferit vineri seara o re
cepție în saloanele restaurantu
lui Athenee Palace.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Ră- 
dulcscu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Constantin 
Staieseu, secretarul Consiliului 
de Stat, Alexandru Boabă, 
Gheorghe Cioară, Octavian 
Groza miniștri, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, repre
zentanți ai conducerii unor in
stituții centrale, oameni de artă 
și cultură, șefi ai cultelor, gene
rali, ziariști.

Au participat șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

PROIECȚIILE CINCINALULUI
i mo za trecutului cu a prezen- 
’ tului este atît de pregnantă j 
I incit ochiului fiecărui vizita

tor care trece prin Parcul o-
. rasului i se dezvăluie imagi- • 

nea unor case moderne, reze- I

calnici „Sugălete", adevărate 
case de comerț, cu arcade des
chise lumii interesate de pro
ducția manufacturieră româ
nească. Liniile tradiției s-au 
transmis pînă astăzi, lege ne

brumată, a cuprins acel stîlp 
de marcare istorică a primei 
trepte, acea columnă neincli- 
nată pe care au stat treji ochii 
manufacturierilor care trebu
iau, de cîteva ori pe zi, să

HERALDICA BISTRIȚEI
Aproape fiecare așezare ar

delenească reface, la proporții 
mai mici, vatra marii Tran
silvanii. Orașele, așezate par
că în gura unor clopote răs
turnate, la adăpostul natural al 
munților înconjurători, urmă
resc cursul vreunei ape („firul 
văii" — zic localnicii) care a- 
dapă industria locală cu debi
tul necesar de apă. Turlele 
înalte anunță, de departe că
lătorul că aici viața organi
zată a oamenilor aspiră către 
verticala demnă a istoriei a- 
cestor locuri.

în partea de nord a țării, 
la poalele munților Bîrgăului, 
orașul Bistrița — tînără ca
pitală de județ — este unul 
dintre cele mai vechi și mai 
importante centre meșteșugă

rești și comerciale ale bătrî- 
nei Transilvanii.

Piatra de temelie a vechii 
cetăți pare să fi fost pusă pe 
la sfîrșitul veacului al XlI-Iea. 
Distrusă și mereu refăcută, a- 
șezarea a adăugat zidurilor ei 
o istorie proprie, care e în a- 
celași timp și istoria Transil
vaniei. Sub pericolul invaziilor 
tătarilor, și mai tirziu, ale o- 
tomanilor, orașul a fost întă
rit cu ziduri puternice — lu
crări începute pe la 1465. sub 
Iancu de Hunedoara — astfel 
că, după mai bine de un se
col, cetatea opunea năvălito
rilor dușmani un sistem de 
fortificații cu 18 turnuri, 
bastioane, porți și numeroase 
șanțuri și poduri de apărare.

Astăzi, orașul mai păstrea
ză fragmente din zidul cetă
ții și un Turn al Dogarilor. Os

mate pe resturi de zid medie- • 
val, integrat economiei arai- ‘ 
tecturale actuale.

încă de prin secolele XIII— 
XIV, Bistrița figurează în do
cumente ca un înfloritor cen
tru meșteșugăresc. De altfel, 
emblema orașului — stema a- 
plicată pe toate produsele lui j 
— reprezintă, în vechea heral
dică un cap mindru de struț 
care poartă în cioc o potcoa- j 
vă aducătoare de noroc! A- 
ceasta, ca semn al faimei de 
care se bucurau, pînă dincolo 
de hotarele țării. bistrițenii 
grupați în jurul a peste 20 de 
bresle.

în centrul orașului, ca măr
turie a sistemului de organi
zare a economiei locale, stau 
cele 13 clădiri numite de lo-

scrisă, dar reală și necesară 
vieții modeme a orașului.

Ceea ce se remarcă acum, 
de prima dată. sînt acele 
cercuri concentrice ale bur
gului, iradiind dinspre biserica 
evanghelică din veacul al XVI- 
lea (impunătoare, cu răceli de 
riduri groase, in jurul cărora 
a prins rădăcini centura ur
bană medievală, grăind despre 
istorie, despre năvală, despre 
zăngănit de armuri teutonice) 
și alunecînd pe resturi bătrîne 
de străzi gîtuite, dar deodată 
adîncite în bulevarde lumi
noase, către o periferie mo
dernă. recentă, paradoxal fru
moasă. aerisită și agitată.

Inteligența oamenilor a in
tuit ordinea necesară a lucru
rilor. Noua zonă a Bistriței, cu 
forfota ei de schele și de praf 
de ciment mirosind a toamnă

lepede sculele meseriei și să 
siringă pumnul pe sabie, pe 
topor sau pe pușcă — stînd 
de veghe în turnurile bresle
lor lor — înalte bastioane de 
confruntare cu destinul.

Și așa. istoria a trebuit să 
primească nume noi care se a- 
lătură in pomelnic celorlalți e- 
roi: Ion Zîdaru — știut pînă 
peste alte hotare drept mare 
meșter, sau Tănase Todoran, 
lăturalnic bistrițean care cu 
singele celor 120 de ani ai lui 
a udat roata de tortură, ri- 
dieîndu-se în numele plebei în
genuncheate sub călcîi străin.

Noul focar industrial — co-

GH. ISTRATE

(Continuare în pag. a IH-a)

«I. . . . . . . . . . .
„Scînteii tinieretului“

A fost terminată e- 
lectrificarea liniilor 
din Triajul București- 
Nord — unul dintre 
cele mai mari comple
xe feroviare ale țării.

Lucrările au cuprins 
construirea de noi te- 
rasamente, sistemati
zarea întregii rețele de 
linii, centralizarea e- 
lectro-dinamică a ma
cazurilor. în a doua 
fază a construcției 
s-au amplasat stîlpii 
metalici și de beton, 
s-au montat cablurile 
aeriene de contact și 
noi instalații de tele
comunicații și ilumi
nare.
• Sub egida Consi

liului Național al Or
ganizației Pionierilor 
se tipăresc primele 
culegeri de versuri șl 
proză, scrise de pio
nierii și școlarii clase
lor III—VIII. în curs 
de apariție se află și o 
lucrare elaborată pen
tru copii de academi
cieni. scriitori, poeți 
și cadre didactice, in
titulată „A fi pionier".

: O altă lucrare care va 
' vedea în curînd lumi- 
i na tiparului — primul 
' ghid de orientare tu

ristică, intitulat „Pio- 
j nier, cunoaște-ți țara".

• La Fabrica „Stea- 
ua-Electrică" din Fieni

' a intrat în exploatare 
una din cele mai mo
derne hale din ta* 

; ră pentru fabricarea 
‘ becurilor. Aici se vor 
: produce, în flux teh

nologic automat, cu 
10 000 000 de becuri 

. mai mult decit produ- 
; ceau pînă acum vechi

le secții.
• La Bistrifa a fost 

restaurată „Casa Ar
gintarului", una din 
cele mai vechi clădiri 
din oraș, de care sînt 
legate numele lui Ma
tei Corvin, Petru Ra- 
reș și ale altor perso
nalități istorice.

| „Flotila“ 
I românească — 
l*AUR
| • ARGINT
| • BRONZ

Iubitorii sportului au nutrit
■ speranțe, îndreptățite dealtfel, 
Iîntr-o comportare revelatoare a 

caiaciștilor și canoiștilor noștri. 
„Flotila" românească, în frunte 
cu „amiralul" ei, Aurel Ver-

Inescu, decanul de vîrstă al e- 
chipei, deși număra multiplii 
campioni mondiali și europeni

I (Continuare în pag. a Vll-a)

■ FOTBAL:

I DEBUT ÎN CAMPIONATUL
MONDIAL

■ (CORESPONDENȚA
DIN LISABONA)

Ie în cursa Paris — Lisabona, 
printre fotbaliștii noștri un spi

on... cunoscut: Otto Gloria.
I • La București se va rosti ul

timul cuvînt.
© Un amănunt psihologic ce 

Inu trebuie neglijat.
• Presupuneri vîndute drept... 

„secrete".
| . • Doi adversari — Otto Glo- 
" ria și A. Niculescu — declarații
I identice.

e • Va lipsi Torres dar nu va 
lipsi... Eusebio.

■ • Opțiunea antrenorilor noș-
" tri pentru formația standard.

Pe aceeași scenă pe care a 
debutat în luna martie a acestui 
an, Venus I prima formație fe
minină vocal-instrumentală din 
țară, va prezenta spectatorilor 
cele mai frumoase melodii ale 
repertoriului său. Iată compo
nența formației : Surniescu Mi- 
haela — chitară armonie (stu
dentă în anul IV la Conserva
tor), Nicoleta Păun — chitară 
— solo (studentă în anul IV la 
Conservator), Iancu Elvira chi
tară — bas (anul III — Conser
vator), Tomescu Eugenia — ba
terie (anul II — Conservator).

★
Pe actrița Ioana Bulcă o vom 

revedea în scurtă vreme în fil
mul „Răutăciosul adolescent" și 
în piesa ce se montează la Tea
trul Național — Enigma Otiliei. 
Mai curînd însă, spectatorii ce
lei de a Vl-a ediții a Serilor 
,,Scînteii tineretului", o vor as
culta recitind din Bacovia ver
suri despre toamnă.

Intre două repetiții („Nunta 
lui Figaro" de Beaumarchais și 
„Cursa de șoareci" de Agatha 
Cristie — două din piesele noii 
stagiuni teatrale ale Teatrului

Giulești), actrița Dana Comnea 
ne-a făcut cîteva mărturisiri : 
„Ultima mea întîlnire cu tineri 
s-a petrecut în cadrul unei seri 
de poezie închinată lui Francois 
Villon — la care m-am simțit 
minunat, motiv pentru care am 
primit cu bucurie și această 
nouă invitație. Voi recita cu a- 
ceastă ocazie din clasici : Bau
delaire, Apollinaire, Arghezi și 
poate Eminescu.

(Continuare în pag. a ll-a)

Formația feminină, vocal-instrumentală „Venus l"

IOANA BULCA DANA COMNEA

ANUNȚ:
Invitafiile pentru ediția a Vl-a a serilor pot fi ridicate de la 

Cinematecă, Bulevardul Magheru.

Editura Meridiane 
care-și face tot mal 
multe merite o dată 
cu trecerea timpului 
și intrarea ei mai a- 
dînc în rolul atribuit, 
a scos mai de mult 
o minune de carte 
intitulată modest 
Icoane pe sticlă. Des
pre ea s-au scris 
pînă acum destule 
articole, dar cred că 
nu vin tirziu cu elo
giul meu înflăcărat. 
Cinste tipografilor, 
cinste celor ce au se
lecționat materialul 
propriu-zis al cârtii» 
trădînd un gust ex
celent, cinste celor 
ce au oferit cele mai 
bune condiții artis
tului anonim.

Deschideți aceste 
pagini pline de o 
gratie uluitoare vor
bind despre meștera 
mină a unor țărani. 
Nu e vorba despre 
un univers religios, 
despre o credință fa

natică în lumea ce
rului, cit despre lai- 
citatea trădată în 
văpsele naive și în 
compoziții ce mă fac 
să cînt. Niște rumâni 
cu aure o fac pe 
Sfîntul Hie, stînd în

stau . pe aproape în 
ogrăzi. Caii au ceva 
ironic în privire, 
capul lor seamănă 
nevinovăției copiilor, 
ei rîd la Nașterea 
Mîntuitorului, se bu
cură adică în felul

Deschideți 
aceste pagini

EUGEN BARBU
caruri bolovănoase, 
cu roți ce închipuie 
flori. Maica Domnu
lui este o Ioană pie
troasă, hrănind la sî- 
nul ei un prunc cu 
figură de om cu ar
mata făcută. Cit des
pre îngeri și vite, ele

în care se bucură 
țîncii la o șotie. Dra
cul este un fel de 
balaur găsit în căr
țile populare, negru 
și solzos. Sfîntul 
Gheorghe, băștinaș 
într-un fel de rochie, 
îl înjunghie bărbă-

tește cu o suliță ma
re. Caii întraripați 
au un fel de zimți în 
loc de coamă și păzi
torii Raiului, șalvari 
turcești. Ce basme 
superbe, ce mituri 
pămîntești... Stelele 
sînt un fel de smeie 
și norii par pietre de 
rîu. La Groaznica 
Judecată, în mijlocul 
icoanei stă o balan
ță î a faptelor rele 
și bune, desenată du
pă un model de pră
vălie sătească. Dra
cul are barbă ca un 
popă bețiv și îneca
ții stau pe o magmă 
roșie de apă ce se 
vrea incandescentă. 
Leviatanul are zale și 
cască gura mare de 
parcă ar lua untură 
de pește, e fioros mai 
ales prin ochiul de 
ciclop. Prin Paradis 
zboară cîrciumărițe

(Continuare 
în pag. a Vl-a)
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Șl REPE SERILE

Una dintre cele mai defini- 
orii dimensiuni ale unei per- 
onalități formate ni se pare 
. fi capacitatea ei de a-și a- 
uma răspunderi. Desigur, a- 
em în vedere asumarea con- 
tientă a răspunderilor, act 
are presupunem că se consu
nă în urma unei deliberări in- 
erioare lucide, nehazardate. Și, 
irivită astfel, ca un corolar al 
mei temeinice deliberări in- 
erioare, asumarea de răspun
dere, după părerea noastră, ex- 
>rimă necesitatea supremă a 
inei personalități de a se a- 
'irma competitiv, printr-o ra
portare permanentă la exigen
ce mediului. Altfel, existen- 
a devine un solilocviu...
Există răspunderi majore si 

răspunderi minore, în sensul de 
nai puțin importante, dar ac- 
;ul de asumare a răspunderi- 
or de orice fel reprezintă în
totdeauna un moment dificil 
prin care se verifică nenumă
rate alte calități ale omului. 
Există, de asemenea, concep
ții diverse în raport cu răs
punderea. dintre care două ni 
56 par deosebit de semnifica
tive: după unii răspunderea se 
asumă, iar după alții se îm
parte, si unii și alții fiind 
convinși că au dreptate. Mai 
există, apoi, tendința de a e- 
vita cu orice preț răspunde
rea, care, însă, întrucit poate

fi și un simptom al lașității, 
dar și o rezultantă a unor 
eșecuri sistematice în acțiuni 
bine intenționate, necesită o 
analiză dintre cele mai deli
cate și aprecieri diversificate 
de la caz la caz. Și astfel, am 
obținut un tablou destul de

lități s-au format și au căpă
tat consistență morală abia în 
urma răspunderilor pe care și 
le-au asumat conștient și cu
rajos. Cu alte cuvinte, răspun
derea reprezintă, de cele mai 
multe ori, un tonic, un forti- 
fiant al personalității.

ceea ce privește economia 
noastră — lichidată fiind con
tradicția flagrantă dintre ca
racterul social al forțelor de 
producție și proprietatea pri
vată asupra mijloacelor de 
producție — fiecare decizie re
prezintă o asumare de răspun-

Actualitatea unor concepte

RĂSPUNDEREA
complex al problematicii de 
care ne ocupăm.

Intr-adevăr, actul de asuma
re a răspunderii își păstrează 
calitatea de moment decisiv, ve
rificator, în orice împrejurare. 
Insignifianța unei răspunderi 
nu-i poate degrada importanța, 
în schimb, consumîndu-ne exis
tența sub povara unor răspun
deri majore, care privesc colec
tivitatea. gestul asumării lor 
sporește ca importanță, ne apare 
într-o lumină mai vie. Fără 
a recurge la exemple, putem 
spune că numeroase persona-

Faptul că iu numeroase ra
muri ale economiei naționale 
— cu deosebire in ramurile 
noi, de avansată tehnologie — 
posturi importante sint deținute 
de oameni tineri, ni se pare e- 
locvent Pentru marea majo
ritate a acestor tineri, angre
narea in activități in care fie
care decizie presupune o asu
mare de răspundere reprezin
tă o școală. și slă în carac
teristica timpului pe care-1 
trăim ca această școală să fie. 
In orice împrejurare, o scoală 
a răspunderii- Mai multi în

5 —■—

de re față de colectivitate, jus
tețea sau in justețea feecărui 
gest nu mai este indiferentă 
din punct ce vedere obștesc. 
Si. în cazul acesta. Încrederea 
pe care partidul și statul o a- 
cordă tinerilor are o dublă 
semnifica tie: fiind o consecin
ță firească a mutațiilor de or
din social pe care le deter
mină desâvirșirea construcției 
socialismului, ea este, in ace
lași timp, unul dintre cele mai 
eficiente mijloace de educare 
In masă.

Afirmizd că există concepții 
diverse ca privire la răspun
dere, ne reține atenția in pri
mul râd faptul că ele coexis
tă in contextul ancr relații in-

NEG-mOPOLOGISMUL - 

un antiumanism deghizai ?
Apare, desigur, paradoxal fap

tul că, într-o epocă în care 
„niciodată omul nu a constituit 
în așa măsură o problemă', el 
să fie negat, de anumiti filo
zofi, CU atîta violență, iar între
gul lor eșafodaj teoretic ridi
cat pe ideile umanismului de
cretat sa treacă prin pretenția 
de a ne debarasa de umanism, 
care e, după expresia lui Miehel 
Foucault, „moștenirea cea mai 
grea care ne vine de la secolul 
al XIX-lea".

De fipt. chiar dacă neg-an- 
tropologismul — curentul occi
dental care a adus, nu de mult, 
acest cuvînt de ordine — nu s-a 
constituit ca disciplină polemi- 
zînd cu ființa umană, nu putini 
au crezut că ideile profesate <e 
adepții acestei orientări sint vio
lent anti-umaniste. „Noi credem 
că scopul ultim al științelor a- 
mane nu este de a constitui o- 
mul, ci de a-1 dizolva". Afirma
ția, venind de la unul din cei 
mai prestigioși component! ai 
curentului neg-antropologia,
nu-i, totuși, pînă la urmă atit de 
alarmantă. Abstracție făcînd de 
excesele evidente (asupra căro
ra vom reveni), neg-antropolo- 
gismul își propune, oricît de 
surprinzător ar părea, să statu- 
teze un nou umanism. Cbiar 
Michel Foucault, unul din înte
meietorii curentului. afirma : 
„efortul pe care îl fac actual
mente oamenii generației noas
tre nu este acela de a revendi
ca omul împotriva științei, ci 
tocmai de a arăta că gindirea 
noastră, vița noastră, felul nos
tru de a fi fac parte din aceeași 
organizare sistematică și rele
vă, deci, aceleași categorii ca 
*i lumea științifică și tehnică**.

Sensul neg-antropologismulul 
este, deci, de a polemiza, pe de 
o parte, în imaginea tradițio
nală despre om și universul 
antropologizat (sau chiar antro- 
pocentrizat), iar, pe de alta, de 
a pune omul intr-un nou sistem 
nu abstract, iluzoriu, ci real : 
acela al științei șt tehnicii con
temporane.

O carte cum este cea a lui 
Miehel Foucault — „Les mots 
et les choses“ — face explicită 
în realele ei dimensiuni, ideea 
că „omul s-a eliberat de el în
suși de cînd a descoperit că nu 
este nici în centrul creațiunii.

aici ia «pațiatoi. nirf
măcar iu virful ei la capâtwl

• CURENTE

• ORIENTĂRI

• TENDINJE
Efertel lai Faaeaalt ea și al 

lui Jacțu-s Lacaae (psiholog) 
sau Lăvi-Straass (etnorraf). vi
tează. ia ciuda diferentelor 
specifice, saa chiar ia eiada 
posta late Iar Iar teoretice, un 
efort pentru eanstituirea anei 
noi perspective asupra omilii 
lată si moîiril pentru care în
grijorarea Ini Sartre iese cu mult 
In afara obiectului discuției. 
Pentru ei. daei ari umanis
mul este asimilat (ea si in carul 
de fată) unei atitudini de ne
dreaptă supralicitare a virtu
ților omului, de exagerare a 
raporturilor reale dintre om fi 
mediu, o eauxă o aflăm, fără 
îndoială. In viranei extrten- 
țialismnlni. ea re pedalează pe 
o reprezentare abstractă, ilu- 
torie, a omului, o viziune în 
eare omul este privit doar ea 
opus universului, ai nu în rin- 
dul unei ordini existențiale.

Reabilitind noțiunea de „me
diu". neg-aniropologismul de
monstrează. pînă la un punct, 
că acesta are un conținut real.

deci ai ubuî căste*. «uni apa
re ixsă. atit ea pus rit ti » 

zs Phk peatru eă exmă 
Lctr-ua mediu, atit ea produs 
Cit și ca terme, al său ; ogM». 
peatrn eft • bueă parte a me- 
dîutui este umaurxa*. laat. a«- 
ei. Iu pwesiuae KxMeata aoa- 
tai fiiaă prw «efteitie. a exw- 
teaU activă, d.umieă. resuHă 
eă mnI aiei na auwleaxă seste- 
■«L tar aici m este aaulat. 
L«nh W •» rraîtwaxă. trecu 
<iu potru» tu aK. *■ W»»—* 
■ ■aia, rtortf ri • tem. 

dar

despre taae și despre «tar.
Acesta pare a fi. iasă, puae- 

tal slab al wr-aaxr.»loeismu- 
lui. Prin vtxhinea rid teslă — 
eum arăta in recentul «ăo 
. Pour L Homme- (199) Mikel 
Difr*M»e — pe situația eâ -fi
lo re fia ren tem podani ns expri
mă numai faptul împlinit al 
unei abdicări a omuluL ea îl ri 
consacră aducindu-i cauțiunea 
ei. mai mult, ea H revendică 
promovin-l în domeniul ei tri
umful tehuaereației. neg-antre- 
pologismu1 înlocuiește. din nă- 
eate. un absolutism, prin altul : 
hegemoniei accidentului îi 
opune, i se substitui-. chiar, 
heeemenî» totului. Stiinta nu 
pulrerireară omul, cit miturile 
de«nre «m. ridicate ne aproxi
mație și necunoaștere. Ea des
fășoară omului oanorama mă
reției. dar $i a limitelor sale. 
E un fapt ne rare îl recunose, 
implicit, și Lacan și Levi- 
Strauss.

Numai Foueaclt rămîne cel 
mai convins antiumanlst: ..Pun 
rimlsac — își încheie el cartea 
„Les mots et les choses" — că 
omul se va șterge așa cum pe 
malul mării se șterge o figură 
de nisip-. Dar Foucault nu re
prezintă dimensiunile reale ale 
curentului și glasul său răzleț 
nu poate impune o concepție 
extravagantă și, fără îndoială, 
destul de cinică.

răspunderi, disimulînd lipsa de 
curaj în asumare prin invo
carea candidă a intereselor so
cietății și manevrînd în așa 
fel ca și alții să se simtă răs
punzători de inițiativele Btrict 
personale, există o oarecare 
distanță. Goana după acoperi
re reflectă cel mai pregnant 
acest joc ciudat de-a răspun
derea, care, de cele mai mul
te ori, se sfîrșește semnifica
tiv, după consumarea unei ac
țiuni care implică o respon
sabilitate, persoana care s-a 
străduit s-o împartă cu gene
rozitate colaboratorilor se gră
bește să afirme că, de fapt, a 
purtat-o integrală pe umeri. în 
astfel de cazuri, spaima în 
fața consecințelor, eventual ne
faste, ale unei decizii se con
jugă cu tentația de a-i cule
ge, totuși, roadele. Și spaima 
și tentațiile de acest gen se 
constituie, evident, în caracte
ristica cea mai concretă a spi
ritelor birocratice. Cu alte cu
vinte. stă în caracterul biro
crației să secreteze consecvent 
lașitate.

Dar nu e mal puțin adevă
rat că, ceea ce la o primă pri
vire pare a fi lașitate, poate 
să fie și o stare de spirit de
terminată de traume nsiholo- 
gire, contractate în zonele dere
glate ale ambianței sociale. 
Tendința de a evita asumarea 
unei răspunderi poate fi și co
rolarul unei indiferente croni
ce a individului față de me
diul social înconjurător care 
l-a traumatizat și. în cazul a- 
cesta. sîntem datori să anali
zăm eu un discernămînt soo- 
rit itinerariul și poziția indivi
dului în lumea oamenilor și a 
lucrurilor.

2 upâ cum vedem, măsura în 
eare ne asumăm sau nu răs- 
nunderi reflectă nemijlocit ca
litatea personalității noastre. 
Rolul ce parametru al acestei 
măsuri nu poate fi pus la în
doială și credem că i se poa
te acorda o importanță spo
rită în cadrul procesului de 
educare a tinerei generații- Cu 
atit mai mult cu cit răspun
derile care stau în fața aces
tei generatii — înscrise în pla
nurile de viitor ale partidu
lui si statului nostru — sint 
etnice cele mai nobile.

M. CONOR

„Scînteii tineretului"
MESAGERII 
TEATRULUI...

Regizorul IULIAN MIHU:
Cîteva titluri: „Poveste 

sentimentală", „Viața nu 
iartă", „Procesul alb“, „La 
mere", iar în curind „E- 
nigma Otiliei" ți o scurtă 
declarație fac inutilă orice 
altă prezentare:

„Bucuria de a crea și 
gîndi se află în noi. Tot 
în noi se află și puterea 
de a înțelege. Atunci cînd 
▼om ști să ne privim unul 
pe celălalt cu toată clari

tatea, toate acestea ne vor 
fi de folos".

Actorul ION BESOIU:
„Mă voi reîntilni de a- 

ceastă dată cu Bacovia șl 
Blaga și împreună cu ei 
voi vorbi despre toamnă, 
întotdeauna cind sînt soli
citat de cei tineri sînt e- 
moționat ca în fața unul 
adevărat examen. Nu știu 
niciodată de la început 
dacă 11 voi trece cu 
succes".

Q ȘERBAN

A APARUT

LUPTA 
DE CLASĂ

TELEVIZIUNE
SÎMBATA,

26 OCTOMBRIE 1968
PROGRAMUL I
15,00 — Jocurile Olimpice — 

Mexic 1968. Natație : să
rituri femei (finală) ;
200 metri spate femei 
(finală) ; Călărie : Ma
rele premiu de dresaj 
olimpic: Natație:
4 x 100 m. mixt bărbați 
(serii) ; 4 x 100 m. liber 
femei (serii) ; Rezuma

tul filmat al zilei pre
cedente.

19,30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 — Tele-enciclopedia. T n 

cuprins . o Victor Hugo 
(II) • Zăpada • Carto
grafie • Draa (reportaj 
etnografic din sudul 
Marocului) • Medicină 
sportivă.

21,00 — învătămîntul tehnic ro
mânesc la un secol și

jumătate de existentă 
— reportaj filmat.

21.15 — Film serial : ..Răzbu
nătorii".

22,05 — S-a ivit pe culme toam
na... — emisiune muzi
cală.

22,55 — Invitata noastră : Tonia 
(Belgia) — film realizat 
de Studioul de Televi
ziune.

23.15 — Telejurnalul de noapte.
23,30 — Jocurile Olimpice — 

Mexic 1968 : Fotbal (fi
nală).

Organ teoretic și politic al 
Comitetalui Central al 

Partidal ni Ceman ist Român
Din cuprins : o EDITO

RIAL Semnificația mereu 
vie a Marelui Octombrie • 
DUMITRU POPA : Creșterea 
rolului organelor de partid 
și perfecționarea activității 
lor • NICOARA IONESCU : 
Planul, piața și necesitatea 
socială • TRAIAN LAZAR : 
Funcții ale legii valorii în 
producția agricolă coopera
tistă • GEORGE MACO- 
VESCU : Un scriitor anga
jat • ZAHARIA STANCU: 
Scriitorul și societatea • E- 
MIL PĂUN : învătămîntul — 
o investiție în om • EUGEN 
POP : Independența națio
nală și „Strategia dezvoltă
rii" în America Latină
• RADU BOGDAN : Codifi
carea dreptului internațional 
contemporan — o necesitate 
stringentă. Dezbatere despre 
dialectica dezvoltării relații
lor de producție socialiste în 
țara noastră. Participă : 
GHEORGHE ANGHEL, A- 
NETA SPORNIC, PETRU O- 
NIȚA, C. IACOBOVICI- 
BOLDIȘOR.

Sociologie și investigație 
socială : 9 IOSIF NATAN- 
SOHN : Conceptul de struc
tură socială și importanța 
lui în cercetarea sociologică

Note : ILIE RÎMNICEANU, 
MIRON IONESCU : Cum se 
preocupă revistele de spe
cialitate de învătămîntul 
mediu economic ?

Critică și bibliografie :
• ION BABICI : Pagini din 
trecutul de luptă al parti
dului comunist • N. CREȚU: 
Valoarea socială a catego
riei de interes.

Revista revistelor: Din 
țară : „Cronica" — Exigențe, 
criterii (A. C.) ; De peste ho
tare : „Kommunist** — Rea
lizări și perspective în elec
trificarea Uniunii Sovietice 
(V. Enache).

GHEORCHE ZAMFIR

.ȘI ROMANȚEI
MIHAELA PASARIN:
„Cînt pentru prima oară 

la Serile ^Scinteii tinere
tului" și am emoții de... 
debutant Ce voi cînta ? 
Romanța „în jocul nostru 
de copii" și^ (surpriza o 
voi dezvălui luni seara).

SIMION POP:
„Iubesc poezia lui Octa

vian Goga și voi cînta pen

tru prietenii mei spect/2 
tori romanța : ,.De ce m-ațl 
dus de lingă voi ?“

GH. ZAMFIR:
„Voi cînta la pian, a- 

companiindu-mi colegii, 
dar nu voi uita să aduc și 
instrumentul atit de în- • 
drăgit de mine, naiul. Voi 
interpreta la nai cintecul 
„Ce dragă-mi ești..." SIMION POP

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

0 acțiune care se cere reabilitată: INSTRUIREA

VERA CRUZ
rulează la Patria (orele 11,30 î 
14 ; 16,30 ; 19 : 21,15).

SAMURAIUL
rulează la Grivita (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18,15 ; 20,45) 
Tomis (orele 9—15,45 în conti
nuare, 18,15 — 20,30.

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERĂ MOBILATĂ 

rulează la Sala Cinematecă (0- 
rele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45) ; Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 : 20.30).

FIUL LUI TARZAN
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 10.15 : 12,15 : 14.15 : 16.15;
18.15 ; ăO.îli) ; Festival (orele
9.15 ; 11,15 : 13,15 : 15,15 : 17,15 :
19.15 : 21,15) : Feroviar (orele
8.45 ; 10,45 ; 12.45 ; 14,45 : 16,45; 
19 ; 21) ; Excelsior (orele 9.45 ;
11.45 ; 13,45 ; 1.5,45 : 18 ; 20) ;
Melodia (orele 8.45 ; 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16.30 ; 18.30 ;
20,30).

VEȘNICUL ÎNTIRZIAT
rulează la Capitol (orele 8.45 ; 
11 : 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21). ; Mio
rița (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20.30) ; Modern (orele 
9.30; 11.45; 14; 18.15: 18,30; 
20.45).

PRINȚESA

rulează la Central (orele 8,30; 
11 : 13.30 : 16 : 20,45).

POEMUL CELOR DOUA INIMI 
rulează la Lumina (orele 
8,45—16.30 în continuare ;
18.45 : 20.45).

ROATA VIEȚII
rulează la Doina (orele 9—10 
program pentru copii, 11,30 :
13.45 : 16 : 18.15 : 20.30)

Ferentari (orele 10—15,30—18). 
Volga (orele 9.15 : 11.30 : 13.45 : 
16 ; 18.15 ; 20.30).

MARVSIA ȘI NAPOLEON 
rulează la Bucegi (orele 9 ; 
13,30 în continuare. 15.45—18,15 
20.45).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18)

CINEMATOGRAFE
VIVA MARIA

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

TOTUL PENTRU RlS
rulează la Timpuri Noi (orele
9 : 10,30 ; 12,15 ; 14 : 15,45 :
17.30 : 19.15 ; 21).

FRUMOASELE VACANTE 
rulează la înfrățirea (orele 
15.39 ; 17,45).

TARZAN OMUL-MAIMUTĂ 
rulează la Buzești (orele 15,30: 
18: 20.30): Viitorul (orele 15,30; 
18).

WINNETOU (seria a IlI-a). 
rulează la Dacia (orele 8—
16.30 în continuare, 18,45—21).

NEÎNȚELESUL
rulează la Lira (orele 15,30 ;
18 : 20.30) ; Cotroceni (orele
16.30 : 18 : 20.30)

SA NU NE DESPĂRȚIM
rulează la Drumul Sării (orele 
15 : 17.30 : 20).

TESTAMENTUL UNUI PAȘĂ 
rulează la Giulești (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Floreasca (orele
9.30 : 13.15 ; 16.30 : 20)

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO...

rulează la Aurora (orele 9 ;

11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,30). 
TREI COPII „MINUNE"

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

PENTRU CIȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS
UN DOLAR GĂURIT

rulează la Munca (orele 16—
19).

DUELUL LUNG
rulează la Cosmos (orele 15,30;
18 : 20.15).

SURPRIZELE DRAGOSTEI
rulează la Flacăra (orele 15,30: 
19).

JURNALUL UNEI FEMEI IN 
ALB

rulează la Arta (orele 9—15.45) 
Rahova (orele 15,30) ; SFlN- 
TUL LA PÎNDĂ (orele 18; 
20,30).

SPARTACUS (ambele serii) 
rulează la Vitan (orele 15.30 
19)

FRATELE DOCTORULUI HO
MER

rulează la Progresul (orele 
15.30 : 18).

LUSTRAGIUL
rulează la Flamura (orele 9 ;
16 în continuare ; 18,15 ; 20,30)! 

EA VA RÎDF.
rulează la Popular (orele 15,30;
18 : 20,30).

Erau două de fapt și cea 
mai boaă dovadă e că ima a a- 
vet toe intr-o zi iar alta la vreo 
două-<re- cup* ea. insă semă
nau atit de mult tocit păreau 
jna. crirare. repetpa celeilal
te. Si tonuri una era instruire 
a eoeritetuhzi mumcipe'. U.T.Q, 
Iar alta a coctitetului județean, 
Seri la prima participa □ secre
tari de țntrepr îrderi ri Institu- 
țn. iar la realafiă secretari de 
comitete comunale. Nu are rost 
să fixez acum, așa cum se pro
cedează de obicei, ri locul unde 
am participa: Ia cele două in
struiri Mî se pare că modul lor 
de organizare este el însuș! de
fectuos. sau poate convingerea 
In utilitatea lor nu e atit de 
trainică, altfel nu-ml explic de 
ee cele două instruiri nu semă
nau numai una eu alta, ei si eu 
multe altele văzute în diverse 
părți ale tării. Așa eă o pre
cizare a coordonatelor geografi
ce n-ar face deeît să limiteze 
valabilitatea observațiilor la un 
singur caz și este tocmai ceea 
re nu urmăresc eu : n-as vrea 
să se simtă vizați numai cei din 
exemplul acesta. Fiecare exem
plu își are însă valoarea lui, 
prin semnificațiile pe care le 
Include.

Primul, de pildă. Prima In
struire. O secretară a unei fa
brici vorbește despre pregătirea 
și desfășurarea adunărilor ute- 
ciștilor. Pînă în clipa cînd a 
început să vorbească am fost 
convins că i s-a dat ei acest 
subiect pentru că numai ei i se 
putea da. calitatea adunărilor 
pe care le ține fiind supremul 
argument, dar în „informarea1* 
prezentată secretara a vorbit 
despre toate și despre ni
mic. Despre adunări cu te
me ca „Munca — o ches
tiune de onoare" sau „Dis
ciplina — sarcină nu știu 
cum“, pe care le-am mai întîl- 
nit de cîteva sute de ori cel pu
țin pînă aici, sau despre întâl
niri cu medici si juriști, cu con
ducerea fabricii, cu toate că ea 
trebuie să se refere numai Ia 
adunări. Și așa mai departe. 
Alte două „informări" de la 
două întreprinderi mari din o- 
raș, voiau să ne convingă cum 
lucrează comitetele coordona
toare U.T C. cu comisiile și cu 
organizațiile dar dacă Citea nu
mai unul din secretari, oricare, 
știam tot atît de multe și aflam 
la fel de bine si despre cealal
tă întreprindere. Sau dacă își 
schimbau între ei ..informările" 
am fi avut măcar plăcerea să 
ghicim care cum sînt — deși nu 
e exclus ca ei s-o fi făcut deja 
fiindcă prea vorbeau, intențio
nat parcă, unul despre între
prinderea celuilalt. Bineînțeles, 
apoi discuțiile. Dar ce să snună 
oamenii cînd nu ascultaseră, de 
fapt, nimic ? E nevoie de inter
venții de la prezidiu : ..Spitalul. 
Ia snune, tovarășe !“ Și „tova
rășul" se ridică întrerupt. în 
rate, gîndihdu-se probabil ce să 
spună, apoi zice, în sfîrșit, „să 
mă mai gîndesc" și se așează la 
loc. încetul cu încetul, cu parti
cipant! trași de mînecă și de 
limbă, se încheie pînă la urmă 
și punctul doi, „discuții"

Instruirea se ținuse așadar. 
Putea spune cineva că nu ? 
„Cum" anume, asta era alt
ceva. Important e că s-a ți

nu» : wCum“ ar fi trebuit să a- 
rate. eventual, județul, sau ar fi 
putut s-o facă, sau ar fi 
fost indispensabil s-o facă, pen
tru că dezaprobarea cu care a 
fost primită la județ instruirea 
municipiului însemna, în același 
timp, sau așa am înțeles eu. și 
un fel de : „lasă că le arătăm 
noi". Dar și județul s-a grăbit 
să arate ceea ce municipiul do
vedise deja că știe foarte bine. 
Și aici — la feL Cîteva comu
ne și-au înfățișat activitatea : 
una cultural-^distractivă, una 
sportivă, alta pregătirea pentru 
apărarea patriei. încă una mun
ca voluntar-patriotică. Plus că

ca să ceri un timp anume de 
pregătire, înseamnă mai degra
bă să recunoști că nu ai despre 
ce vorbi. Anunțat sau nu, amă
nuntul este o chestiune de pro
cedură și nu în asta a stat ne
reușita instruirii, ci în modul 
cum a fost concepută, în siste
mul ei de organizare, care a 
înlăturat, cu bună știință parcă, 
de la bun început, posibilitatea 
de a învăța, de a instrui, după 
cum pretindea și denumirea în 
fond. Am stat de vorbă, în pau
ze și după aceea, cu partici
pant! la această instruire și am 
aflat. Părerea lor, cauzele rea
le ale eșecului, propunerile lor.

ORGANIZATORUl 
OE DBEPT 

CAIC! Cil STilClll
în programul inițial erau pre
văzute două „informări" și des
pre activitatea politico-ideolo- 
gică. Așa. ca să fie din toate 
cîte ceva și din fiecare cîte ni
mic pentru că cei care au vor
bit au făcut-o pur și simplu din 
obligație, fără nici o atenție la 
ceea ce spuneau, căutînd doar 
să se laude chiar și acolo unde 
nu prea aveau cu ce. Ceilalți, 
în sală, spectatori și nimic mai 
mult. Asistau, de data aceasta, 
la numărul altora dintre ei. 
„Parcă n-ar fi vorba de mun
ca dumneavoastră — a excla
mat. la un moment dat cineva, 
de la prezidiu, dar a lăsat și el 
lucrurile să curgă mai departe 
la fel, parcă n-ar fi fost vorba 
și de munca sa.

Abia întrebările au izbutit să 
fie ceva mai bătăioase, voind să 
scoată la iveală tocmai ceea ce 
referenții încercaseră să ascun
dă. „Informările" însă fuseseră 
îndeajuns de placide și de ino
fensive. semănînd între ele de 
parcă erau copiate la indigo și 
înverșunîndu-se să nu soună 
nimic-nimic, îneît întrebările 
care s-au pus n-au mai salvat 
deeît aparentele.

Unii dintre secretari au dat 
vina atunci pe faptul că nu fu
seseră anunțați din timp, și deci 
nu erau „pregătiți" să vorbeas
că, alții spuneau că. chiar dacă 
au fost, anunțul se făcuse la 
modul general, inclus în nota 
telefonică pentru toti la fel, deci 
tot n-aveau cum ști despre ce 
anume vor vorbi. Argumentele 
sînt însă mai curînd pretexte. 
Ca să spui că nu ești „pregătit" 
pentru a-ți prezenta propria ac
tivitate, pe care o faci zi de zi.

Și mi se pare că observațiile 
sînt valabile nu numai pentru 
exemplul de mai sus.

„Din informările prezentate 
n-am învățat practic nimic, 
mărturisea Temistocle Vîlceanu. 
Nu înțeleg, pur și simplu, 
scopul acestor informări. Cred 
că ar fi fost mai bine ea acti
viștii comisiilor, memorii comi
tetului județean, să fi venit cu 
completări și observații, să evi
dențieze pe cît posibil lucrurile 
noi, pentru ca instruirea să aibă 
caracterul de lucru care i-a lip
sit total".

„Informările n-au scos în e- 
vidență și metodele de lucru, ci 
au înfățișat doar niște acțiuni, 
înșirîndu-le. Și ce poți spune 
cînd vrei să le enumeri pe 
toate, fără să te oprești la una- 
două din ele ? S-a căutat, e 
drept, să se cuprindă toate as
pectele. dar nu s-a reușit" (Du
mitru Ișfan).

„Informările tuturor, și a mea 
chiar, au fost slabe, de unde 
în mod logic se poate trage 
concluzia că și activitatea e la 
fel. Uneori, însă, activitatea e 
destul de bună și informările 
continuă să fie tot proaste, să 
semene într^ ele leit. Nu știu 
oamenii să-și prezinte munca ? 
Mai degrabă cred că nu se știe 
prea bine ce trebuie să ni se 
ceară. Și totuși, informările 
prezentate azi au fost mai bune 
deeît altele pe care le-am auzit 
tot pe la instruiri (să ne închi
puim puțin cum or fi fost ace
lea ! — N. R.)“ (Ștefan Surcel).

— Ați îrivătat ceva din in
struirea asta ?

— Nu prea. Le-am auzit și â- 
nul trecut, și acum doi ani.

— Și de ce v-ati mal prezen
tat azi ?

— Sper mereu, de fiecare da
tă, că va fi altfel..

— Partea proastă este că de 
atîta timp de cînd le facem așa, 
am început să credem că nu 
mai pot fi făcute altfel, obser
va Tudor Florjcă, secretarul 
Comitetului orășenesc Motru al 
U.T.C. Unii au învățat bine pla
ca și știu acum de minune să 
spună tot felul de generalități, 
dar fără să zică de fapt ceva. 
Cunoșteam și eu un activist ca
re era pus mereu să ia cuvîntul 
în diverse ocazii, deși se știa că 
minte frumos, numai așa, „ca să 
ieșim bine". Or, dacă vrem în
tr-adevăr să ieșim bine, trebuie 
să spunem totul, și bun și rău, 
altfel ne furăm singuri căciula.

Pentru a se ajunge însă aici 
eforturile nu pot veni dintr-o 
singură parte, adică numai de 
la cei ce participă, vrînd-ne- 
vrînd, la instruiri. Organizato
rul de drept, comitetul județean 
U.T.C., este singurul în măsură 
să facă primul pas și abia în 
următorii să solicite sprijinul 
camaraderesc al activului de la 
sate. Totul depinde de modul de 
organizare a instruirii, de încre
derea pe care o investim în ea 
și de lucrurile pe care vrem să 
le rezolvăm cu ajutorul ei, lu
cruri ce nu mai pot fi rezolva
te altfel deeît așa. Dacă vrem 
ca instruirile să-și merite cu a- 
devărat numele, să nu mai fie 
încă una și încă una, o datorie, 
o obligație, un proces verbal, o 
ședință de mîntuială. Propune
rile celor cu care am stat de 
vorbă sugerează și cîteva căi de 
urmat. Mai întîi trebuie spus 
limpede că ambiția de a relata 
din toate sectoarele de activita
te „cîte ceva" nu înseamnă de
loc că astfel se prezintă totul. 
Se ajunge inevitabil la situații 
ca cele de mai sus. Este de pre
ferat procedeul invers, ca într-o 
instruire să se atace un singur 
sector (cel mult două, activita
tea politico-ideologică sau cea 
turistică sau oricare alta), iar a- 
cesta să nu fie înfățișat printr-o 
singură informare primită de 
cîte un om ales la întîmplare, 
ci de mai mulți, de cîțiva, bine 
selecționați, pentru ca părerile 
lor să poată suscita discuții. Pe 
de altă parte comitetul jude
țean, chiar dacă nu îi anunță pe 
cei ce vor vorbi, e dreptul lui 
s-o facă sau nu, este dator în 
schimb să știe tot ce se poate 
ști despre comunele a căror ac
tivitate va fi supusă discuțiilor, 
pentru ca spusele secretarilor 
comunali să nu rămînă literă 
inviolabilă, ci să poată avea ori- 
cînd, dacă e nevoie, o replică 
promptă, care să susțină tempi 
nicia sau netemeinicia afirma' 
lor. Instruirile trebuie să in
struiască, să fie adevărate 
schimburi de experiență și nu 
știu de ce, lucrul acesta l-am 
învățat bine dar ținem cunoș
tințele numai pentru noi. Nu 
vom reuși niciodată să repunem 
în drepturile ei această acțiune, 
de a cărei utilitate nu se îndo
iește nimeni, dacă nu vom înce
pe să ne modificăm credința, 
rostită sau nu, că la instruiri 
venim mai mult ca să vorbim 
deeît să ascultăm.

D. MATALA
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PROPUNERILE
Comitetului Executiv al C.C. alP.CR. cu privire 

la organizarea și structura Frontului Unității Socialiste, 
precum și ale consiliilor oamenilor muncii ai 

naționalităților conlocuitoare

Combinatul de cauciuc și produse petrochimice din orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej (Vedere parțială).

HERALDICA 
BISTRIȚEI

Prezentînd propunerile Co
mitetului Executiv al Comite
tului Central cu privire la or
ganizarea și structura Frontu
lui Unității Socialiste, precum 
și ale consiliilor oamenilor 
muncii ai naționalităților con
locuitoare, tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil a subliniat că în 
expunerea prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu au 
fost înfățișate pe larg trans
formările social-politice care 

itfac necesară crearea în țara 
noastră a unor noi forme or
ganizatorice pentru întărirea 
unității poporului, a frăției 
oamenilor muncii români și ai 
naționalităților conlocuitoare, 
a coeziunii societății noastre 
socialiste. Au fost subliniate, 
de asemenea, rolul și atribu
țiile ce vor reveni în orândui
rea noastră Frontului Unității 
Socialiste și consiliilor oame
nilor muncii aparținînd națio
nalităților conlocuitoare, con
tribuția pe care aceste orga
nisme sînt chemate să o aducă 
la înfăptuirea politicii de Ue- 
săvîrșire a construcției socia
liste, la înflorirea patriei noas
tre.

In legătură cu aceasta, to
varășul Paul Niculescu-Mizil a 
arătat că Frontul Unității So
cialiste va fi un organism po
litic permanent, cu caracter 
larg reprezentativ, din care se 
propune să facă parte i Parti
dul Gomunist Român, forța 
politică conducătoare a socie

tății noastre socialiste, și prin
cipalele organizații de masă, 
obștești și profesionale: Uniu
nea Generală a Sindicatelor, 
Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Produc
ție, Uniunea Tineretului Go
munist, Consiliul Național al 
Femeilor, Uniunea Scriitorilor, 
Uniunea Artiștilor Plastici, U- 
niunea Compozitorilor, Uniu
nea Ziariștilor. Uniunea Arhi- 
tecților. Asociația oamenilor 
de știință. Asociația oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale, Consiliul oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară din Republica Socia
listă România, Consiliu] oa
menilor muncii de naționali
tate germană din Republica 
Socialistă România, consiliile 
altor naționalități conlocuitoa
re în județele unde se vor crea 
aceste consilii. Uniunea Cen
trală a Cooperativelor Meșteșu
gărești, Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Consum, U- 
niunea Asociațiilor Studenților, 
Consiliul Național al Ingine
rilor și Tehnicienilor, Uniunea 
Societăților de Științe Medi
cale și Asociația Juriștilor.

S-a propus, de asemenea, 
următoarea structură organi
zatorică 1

Pe plan central se va con
stitui Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
ca organism permanent, care 
să cuprindă reprezentanți ai 
Partidului Gomunist Român, și

ai organizațiilor de masă și 
obștești.

Membrii Consiliului Națio
nal vor fi desemnați de orga
nele de conducere ale organi
zațiilor componente. Se pro
pune, de asemenea, ca din 
Consiliul Național să facă par
te unele personalități politice 
și culturale, precum și repre
zentanți ai cultelor din Ro
mânia.

Consiliu] Național va avea 
un Birou Executiv pentru în
drumarea muncii curente.

Consiliul Național se va reu
ni în ședințe plenare, de re
gulă de două ori pe an și ori 
de cite ori este nevoie, iar Bi
roul Executiv va avea o activi
tate permanentă, asigurînd 
continuitatea conducerii între 
plenarele Consiliului Național, 

întreaga activitate a Consi
liului Național și a Biroului 
Executiv se va desfășura pe 
bază obștească. Pentru rezol
varea problemelor legate de 
activitatea curentă a Biroului 
Executiv va funcționa un grup 
restrins de activiști salăriați. ‘ 

Frontul Unității Socialiste 
va avea consilii județene, mu
nicipale, orășenești și comu
nale. Ele vor fi constituite din 
reprezentanți desemnați de or
ganele de partid, de organiza
țiile de masă și obștești din 
județul sau localitatea respec
tivă.

In județele și localitățile în 
care trăiesc oameni ai muncii 
de alte naționalități, din aceste

consilii vor face parte repre
zentanții naționalităților con
locuitoare respective.

Consiliile locale vor avea 
birouri executive pentru în
drumarea activității curente.

Consiliile locale nu vor avea 
aparat salariat propriu, solu
ționarea problemelor curente 
fiind asigurată de activiști de 
partid și ai organizațiilor de 
masă desemnați în acest scop.

In continuare, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil a prezentat or
ganizarea și structura consi
liilor oamenilor muncii ai na
ționalităților conlocuitoare. 
Vorbi tonii a arătat că pentru 
a se asigura condiții mai bune 
participării active, multilatera
le și în mod organizat a oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară, germană și de alte 
naționalități la dezbaterea și 
înfăptuirea politicii partidului, 
la elaborarea și traducerea în 
viață a măsurilor privind dez
voltarea economiei, științei, 
culturii, a măsurilor de poli
tică externă, de perfecționare 
a activității sociale, se pro
pune crearea Consiliului oa
menilor muncii de naționali
tate maghiară din Republica 
Socialistă România, crearea 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană din 
Republica Socialistă România, 
ca organisme permanente, cu 
caracter reprezentativ. Ele vor 
face parte din Frontul Uni
tății Socialiste.

Aceste consilii vor avea se
diile în București. Membrii lor 
vor fi desemnați de către con
siliile județene ale oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară și germană. Gele două 
consilii vor avea cite un birou 
ales, care va asigura desfășu
rarea activității curente.

In județele unde există 
populație numeroasă de națio
nalitate maghiară sau de na
ționalitate germană se vor crea 
consilii Județene ale acestor 
naționalități. Membrii acestor 
consilii vor fi desemnați de 
către reprezentanții oamenilor 
muncii, maghiari sau germani 
din cuprinsul județului.

In Județele în care există 
populație mai numeroasă de 
alte naționalități conlocuitoare 
se vor crea, după aceleași cri
terii. consilii județene ale a- 
cestor naționalități. Se are în 
vedere, spre exemplu, popu
lația de naționalitate sîrbă.

Consiliile județene ale națio
nalităților conlocuitoare vor 
avea cîte un președinte, 2—3 
vicepreședinți și un secretar 
care vor lucra pe principiul 
muncii colective și pe baze 
obștești. Ele nu vor avea apa
rat salariat x

Pentru îndrumarea activită
ții de constituire a consiliilor 
locale și centrale ale oameni
lor muncii de naționalitate 
maghiară și germană și a ce
lorlalte de alte naționalități se 
preconizează înființarea a cite 
unei comisii de organizare.

Comitetul Executiv al Co
mitetului Gentral al Partidu
lui Gomunist Român propune 
— a arătat vorbitorul — ca 
înființarea Consiliului Națio
nal, a consiliilor județene, mu
nicipale, orășenești și comu
nale ale Frontului Unității So
cialiste, precum și a consiliilor 
naționalităților conlocuitoare, 
să aibă loc pînă la sfîrșitul 
lunii noiembrie, pentru ca în
treaga campanie electorală 
pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională să 
fie organizate, sub conduce
rea partidului, de către Fron
tul Unității Socialiste.

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil a arătat că constituirea 
Frontului Unității Socialiste, a 
consiliilor oamenilor muncii ai 
naționalităților conlocuitoare 
va reprezenta un eveniment 
important în viața politică a 
țării noastre, va contribui la 
întărirea continuă a unității 
moral-politice a poporului 
muncitor, a frăției între oame
nii muncii români și ai națio
nalităților conlocuitoare, a 
coeziunii națiunii noastre so
cialiste, va crea noi condiții 
participării active a maselor 
largi la dezbaterea și înfăptui
rea politicii interne și externe 
a Partidului Comunist Român, 
îndreptată spre desăvîrșirea 
construcției socialismului și 
propășirea patriei, spre trium
ful cauzei socialismului și 
păcii.

(Urmare din pag. I)

respondents centurii vechi 
manufacturiere — răspunde 
astăzi din fiecare zare a șra- 
șului, stabilind un echilibru de 
viață pus în relație cu aspi
rațiile firești ale oamenilor.

Dapă, parcurgind Piața cen
trală, ai impresia că pătrunzi 
străzile unui mare muzeu cu 
exponate medievale, așteptarea 
ta e compensată cu imaginea 
temeliilor unor construcții ju
dicios amplasate și integrate 
planului de sistematizare in
cluse și deduse din directive
le Congresului al IX-lea al 
partidului.

Ultima ștafetă care ia star
tul în istoria contemporană a 
orașului Bistrița sînt muncito
rii de la „Unirea'1 (marea co
operativă meșteșugărească cu o 
tradiție de-o vîrstă cu orașul), 
de la impunătoarea și moder
na fabrică de brînzeturi fer
mentate (ale cărei comenzi au 
satisfăcut cereri pînă pe ma
lul Tamisei). sînt muncitorii de 
la întreprinderea forestieră a 
orașului, de la cel mai mare 
siloz și depozit de fructe din 
țară, în plină construcție la o 
margine răsăriteană a urbei, si 
mai sînt și muncitorii de la 
Fabrica de hîrtie — Bistrița — 
cea mai veche din toată mat
ca Ardealului, așezată în Prun
dul Bîrgăului si care, anul a- 
cesta, sărbătorește 200 de ani 
de Ia fixarea morii și a roților 
ei de forfecare a pastei pen
tru hîrtie.

Ultima ștafetă sînt si stu
denții, care acumulează, în di
verse amfiteatre universitare 
din tară, energia necesară pu
nerii în mișcare a altor re
pere de construcție socialistă 
bistrițeană.

Două licee teoretice, două 
de specialitate, trei școli de 
cooperație, alte trei școli ge
nerale pregătesc un număr de 
peste 6 000 de elevi pentru 
schimbul de mîine. Am cunos
cut aici numeroși oameni care 
au adus un nou renume ora
șului lor. Bunăoară. Gubes Li- 
viu, profesor de biologie la 
Liceul nr. 1 din Bistrița, a 
realizat în curtea școlii una 
dintre cele mai originale gră

dini botanice, reușind să acli
matizeze, în condiții cu totul 
excepționale, exemplare de 
plante aduse din cine știe ce 
colțuri ale lumii. Interesant e 
faptul că el obține toate aces
tea în procesul de educare al 
elevilor săi, care-i sînt colabo
ratori la fel de pasionați. Am 
cunoscut oameni care răscolesc 
luni întregi arhivele atît de 
prețioase ale Transilvaniei, 
căutînd încă un document 
inedit, pe care să-1 includă lu
crărilor lor de istorie sau ar
heologie, solicitate de diverse 
reviste de specialitate.

Dacă în 1292 orașul dispu
nea deja de un spital orășe
nesc, iar în 1516 se înființa 
aici una dintre primele farma
cii ale Transilvaniei, astăzi 
Bistrița posedă un spital uni
ficat, înzestrat cu aparatura 
cea mai modernă.

★
Documentele spun că multe 

incendii au prefăcut în ruină 
o seamă de construcții bistri- 
tene de mare importantă pen
tru viața economică și socială 
a orașului și mai adaugă că, 
în anul 1857, cînd centrul ora
șului era o uriașă și înfrico
șătoare tortă nocturnă, clopo
tul mare al catedralei a mai 
putut să bată încă o dată mie
zul nopții, după care, cu ulti
mul lui semnal, a început în
cet să se topească.

Documentele contemporane 
spun că Bistrița va fi. nu pes
te multi ani, un oraș indus
trial, ale cărui sirene vor suna 
orele de „șarjă11, vor anunța o- 
rele demnității depline; iar 
clopotul cel mare al orașului 
va fi inima oamenilor care 
bate, ritmînd astfel etapele vii
toare ale consolidării visuri
lor lor în imaginea reală a u- 
nei cetăți industriale.

Iar ceea ce se topește la fo
cul unei astfel de arderi impe
rioase este imensa combustie 
internă, umană, revărsată pes
te stema veche a orașului. în 
care se distinge clar, adeve
rind credința, o potcoavă adu
cătoare de noroc — semn 
bun, certificat și proiecție a 
realizărilor bistrițene scrise în 
marea carte de construcție a 
tării — cincinalul.

Cuvântul tovarășului 

DUMITRU POPA
Expunerea prezentată de to

varășul Nicolae Ceaușescu. do
cument de o deosebită valoare 
teoretică și practică, constituie 
o strălucită analiză marxist- 
leninistă a evoluției structurii 
sociale și politice a societății 
noastre. Ea abordează și rezol
vă, pe temeiul unei profunde 
cunoașteri științifice, o proble
mă politică de însemnătate 
majoră pentru dezvoltarea in 
perspectivă a socialismului în 
România : unirea într-o moda
litate originală a tuturor orga
nizațiilor obștești ale țării, 
pornind de la premise obiec
tive, care integrează organic 
interesele fundamentale, nă
zuințele și aspirațiile cele mai 
înalte ale tuturor membrilor 
societății, ale întregului popor.

Implicațiile de ordin teore
tic ale acestei probleme sînt 
de natură să contribuie la îm
bogățirea tezaurului valorilor 
marxism-leninismului. Soluții
le pe care le preconizează 
partidul nostru, poartă girul 
experienței practice, al unor 
modalități concrete de adapta
re a formelor de conducere și 
organizare la cerințele specifi
ce, decurgînd din natura socie
tății noastre, din trăsăturile de
finitorii ale relațiilor economi
ce, sociale și umane noi pe care 
le-am instaurat, din particula
ritățile proprii Republicii So
cialiste România. l’e aceste co
ordonate se profilează caracte
rul profund creator, modul o- 
riginal de abordare și soluțio
nare a acestei complexe pro
bleme. In concepția de ansam
blu, în vastitatea și profunzi
mea analizei simțim cu toții, 
și de această dată, aportul per
sonal al secretarului general al 
Comitetului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In continuare, vorbitorul a 
subliniat că problematica ridi
cată în expunere are o impor
tanță deosebită pentru dezvol
tarea țării noastre, rezolvarea 
ei înscriindu-se în ansamblul 
prevederilor Congresului al 
IX-lea și ale Conferinței Na

ționale a partidului. Perfecțio
narea neîntreruptă a relațiilor 
economice și social-politice 
proprii orânduirii noastre con
stituie una din trăsăturile care 
marchează superioritatea so
cialismului în raport cu toate 
modalitățile de organizare so
cială care au existat în istorie. 
Are o deosebită importanță 
principială faptul că conducerea 
partidului nostru abordează 
perfecționarea societății nu nu
mai în planul forțelor de pro
ducție și al relațiilor de pro
ducție, ci și pe planul supra
structurii, al modalităților de 
organizare a conducerii politi
ce a vieții de stat Acest fapt 
capătă, după părerea mea. o 
mare însemnătate în cadrul 
actualității teoretice, ideologi
ce și politice, in contextul pro
blemelor care se pun astăzi 
practicii revoluționare, gir.dirii 
marxiste.

In fapt — a spus vorbitorul 
— unitatea socialistă a poporu
lui nostru există obiectiv; ea 
este expresia relațiilor de pro
ducție socialiste, a alianței din
tre clasa muncitoare și țărăni
me, a prieteniei frățești dintre 
oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, a marxism-le
ninismului ca fundament ideo
logic, al profilului spiritual al 
maselor. Poziția egală a tutu
ror membrilor societății față 
de mijloacele de producție, u- 
nitatea intereselor lor obiecti
ve fundamentale, se manifes
tă practic în unitatea de voin
ță și acțiune a întregului popor 
în iurul partidului. Prin în
ființarea Frontului Unității So
cialiste se creează cadrul po- 
litico-organizatoric pentru afir
marea plenară a valențelor 
multiple ale acestei unități. 
Frontul Unității Socialiste a 
poporului se înscrie, astfel, ca 
un moment nou în dezvoltarea 
suprastructurii societății noas
tre, ca un important pas înain
te în evoluția vieții politice a 
țării în direcția impusă de de
săvîrșirea construcției socia

lismului și trecerea treptată 
spre comunism.

întărirea democrației socia
liste, atragerea largă a mase
lor la adoptarea hotăririlor, 
stimularea participării lor ac
tive la soluționarea tuturor 
problemelor care privesc des
tinele țării, constituie răspun
sul profund umanist pe care 
îl dă partidul nostru cerințe
lor dezvoltării multilaterale a 
omului, afirmării ample a for
țelor sale creatoare în epoca 
noastră. Valoarea deosebită a 
măsurilor pe care Ie elaborăm 
constă în faptul că unitatea so
cialistă a poporului și crearea 
condițiilor pentru deplina ei 
afirmare In toate compartimen
tele construcției socialismului 
constituie o importantă forță 
motrice a progresului societă
ții noastre.

în continuare vorbitorul a 
subliniat că una din proble
mele esențiale pe care le im
pune atenției crearea Frontu
lui Unității Socialiste este 
aceea a locului și rolului par
tidului in ansamblul noului 
organism social-politic. In 
mod obiectiv, prin misiunea 
sa istorică, partidul nostru 
este organizatorul și condu
cătorul unității socialiste a po
porului.

Referindu-se Ia măsurile lu
ate pentru perfecționarea și 
lărgirea democrației socia
liste în țara noastră, tovară
șul Dumitru Popa a subliniat 
că acestea sînt expresia efor
turilor partidului nostru pen
tru promovarea principiului 
echității socialiste și a egalității 
între oameni, care corespun
de dezideratelor majore ale 
marxism-leninismului, idea
lurilor socialismului.

Vorbitorul a arătat că acest 
principiu de egalitate deplină 
în drepturi, socialismul îl 
afirmă și îl realizează și în 
relațiile dintre partide, dintre 
popoarele și țările care con
struiesc noua orînduire. Su
perioritatea socialismului se

exprimă și prin aceea că el 
creează, pentru prima cară in 
istoria omenirii, posibilitatea 
înfăptuirii unor relații noi 
între state, bazate pe princi
piul respectului față de suve
ranitatea națională a fiecărui 
popor, că în cadrul noului 
sistem apărut în lume — sis
temul socialist — popoarele 
au libertatea de a-și hotărî 
singure soarta, sînt egale în 
drepturi, libere și suverane 
să acționeze unite prin ace
eași ideologie, prin aceleași 
țeluri finale per.tru victoria 
socialismului în fiecare țară 
și în întreaga lume. De aceea 
apare strania și în discordan
ță cu învățătura marxist-’e- 
ninistă părerea că Intre inte
resele socialismului și princi
piul întăririi independenței și 
suveranității naționale a fie
cărui stat socialist ar exista 
nepotriviri și chiar relații an
tagoniste.

Popoarele — spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu In 
cuvintarea sa ținută recent la 
Iași — „văd și doresc să vadă 
In relațiile dintre țările socia
liste prototipul relațiilor de 
mîine, ale zilei cînd pe întreg 
pămîntul va triumfa socialis
mul, adică relații de deplină 
egalitate în drepturi, de res
pect al independenței și suve
ranității naționale, care să 
permită înflorirea deplină, 
liberă, a fiecărei națiuni de 
pe globul pămîntesc*.

Este evident că problema 
suveranității nu numai că nu 
încetează a se pune în orin- 
duirea socialistă, dar ea este 
parte integrantă a concepției 
socialiste cu privire la noile 
relații dintre state. întărirea 
suveranității naționale este 
un factor de bază al dezvol
tării și consolidării orînduirii 
socialiste în fiecare țară, al 
creșterii forței materiale și 
politice a întregului sistem 
socialist, al sporirii puterii de

atracție a ideilor socialismu
lui asupra tuturor țărilor. în
făptuirea consecventă a rela
țiilor de egalitate în drepturi, 
bazate pe respectul fată de 
suveranitate. în cadrul țărilor 
socialiste, este o puternică 
replică dati de noul sistem 
socialist politicii cercurilor 
imperialiste occidentale care 
atentează la dreptul inaliena
bil al popoarelor de a-și ho
tărî singure soarta, o replică 
dată practicilor Și relațiilor 
generate de imperialism.

In continuare, vorbitorul 
s-a referit la activitatea des
fășurată de organizația de 
partid a municipiului Bucu
rești pentru transpunerea In 
viață a politicii partidului. 
Organizația de partid a muni
cipiului București — a spus 
vorbitorul — în rindul căreia 
sînt cuprinși peste 172 000 de 
membri, care lucrează în toate 
domeniile activității materiale 
și spirituale, se afirmă tot 
mai mult ca un puternic fac
tor de mobilizare a tuturor 
oamenilor muncii în opera de 
înfăptuire a politicii partidu
lui.

In încheiere, vorbitorul a 
spus: Reflectînd procesul de 
omogenizare a societății pe 
temelia obiectivă a marilor 
mutații pe care socialismul 
le-a produs în viața economi
că, politică și socială, în situ
ația claselor și categoriilor 
sociale, Frontul Unității So
cialiste dă expresie într-o 
formă organizatorică nouă, ro
lului conducător al partidului 
în toate domeniile vieții so
ciale, asigurînd, in același 
timp, sporirea funcțiilor orga
nizațiilor de masă și obștești 
în organizarea participării 
maselor la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului 
de desăvîrșire a construcției 
socialismului în patria noas
tră.

Cuvântul tovarășului

MIRCEA ANGELESCU
Ară tind că plenara- Comite

tului Central al partidului dis
cută probleme de mare însem
nătate ale vieții noastre poli
tice și sociale, probleme de 
mare rezonanță in conștiința 
oamenilor muncii, a tineretului 
patriei noastre, vorbitorul a 
spus:

Congresul al IX-lea și Con
ferința Națională a partidului 
au formulat cerința ca, o dată 
cu dezvoltarea forțelor de pro
ducție, a relațiilor sociale, să 
se întreprindă o acțiune siste
matică de lărgire a democrației 
socialiste, de perfecționare a 
tuturor laturilor activității so
ciale. Aceasta și-a găsit reflec
tare consecventă in practica 
partidului de a stabili contac
te permanente cu poporul, de 
a se sfătui cu acesta, s-a con
cretizat în rolul sporit acor
dat organizațiilor obștești, în 
formele organizatorice create 
în sfera vieții economice și so
ciale, pentru aplicarea princi
piilor democrației socialiste.

Din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reiese lim
pede necesitatea creării unui 
cadru politic mai larg, în care, 
sub conducerea partidului, să 
se dezvolte o conlucrare acti
vă, permanentă a tuturor orga
nizațiilor obștești. Crearea 
Frontului Unității Socialiste dă 
expresie organizatorică alian
ței dintre clasa muncitoare și 
țărănime, unității socialiste a 
tuturor claselor și categoriilor 
sociale din patria noastră, în 
munca pentru edificarea socia
lismului în România.

In continuare vorbitorul a 
spus î Propunerea ca Uniunea 
Tineretului Comunist și Uniu
nea Asociațiilor Studenților din 
țara noastră să facă parte din 
Frontul Unității Socialiste este 
pentru noi o mare cinste; se 
relevă astfel încă o dată rolul 
politic și social important pe 
care sînt chemate să-1 joace or
ganizația revoluționară a tine
retului și organizația profesio
nală a studențimii din patria 
noastră. In acest fel tineretului

nostru, organizațiilor sale li se 
creează noi posibilități de a 
participa intens la activitatea 
economică și socială, la dezba
terea și adoptarea deciziilor, 
de a lua parte cu tot elanul 
la fluxul intens al vieții socie
tății noastre. Pentru noi acea
sta înseamnă o exercitare ple
nară a drepturilor cetățenești 
și în același timp o minunată 
școală de educație politică.

Pentru tineret, pentru U.T.C. 
și U.A.S.R., rolul partidului de 
conducător al întregii vieți a 
societății — pe care actuala 
etapă a societății socialiste îl 
consacră cu și mai multă pu
tere — este întruchipat în grija 
permanentă a partidului pen
tru tineret, sub toate aspectele, 
în preocuparea nemijlocită 
pentru canalizarea energiilor 
și entuziasmului tinerilor că
tre comandamentele supreme 
ale societății noastre, pentru 
sporirea neîncetată a contribu
ției întregii societăți la crește
rea și educarea tineretului.

Organizația noastră — a 
spus vorbitorul — își consa
cră și își va consacra în și mai 
mare măsură strădaniile pen
tru formarea și consolidarea 
conștiinței socialiste a tinere
tului, pentru înțelegerea apro
fundată a politicii partidului, 
spre a le forma tinerilor o ati
tudine militantă, activă, pen
tru înfăptuirea acestei politici; 
în acest sens desfășurăm o 
activitate sistematică, pentru 
întărirea prieteniei și frăției 
dintre tinerii români și de alte 
naționalități, în spiritul unită
ții ce caracterizează munca și 
viața părinților noștri, pentru 
dezvoltarea hotărîrii lor de

=-s==------- =!=

a-și închina toate forțele cau
zei propășirii prosperității pa
triei comune. Noi apreciem răs
punsul entuziast al sutelor de 
mii de tineri, care, la chema
rea U.T.C.-ului au participat, 
în ultima perioadă, la nume
roase acțiuni de muncă volun- 
tar-patriotică pe marile șantie
re ale tineretului, în agricultu
ră și Ia alte acțiuni de folos 
obștesc. Noi considerăm acea
sta ca o dovadă elocventă a 
atitudinii patriotice, civice, 
înaintate a tineretului nostru, 
un omagiu adus generațiilor 
astăzi vîrstnice, care în ulti
mii 20 de ani au creat aceste 
minunate tradiții ale organiza
ției noastre — și sîntem hotă- 
rîți să dezvoltăm substanțial 
aceste activități în viitor.

în continuare vorbitorul a 
spus : Participarea noastră în 
cadrul Frontului Unității So
cialiste ne cere să ne apropiem 
cu mai multă consecvență și 
competență de problemele re
ale ale tineretului, să activăm 
cu hotărîre pentru mobilizarea 
lui la înfăptuirea hotăririlor 
partidului. Prin crearea Fron
tului Unității Socialiste se a- 
sigură, după opinia noastră, 
condiții mai bune pentru o a- 
bordare și rezolvare superioară 
a problemelor tineretului, pen-, 
tru o și mai strînsă coordona
re și concentrare a eforturilor 
școlii și ale celorlalți factori so
ciali, sub conducerea partidu
lui, în vederea pregătirii și e- 
ducării tinerei generații.

• Investite cu noi și mari răs
punderi — a spus vorbitorul 
— Uniunea Tineretului Comu
nist, Uniunea Asociațiilor Stu
denților, asigură conducerea 
partidului că-și vor spori con
tribuția la educarea tinerei ge
nerații, la activizarea politică 
și socială a tineretului, că va 
constitui o verigă de bază a 
legăturii partidului cu masele 
largi de oameni ai muncii.
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Desen de MIHV VVLCĂNESCV

CONSTANȚA BUZEA

BASM
Aud din timp în timp venind pămint 
Peste pămîntul care isi ajunge 
Lui însuși, si femeile nâscînd 
Feți buni ca pîinea și ca mierea dulce.

O, țara, disperarea dintr-un deal 
Care se-nclină-n doua văi, mă doare I 
Simt jugul veșted, șeaua unui cal 
Icnind pe singe de viețuitoare, 
Amar, fierbinte, într-o înălțare 
De pleoape care n-au nimic mai sfînt 
Decît blîndețea timple-ngindunnd. 
Iarba pămînfului cosită tar 
Pe luna lunii august, la patrar.

Noaptea e un fior, singurctăț’ 
Se-apropie cu vocea lor de tcinâ. 
Pasări de pradă duc in visul lor 
Sperietori cu zdrentăroosâ haină.

Părere fie, fie adevărul 
Că sînt de muh pe cimpui pfa » rod. 
Fantoma care-r loncănește păru 
Ursul ce iese noaptea de sub pod.

NICULAE STOIAN

ISTORIE DE VEGHE
Istorie, tu lung jurnal de front 
Al unui neam vechi iubitor de pace 
Dar veșnic scrutător la orizont, 
La citi vrăjmași au năvălit încoace.

Cuvintele adesea nu-ți ajung , _ 
Și le preschimbi cu pietre de mormmte. 
Scrisoarea Neacșului din Cimpulung 
Chiar ea-i un strigat de loore-aminte

C-am fost, spre-a ne-apăra, predestinoți 
Să facem din acest pcmint cetate 
Cu fiecare culme din Carpet' 
Un turn in care oro veghe) bate ;

O oră-n care, ca și-acum, simțim 
Ființa patriei pino-n hotare 
Si ca un flux al mării unanim 
Un puls sîntem și-o singura suflare.

PONE STAN: „Portret*

Ziarul nostru concretizează în coloanele numărului de azi, 
o sugestie repetată adesea de către tinerii creatori în con
sultările inițiate de noi cu scopul de a ne apropia cît mai 
mult, prin inițiativele publicistice, de adevăratele preocupări 
ale celor cărora acestea le sînt destinate. Perspectivele pa
ginilor pe care le punem la dispoziția tinerilor creatori sînt 
multiple și, neîndoios, ele vor dobîndi o mai expresivă iden
titate pe măsură ce modalitățile de conlucrare cu organiza
țiile U.T.C. ale uniunilor de creație, cu scriitorii înșiși, se 
vor perfecționa.

Dorim ca, periodic, în cele două pagini oferite cu încre
dere poeților și prozatorilor, dramaturgilor și criticilor, artiș
tilor plastici și compozitorilor tineri, să realizăm veritabile 
„cărți de vizită" ale eforturilor creatoare ale acestora, să 
punem în evidență — desigur mereu mai substanțial și mai 
convingător — orientarea tinerilor creatori către problema
tica majoră a epocii contemporane, dorința lor ca printr-o 
diversitate de modalități artistice să răspundă nobilei misiuni 
de a deveni cronicari ai vremii generoase în care trăim, 
de-a fixa în granitul eternității realitățile zilelor noastre, cu 
spiritul lor dinamic, exigent, cu înclinația către durabilitate 
și profunzime a oamenilor, așa cum o atestă faptele lor, 
viața lor.

Dorim ca Zburătorul (așezăm acest nume la temelia iniția
tivei de azi, inspirați de semnificația culturală pe care o 
poartă, de caracterul său simbolic, consunînd plenar cu as
pirația către orizonturile înalte ale creației) să devină — prin 
exigența relațiilor redacționale cu tinerii creatori, prin cu
noașterea preocupărilor fundamentale de creație, prin aplica
rea cu consecvență a criteriilor valorice în aprecierea lucră
rilor artistice — o tribună de afirmare a ideilor și idealurilor 
majore ale epocii noastre.

lată de ce, acum, la începulul de drum ol caietelor noas
tre ne exprimăm încrederea că tinerii creatori ne vor sprijini 
în realizarea intențiilor noastre, propunînd spre publicare în 
aceste pagini, nu ultima lor lucrare, ci pe acelea socotite de ei 
înșiși reprezentative, demne a-i înfățișa cititorilor drept mesa
geri — pentru prezent și viitorime — ai ideilor și realităților 
anilor noștri socialiști, ai înălțătoarelor sentimente ale umani
tății.

Există, pentru aceasta, pentru asigurarea durabilității crea
ției, o condiție primordială care — adăugată necesității obli
gatorii a existenței unui autentic talent — determină rezo
nanțele cele mai profunde, permanențele indispensabile ale 
oricărei creații : subordonarea conștiinței artistice convingerii 
câ prin artă trebuie slujit în cel moi înalt grad poporul că
ruia creatorul îi aparține, aspirațiile acestui popor, cauza 
căreia acesta i s-a dedicat inft-an impresionant efort colectiv.

Există, pentru ocecs’c pentru asigurarea durabilității crea
ției artistice, pentru ir,‘egrarec sa în vastul efort creator 
în care se află angajat poporul român, o p atformâ ideologică 
marxist-leninistă, promovai cu dor.’o^e de partid, din pers
pectiva căreia orizonturile crea* e pot nărui la edevărata lor 
perspectivă.

REDACȚIA
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NICHITA STĂNESCU

DE DODĂ MD DE AM, 
pMm

— fragment —
Străbunii dorm 
apele curg 
luna răsare 
și apune

Pămint dt carne ești 
păramt de carne— 
Pentru Un om-o. cită lume !

Pămint afimind înapoi cu morții toi 
tu care-mi începi direct din spinare 
Pămint de came, de mii de ori 
sărată sub șei de sare

Pămînt de came, bun de mîncare 
pămint de oase stToluminind 
.o, ce mires violent 
ce sfintă duhoare 
de diamant au pietrele laie 
pămîntule de pămînt

Am să te-ngraș la rindul meu 
cu mine 
lâsîndv-ți door scheletul alb 
să-ți fie verighetă-n jurul nurilor, 
pămint de came 
pămintule de pămint

Și rimpu v snlgo ockw 
și-i lesă ca pe-o nodă 
cercind să prindo-ot: peste ol vederii.

Se-ntinde o btmdete 
încolăcind în su> 
cite o rază-o lumi imp*etritc.

De doua mii de ani acest pcmint 
din trupurile noastre foce porte

Noaptea. în ionul cei de griu 
cina fluier herghelia din prverdișuri 
sîntem de fața eu și iu 
și iu, și Iu 
viii și morții loolahă.

Un nod e-n via*ă. Restul 
fringhiei spinzură in jos 
O mie de strămoși ctirnă-ca 
de fiecare suflet.

DONE STAN: „VîrcolaciF

LEONID DIMOV

ANT IP S AL M
Fiindcă numai noi, cei ce știm taina, 
numai noi vom fi nefericiți

DOSTOIEVSKI

In liniștea cu streșini, ajunsă pîn-la os, 
S-a spus, în mahalale, că s-a ivit Hristos. 
Uitasem de psaltire, de slujbă, de răsplată, 
Eram cu demîncarea abia înfulecată 
Și-n după prînz, cînd somnul înfipse stăpînire, 
O, Doamne înviază, șoptit-am în neștire.

Au început rărunchii să nască madrigale 
Cu-n loc de tropi pădure cancerizînd în gale. 
S-au aplecat palete peste trotuare goale 

ILăsînd o simplă dungă de cer între cvartale.
Atunci venit-a seara cu rozuri în spinare 
Si-n unghiuri violete aprins-a felinare.

I___________________ _

I

I
I

ADRIAN PĂUNESCU

FIICA MEA

DOARME

R

Â

VERA LUNGU

AMINTIRILE
„La Biserica Bo?dar.a sau Catedrala 
Neamului din Râdâuți*.

Să păstră m socptele, 
morile revărsări ce ape 
timpane surde ele memoriei, 
amintirile...

Clopotele bot, clopotele bat 
aromă fierbinte 
în sînge-mi pătrunde 
bătaie lor, 
oră coboară, 
plec genunchiu-n închinare, 
dangăte nu vă opriți, 
povestiți-mi străbuna descciecare, 
nu vă opriți, 
inscripțiile astec mă asurzesc, 
coiful, ghioaga, spada, halebarda, 
heraldic însemn strămoșesc...
Oră coboară, 
acum mi-e totuna 
dacă voi cînta sau muri...
Bogdan întîiul, Bogdan al doilea, 
Bogdan al treilea, Lațcu, 
capete neplecate,
Mușafini întemeietori zimbri-mblînzesc, 
Clopotele bat, clopotele bat, 
asurzitoare morminte 
Biserică Bogdana adăpostești.

Să păstrăm șoaptele, 
marile revărsări de ape 
timpane surde ale memoriei, 
amintirile.

IUE CONSTANTIN

COLOANA

1
I
I 
I I

Era o lume caldă, închisă în de sine 
Anume Salvatorul s-o vază cît mai bine. 
Cu mici landouri albe pierdute prin ecouri 
Și-n zgomot de localuri, finaluri de tangouru 
Erau pescari aevea trăgînd din amintire 
Felii de păstrăvi roșii de pază la vintire, 
Și chiar naiadă dulce plonjînd să fie nada 
Țiparilor săgeată roind în Tiberiada.
O, Doamne miluiește sub degetele mari 
Armata de-ntuneric și fleoarțe în pîslari 
Mărșăluind spre tine, punînd mașini gigante 
Să bată drept în templul ce l-ai uimit infante. 
Va fi din nou o noapte cu sturzi și pelicani 
Zburînd iscariotic precum la Ghetsimani 
Dar nu va fi deasupra zîmbind ca altădată 
în palida livadă cu duhuri niciun tată.

PASKANDI GEZA

MI-AȘ SCRIE
Mi-aș scrie versurile toate 
cum plicurile-și poartă un poștaș : 
să nu știu ce cuprind, să nu mă doară 
rănită, poate-adînc, posteritatea.

I
I
I
I
I

I
J

’’’

I
-
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GRIGORE HAGIU

STELELE
n-am mai privit de multă vreme stelele 
ce frig ciudat adie-ocolo sus 
și uneori din noi 
căldura sufocantă o ridică 
foro-odîqire 
fără scop

în întuneric de ne-ar crește ochiul 
și-o stea în el să mai rămînâ 
pierdută 
nemișcată 
durerea ar putea s-o-mbrace 
într-un veșmînt mai diafan 
strălucitor pînă-n adînc 

să te privești cu-nfrigurare 
să-ți faci oglindă dintr-o stea 
cînd totul pe pămînt asudă 
fierbe și se-acrește 
osul se-nmoaie 
și răsuflarea păsările ne-o resping

pe capul nostru ceru-și joacă 
nevinovatele lui zaruri 
atît de grele 
de-ncifrate pentru noi 
sburînd frînturi de întîmplări 
neamintite 
săvîrșite în delir

numai somnul din care fugim 
și rămîne culcat 
cu fața-n sus 
nici nouă și nici morții 
în întregime-aparținînd 
privește stelele mereu 
nevăzătorul împăcat cu sine

ANA BLANDIANA

FRAGMENT
rupi din xor» o coloană. 
Anotwați do curcubeie 
ți priveKpe in goană.

Dar troc onii printre noi 
duci nd timpul în apoi.

Singe le-n împotrivire 
copleșit de timp răzbate, 
poartă vîr$tele-n neștire 
înclinîndu-le pe toate.

Ca pe-un plînset de frunzișe 
năruite dintr-odată, 
laso-ți pletele piezișe 
într-un umăr să mă bată.

î

Nu pot trăi fără o dragoste mare, nu pot 
Exista fără încredere nemărginită, 
Planetele s-ar împletici pe orbită 
Fără incredere-n soare, rostogolindu-se-n bot. 
Tragica beznă de graniță, cea dintre sori, 
S-ar popula atunci derutant cu planete 
Negre, căci n-ar mai avea să reflecte 
Lumina duhnind a cadavre de foste culori. 
Dezorientate ar delira căutînd 
Alte sisteme solare în care să creadă, 
Ar alerga la toți sorii și la toate stelele pe rînd, 
Și s-ar ciocni între ele-alergînd 
în acea de sfîrșit cavalcadă, 
Sau ar începe să cadă fără sfîrșit. 
lată-mă sînt asemeni planetelor. 
Eu trăiam un joc fără sens, fără pereche. 
Se numea, mi se pare, telefon fără fir. 
Ne așezam într-o ordine strictă în șir 
Și primul spunea celui de-alături un cuvin! la ureche. 
Cuvîntul trebuia transmis mai departe cît mai încet 
Toți trebuiau să-l șoptească și ultimul doar să îl strige. 
Dar șirul era nesfîrșit, inutilul secret 
Atîrna adevărului, perfid, catalige.
Toți trebuiau să-l șoptească și unii nu-l auzeau 
Dar trebuiau să transmită ceva și înlocuiau 
Cuvîntul perfect cu un altul bolborosit mai neclar. 
Mereu eram ultima, ca-ntr-un coșmar. 
Cuvintele ajungeau la mine greșite, 
Totuși eu trebuia să ie țip.
îmi simțeam gura ca o clepsidră 
Care transformă timpu-n nisip.

1964
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fantastic, sublunar, spre care 
se îndreaptă toate ramurile 
arborelui genealogic al cul
turii noastre artistice.

Poetul de o seninătate 
marmoreană dominînd ori
zontul valurilor mișcătoare 
sau luminat de fulgerele 
focului primordial din care 
s-au născut lumile ră
nite de somnul eternității, 
a fost un poet tînăr cu o- 
pera încheiată la numai

Destinul lui Eminescu este 
destinul unei întregi lite
raturi cu structura modifi
cată în funcție de liniile de 
forță ale acestui magnet a- 
totputernic în jurul căruia 
se rotesc nu numai cons
trucțiile lirice de mai tîrziu, 
ci și acelea care l-au pre
cedat în timp, anunțîndu-i 
apariția miraculoasă. Spun 
acest lucru în sensul că 
ceea ce era încă virtual 
pînă la el își 
găsește în ope
ra lui o reali
tate estetică de
finitivă, dar ni
mic din ceea ce 
s-a făcut ulteri
or în poezia ro
mână nu-i este 
străin acestui 
creator absolut. 
Faptul, straniu
la prima vedere, se explică 
prin aceea că Eminescu a 
fost cel dintîi mare poet al 
nostru care a avut curajul 
să asculte melancolia solitu
dinii originare a universului 
și totodată forța de a se e- 
libera de această solitudine 
prin elanul demiurgic impri
mat în alchimia verbului. 
Așadar, el este nu numai 
gînditorul profund al situa
ției poetului în lume, ci și 
fondatorul limbajului liric 
românesc, el a fixat atît 
gesturile fundamentale ale 
poetului, cît și imaginile 
secunde ale acestor gesturi 
șl care se transformă în 
ființa autonomă a poeziei. 
Aceste date fi conferă rolul 
inegalabil de creator al sen- 
ilbilitățil naționale, trunchi

33 de ani. Tulburătoare 
în creația sa este prezența 
morții nu ca o spaimă de 
extincție proprie, de prăbu
șire în neant, ci ca suprema 
justificare a unei vitalități 
lirice fascinante în ceea ce 
în conștiința comună pare 
tragic, ia aici chipul sera
fic al melancoliei. Această 
melancolie evidentă în mu
zica eminesciană, spontană 
și întoarsă către originile 
abisale care-i stăpînesc fi
ința („De plînge Demurgos 
doar el aude plînsu-și“) 
poate fi regăsită în cea mai 
înaltă expresie a geniului 
popular „Miorița* — însuși 
autorul „Luceafărului" măr
turisind : „Dumnezeul ge
niului m-a sorbit din popor 
cum soarbe soarele un nour 
de aur din marea de amar*.

Ceea ce este demonic 
și terifiant în sine cu
cerește o liniște paradi- 
siacă, fără exacerbări mis
tice, liniște proprie și vizio- 
narismului folcloric, spiri
tualității generale a poporu
lui nostru. Cu alte cuvinte 
Eminescu este prelungirea 
cultă, exponențială a unei 
sensibilități preexistente atît 
de puternice încît aceasta, 
pentru a-și releva întreaga 

măsură, a tre
buit să-și a- 
leagă forma in
finită a geniu
lui.

Iată cîteva 
dintre motivele 
pentru care 
spuneam încă 
de la începutul 
acestei însem
nări că destinul

lui Eminescu a determi
nat într-un grad înalt 
destinul literaturii româ
ne. El rămîne un ade
vărat criteriu în perspec
tiva căruia sînt judecați 
atît poeții care l-au prece
dat,~ cît și cei care au venit 
după el, îmbogățind și di- 
versificînd limbajul liric al 
poporului nostru. Un crite
riu al desăvîrșirii inegala
bile pe care o respiră cu 
atîta voluptate opera sa și, 
totodată, al dăruirii de
zinteresate unui ideal ca
re nu era în primul 
rînd al său, ci al tu
turor. Și, mai ales, poeții 
care încă mai sîntem tineri 
ne aducem aminte că Emi
nescu a plecat atît de tînăr 
dintre noi...

DAN LAURENȚIU

Genialul poet-filozof Lu
cian Blaga, acum la mai 
bine de 70 de ani 'de cînd 
„mumele" i-au îngăduit să a- 
pară-n lumină începe să fie 
pentru noi ceea ce de fapt 
era, dar fără ca tînăra ge
nerație să fi bănuit. Edita
rea, în ultima vreme, a 
cîtorva din operele sale fa
cilitează contactul cititori
lor însetați, cu gînduri bă- 
trîne, dar eterne.

Ce caracterizează opera 
de o viață a lui Blaga ?

Un gind neobosit de 
CREAȚIE — virtute care 
îndulcește oare
cum condiția 
noastră uma
nă și ne dă. vai. 
jie și numa 
pentru momen
te rare, orgoliu', 
că esența din
care sîntem plămădiți 
este comparabilă cu a- 
ceea care la început a tras 
linii de adunare pe cer și a 
pus osii permanente în go
luri ca haosul să fie preocu
pat. O relevare perpetuă de 
mistere puternic îngropată 
în albia celeilalte griji fun
damentale — de potențare 
a misterelor. O bătrînă, și 
de la popor, înțelepciune 
de PATRIE — de loc sin
gular permanent sub stele
le noastre. Condiția indivi
duală a insului pierdut in 
fără — sfîrșirea — materiei 
și în imperiul spiritului

care o străbate mindru și 
rece. Lauda germinației u- 
niversale. Cunoașterea și 
permanențele ei mai ales 
prin faptele de cultură atît 
de caracteristice numai și 
numai omului.

Enumerarea de mai sus 
nu reușește nici pe departe 
să fie exhaustivă în ceea 
ce privește opera grandioa
să a lui Blaga.

O idee ne preocupă acum. 
De unde potența adînc pa
triotică a poeziei atît de li
rice blagiene ? Poetul în

magogia altor producții. 
Toți trei și-au dat seama 
că pentru a fi într-adevăr 
național trebuia să cauți 
obîrșiile.

Blaga dezgroapă un timp 
închis ca pe o fîntînă con- 
tinental-subterană în ZA- 
MOLXE ; din grija de a se 
păstra intacte datele spiri
tuale ale poporului proiec
tează satul românesc într-o 
epocă în care vremea parcă 
a uitat să curgă și toate se 
întîmplă ca la-nceputul 

lumii. Poetului 
îi plăcea să 
creadă că acele 
popoare care 
mai au puterea 
de a face mi
turi sînt demne 
de mărețe acte

culturale și sănătoase spi
ritualicește. Creatorii fiecă
rui popor sînt cei care pro
pun mituri, iar națiunile 
sfințesc și duc mai departe 
acele mituri.

Cugetătorul Blaga. cel 
□reocupat și trăind atît de 
singular în lumea concep
tuală, caută neîncetat cu
vin tul concret, reveneala și 
sunetul neobosit al graiului 
întrupînd astfel viziuni că
rora poate și datorită senti
mentului acut pentru con
cret, patriotismul le este 
intrinsec.

GHEORGHE PITL’Ț

Ce realitate deține scri
sul arghezian ? Unde găsim 
filonul de metal prețios în 
această geologie încremeni
tă intre formele baroce sau 
dincolo de aluviunile ur
mașilor săi ? Convinși de 
marele destin al poeziei ar
gheziene am încercat O pă
trundere în zona ei esen
țială. Călinescu remarcase 
vitalitatea uriașă, imaginea 
germinațiilor în zonele joa
se și aspirația nepotolită 
către spiritualitate. Din 
punctul nostru de vedere, 
considerăm că poezia ar-

cea din Blesteme, de pildă, 
presimte spiritul și trăiește 
nostalgia „nunților nece
sare". Terminologia de mai 
sus nu trebuie să ne înșele. 
Ea marchează, dacă mai 
era necesar, unitatea de 
structură ideatică a trei
mari poeți dintre cele două 
războaie: Arghezi. Bla
ga, Barbu. Dincolo de 
modalitățile expresive, ra
dical deosebite, dincolo
de adversitățile persona
le. cei trei se înrudesc
miraculos, în cultul acestei
realități stranii: Poezia,

gheziană reprezintă cel mai 
mare elogiu adus faptului 
artistic în funcția sa de in
strument inițiatic.

Arta există în poezia lui 
Arghezi ca icoană. Imagis
tica de acest tip fusese ana
lizată de Tudor Vianu. Im
portant de gîndit devine 
insă temeiul imaginii. Ne 
amintim de Caligula. In 
strofa a treia există un 
vers semnificativ. Icoana 
revelează un mister esen
țial, fiind o cale de acces 
către principiile constituti
ve ale lumii. Cultul ei, ci
tește al artei, prilejuiește 
starea specială de grație în 
care umanitatea damnată,

principiu care transcende. 
Mister revelant, ca in gîn- 
direa lui Blaga. Din nou, 
în poezia lor apare ca rea
litate fundamentală : nunta. 
Psalmul tfe taină al lui Ar
ghezi nu este decît o cîntare 
a nunții ca mister adînc. 
întâlnire de elemente din 
care se naște lumea. Spec
tacol contemplat de poet în 
cadrele minunate ale poezi
ei, printre stelele de dia
mant evocate d? Arghezi 
în Caligula. Lumina care 
se naște din reflexul lor 
este lumina adevărată a 
marelui poet.

AUREL DRAGOȘ 
MUNTEANU

Ideea că matematica a 
putut participa la crearea 
unei poetici, fascinează 
cum fascinează în liceu 
pe colegii de clasă pre
miantul la geometrie și al
gebră, as la concursuri in- 
terșcolare și dezlegător pre
coce de enigme care aparțin 
îndeobște profesioniștilor. 
Ceva din spaima sau cel pu
țin din antipatia pentru o- 
biectul cel mai dificil al șco
lii trece sub alte forme în 
maturitatea lectorului, și de- 
obicei alimentează admira
ția pentru creatorii care au 
reușit sau au încercat să-și 
sistematizeze țîșnirea spon
tană conform unui principiu 
exact. Astfel, oricine ar fi 
cel care-1 citește sau anali
zează pe Ion Barbu, filolog 
sau inginer, critic literar sau 
profan, el se simte obligat 
să menționeze sau să reia și 
să ducă mai departe acea o- 
perație de extracție a rădă
cinii patrate care a fost pî
nă acum, de fapt, modul de 
a face exegeze poeziei bar
biene.

Personal, neavînd nici o 
calificare și nici o năzuință 
de a-1 percepe matematic pe 
Ion Barbu, și nefiind în sta
re să mă bucur de un poet 
numai lăsîndu-mă mîngîiat 
de adierea „talentului" său 
am parcurs și eu, cu un 
anume sentiment de obli
gație, explicațiile initiation 
barbiene, am dedus, am a- 
flat. am făcut un efort și am 
ținut minte, am reușit să a- 
șez într-un sertar „adevărul" 
despre poetul Ion Barbu, 
pînă cînd, după mai multe 
lecturi care începeau să mă 
dispereze și să mă îndepăr
teze de idol, m-am pomenit 
deodată față în față cu omul

suși, comparînd opera lui 
Coșbuc cu cea a lui Emi
nescu ajunge la concluzia 
că patriotismul bardului 
ardelean, deși adevărat, îți 
dă un sentiment de supra
față, pe cînd cel din poezia 
eminesciană este unul de 
esență, de origine.

Pe linia lui Eminescu 
privind patriotismul nu au 
mers decît Octavian Goga 
(.poetul pătimirii noastre") 
și Blaga. Vrem să spunem 
că poezia patriotică la a- 
ceste glasuri ale neamului 
nu îngăduie retorica și de

autentic așa cum l-am pu
tut eu înțelege, cu poetul 
pur fonetic.

Să mi se ierte faptul că nu 
pot conviețui cu un portret 
mai inteligent al lui Ion 
Barbu. Acesta la care mă 
gîndesc și la care am impre
sia că se gîndește prea pu
tină lume o dată cu mine, e 
dacă nu un portret inteli
gent cel puțin unul net ar
tistic. Dînd la o parte ale
goria matematică reală, gă
sim un autor deloc glacial, 
dimpotrivă, (cel puțin așa 
mi se pare mie), la fel de 
sentimental, de patetic și de 
stîngaci omenesc ca oricare 
altul. Sub aceste straturi, 
înlăturate și ele, rămîne 
textul. Rămîn sunetele.

chipuită a efectului fonetic 
(melancolic, voluptos, sec, 
cinic, candid, insinuant, se
rafic, diabolic, și așa mai 
departe, e ușor să lungim 
lista), efect fonetic singur 
capabil de sugestii și evo
cări. absențe și prezențe, 
precizii și vaguri, e o per
formanță poetică poate prea 
puțin studiată încă, pentru 
că ar necesita toate compli
catele aparate moderne și o 
viziune de tehnician al su
netului. Cred că am putea 
spune că poezia lui Barbu e 
într-un fel o fenomenologie 
fonetică, o filozofie ad usum 
auriculae.

Ce e mai bizar însă se în
tîmplă abia după această 
beție pură și înălțătoare.

Tn general, In antinomia 
Barbu — Arghezi, primul a 
fost descris ca artistul ideii 
iar al doilea ea artistul lim
bii. Personal, nu mi se pare 
Arghezi un poet al limbii, 
ci un mare epic în versuri, 
în opera căruia limbajul are 
o funcție sentimentală sau 
ironică. Limba folosită la va
loarea ei strictă îi e carac
teristică lui Barbu. O savan
tă construcție de vocale și 
consoane, de explozii și pau
ze.' de ascuțit și mat, de to
pit și spart, de scufundat și 
smuls, o lume de sunet ordo
nat, o științifică junglă de 
fiare ale auzului, iată poezia 
lui Barbu. Pluralitatea neîn-

după această beție cu sunet. 
Citesc versuri de Ion Barbu 
cînd și cînd, uneori în clipe 
de nervozitate, și forța lor 
tranchilizantă e surprinză
toare atunci. Cum nu mă mai 
opresc la sens, bun cîștigat 
și uitat, alunec prin stratu
rile muzicale într-un fel de 
somn al gîndului. lăsînd cu
vintele în urmă, cîte o dată 
întorcînd cu regret capul 
peste umăr după cîte unul 
mai frumos, ca după o ima
gine mai subțire și mai ideal 
feminină. Apoi, nu știu cum. 
urechea surzește. Mă desco
păr plutind pe un lac de li
niște. O liniște curată ca un 
timp geologic, o ceață de tă

cere, întunecînd malurile în
depărtate ale lacului. Toate 
atunci parcă se suspendă, și 
eu însumi, și condus de spi
ritul poetului planez în mine 
însumi, scăldat în dulceața 
tăcerii, luminat de tăcere, a- 
țipit de tăcere. Corul poeme
lor se exprimă prin absența 
lui, așa, cum fac uneori vor
bele pe care le reținem în 
ultima clipă, ca să le răsu
năm mai tare în propria lor 
așteptare.

O tăcere de început și de 
sfîrșit și de mijloc, aceasta 
e de fapt poezia lui Barbu, 
într-o astfel de tăcere nu
mai Eminescu își mai îngro
pa iubitorii uneori. O curge
re fără sens și direcție, din 
nu știu unde spre nu știu 
unde, o pace. O asemenea 
senzație, o asemenea dispozi
ție, o asemenea conștiin
ță. cel mai mare triumf 
pe care îl poate avea un ar
tist asupra contemplatorilor 
săi, ne dă Ion Barbu după 
repetate lecturi, după învă
țarea pe dinafară, după o 
familiarizare care permite 
însăși existenta în arta maes
trului. Numai patimile mari 
ale cititului în cărți rare pot 
răsplăti atît de mult. Despre 
tăcerea lui Ion Barbu, des
pre tăcerea pe care o pro
voacă el în noi, despre li
niștea care învăluie și înfră
țește scriitorul cu cel pen
tru care a scris, nu s-a vor
bit încă. Poate pentru că 
nici nu se poate vorbi. Ca o 
umbră de omagiu, tac și eu 
în această clipă.

PETRU POPESCU

GH. TOMOZEI

TIMP NEPERECHE
Ploaia muscă dintr-un măr de lemn, 
stau lipit de geamul de departe, 
unde, noaptea, un nisip nedemn 
cupele clepsidrei le desparte

Turlele de pe orașe cad 
și în miezul lucrurilor plouă, 
peste sîngeie decapitat 
apa se azvîrle, spartă-n două.

Te mai mîngîi numai cu un braț, 
numai doi pereți odaia are, 

veșnic singuri, neîmbrațișați.
umbra doar, perechea noastră pare...

în pădurea doar cu un copac 
cu un singur ochi te caut, poate. 
Moartea ne ia vamă pentr-un veac 
și trăim din timp, o jumătate...

A. I. ZĂINESCU

DACII
Bărbați să fim, să ne iubim femeile ! — 
Și liniște să n-avem, sacră, printre zei. 
Insă tu, Buierebista, dă-ne voie să-ți mîngîiem 
Barba ca pe o rădăcină-n văzduh,să înveți 
Cum le-astimpâra gura nesățioșilor viermi 
Dulce pămîntul și iarba trage în șa călăreți

Și e ceațâ-nvoiești Deceneu a ne-ntoarce 
Pînă-n vulturi în sus fața suptă pe cer
Și pe struguri tîrîș pieptu-asemenea unei 
Cripte-ngropatii tăi moși să se trezească bînd 
Căci li-e unghia ruptă, sticlesc ca și văile lunii 
Pumnii lor, lamură sînt de trei coti în pămînt

Si e seară, citești tot în zodii, Zamolxe. 
Stai ca pe o turlă zidit pînă-n singe, în noi. 
Dă-ne voie încet să-ți mîngîiem însă cugetul 
Pune să-fi are în tălpi, grîu să-ți semene-n mîini 
Cînd îți ridici fruntea rotund să se vadă și sufletul 
Și să troznească de foc roți uriașe în pîini

Căci se aude un pod, scade-n umeri o punte 
Svîrle-n Danubiu un scut și pe arme cresc gropi 
Dă-ne voie încet să-ți mîngîiem însă ochii
Și mai ales capul, cinstești— Decebal — cu otrăvi 
Plînsul în munți ca o amforă a mamei Dochii 
Tremură sfînt, mioare nasc îacrimile-n slăvi.

DONE STAN : ,Zmeul?

In ciuda aparițiilor foarte nu
meroase de nume noi în poezie, 
o anumită stratificare și diferen
țiere între poeți se face obser
vată cu destulă ușurință. Apar 
platforme comune, modalități 
care, asemănindu-se în punctele 
de vedere generale, teoretice, se 
mulează pe profilul particular al 
fiecărui poet în parte, definin- 
du-i gradul de originalitate, ele
mentul specific, propriu numai 
unei singure personalități. Aș 
îndrăzni să spun chiar, gindin- 
du-mă la cei mai buni poeți ti
neri, că în afara valorii, desigur 
evidentă, și dincolo de noutatea 
expresiei, alta, mai proaspătă la 
fiecare, un țel comun îi animă 
pe toți. El se referă în princi
pal, după înțelegerea și prelua
rea aprofundată a marei poezii 
dintre cele două războaie, la 
deschiderea unei viziuni mai 
largi în poezie, la îmbunătățirea 
ei conformă spiritualității omului 
modern. O nobilă ambiție, cu 
mari șanse de izbîndă, dacă a- 
vem în vedere evoluția poeziei 
pe întregul ei traiect, așa cum se 
prezintă ea la modul real dar și 
cum tinde să devină, cum își 
propune neîncetat să evolueze.

Aș distinge, în limita celor 
spuse mai sus, tendințele poetice 
mai generale, așa cum îmi apar 
ele mie, fără pretenții de foarte 
riguroasă sistematizare. O nu
meroasă pleiadă de poeți tineri, 
dotați cu un acut simț al exis
tenței, își reclamă sorgintea, ră
dăcina în ceea ce aș numi o artă 
gravitațională. Cuvintele, obiec

tele, sentimentele, capătă la ei o 
extraordinară, o fascinantă mate
rialitate, se definește fenomenul 
prin înseși limitele lui, și senza
ția este de lume care se naște 
in fiecare clipă, apăsătoare, dra
matică. In acest spațiu dens, a- 
glomerat pînă la refuz, fulgere
le își fac simțită prezența fără 
să se declanșeze, atimă deasu-

supla, guvernată de imaginea re
velatoare. Posibilitatea alegerii se 
transformă în libertate suverană. 
Visul, prin multitudinea apa
rențelor sale, este practic infinit, 
proiectarea, selectarea lui în poe
zie, după criteriul spontaneității, 
absolcindu-l pe artist de ceea ce 
este dat, corporal, unic pentru 
totdeauna. Un obiect, oricît de

PRO DOMO

MODAUTĂ TI 
POETICE
GRIGORE

pra capetelor într-o perpetuă aș
teptare, efectul fiind puternica 
emoție în fața necunoscutului pe 
cale de devenire.

O altă tendință, cîștigînd tot 
mai mulți adepți, încearcă să-și 
apropie visul, înțelegînd prin el 
o alternativă mai completă a rea
lității. Un vis lucid care ilumi
nează fața a doua a lumii, du
blura ei posibilă, purificată, în- 
tr-o desfășurare mai liberă, mai

HAGIU
particular, este o temă fixă, va
riațiile, pînă la urmă, oricît de 
numeroase. își închid cercul, îl 
epuizează. Visul este sensibil di
ferit, mereu altul, și a-l stăpîni 
înseamnă a te schimba tu însuți 
necontenit.

In sfîrșit, o ultimă aripă a poe
ziei, care nu ignoră cele două 
poziții amintite, dar și le asumă 
în punctele lor de confluență, se 
străduiește să creeze o imagine

totalitară, bizuindu-se pe puterea 
de abstractizare a poeziei, eco* 
luind pe marginea subțire dintre 
existență $i non-existențâ. Ea 
neagă materia împrumutîndu-i 
atributele, operează în zona pa- 
radisiacului tragic, iși face din 
elementele lui propria inferiori
tate, se gîndește pe sine cu cit 
mai puțină și concentrată sub
stanță. Angoasa contingentului, 
eliberarea onirică sînt parcurse 
drept stadii ajutătoare, ele sînt 
folosite și nu interpretate, axio
me de bază în corelații neaș
teptate. Stă în ambiția acestei 
tendințe încercarea de a trans
forma poezia într-un nou organ 
inefabil al omului, apt să con
vorbească mai deplin cu univer
sul.

N-aș vrea să reiasă, din cele 
ce am spus pînă acum, priorita
tea valorică a uneia sau alteia 
dintre modalități. Ele constituie, 
luate în bloc, un reper al noii 
literaturi de poezie. Rămîne de 
văzut în ce măsură fiecare poet 
va ști să-și reprezinte cu succes 
metoda pe care și-a ales-o, sau 
chiar o va depăși. Posibile sînt, 
de asemenea, și imixtiunile. Mai 
este și neprevăzutul. Oricum, ci
titorul evoluat și el prin însăși 
această ridicare a poeziei la zone 
mai înalte, va ști să aleagă, va 
avea de unde să aleagă, rafinin- 
du-și necontenit gustul, transfor- 
mîndu-se dintr-un receptor fic
tiv de literatură într-unul real.

GH. ISTRATE

STĂRUITOR...
Mi-e greu să trec nevinovat prin ani, 
M-adăpostesc de gîndul care iartă, 
Mâ-nădușește lipsa de dușmani 
Cînd stînga și cu dreapta mi se ceartă.

Stăruitor cer praguri și zăvor, 
Să-mi trec prin dește cuie și osîndă, 
M-aud cozînd și refuzînd să mor 
De mine însumi stau mereu la pîndă.

Re-ncepe ziua deschizîndu-și iar 
Lumina divulgîndu-mi brusc ființa 
Cînd umbra-mi scade oarbă din orar 
Pe urma ei îmi crește-n loc căința.

O ceată de prigoană și de tulburi 
îmi tropotă prin somn și prin cuvînt. 
Cel care-mi code ne-nzăuar în gînduri 
îl înarmez cu propriul meu gînd.

Astfel refac și mă refac atent 
Recucerit, necucerit vreodată —
Să-și treacă timpul marele curent 
Prin tinerețea mea iluminată.
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0 întrebare pentru unele i.as. din trustul zonal brașov

DACA TOT TIMPUL A PLOUAT, 
VECINI DUMNEAVOASTRĂ CUM

ABC
BREVIARUL• BACAU

AU PUTUT SA RECOLTEZE?
•LA 560 DE ANI

Ședința operativă s-a înche
iat. Cele 29 întreprinderi din 
cadrul Trustului zonal Brașov 
ale căror terenuri agricole se 
întind de la Aiud și Sebeș pînă 
la Miercurea Ciuc și Brașov 
au raportat ultima situație a re
coltărilor și însămînțărilor. Di
rectorul trustului, tov. inginer 
Traian Corduban, de abia întors 
de pe teren o privește nemul
țumit. Motivele sînt intr-adevăr 
foarte serioase. Din suprafața 
totală cu cartofi de 6804 hec
tare s-au recoltat numai 4 800 
ha. Mult rămase în urmă sînt 
întreprinderile agricole de stat 
din Făgăraș (220 ha. recoltate 
din 450) Prejmer (700 ha din 
1050) Lăzarea (150 ha din 300) 
Ruja (140 ha din 325) Mediaș 
(150 din 300 hectare) etc. Ce- 
rîndu-le cuvenita explicație 
pentru această întîrziere, direc
torii întreprinderilor respective 
găsesc un singur răspuns : 
„Ploaia, ploaia tovarășe. A 
plouat tot timpul, n-am avut 
încotro".

— Cînd au început ploile ?
— în primele - zile ale lui oc

tombrie, spune tov. inginer Ion 
Toma, directorul l.A.S. Prej
mer, și au ținut într-una.

Că au ținut într-una nu este 
adevărat. Au fost „ferestre1, 
destul de mari care „deschise 
la maximum ar fi permis un 
avans considerabil la scoaterea 
și transportul cartofilor 
zuri. Pe de altă parte 
reținut faptul că deși 
cînd au început ploile 
tul cartofilor de vară 
să fie încheiat, această 
se prelungește în continuare. 
La l.A.S. Prejmer mai sînt de 
recoltat aproape 100 de hectare, 
la Feldioara 50, la Șura Mică 
50,’ la Lăzarea 30, în total pe 
trust peste 300 hectare. Așadar, 
nu atît timpul neprielnic a îm
piedicat scoaterea cartofilor, 
cel puțin a celor de vară, cît 
proasta distribuire a forțelor 
de muncă, lipsa de. răspundere 
în organizarea activității zil
nice în cîmp. Demonstrează 
acest lucru diferențele rezulta
telor în campanie dintre unele 
întreprinderi vecine cu aceleași 
condiții și influențate în aceeași 
măsură de starea vremii. La 
l.A.S. Codlea, de pildă, cartofii 
au fost strînși aproape în între
gime de pe cele 660 hectare. în 
timp ce l.A.S. Prejmer. nu a 
efectuat această lucrate decît 
în proporție de 50 la sută. Dacă 
astfel se prezintă situația la 
recoltarea cartofilor, cultură cu 
mare pondere în zona aceasta, 
cea privitoare la strîngerea po
rumbului arată o și mai mare 
rămînere în urmă. Din 7836 
hectare nu s-au recoltat decît 
1200 hectare. In multe l.A.S. 
ca cele din Jidvei, Apoldul de 
Sus și Homorod, lucrătorii nici 
nu au intrat încă în lanuri

sau se află la recoltarea prime
lor hectare. Din păcate, la unii 
directori de l.A.S. și șefi de 
ferme își face loc concepția 
păgubitoare după care porum
bul ar putea fi recoltat și pe 
zăpadă, adică aceeași atitudine 
care a determinat amînarea 
scoaterii cartofilor de vară în 
perioada optimă.

— Intîrzierea recoltărilor nu 
provoacă pierderi trustului ? — 
l-am întrebat pe tov. Ovidiu 
Milea, economist șef al trustu
lui zonal Brașov.

— Nicidecum, spune el. Atît

trustului, însămîn- 
grîu au fost sistate 

perioada optimă s-a 
înțelegere cu depar- 
suprafețele rămase

directorul 
țările de 
deoarece 
scurs. In 
tamentul, 
neinsămînțate în toamna aceas
ta vor fi destinate în primăvară 
culturilor de porumb, fasole și 
soia, iar sămînța de grîu dis
ponibilă la trustul zonal Bra
șov, va fi trimisă în aceste zile 
în sudul tării unde însămință- 
rile mai pot încă continua.

Printre unitățile cu cele mai 
slabe rezultate la însămînțarea 
griului pe primul loc se situea-

IN CAMPANIA AGRICOLĂ

în silo- 
trebuie 
la data 
recolta- 
trebuia 
lucrare

doar că se întîrzie. Și apoi, în 
contextul beneficiilor mari 
pe care le aducem pierderile 
sînt neînsemnate.

Dacă aceasta este opinia 
unora dm membrii conducerii 
trustului, situația alarmantă în 
care se află campania agricolă 
în această zonă se subînțelege. 
Probabil că economistul șef nu 
știe că înghețul care s-a abătut 
în ultimele nopți în această 
parte a tării a afectat o canti
tate însemnată de cartofi ce se 
găseau înșiruiți în grămezi pe 
cîmp de mai multe zile.

• Firește, întîrzierea recoltări
lor a provocat implicit o seri
oasă dificultate în îndeplinirea 
planului de însămînțări. Din 
totalul de 21 970 hectare care 
urma să fie cultivate cu păioa- 
se s-au realizat pînă acum doar 
12 000 hectare. Grîul s-a însă
mînțat doar pe 6 400 hectare 
din cele 16 000 planificate. De 
altfel, după cum bine spunea

ză din nou l.A.S. Prejmer. Din 
cele 500 hectare planificate . nu 
s-a însămînțat nimic. Activita
tea conducerii din această în
treprindere și a fermelor sale, 
trebuie să facă obiectul unei 
foarte amănunțite analize la 
conducerea trustului pentru 
adoptarea măsurilor corespun
zătoare. în cursul anului trecut, 
unii șefi de fermă din această 
întreprindere ca Ion Stanciu și 
alții au încasat premii în va
loare de 18-20-28 000 lei dar se 
vede că aceste premii și-au 
pierdut repede caracterul sti
mulativ. Făcîndu-și suma, 
acești șefi de fermă nu se stră
duiesc să continue succesele de 
anul trecut, să organizeze în 
așa fel activitatea forțelor de 
muncă din subordinea lor. încît 
cifrele planificate să fie reali
zate și depășite. Și în privința 
însămînțărilor tov. inginer Ion 
Toma de la l.A.S. Prejmer în- 
vinuește starea timpului. In

aceeași întreprindere, vecină, 
Codi ea. a plouat tot atît de 
mult, dar ea a însămînțat ju
mătate din cele 400 hectare. Tă
răgănarea, lipsa de competență 
și autoritatea in conducerea ac
tivității din campanie și-a lă
sat amprentele și in LA-S. Fă
găraș unde nu s-a însămînțat 
nimic din cele 850 hectare sta
bilite a fi cultivate cu gnu. i2r 
la I.A.S. Ruja din 900 hectare 
s-au însămînțat numai 120 hec
tare. la LA-S. Feldioara din 
700 hectare numai 33, la LA-S. W 
Agnita din 1050 doar 450 hec
tare. După cum arătam mai 
înainte cauzele fntirzienlor au 
decurs din amînarea nejustifi
cată a începerii recoltărilor si 
folosirii în proporții reduse a £ 
utilajelor și forțelor de muncă 
în perioada optimă- în ultimele 
zile, prin măsurile luate de co- A 
mitetele județene de partid w 
Brașov. Sibiu. Alba. Covasna 
și Harghita, in LA-S. din aceste a 
județe aparținătoare trustului WP 
zonal Brașov, s-eu masat forțe 
importante șj ritmul recoltări- 
lor s-a accelerat- în aceasta 
acțiune se remarcă aportul 
adus de numărul mare de elevi 
pe care organizațiile județene A 
U.T.C. îi mobilizează zilnic în 
toate fermele. Cu aceste forte, 
favorizate de timpul care a ce- A 
venit prielnic și printr-o folo- ” 
sire totală a mașinilor și utila
jelor, inclusiv atelajelor
tracțiune animală, există posi
bilitatea ca pînă la 5 noiembrie 
să se str’ngă și să se depoziteze 
în condiții corespunzătoare în
treaga recoltă de cartofi, sfec
lă, fructe și alte culturi-

ea

R LAL

VASILE BĂRAN

VOIAJORUL

Nu stătea o clipă locului; 
purta cu el o valiză și spunea 
la toată lumea că are acolo 
lucruri neobișnuite. Și oame
nii se întrebau ce poate să 
aibă el acolo ?

Pînă cînd s-a împiedicat 
de-un ciot și din valiză au 
zburat, ca într-un viscol, 
frunze tăiate pentru clini.

ROLURI

11 priveam atent și pe față-i 
citeam toată tristețea și re
volta din sufletul sau. Din 
cînd în cînd prindea în po
dul palmei șnurul de la per
dea și-l răsucea între degete, 
ca pe-o țigară. In cele din 
urmă izbucni:
— Și mă rog, ce face el a- 
colo ? In tot spectacolul ro
lul lui e să aducă un pahar 
cu apă și să-l așeze pe masa 
contelui. Pe cînd eu...

M-am dus să-l văd chiar în 
seara aceea. Avea dreptate : 
el îi aducea contelui un pa
har cu vin.

greierele
Șl FURNICA

Uite cum facem, îi șopti 
furnica :

Aștepți pînă-ți dau eu un 
semn. El trebuie să plece.

Și greierele plătește și a- 
ctim pensie alimentară.

® Important 
vamal în evul mediu, 
împlinește 560 de

9 ma sa mențiune 
Din documentele 
flăm că cea mai

A certă a Bacăului nrivilpcriiil

oraș comercial și 
Bacăul 

ani de la pri- 
documentară. 

medievale a- 
veche atestare 

o constituie 
privilegiul comercial acordat de 
Alexandru cel Bun la 8 octom
brie 1408 negustorilor din Lwov. 
In document se precizează că 
liovenii vor plăti pentru posta
vurile care le duc în Țara Ro
mânească, în afară de vama 
principală la Suceava și o vamă 
de doi groși la grivnă „la mar
gine de Bacău", iar „la întoar
cere din Valachia cu marfă de 
acolo, fie piper, 
orice, vor plăti 
rublă de argint 
rublă * ' 
Pentru 
la vor 
ne, fie

fie lină sau 
o jumătate de 
în Bacău șl o 
la Suceava".întreagă

peștele luat de la Brăi- 
da „la vama de margi- 
la Bacău sau la Bîrlad,

cîte un gros și jumătate de 
grivnă. Pentru ceara care o vor 
importa din Țara Românească 
și de la Brașov, vor da de fie
care „piatră4* cîte un groș la 
Bacău, Suceava și la Șiret". De 
aici se impune concluzia că Ba
căul era un centru însemnat 
încă din timpul lui Alexandru 
cel Bun. Aceasta presupune 
deja, după cum arată prof. 
C. C. Giurescu, o dezvoltare e- 
conomică anterioară la nivelul 
unui tîrg, ceea ce explică și 
faptul că Bacăul a fost ales cen
tru de vamă pentru regiunea 
de sud, granița cu Țara Româ
nească fiind în acea vreme Ia 
Milcov. Poate că de atunci, da
torită controlului sever exerci
tat de vameși se păstrează și 
cunoscuta zicală „Ți-ai găsit 
Bacăul".

Ștefan cel Mare va întări Ba
căul ca cel mal important cen-

FILATELIE
MEXICO '68 I SA FACEȚI

CUNOȘTINȚĂ? |
GINJU LUCIA, 22 ani, în

vățătoare, comuna Livezi, jud. 
Vîlcea (diverse,).

SAVU CORNEL, 21 ani, 
funcționar, str. Tenor Leonard 
nr. 1, Buzău (cinema).

LAURENȚIA MARIA 
LUPU, 23 ani, învățătoare, 
sat Pietriș, comuna Dolhești, 
jud. Iași (diverse).

HERBEI IOAN VOICU, 21 
ani, lăcătuș, satul Rișca nr. 
114, comuna Baia de Criș, 
jud. Hunedoara (diverse).

NUȚIU LUCREȚIA, 25 
ani, muncitoare, str. Brîndu-
șei nr. 6, Oradea (ilustrate). |

ENE VALENTIN, 19 ani,B 
elev Școala tehnică comercia
lă, str. Mesteacănului nr. 60, 
Craiova (diverse).

MIHAELA PREDA, 22 ani, 
asistentă veterinară, comuna I 
Afumați, jud. Dolj (sport, ci-1 
nema, muzică).

JIANU ION, 23 ani, sculer, 
bloc 23 August, ap. 222, Re
șița, jud. Caraș-Severin (di
verse).

IULLA CHIRILOV, 18 ani,
comuna

tru din partea de jos a Moldo
vei, unde Alexăndrel, fiul ma
relui domn, își va instala curtea 
domnească între anii 1481—1490. 
Recent, prof. dr. Iulian Anto
nescu, directorul Muzeului ju
dețean Bacău, a făcut săpături 
care permit delimitarea vechi
lor ziduri ale Curții domnești. 
Tot de la sfîrșitul sec. XV da
tează și cel mai vechi monu
ment istoric al orașului, biserica 
Precista.

In privința mărimii orașului, 
din informațiile lăsate de epis
copul catolic Bernardo Quirini, 
aflăm că Bacăul avea în jurul 
anului 1600, un număr de 4 000 
de case și circa 20 000 locuitori. 
In sec. XVI—XVIII unele tîr- 
guri moldovenești decad (Cot
nari, Vaslui, Putna, Tîrgu Fru
mos) iar altele, printre care și 
Bacăul, avînd o viață econo
mică mai intensă se mențin la 
nivelul anterior chiar în timpul 
dominației otomane accentuate.

în sec. XIX, în urma crește
rii importanței sale economice, 
Bacăul a fost prezent la toa
te marile evenimente care au 
marcat veacul trecut. în iunie, 
1856, într-o adunare la Bacău, 
unioniștil spuneau : „toți ne-am 
hotărît din suflet pentru unirea 
Principatelor..."

Alături de celelalte orașe ale 
României socialiste, Bacăul, ca
re numără frumoasa vîrstă de 
560 de ani, se înscrie tinerește 
în contextul edificiilor contem
porane.

BICICLETE
Bicicleta continuă să fie 

vehiculul favorit al olande
zilor. Un calcul făcut recent 
demonstrează că peste 50 Ia 
sută din circulația rutieră a 
Olandei se face pe biciclete 
și motorete. Dacă în 1962 nu
mărul bicicletelor era de 6 
milioane, la o populație de 
12 milioane, acum el a cres
cut la 8 milioane.

FLUVIU PENTRU 
STILOURI

In Alger există un fluviu 
a cărui apă poate fi folosită 
la scris, în chip de cerneală. 
Acest fenomen extrem de 
rar se explică prin contopi
rea în acest rîu a două ape 
curgătoare dintre care una 
conține mari cantități de a- 
cid galic, iar alta zăcămin
te bogate de fier — deci ma
teriile prime folosite la fa
bricarea cernelii.

VENIN
Lingă Tașkent a fost ame

najată o crescătorie de 
ghiurzî, cel mai otrăvitori 
șerpi din Asia Centrală. Aci 
se va obține anual aproxi
mativ un kilogram de venin 
folosit fn mare măsură în 
medicină, în special ca un 
mijloo extrem de eficient 
pentru combaterea hemora
giilor. Un gram de venin, e- 
valuat la peste 1500 de do
lari, se obține de la 400—500 
de șerpi.

La Marineland (California — 
S.U.A.) se află un bazin cu 
delfini dresați, cdre sînt ur
măriți în medie de circa 3 000 

de privitori zilnic

Vedere spre Ploieștul industrial

Mexico ! Cel mai impor
tant eveniment sportiv al 
anului 1968, e consemnat 
printr-o emisiune de mărci 
poștale compusă din 8 va
lori și o colită.
• Aruncarea suliții — pro

bă clasică a Jocurilor Olim
pice — este ilustrată pe va
loarea de 10 bani. Valoarea 
de 20 de bani are ca subiect 
inotuL Volei-ul este oglindit 
pe valoarea de 40 de bani, 
tar boxul pe valoarea de 55 
de bani. O altă probă specta
culoasă — luptele — sînt 
ilustrate pe valoarea de 60 de 
ba--', scrima pe valoarea de 
L2t lei. canotajul pe cea de 
L35 Iei. iar fotbalul pe va
loarea de 1,60 leL

Colita cu valoare nominală 
de 5 lei. ilustrează doi aler
gători surprinși în plină 
nursă, simbolizind nobila 
idee a întrecerii celor mai 
buni rporuvi.

Prof. REW LEOVEAND
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ABC

Greu de cap
Un om aduce la 

ceasornicar limba u- 
nei pendule.

Ceasornicarul : —
D-ta nu înțelegi că 
n-am ce face numai 
cu limba, trebuie să 
aduci toată pendula 
ca s-o pot repara.

— Păi nu v-am 
mai spus ? Ceasorni
cul nu are nimic, 
limba e cea care se 
jprește mereu.

El e cauza
. Șeful intrînd pe 

neașteptate : — Cum 
se face că de cite 
ori intru în birou nu 
văd pe nimeni iu- 
crînd.

Un funcționar : 
Dacă intrați atît de 
încet!

La un incendiu
— A fost salvată 

toată lumea ?
— Da 1 Afară de 

paznicul fabricii ca
re n-a putut fi de
șteptat cu nici un 
chip.

A dres-o
El : (privind o fo

tografie) — Ce proas
tă înfățișare are 
doamna aceasta...

Ea : Dar este so- 
ră-mea...

El : (căutînd scuze) 
Pardon, doamnă ! A- 
bia acum observ că 
vă asemănați.

ÎN VIZITĂ LA...
într-o zi, mi-a venit ideea sâ 

aștern pe hîrtie toate funcțiile pe 
care le-am îndeplinit (tot pe 
hîrtie) în ultima vreme. • Dect, 
director de întreprindere am 
fost ? Fost / Inginer șef am fost ? 
Nu mult, dar am fost l Medic 
am fost ? Fost I Vînzâtor la A- 
prozar am fost ? Da, in perioa
da cînd nu se găsea ceapă. Acum 
nu știu cine o mai fi că nu se 
găsește usturoi. Cronicar de fot
bal n-am fost că nu mă pricep. 
Cu toate că un amic îmi spunea 
că pentru a da sfaturi jucătorilor 
de fotbal trebuie să nu știi fotbaL 
înscriind funcțiile pe hîrtie am 
observai că nu am fost niciodată 
inspector. Un inspector cu haine 
de piele, cu mapă — fără mapă 
nici nu concep funcția de inspec
tor.

Pînă aici totul e bine dar ce 
fel de inspector să mă foc? Cum 
nu mi-a convenit nici-o instituții 
mi-am zis să fiu inspector 
flfif. Fără nici o delegație am 
pornit in inspecție. Am intrai 
deci in blocul E 2 din bulevar
dul 1 Mai nr. 170. Mă perimea
ză pe mine munca cu cetățeni» 
Am urcat pînă la eterul 7 pe 
scări. Noi inspectorii nu folosim 
liftul (nici nu ■ funcționa) așa ca 
să fim mai popularii. Am sunat 
și am fost primit la apartamentul 
32. „Cine sinteți ?" m-a întrebat 
gazda. „Cum, nu vedeți ? Am 
mapă, cm haină de piele, sini 
inspector. Spunef:-mi ce neca
zuri aveți". „Plouă, tovarășe 
inspector, plouă in casă ca afa
ră". „Da ce, dumneata vrei sâ 
fie secetă, sâ nu se tacă gogofa- 
rii ?" „E dar, dacă vorbești așa 
ești de la I.A.L.". „Și ziceți că 
plouă ?". „Plouă, tovarășe inspec

tor și ăia de la I.A.L. nu repa
ră". „Cînd le-ați făcut reclama- 
ția ?“. ^cum două luni". J5* 
vedeți, de ce nu ați scris că apa 
se infiltrează in apariament de a- 
cum un an sau acum doi ani, a- 
ceau și ei timp sâ se organizeze. 
Nu sinteți prevăzători"^. ^Atunci 
nu plouă tovarășe tnspector^ Dcr

hai spune drept ești de la 
zău vorbești ca un
Am sunat la apartamentul S3. 
Jn inspecție?". „Da, in inspec
ție. Ce necazuri aveți?". „Vi 
spun după ce pun albia pe șifo
nier^. Plouă tovarășe ăupector, 
plouă în casă. Uite apa « 
ia contoar. Știi dumeata ce se 
poate înfimpla dacă apa arimge 
la firele electrice JȘtiu, un 
scurt arcuit, un buf &W-
.Tesm prins, epi la
LAX- *> nu uupettor! Vorbești 
«M— c> un infinrr*. Am nsnet 
p U cpenameriul 34: -KouJ ?* 
-Ca la Lcaator toc^rișe impector. 
Probabil sinteți de la consiliul 
popular^ Puneți bre mina r< 
ățtia de la l-il. fi mai tre- 
ziți~i,-“. J’ir.ă unde a cjuns 
apa ^Plnă la țumatetea pere
telui". .Dacă nu a rnuns pină la

parchet e bme”. .A. tarf-ied 
umbli cu rabstaum de persoană. 
Te fed ei erti de la consiliu ți 
cirul ccăo ețti inginerul fef de 
lelJLL.-.

Am ssmd p la Kndorul Marin 
teneu Xiadee: J4 la dc. 
ploui ^au aici ce într-un 
•ccnna*. jOde, kz'-.eane, cridp, 
acad r. Jn bucitirie nu, ci 
le-an p<B pnn baia prin camere 
prin-.*. _Do copaie, exod, co
paie ecețu. .Va ?! Eu cînd erasn 
mc nU rpifle mana numai ev 
etsă de ploaie. Daci nu a curge 
ape prin tncon da vadb afi facn 
rass de epi de pioasa? Dea. 
cinoeaf» «intefi dc. ci nv creți 
copaie’. dibuH. De
cind creau eu «i pun mina pe 
tine. diredorul l.i-Loha in 
pervmnd mr «v iati ce if> fac. 
Te ian FrumufeT f> ta ame pa 
fereatrf.

Ceea ce a fi fioaL Mi aftev- 
tam ai eăn ea am bolid pini la 
sol, ered la eidsd 7, da, aure
ai. M-am ridica aed aeo 10 
metri d oa încăput si plutesc. 
Sici in cer sus dzaț. nici pe pi- 
ama nu cad; ănt in ca.

GHEORGHK XTAGV FIECARE., cu umbra lui!

JOCURI • JOCURI

ORIZONTAL : 1. Tot pe drum, 
pe drum, pe drum — Miș
cat (fig.). 2. Cu mișcări re
gulate — Mișcarea în aer 
liber. 3. Bătute la rece sau 
la cald — înceată. 4. A mișca 
(fig.) — Spetează. 5. Forță fizi
că (pl.) — Și-au dat mina. 6. 
Fir — Tei ! Rază. 7. Către — 
Inimă de oțel. 8. Alfa și omega
— Mișcat... 9. ...și iar mișcat — 
Mamă (arh.). 10. Strigăt de atac
— Energie inițială ! — Se dă 
înainte. 11. Schimbător de vite
ză — Se ia la drum — Liniște !

Deschideți aceste pagini
(Urmare

din pag. 1)

șl dalii, frunzele de 
păpușoi veghează Ie
rusalimul. Năzări- 
neanul scoate din- 
tr-o coastă o funie 
de viță de Drăgă- 
șani și strugurii au 
ceva copt și mustos. 
Vinul este scurs în
tr-un urcior supra
realist în etaje. E o 
minune, aș privi cea
suri întregi la aceste 
nebunii. La picioa
rele Răstignitului, pe 
cruce, un cap chel, 
Spinul poate, se uită 
la privitor cu cea 
mai precisă privire

pe care o știu. Soa
rele scrutînd lumea 
are o față acoperită 
pe jumătate. De sus 
cad bucăți de brad 
scuturat parcă de o 
furtună tembelă. 
Turlele sfintelor bi
serici sînt niște cepe 
bulbucate, pictate la 
lampă. Iată și un 
sfînt căruia Chagall 
îi datorează foarte 
mult : două aripi în 
Ioc de trup și la gît 
guleraș de școlar. Ci
na cea de Taină este 
stilizată cu finețe ex
tremă. Peștele de pe 
masă pare sosit din 
desenele lui Picasso, 
iar potirele și paha

rele sînt numai suge
rate. Sfinții seamănă 
între ei aparent, dar 
fiecare are altă ex
presie, distinctă. Este 
uluitor să-l vezi pe 
Isus între apostoli cu 
o mustață valahă, 
într-o altă imagine 
el e un fel de disco
bol, aruneînd plane- 
ții între farfurii sa’i 
floarea soarelui. Caii 
intrării în Ierusalim 
au ceva hieratic deși 
par metalici sau de, 
lemn. Un decapitat 
pare o fîntînă arte
ziană. E o nebunie, 
mă opresc aici.

Bravo...

DIN

MIȘ

CARE
VERTICAL : 1. Studiază toate 

mișcările — în șubă ! 2. Foto
grafii mișcate (mase, sing.) — 
A stopa. 3. E mereu la mare — 
Concert de baltă 4. A tace — 
Adresă (aor.). 5. Mișcați cu forța 
(reg.) — Morfeu autohton. 6. 
Zece!—Mișcat din loc. 7. Curse! 
— Negație — Fiu al Dunării. 
8. Se mișcă în jurul soarelui — 
Pus la cale. 9. Plural minim — 
Aruncat (fig.). 10. Mișcat — 
N-a mai plecat. 11. Nemișcat — 
Ritm de mișcare.
VIRGINIA MARIA SUSAN

NUMAI PÎNĂ LA 2 NOIEMBRIE magazinele de textile- 
încâlțâminte pun la dispoziția tuturor, articole de îm
brăcăminte și încălțăminte pentru sezonul rece cu prețuri 
reduse pînă la 30 la sută.
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au vizitat Expoziția industrială „Flotila*6
»

(Urmâre din pag. 1)
chimică, petrolieră și u- 
prin exponatele prezen-

gică, 
șoară 
tate.

Conducătorii de partid și de 
stat au primit ample explica
ții asupra exponatelor, unele 
din acestea în funcțiune, din 
partea directorului expoziției, 
reprezentanților unor firme 
producătoare și a altor specia
liști englezi.

După încheierea vizitei, oas
peții s-au întreținut cu repre
zentanți ai firmelor britanice 
și organizatorii expoziției. To
varășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că expoziția care

britanică
româneasca
Z «AUR

prezintă o imagine a realiză
rilor tehnicii britanice va con
tribui la lărgirea relațiilor co
merciale și îndeosebi a coope
rării dintre firmele britanice 
și întreprinderile românești. 
Ambasadorul Marii Britanii 
la București, în numele orga
nizatorilor expoziției și a fir
melor participante a mulțumit 
călduros conducătorilor români 
pentru vizita făcută la expozi
ție, subliniind bunele relații 
economice existente între cele 
două țări și interesul producă
torilor britanici pentru dezvol
tarea în continuare a coope
rării în producție.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu,

• o ARGINT Ion Gheerghe Maurer $1 cei- nnwini
lalți conducători de partid și A 
de stat au semnat următoarele ™ 
în cartea de onoare a expozi
ției : „Deschiderea expoziției 
industriale britanice la Bueu- 
rești constituie o expresie vie 
a dezvoltării relațiilor econo- £ 
mice dintre România și An
glia. Apreciind exponatele _ 
prezentate, adresăm felicitări W 
organizatorilor expoziției, cu

• BRONZ
(Urmare din pag. I]

nn reușesc să cucerească de Ia 
Melbourne, nici o medalie olim
pică. Iată insă că, vineri dimi
neața, în cadrul intrecerilor o- 
limpice de la Ciudad de Mexico,_ , ,, uuipivc UC lil VlUUdU uc lvicaiuu.convingerea ca dezvoltarea co- reprezentanții României au avut 

laborani și cooperării româno- xP o comportare remarcabilă, adu-
britanice 
lor celor 
țelegerii 
păcii".

corespunde interese- 
două țări, cauzei în- 
între popoare ș;

(Agerpres)

DELEGAȚIA M.A.N. CARE A VIZITAT
TUNISIA S-A ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂ

(Delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, condusă de 
Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale care, 
împreună cu soția, a făcut o 
vizită în Tunisia Ia invitația 
Adunării Naționale Tunisiene, 
s-a înapoiat vineri după- 
amiază in Capitală.

Din delegație au făcut parte 
Stefan Bîrlea. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Na
tional al Cercetării Științi
fice, secretar al Comisiei pen
tru cultură și învățămînt a 
M.A.N., ștefan Milcu, vice
președinte al Academiei, pre
ședintele Comisiei pentru să
nătate, prevederi ți asigurări 
sociale a M.A.N., Traian Io- 
nașcu, membru corespondent, 
al Academiei, președintele

Comisiei juridice a M.A.N., 
Petre Nicolae, primarul mu
nicipiului Constanța, membru 
al Comisiei economico-finan- 
ciare a M.A.N., prof. univ. dr. 
Ion Pop D. Popa, prorector 
al Institutului de medicină și 
farmacie din Tg. Mureș.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost sa
lutată de acad. Ilie Murgu- 
lescu, Gheorghe Necula, vice
președinți ai M.A.N., Petru 
Burlacii, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, prof, 
univ. Slanciu Stoian. secretar 
general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa^ președinți ai unor 
comisii permanente ale M.A.N.. 
deputați, funcționari ■ superiori 
ai M.A.N. și Ministerului A- 
iacerilor Externe^

(Agerpres)

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptindu-se spre 
patrie, D. Gombojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole, în
soțit de D. Saldan, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Ț. Mo- 
lom, prim-acijunct al ministru
lui finanțelor^ și S. Luvsan- 
gombo, adjunct al ministrului 
construcțiilor din R. P. Mon- Q 
golă, care au purtat discuții 
în legătură cu dezvoltarea 
colaborării economice și teh- ™ 
nice dintre Republica Socia- 
listă România și Republica O 
Populară Mongolă.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei
Forțelor Armate ale Republicii

Președintele Camerei de Co
merț, Victor Ionescu. a oferit 
vineri după-amiază un cocteil 
cu prilejul organizării la 
București a expoziției indus
triale britanice.

Au participat membri ai 
conducerii unor ministere eco
nomice. conducători ai unor 
întreprinderi românești de co
merț exterior.

Au fost prezenți Sir John 
Chadwick, ambasadorul Marii 
Britanii la București, membri 
ai amabsadei și I. C. Trafford, 
directorul general al expozi- A 
ției. ”

cînd culorilor patriei noastre o 
(medalie de aur, una de argint 

și una de bronz. Acest succes a 
fost înregistrat în finalele con
cursului olimpic de caiac-canoe, 

| desfășurat la Xochimilco, pe un 
timp destul de rece. Cea mai 
mare satisfacție ne-a oferit-o e- 

> chipajul IVAN PATZAICHIN — 
' SERGHEI COVALIOV, care a 

cucerit medalia de aur în pro
ba de canoe 2—1000 m. Cei doi 

1 sportivi români s-au situat me
reu în frunte, iar în final 
au rezistat atacului echipajului 
maghiar, terminînd învingători 
cu un avans de peste o secundă. 
Timpul lor : 4’07” 18/100. Locul 
doi a revenit echipajului Unga
riei, iar pe locul trei s-a clasat 
U.R.S.S.

în proba de caiac 4—1000 m., 
echina.iul nostru (ANTON CA
LENIC. DIMITRIE IVANOV, 
HARALAMBIE IVANOV — 
MIHAI TURCAȘ) a luat un 
start bun și la 500 m. se afla în 
frunte împreună cu Norvegia. 
Cea de a doua jumătate a cursei 
a prilejuit o luptă extrem de 
strînsă între cele două echipaje, 
sportivii români fiind întrecuți 
numai cu un vîrf de barcă, ceea 
ce le-a adus medalia de argint.

Reprezentanta țării noastre în 
proba de caiac 1—500 m. femi
nin. VIORICA DUMITRU, a 
condus aproape 300 m., dar a 
fost întrecută în ultima parte 
de sovietica Ludmila Pinaeva și 
de vest-germana Renate Breuer 
care și-au adjudecat medaliile 
de aur și argint. Medalia de 
bronz a revenit Vioricăi Du
mitru.

Cu aceste medalii, 
urcă noi 
neoficial 
firmare 
noștri și 
lorului românesc.

ANTON CALENIC

DIMITRIE IVANOV

HARALAMBIE IVANOV

Socialiste România

trepte în 
pe națiuni, 
a valorii 
un elogiu

România 
clasamentul 
Este o con- 
sportivilor 

adus trico-
VIORICA DUMITRU

MIHAl ȚURCAS

Olimpiada de la Ciudad de 
Mexico, olimpiada recordurilor 
și a surprizelor, se apropie de 
finiș. Ziua a 12-a, o zi rece cu 
vînt subțire și nori cenușii de 
toamnă, a gonit publicul spre 
săli și piscine acoperite. „El 
Stadio Olympico" își reface 
toaleta de gală așteptînd festi
vitatea de adio care va avea loc 
duminică seara. Ziarele publică 
bilanțuri, clasamente și comen
tează pe pagini întregi succesul 
tînărului înotător Felipe „Tibio" 
Munoz, cîștigătorul primei me
dalii de aur a echipei mexicane, 
întrecerea pentru medalii devi
ne din ce în ce mai aprigă în 
aceste ultime zile. Olimpicii ro
mâni continuă să lupte pentru 
a se menține în primele locuri 
și a aduce noi succese culorilor 
noastre.

Floretistele noastre și-au dis
putat locul trei cu redutabila 
echipă a Franței, într-un meci 
strîns și spectaculos, de un 
foarte bun nivel tehnic. între
cută în semifinale la tușe, după 
un meci egal : 8—8 cu formația 
Ungariei, campioană olimpică la 
J.O. de la Tokio, și afectată de 
ratarea unui loc mai bun. pe 
care-1 merita dealtfel, echipa 
română a suportat cu brio asal
tul floretistelor franceze.

Participarea scrimei românești 
la actuala Olimpiadă se încheie 
astfel cu rezultate remarcabile : 
o medalie de aur — prin Ionel 
Drîmbă, o medalie de bronz, un 
loc patru și un loc șase.

Pe stadionul „Azteca" din ca
pitala mexicană, în fața a 100 000 
de spectatori, s-a jucat o dramă. 
Datorită celor două goluri în
scrise încă în prima repriză de 
înaintașul central Kamamoto, 
Japonia a cucerit medalia de 
bronz a turneului olimpic de 
fotbal, spulberînd speranțele 
milioanelor de mexicani într-un 
succes al echipei lor. Surpriza 
este cu atît mai mare, cu cît 
acest succes vine după numai 
48 de ore de la categorica în- 
frîngere (0—5) suferită de fotba
liștii niponi în fața reprezenta
tivei Ungariei. Momentul cheie 
al partidei a fost în primul 
minut al celei de-a doua repri
ze, cînd Pereda a ratat o lovi
tură de la 11 m. în continuare, 
mexicanii au atacat dezlănțuiți, 
dar toate acțiunile lor s-au lo
vit de zidul apărării întărite a 
echipei japoneze. Nemulțumit de 
ineficacitatea atacului mexican, 
publicul din tribune și-a abando
nat idolii, aplaudînd la scenă 
deschisă pe fotbaliștii japonezi. 
Cei mai buni jucători de pe 
teren au fost Kamamoto, un ju
cător cu execuții tehnice de 
mare finețe și un șut necruță
tor, și portarul Yokohama.

Pe gazonul stadionului Mixhu-

BRONZUL FLORETISTELOR 
— TOTUȘI O SATISFACȚIE! 
O DRAMA FOTBALISTICĂ

CEA MAI MARE 
SURPRIZA...

NATAȚIE: DEBBIE MEYER 
— A 3-A MEDALIE DE AUR

UN SUCCES REEDITAT... 
BACHUS... SANCȚIONAT

ca, echipa Australiei a produs 
cea mai mare surpriză din is
toria hocheiului pe iarbă, pu- 
nînd capăt domniei, aproape 
neîntrerupte, a Indiei în ierar
hia acestui sport. Este pentru 
prima oară de la J.O. de lâ 
Amsterdam '? 028) cînd India nu 
intră în finală, hocheiștii indieni 
fiind obligați să-și dispute acum 
medalia 
R. F. a

de bronz cu formația 
Germaniei.
patru finale ale con- 
de natație, programate

Cele 
cursului 
seara, au prilejuit din nou în
treceri viu disputate. Debbie 
Meyer a obținut a treia meda
lie de aur la Ciudad de Mexico, 
terminînd pe primul loc în pro
ba de 800 m liber feminin în 
care, potrivit obiceiului ei, a 
condus din start pînă la sosire. 
Invingătoarea și-a exprimat 
speranța că va putea concura și 
la J.O. de la Miinchen.

înotătorul american 
Spitz, cel care promisese 
va reîntoarce din Mexic 
„bogată recoltă de aur", 
zut în această seară prăbușin- 
du-se ultima sa șansă de a ob
ține o victorie într-o probă in
dividuală. El a terminat pe ul
timul loc în finala cursei de 200 
m fluture, care a fost cîștigată 
de compatriotul său Cari Robie.

Recordmana mondială în pro
bele de 100 și 200 m fluture, 
olandeza Ada Kok, a cunoscut 
în sfîrșit satisfacția cuceririi 
unei medalii olimpice de aur 
după deziluziile de la Tokio. Ea 
s-a revanșat si pentru înfrînge- 
rea suferită, în urmă cu cîteva 
zile, în finala probei de 100 m 
fluture. Sportiva olandeză a 
preluat conducerea în proba de 
200 m fluture după ce au fost 
parcurși 150 m., stabilind și un 
nou record olimpic într-un final 
de cursă impresionant.

Decepție pentru americani în 
finala probei de 200 m liber 
masculin, unde australianul 
Michael Wenden, deja învingă
tor în proba de 100 m liber, i-a 
întrecut din nou pe „așii" Nou
lui Continent. Singurul care a 
făcut față ritmului impus de în-

Marx 
că se 
cu o 

a vă-

vingător a fost „bătrînul" Don 
Schollander, clasat pe locul doi.

Comitetul de Organizare al 
J.O. a anunțat că a fost retrasă 
medalia de bronz acordată e- 
chipei Suediei participantă la 
concursul de pentatlon modern. 
Sancțiunea a fost luată la reco
mandarea Comisiei medicale 
a C.I.O. S-a precizat că în 
cursul analizelor efectuate con- 
curenților înscriși la proba 
de tir a fost găsită o can
titate mai mare de alcool 
decît cea admisă de regulamen
te în sîngele unui membru al 
echipei suedeze. în aceste con
diții, medalia de bronz a fost 
atribuită echipei clasate pe lo
cul patru în concurs — Franța.

La închiderea ediției

LUPTĂTORII

ROMANI

IN CURSĂ REN

IIIJ MEDALII
Luptătorul român Nicolae 

Martinescu (categ. 97 kg.) a ob
ținut o nouă victorie în turneul 
de lupte greco-romane. în tu
rul III, Martinescu ă cîștigat 
prin tuș în fata lui Ferenc Kiss 
(Ungaria). Martinescu totalizea
ză în prezent 1 punct negativ 
și continuă concursul.

La categoria 70 kg. sportivul 
român Ion Enache a pierdut 
prin descalificare la Klaus Rost 
(R. F. a Germaniei). Totalizind 
7,5 puncte negative, Enache a 
fost eliminat din concurs.

Au început întrecerile turului 
III din cadrul turneului olim
pic. In limitele categoriei 57 kg, 
sportivul român Ion Baciu a ob
ținut o prețioasă victorie la 
puncte în fața lui Ibrahim 
(R.A.U.). în prezent luptătorul 
român are 3 puncte negative 
și continuă concursul.

La categoria 63 kg, luptăto
rul român Simion Popescu a 
terminat la egalitate cu Schnei
der (R.D Germană). în urma 
acestui rezultat, Simion Po- 
pescu totalizează 2.5 puncte ne
gative și continuă concursul.

La categoria 78 kg. (turul ÎII), 
sportivul român Ion Țăranu l-a 
învins prin abandon pe vest- 
germanul Nettekoven. In pre
zent Ion Tăranu are 3 puncte 
negative și continuă concursul.

Cu prilejul celei de-a 24-a 
aniversări a Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, vineri dimineață, la 
Monumentul Eroilor Patriei și 
la Cimitirul militar Ghencea, 
au fost depuse coroane de flori 
din partea Ministerului Forțe
lor Armate, Ministerului Aface
rilor Interne, Consiliului Secu
rității Statului și Comitetului 
organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist.

La solemnități au participat 
general-locotenent Ion Coman, 
adjunct al ministrului, secre
tarul Consiliului politic superior 
al forțelor armate, general-co- 
lonel Mihai Burcă, adjunct al 
ministrului forțelor armate, ge- 
neral-locotenent Alexandru Dă- 
nescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor interne, general-maior 
Constantin Stoica, vicepre
ședinte al Consiliului Securită
ții Statului, generali activi și 
în rezervă, ofițeri superiori.

în aceeași zi, au fost depuse 
coroane de flori la monumente 
și cimitire militare din țară.

Vuneri seara, ministrul for
țelor armate, general-colonel 
Ion loniță, a oferit în saloa
nele Casei Centrale a Arma
tei, un cocteil, cu prilejul Zi
lei Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România.

Au participat membri ai 
C.C. al P.C.R.. ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, mi
niștri, generali activi ți în 
rezervă, ofițeri superiori, aca
demicieni și alți oameni de 
știință și cultură, ziariști.

Au luat parte atașați mili- 
București.tari acreditați la

în întreaga țară, 
țelor Armate ale 
Socialiste România

Ziua For- 
Republicii 
a prilejuit 

manifestări sârbă-
cluburi din între- 
instituții, la așeză- 
cultură. au vorbit

Cu prilejul turneului 
țara noastră al formației 
de muzică u?oarâ „Salutul 
Cubei", vineri la amiază Co
mitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a oferit un • 
cocteil la restaurantul Athene» 
Palace.

Au participat Vasile Dinu, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Culturi și 
Artă, Virgil Brâdâțeenu, pre
ședintele Comitetului de 
cultură și artă al municipiu
lui București, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe, oameni de cul
tură și artă, precum și Ro
dolfo Sarracino, însărcinatul 
cu afaceri al Cubei la Bucu- S 
rești.

în cursul dimineții, membrii ț 
conducerii formației cubaneze 
au fost primiți de Vasile 
Dinu, la Comitetul de Stat ™ 
pentru Cultură și Artă.

MONEA ȘI CUȚOV
ION MONEA a cîștigat 

semifinala cu polonezul Dra
gan ! Ion Monea a intrat în 
posesia medaliei de argint ! 
Dar poate veni și aurul.

Vestea ne umple inima de 
bucurie. Și este normal. 
Boxerii noștri emiteau pre
tenții la medaliile olimpiee. 
Dar. frustați de victorie 
prin arbitraje incorecte, 
(Ciucă) defavorizați de sorți 
(veri maratonul lui Covaci !) 
accidentați (Antonio) șanuri* 
se diminuau rărind ca ochit

Și iată, eind norii se ară- 
tiB mai negri pentru pn fi
liații noștri o rază de„ ar
gint Razi a pornit din mi- 
■xșile lai Monea

La 28 de ani (li va împil
ai la » octombrie !) Monea 
lși vede Ineanaaatl astfel •

Pronosticul ziarului nostru pen-

ION MONEA

lungă și prodigioasă activi
tate pugilistică : multiplu 
campion al țării (de 9 ori), 
campion balcanic în anii I960 
și 1962. medaliat de două 
ori la campionatele europe
ne (viceeampion european in 
1963 și medalie de bronz în 
1967). medaliat cu bronz la 
Olimpiada de la Roma (1960) 
iată splendida carte de vi
zită a acestui boxer.

Și. âeum. participant la a 
treia olimpiadă din cariera 
sa. Monea a intrat In finală, 
unde va Intilni pe cunoscu
tul boxer sovietic Pozniak. 
învingătorul bulgarului Stan
kov. Un meci greu ! O fi
nali grea .’ Dar... speranțe.

La antipod de virată, me
zinul echipei, Calistrat Ou
ter a făcut și el o figură 
frumoasă. Născut la 10 oc-

tru Concursul pronosport nr. 43 FOTBAL
Eispa din ZT.X.1N*

MEDALIAȚI
tombrie 1948 (luna octombrie 
parcă poartă noroc celor doi 
sportivi) Cuțov a împlinit la 
olimpiadă... 20 de ani. Anul 
acesta a boxat pentru prima 
oară la... seniori devenind 
campionul țării la categoria 
semiușoară. El a impresio
nat prin puterea de luptă 
(o adevărată „mașină de 
pumni"), prin curaj și prin 
remarcabile calități tehnice. 
Antrenorul Ion Popa l-a se
lecționat pentru olimpiadă cu 
intenția mărturisită de a-1 
familiariza cu întrecerile de 
mare anvergură. Dar tinărul 
brăilean a tins către mal 
sus! Și iatl-1 în semifinala 
turneului și, 
medaliei de

deci, posesor al 
bronz.

CALISTRAT CUfOV,T. POGOCBANU

Corespondentă telefonică de la NICOLAE ARSENIE,

trimisul nostru special la Lisabona

Cu prilejul sărbătoririi Zi
lei Forțelor Armate, la Cons
tanța a fost dezvelit, vineri 
dimineața, „Monumentul Vic
toriei". închinat luptei anti
fasciste, insurecției armate din 
August 1944.

Monumentul, lucrat în 
bronz, înfățișează o tînără cu 
o ramură de măslin în mîna 
dreaptă, înălțată din mijlocul 
unei mulțimi revoluționare. 
El este instalat pe o platformă 
în centrul orașului, dominînd 
perspectiva portului.

La festivitatea dezvelirii 
monumentului au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului 
Forțelor Armate și Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, ai organelor locale de 
partid și de stat, ai Organizații
lor de masă și obștești, ofi
țeri ai unităților militare din 
garnizoană, numeroși oameni 
ai muncii, pionieri.
' în cadrul solemnității de 

dezvelire a monumentului au 
luat cuvîntul Ion Popa, vice
președinte al Consiliului popu
lar al municipiului Constanța, 
și Ion Moraru, vicepreședinte 
al C.S.C.A.

La monument au fost depuse 
apoi coroane și jerbe de flori 
din partea organelor locale de 
partid și de stat, a organizații
lor de masă și obștești, unită
ților militare din garnizoană, 
a oamenilor muncii și pionieri
lor din localitate.

numeroase 
torești La 
prinderi și 
minte de
despre semnificația acestui e- 
venîment generali și ofițeri ac
tivi și în rezervă. Formații os
tășești au prezentat bogate 
programe artistice. Elevilor din 
școli li s-a vorbit despre tra
dițiile de luptă ale armatei 
noastre și vitejia ostașilor ro
mâni în războiul antihitlerist.

Vineri s-au desfășurat la 
București lucrările unui sim
pozion cu tema „Progresele 
și perspectivele în proiecta
rea
organizat 
proiectări 
ușoară.

fabricilor de sticlărie-, 
de Institutul de A 
pentru industria

(Agerpres) ®

Portugalia — România 
Iugoslavia — Spania 
Florentina — Milan 
Inter — Cagliari 
Juventus — Bologna 
Lanerossi — Ataianta 
Napoli — Roma 
Pisa — Varese 
Sampdoria — Palermo 
Verona — Torino 
Chimia Sv. — Otelul Galați 
A. S. Cugir —

Metalul Tr. Severin 
Electroputere Cv. —

Politehnica Timiș.

1
1
1
X
1
X
2
1
1
X
1

1

1

Seară bucureșteană

X-M 
numai _ __ ,_ _____ ___
France- ne-a adus la porțile Li
sabonei. daci intilnirea de du
minică de pe ..Estado Nacional" 
trăiește și aici momente asemă
nătoare cu acele pe care le în
cercăm noi. Oricum, nu sosirea 
domnului Otto Gloria, pasager 
al aceluiași Boeing 727. s-a do
vedit a fi motivul prezentei pe 
aeroportul ..Portela de 
vem" a unor marcante 
nalități ale ‘ J 
gheze și a numeroșilor 
teri.
Chiar dacă nici domnia sa n-a 
reușit să scape de „pressingul" 
ziariștilor, dornici să afle dacă 
impresiile de la Metz unde s-a 
deplasat pentru a-1 vedea pe 
Dobrin înscriind un gol forma
ției locale din 
franceză, i-a modificat 
formulele inițiale, 
zic, și soției sale i-au scăpărat 
blitz-urile, ținta principală au 
fost, totuși, fotbaliștii noștri a 
căror sosire „A Capital" fusese 
anunțată în cap de pagină. Pîr- 
călab. Ghergheli ca vechi cu
noștințe, Lucescu și Dinu ca 
„novedades", ca și profesorul 
Angelo NiculesCu, antrenorul, 
au trebuit să satisfacă curiozi
tăți, să răspundă unor întrebări 
pe cît de ușoare, pe atît de di
ficile. Ușor să spui ceea ce ai 
dori, dificil să prevezi ce-o să 
se întîmple. Atitudinea rezer
vată e mai mult decît înțelep
ciune. Și chiar după escala de 
la Metz, încurajatoare prin sem
nele de cursivitate și ambiție, 
răspunsul cel mai inteligent în 
ceea ce-i privește pe jucătorii 
noștri, mi s-a părut a fi acela 
pe care un coleg portughez pro
mitea să-1 așeze mîine pe prima 
pagină : „O victorie acasă s-ar 
putea să nu fie nici unei echipe 
suficientă pentru Mexic. La 
București se va rosti ultimul 
cuvînt".

Circumspect, Otto Gloria pre
vede un scor strîns. Fotbaliștii 
noștri și noi alături de ei, am 
dori, de ce nu, să-i fie gura de 
aur că dacă se va întîmpla ca 
portughezii să cîștige la numai 
un gol diferență, adică așa cum

pute* spune acum, la 
3 ore de cînd „Air

radio

Saca- 
perso- 
portu- 

_ _ ,__ re nor- 
și fotoreporteri.

Federației

prima divizie 
cumva 

chiar dacă,

grăiește domnia sa. și asta aici 
la Lisabona, apoi la București 
vedem noi ce va mai fi.

încrederea, chiar dacă ea se 
traduce printr-o maximă con
centrare. nu lipsește. pare-se, 
jucătorilor noștri, și nu-i, fireș
te. o treabă de aruncat. După 
antrenamentul de ieri, s-a de
finitivat și formația probabilă : 
tinerii component ai lotului 
(prea putini poate si spunind 
asta, nu pot să nu apelez la un 
amănunt, oferit de un redactor 
de sport de la ..France Presse" 
anume că brazilienii se intere
sează cu precădere de U.T.A.), 
•u mari șanse să intre dumini
că pe teren. Pe lingă ambiție, 
au, pare-se, față de veterani o

ÎNCĂ

obișnuitelor declarații. Rețin to
tuși un scurt dialog, surprins 
între antrenorii celor două for
mații :

A. NICULESCU : „Vom avea 
un meci greu".

OTTO GLORIA : „Și noi..."
S-ar putea, asta n-o putem 

ști pină duminică, să aibă am
bii dreptate. Dacă insă va fi dat 
ca doar unul dintre ei să se a- 
rate un ghicitor n-am avea ni
mic împotrivă ca acesta să fie 
Otto Gloria.

Din nou Lisabona
Și iată explozia s-a produs. 

Cu 48 de ore înaintea întllnirii, 
întreaga presă din Lisabona, în 
ciuda unor evenimente politice

Șl 0 NOAPTE, 
Șl APOI

de 
de 
nu 
au

calitate în plus : nu suferă 
obsesia Eusebio. Se vede cît 
colo din atitudinea lor și 
știu dacă cei doi antrenori 
observat-o. Mi se pare un
mănunt fie și psihologic, care 
n-ar trebui neglijat.

Nu știm, deocamdată, ce se 
petrece în tabăra portughezilor 
situată la 15 km. Deși ama
bili, ziariștii locali lasă să în
țelegem că și față de ei se păs- ...... •* . pe 

mai
trează discreție. Secretele 
care ni le oferă sînt în cea 
mare parte presupuneri.

LISABONA, 
HOTEL SAO LUCAS

24 octombrie
P.S. Apelul telefonic m-a obli

gat să renunț la consemnarea

■ ■■
ca vizita lui Kissinger, rezervă 
spații imense debutului forma
ției lucitane în viitorul campio
nat mondial. Cum aici Olim
piada interesează prea puțin, 
spre deosebire de ceea ce se în- 
tîmplă la noi, cotidianul „Mun- 
do Desportivo" consacră 8 din 
cele 10 pagini, ale sale, parti
dei cu România. Interviurile cu 
antrenorul echipei, cu Pîrcălab 
și Dobrin, reportajele despre 
fotbaliștii noștri amplu ilustra
te, ocupă spatii întinse. Dar, fi
resc, atenția s-a îndreptat în 
principal spre problemele for
mației gazdă. Așa cum era 
de așteptat, surpriza de ul
timă oră s-a produs. Dar nu 
atît datorită observațiilor lui 
Otto Gloria asupra partidei

noastre de la Metz, cit datorită 
unei neprevăzute indisponibili
tăți a lui Torres. In partida de 
verificare cu Atletico, partidă 
în care Eusebio a înscris 4 din 
cele 10 goluri ale formației sale, 
uriașul Înaintaș de la Benfica a 
suferit o contuzie. Astfel, în lo
cul său alături de Jose Augusto, 
Eusebio și Simoes în atacul por
tughez va intra pare-se Figu
eiredo de la Vitoria de Setubal.. 
Deși cîtiva din ziariștii de la 
„Sportul" prezenți Ia Lisabona 
au reușit să pătrundă în cita
dela lui Otto Gloria, informații
le, cu excepția unul pronostic al 
Iui Coluna — 2—0 pentru Por
tugalia — și de o prudentă de
clarație a perlei din Mozambic, 
nu aduc nimic nou față de ceea 
ce se știe aici deja peste tot. 
Formația asupra căreia s-au o- 
prit, repet nu definitiv, selec
ționerii portughezi pare a fi ur
mătoarea : Americo, Jacinto, 
Rui Rodriguez, Jose Carlos. Hi- 
lario, Jaimex, Craca, Jose Au
gusto, Eusebio, Figueiredo. Si
moes. Cele 40 de minute de an
trenament de azi (ieri) diminea
ță ale lotului nostru pentru ca
re ne-am deplasat Ia Cruz Que- 
brado ne-au prilejuit o primă 
cunoștință cu Estado Nacional 
destinat exclusiv partidelor in
ternaționale. Uriașa potcoavă — 
stadionul nu are obișnuit decît 
o tribună și cele două peluze — 
va deveni, după aprecierile lui 
Carol, micul îngrijitor care â 
servit jucătorilor noștri drept 
copil de mingi, ovală. Cererile 
de bilete au determinat admi
nistrația stadionului să apeleze 
la instalațiile de rezervă. Tri
buna a doua metalică va fi in
stalată. Cît privește formația pe 
care o vom alinia duminică se 
pare că selecționerilor noștri li 
s-a părut că moneda veche este 
mai sigură. Vom alinia astfel 
formația standard : Coman. Săt- 
măreanu. Dumitru Nicolae, Di
nu. Mocanu, Ghergheli, Petescu, 
Pîrcălab. Dobrin. Dembrovschi, 
Lucescu. Cum însă în cursul 
partidei sînt permise două 
schimbări, încă doi jucători au 
șansa de a-1 intilni pe Eusebio.

Lisabona, vineri 25 octombrie



Încheierea dezbaterilor
GENERALE LA 0. N. U

NEW YORK 25 — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu transmite: La 25 oc
tombrie s-au încheiat dezbate
rile politice generale din ca
drul ședințelor plenare ale A- 
dunării Generale a O.N.U. în
cepute la 2 octombrie, aceste 
dezbateri — care inaugurează 
lucrările fiecărei sesiuni — 
au prilejuit celor 111 șefi de 
delegații, care au luat cuvîntul 
o amplă trecere în revistă a 
principalelor probleme inter
naționale actuale, expunerea 
pozițiilor țărilor respective 
față de aceste probleme și 
față de activitatea Organiza
ției Națiunilor Unite.

Pe lista vorbitorilor din 
ultima zi a dezbaterilor gene
rale au figurat aproape în 
exclusivitate state africane: 
Togo, Uganda, Mauritius, Al
geria, Congo-Brazzaville, Re
publica Africa Centrală, căro
ra li s-a adăugat Yemenul. Și 
din intervențiile delegaților 
care au luat cuvîntul în aceas
tă ședință s-a desprins — ca 
din majoritatea cuvîntărilor 
anterioare — preocuparea pen
tru puternica reafirmare și 
pentru asigurarea respectării 
principiilor înscrise în Carta 
Organizației care trebuie să 
călăuzească relațiile dintre 
state. „Dacă vrem ca Națiu
nile Unite să poată soluționa 
problemele care le confruntă 
— a subliniat de exemplu mi
nistrul de externe al Togoului, 
Joachim Hunlede — trebuie 
ca statele membre să contri
buie la întărirea 
acestei organizații, în primul 
rînd prin respectarea princi
piilor pe care ea a fost clă
dită". Problemele dezvoltării 
economice, ale lichidării colo
nialismului și rasismului și ale 
dezarmării au fost, de aseme
nea, abordate pe larg în inter
vențiile din ședința de vineri 
a Adunării Generale.

autorității

După încheierea dezbaterilor 
politice generale, Adunarea va 
trece la examinarea proiecte
lor de rezoluție și rapoartelor 
ce-i vor fi prezentate spre a- 
probare de către Comitetele 
sale principale, precum și la 
dezbaterea altor probleme în
scrise pe ordinea sa de zi.

Comitetul pentru teritoriile 
sub tutelă și neautonome a 
luat în dezbatere și adoptat, 
vineri dimineața, un proiect 
de rezoluție în legătură cu si
tuația din Rhodesia de Sud, 
prezentat de un grup de 53 de 
state, în cea mai mare parte 
afro-asiatice.

în acest document este rea
firmat „Dreptul inalienabil al 
poporului Zimbabwe la auto
determinare, libertate și inde
pendență" și se cere guvernu
lui Marii Britanii ..să nu acor
de independență Rhodesiej de 
sud pînă cînd nu va fi creat 
un guvern rezultat din alegeri 
libere, bazat pe sufragiul uni
versal și pe sistemul majori
tar". In proiectul de rezoluție 
se cere, de asemenea, tuturor 
statelor „să nu recunoască in
dependența Rhodesiei de sud'.

Proiectul de rezoluție a fost 
adoptat de comitet cu 87 de 
voturi pentru (printre care și 
România), 2 împotrivă (Africa 
de sud și Portugalia) și 16 ab
țineri (Australia, Austria, 
Belgia, Botswana, Danemarca, 
Finlanda, Franța, Islanda, Ita
lia, Malawi. Olanda, Noua 
Zeelandă, Norvegia, Suedia, 
Marea Britanie și Statele 
Unite).

La cererea delegațiilor sta
telor africane, acest document 
va fi supus cu prioritate spre 
aprobare Adunării Generale, 
ia următoarea ședință a aces
teia.

di-

Delegația C./V.C.S. a plecat 
spre patrie

MOSCOVA 25. — Corespon
dentul Agerpres, .V. Crutoloceonu, 
trcmmiie : Vineri seara a pcninl 
.Vascoca, pierind rpre Bucureyri. 
delega^ Oarilwhn National al 
Cercetării Ștmțifice, condusă de 
tocerițal AJeimdra Birlădeanu, 
vicepreședinte al Cormbuhn de 
Mndftr. ai Repahbcu Sodekste 

președintele Consdâuui 
National al Cercetăm Ștnxțihce, 
cm a participat la consfătuirea 
caadacttariior romdesetx d 
raterdoe pentru știută fi tertmei 
dai ține usembn de C-KER.

Din delegație au făcut parte aca
demicienii Remus Răduleț fi Ni
colae Teodorescu, membri ai Bi
roului Executiv al C.N.C.S.

Delegația a fost condusă la 
plecare. în gara Kiev, de tovară- 
rd V. A. Kirillin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri ai 
UUSS, președintele Comitetu
lui de Stat pentru știință și teh
nici, fi de alte persoane oficiale.

Erau de față Ion Ciobotaru, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
României la Moscova și alțt 
membri ai ambasadei.

50 de ani de la crearea
Comsomolului

VIZITA DELEGAȚIEI

ÎNCORDARE

ÎN RELAȚIILE

GRECO
CIPRIOTE

AMBASADA Ciprului la 
Atena a fost închisă, a anun
țat cercuri informate din Ni
cosia citate de agenția France 
Presse. Această acțiune mar
chează un nou moment în 
criza care a intervenit în rela
țiile greco-cipriote ca urmare 
a acuzațiilor formulate la A- 
tena împotriva unor personali
tăți de vază din Cipru de a fi 
participat la un complot in ve
derea asasinării premierului 
grec Papadopoulos. Se mențio
nează că ambasadorul Cipru
lui la Atena, Kranidiotis, 
află in drum spre Nicosia.

Necazuri

cosmice
După ce au fost supuși 

firimelor examene medicale, 
□ bordul portavionului „Es

sex", și dupâ ce au servit un 
copios dejun, cei trei cos- 
monauti americani au fâcut 
un lucru care le-a fost in
terzis timp de 11 zile cît au 
călătorit în spațiu : s-au băr
bierit cu foarte multă grijă.

La fel ca și ceilalți care 
i-au precedat, cosmonautii 
de pe „Apollo 7*, n-au pri
mit autorizata să ia cu ei 
la bord un aparat electric 
de ras, astfel că, atunci cînd 
au coborît din cabina spa
țială în apele Atlanticului, 
în fata celor care i-au pri
mit au apărut trei bărbați 
cu o barbă stufoasă.

Vor putea oare spera vii
torii cosmonaut ca în timpul 
călătoriei lor prin spațiu 
să-și continue micul exerci
țiu matinal tot așa cum sînt 
obișnuiți să-l facă pe pă- 
mînt ? Se pare că nu tre
buie să-și Tacă iluzii în a- 
ceastă privință. Specialiștii 
de la N.A.S.Ă., sînt catego
rici : membrii echipajelor 
spațiale nu vor fi autorizați 
să se bărbierească pînă cînd 
tehnica modernă nu va reali
za un aparat perfecționat 
care nu va lăsa să-i scape 
nici un fir de păr în timpul 
operației de ras. în stare de 
imponderabilitate un fir de 
păr, oricît de mic ar fi, su
bliniază N.A.S.A., riscă să 
deregleze aparatele cu care 
este dotată cabina spațială. 
Pînă în prezent, precizează 
experții, experiențele au do
vedit că punerea la punct a 
unui astfel de aparat de 
ras este o sarcină mai com
plicată chiar decit construe 
fia unei nave -cosmice capa
bile să transporte oameni 
pe Lună.

E. T.

Iranul pe drumul

dezvoltării
mină de latifundiari dețineau 
85 la sută din suprafața a- 
gricolă a țării.

O primă bază a actualului 
proces de dezvoltare a eon- 
stituit-o, fără îndoială, sanc
ționarea de către parlamen
tul iranian, în 1950, a proiec
tului de lege privind națio
nalizarea industriei petro
liere, care fundamenta juri
dic dreptul Iranalui asupra 
bogățiilor sale naturale. A- 
ceastă lege nu a putut da 
imediat, in practică, rezul
tatele dorite, companiile pe
troliere străine constituite 
mai tirziu intr-un organism 
comun — Consorțiul petro
lier — continuind sa dețină 
o poziție puternică în ex
ploatarea și vin za rea petro
lului iranian, datorită expe
rienței industriale și pirghii- 
lor financiare puternice de 
care dispuneau.

La începutul acestui de
ceniu, tendința spre o refor
mă a vieții economice și so
ciale a căpătat pentru prima 
dată forma unui program 
mai complex de reforme și 
acțiuni care au depășit sta
diul scriptic și au intrat in 
cel al realizării practice, 
cele mai importante fiind, pe 
plan economic, reforma agra
ră, și naționalizarea păduri
lor, iar pe plan social-cul
tural emanciparea femeii și 
acțiunea de lichidare a anal
fabetismului.

în 1966, în urmai unei run
de de tratative desfășurate 
într-o atmosferă de mare 
tensiune cu cele 16 companii BAZIL ȘTEFAN

VIETNAMUL DE SUD. Asalt al patrioților asupra unor poziții americano-saigoneze, in 
împrejurimile bazei de la Da Nang.

U.T.C. LA MOSCOVA
pentru participarea la sârbă- 
tocirea jubileului.

Ir. cadrul întilnirii, delega
ția Uniunii Tineretului Comu
nist din România, condusă de 
tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C, mi
nistru pentru problemele ti- 
reretului, a transmis felici
tările și urările tineretului 
român adresate comsomoliști- 
Ior și tineretului sovietic.

Joi dimineața, delegația 
U T.C. din România a parti
cipat la solemnitatea depune
rii de coroane de flori la 
Mausoleul lui V. I. Lenin și 
la Moemintul soldatudui ne
cunoscut.

Solii tineretului din Româ
nia au vizitat in aceeași zi 
Urina -Frezei— din Moscova. 
Gazdele, comsomoliștii din a- 
ceostă mare intreprindere 
mcustrială, le-au făcțit o caldă 
p.—A fost vizitată, de a- 
semenea. Expoziția realizări- 
riioc economiei naționale a 
Uniunii Sovietice. Aici. în 
mai multe pavilioane, sint ex
pose mașini ți aparate de 
•inaită tehnicitate create de 
nnerii wrieoci in cinstea a- 
nrte-sărti semicentenarului 
COESKEDOÂ&lsî

Manifestări cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate ale României

HAVANA. — Joi, Ambasada 
Româna din Havana a organizat 
o gală de filme românești cu pri
lejul Zilei Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România.

Au fost prezenți membri ai 
C.C. al P. C. din Cuba, funcțio
nari superiori din Ministerul For
țelor Armate și Ministerul Aface
rilor Externe, ofițeri superiori, oa
meni de artă și cultură, ziariști.

Au fost prezenți, de asemenea, 
șefi și membri ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Havana, 
precum și atașați militari.

BUDAPESTA. — Cu prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste R.omânia, atașatul 
militar și al aerului al României 
în R. P. Ungară, col. Bîrlea Emi- 
lian, a depus o coroană de flori 
la Cimitirul eroilor români, căzuți 
în lupta împotriva fascismului din 
Budapesta (Rakosliget). Au fost 
de față, din partea Ministerului 
Apărării Naționale al R. P- Un
gare, general-maior Simonyi Gyu-

MOSCOVA 3 AgerpresV — 
La Maseoma a r-c. Joe o ts- 
r"- -, a BJouiă
cc al Ca=sc«=c?uj= ca oe- 

oe tserec ăe peset 
*■**•*■"» la MoKrrva
tra a as-r-a la >
caesacme frnpfyarri a de
azi de la crearea V-TX-L»

■u n<eriaa* r—limit să se mențină în actualitate. In 
toecrifrr r«facxati Ibo, in căutarea unui adăpost.

la și alți reprezentanți ai armatei 
populare ungare, precum și mem
bri ai ambasadei române.

PEKIN. Cu ocazia Zilei for
țelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, la 25 oc
tombrie atașatul militar, aero 
și naval al țării noastre în 
R. P. Chineză, lt. col. Virgiliu 
Gheorghiu, a oferit o recepție, 
la care au participat Li Tien-iu, 
locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major al Armatei popu
lare chineze de eliberare, Cian 
Sin-iu, locțiitor al șefului ser
viciilor armatei chineze, cadre 
de conducere din diferite ser
vicii ale armatei. A fost pre
zent, de asemenea, Ion Doro- 
banțu, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Socialiste 
România la Pekin.

VARȘOVIA. — Cu ocazia 
celei de-a 24-a aniversări a 
Zilei Forțelor Armate ale 
României, colonelul Nicolae 
Mandache, atașatul militar 
aero și naval al României la 
Varșovia, a oferit o gală de 
filme de scurt-metraj cu as
pecte din viața și pregătirea 
ostașilor români. Au participat 
T. Tuczapski, ministru adjunct 
al apărării naționale, generali 
și ofițeri superiori ai armatei 
poloneze, ziariști, atașați mi
litari acreditați la Varșovia.

Ordin al
președintelui
L Svoboda

Vrăji

toare...

PRAG A 25 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
C.T.K. la 24 octombrie, a fost 
dat publicității Ordinul preșe
dintelui Ludvik Svoboda cu pri
lejul aniversării a 50 de ani de 
la proclamarea statului inde
pendent cehoslovac. Lupta ce
hilor și slovacilor împotriva ro
biei naționale și asupririi sociale 
a unit ideile eliberării naționale 
cu idealurile progresului social, 
devenind o forță componentă a 
curentului revoluționar, care sub 
influența Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, a cuprins 
popoarele multor țări.

„Plenara din ianuarie a C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, care 
a avut loc în acest an, a deschis 
calea eforturilor creatoare a for
țelor sănătoase și progresiste în 
partid și în întreaga societate. 
Pe această cale noi trebuie să 
rezolvăm numeroase probleme 
complexe ale dezvoltării socia
liste viitoare a țării și totodată 
să evităm greșelile trecutului".

• AMBASADORII- exxrwr-

Ci>r«
fi i i i-----" Bepvbixii S*-
ruliw a •
c—varbtrr terdiili

• ALEXEI KO5ÎGHIN. pre
ședintele de Miniștri
al UJL^S-, a primit la 24 oc
tombrie. la Kresrim. pe parti
cipantei la consfătuirea condu
cătorilor comitetelor și ministe
relor pentru știință si tehnică 
din țările membre ale C.A.ER.. 
care s-a desfășurat la Moscova.

Convorbirea, care a avut loc 
cu acest prilej, s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, tovă
rășeasca.

• PREȘEDINTELE Franței, 
Charles de Gaulle, a sosit 
vineri la Ankara într-o vi
zită oficială de cinci zile.

De Gaulle este primul șef de 
stat francez în vizită oficială în 
această țară. El întoarce astfel 
vizita efectuată anul trecut la 
Paris de președintele Turciei, 
Cevdet Sunay.

jp e
Președinte»* francez r> mcepe 

convorbirile sale pouiace ‘.unu
• LA invitată* C-C- al P-C. 

Itartan, riser, a sosrt la Bocnă 
o delegație a P-C. dm Japonia, 
condusă de Satomi Hacamada. 
membru al Prezidiului șâ al 
Secretariatului P-C- din Ja
ponia.
• ÎN comunicatul comun un- 

garo-finlandez, dat publicității 
la încheierea vizitei lui Abti 
Karjalainen, ministrul de exter
ne al Finlandei. în Ungaria, se 
arată că ministrul finlandez a 
fost primit de Pal Losonczi, 
președintele Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare, Jeno 
Fock. președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar, și de Gyula Kallai, 
președintele Adunării de Stat, 
în comunicat se menționează 
că în cadrul convorbirilor avute 
cu Janos Peter, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Ungare, 
Ahti Karjalainen a făcut un 
schimb de păreri referitor la 
probleme internaționale și la

s|c|Ai|r4“t
dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări.

• LA simpozionul internațio
nal ..Toamna anului 1918“, la 
dezbaterile pe tema „Condițiile 
diplomatice și militare în care 
s-a produs destrămarea impe
riului austro-ungar“, a luat cu- 
vintul prof. .Miron Constanti- 
nescu, care a vorbit despre ca
drul diplomatic și politic al 
desfășurării evenimentelor anu
lui 1918 pe teritoriul țării noas
tre.

în continuarea discuțiilor pri
vitoare la rolul Revoluției So
cialiste din Octombrie asupra 
transformărilor revoluționare 
din Imperiul Habsburgic, prof. 
Ștefan Pascu. rectorul Universi
tății din Cluj, s-a referit la 
mișcările sociale din Transilva
nia. A luat, de asemenea, cu- 
vintnl prof. Constantin Nuțu, 
de la Universitatea din Bucu
rești.

Expunerile reprezentanților 
români au fost primite cu deo
sebit interes.

• SPITALUL „Groote 
Schuur» a publicat vineri un

buletin medical în care se 
arată că starea sănătății cele
brului chirurg Christian Bar
nard continuă să se îmbunătă
țească treptat. După cum s-a 
mai anunțat, pionierul grefeloi 
de inimă a fost internat cu 
două zile în urmă, suferind de 
„ușoare emoragii gastro-intes- 
tinale datorate surmenajului".

După reușita primei operații 
de transplantare a inimii, pro
fesorul Christian Barnard a 
avut o activitate furtunoasă, 
întreprinzînd mai multe turnee 
în străinătate și participînd la 
numeroase congrese interna
ționale. Cercurile medicale de 
la Capetown apreciază că starea 
sănătății lui Barnard, nu-i va 
permite, cel puțin pentru o pe
rioadă, să depună eforturi 
mari.

• ÎN cursul nopții de joi 
spre vineri a fost înregistrată 
în partea de nord a Finlandei, 
cea mai scăzută temperatură a 
lunii octombrie din acest secol, 
minus 31 de grade.

realistă
Dacă cineva ne-ar spu

ne că a văzut-o pe Bab*, 
Cloanța, l-am privi, dest 
Sur, bănuitor. Dar nu tre 

uie să ne pripim I Baba 
Cloanța — ți nu una, ci 
detașament întreg — tră
iește și prosperă și, ce 
orice celebritate din zile
le noastre, acordă inter
viuri publicațiilor de mare 
tiraj.

Revista ilustrată vest-ger- 
mană REVUE (tiraj 800 00Q 
de exemplare), publică in
tr-unui din ultimele sale nu
mere un interviu cu „șefa” 
vrăjitoarelor engleze, doam
na Sibyl Leak pe care o 
recomandă ca „o persoană 
de considerabila influență* 
și „purtătoarea de cuvînt 
necontestată a unui detașa
ment de aproape 5 000 de 
chiromante și vrăjitoare".

Fâcînd o incursiune în is
toria dezvoltării „instituției" 
vrăjitoarelor pe insulele bri 
tanice și amintind că în 1722 
o reprezentantă a breslei 
vrăjitorești a fost arsă pe rug 
în public la Londra, Sibyl 
Leak constată, cu vădită bu
nă dispoziție, că actualmen
te vrăjitoarele o duc bine în 
Anglia : „Ele sînt cetăfene 
cu influență, se bucură de 
o stare materială excelentă. 
Instituția lor s-a modernizai 
și, de cîțiva ani, funcționea
ză chiar un departament al 
relațiilor externe în cadrul 
asociației de chiromanție ca
re împlinește acum trei de
cenii de existență". Aflăm, 
în continuare, din interviul 
citat că în regia asociației so 
desfășoară periodic în pito
reasca localitate Burley din 
sudul comitatului Hampshire 
„conferințe teoretice, dezba
teri și congrese pe teme de 
spiritism și vrăjitorie care 
urmăresc dezvoltarea expe
rienței membrilor asociației"

Dat fiind că vrăjitoarele 
„merg" în pas cu vremea 
sistemul de organizare șr 
programul asociației lor tre
buie să răspundă, în intenția 
organizatorilor, cerințelor 
moderne. Doamna Leak, for 
mulează astfel, unele din 
preocupările vrăjitoarelor 
secolului 20 : „Programul a- 
sociatiei vrăjitoarelor din 
Anglia în perioada imediat 
următoare cuprinde trei 
puncte principale. Tn primul 
rînd, o vastă activitate de 
lămurire și convingere în rîn- 
dul populației pentru reabi
litarea reputației chiroman- 
ților. In al doilea rînd, înfiin
țarea unei universități de 
chiromanție. Tn al treilea 
rînd, organizarea unui Con- 
greș mondial al vrăjitoarelor 
care să aibă loc în Anglia".

Modestă, vrăjitoarea nr. 1 
din Britania. a ținut să pre
cizeze că chiromanțele din 
insulele britanice nu-și arogă 
„supremația mondială" în 
materie („în Spania, Germa
nia occidentală actîvează 
chiromante mai numeroase 
și mai proeminente decît în 
Anglia").

Tn încheierea interviului 
din REVUE, Sibyl Leak s-a 
plîns că „viitorul vrăjitoriei 
este foarte amenințat și nesi
gur într-o societate care nu 
vrea să ia în considerare 
supranaturalul". Ceea ce ne 
duce la concluzia că șefa 
vrăjitoarelor engleze are în 
pofida relațiilor cu „spirite
le", un foarte pronunțat simț 
al realității.

EM. RUCAR
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