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oglindește prețuirea de 
bucură în țara noastră

al Partidului Comunist Român și a Consiliului

cu privire la sărbătorirea centenarului I

unirii Transilvaniei cu România
împlinesc 
marea a-

La 1 decembrie se 
50 de ani de cînd 
dunăre de Ia Alba Iulia a pro
clamat unirea Transilvaniei cu 
România — eveniment de im
portanță istorică în viața po
porului român, încununare a 

^procesului de făurire, a statu
lui național unitar, început cu 

Unirea Principatelor în 1859.
De-a lungul secolelor, în- 

fruntînd furtunile istoriei, 
masele largi populare, forțele 
înaintate ale poporului au dat 
jertfe grele în lupta plină de 
eroism împotriva exploatării 
sociale .și a robiei naționale, 
pentru scuturarea jugului do
minației străine și neatîrnare, 
pentru unitatea 
porului român, 
gtestfT material 
țării. în cronica 
pagini glorioase 
mai luminați fii ai poporului 
nostru, lupta revoluționară co
mună dusă de oamenii muncii 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități.

Incununînd aspirațiile de 
veacuri spre unitate, expri- 
mînd voința întregului popor, 
unirea Transilvaniei cu Româ
nia constituie o victorie isto
rică a mișcării de eliberare na
țională a poporului român. 
^Realizarea acestui act este ro- 

Șm^uI luptei celor mai largi forțe 
sociale, rolul hotărîtor avîndu-1 
masele populare, în rîndul că
rora o contribuție activă au 
adus clasa muncitoare, miș
carea socialistă revoluționară.

Năzuințele profunde ale po
porului român spre desăvîr
șirea formării statului său na
țional și-au găsit împlinirea în 
condițiile avîntului revoluțio
nar care a cuprins omenirea 
spre sfîrșitul primului război 
mondial, zguduind din temelii 
edificiile lumii burgheze. Un 
puternic stimulent pentru 
lupta de eliberare națională a 
popoarelor asuprite de marile 
imperii ale vremii a avut 
triumful Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, care a 
deschis era revoluțiilor pro
letare. a trecerii omenirii de la 
capitalism la socialism, răsu- 
nînd ca o chemare a maselor 
la lupta pentru desființarea 
exploatării capitaliste, pentru 
scuturarea jugului dominației

de stat a po- 
pentru pro- 
și spiritual al 
acestei istorii, 
au înscris cei

străine, pentru realizarea aspi
rațiilor de libertate socială și 
națională. Lupta poporului ro
mân pentru desăvîrșirea statu
lui său național s-a înscris în 
șuvoiul marilor mișcări sociale 
și de libertate națională pur
tate de popoarele din fostul 
imperiu habsburgic, în pro
cesul, pe care îl prevăzuse 
Lenin, de formare a statelor 
naționale în această parte a 
lumii.

Unirea Transilvaniei cu Ro
mânia, piatră de hotar în 
istoria poporului nostru, a 
creat cadrul statal al dezvol
tării României moderne, a 
avut o înrîurire pozitivă asu
pra întregii evoluții economice, 
politice și sociale a țării noas
tre, • înfăptuită în-<. condițiile 
regimului burghezo-moșieresc, 
unirea nu a adus satisfacerea 
revendicărilor sociale pentru 
care se ridicau clasa munci
toare, țărănimea, celelalte ca
tegorii de oameni ai muncii, 
realizarea năzuințelor lor de 
libertate. Clasele stăpîriitoare 
au folosit unirea pentru a-și 
consolida pozițiile de domina
ție economică și politică, pen
tru a intensifica exploatarea 
celor ce muncesc. Călăuzite de 
interesele lor înguste.de clasă, 
burghezia și moșierimea au 
înfeudat o parte din bogățiile 
țării străinătății, au menținut 
România în stare de 
dență față de marile 
imperialiste.

Adevăratul stegar al 
selor poporului a fost Partidul 
Comunist Român, forța politică 
cea mai înaintată, care a mo
bilizat și organizat clasa mun
citoare. țărănimea, masele 
largi de oameni ai muncii, 
fără deosebire de naționalita
te, la lupta împotriva exploa
tării, pentru drepturi și liber
tăți democratice, pentru ega
litatea dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare.

ndenței 
îale a

depen- 
puteri

intere-

național ităl 
pentru apă rai 
și suveran iti 
României îmi 
lui si războiu 
ță mi

Nâ;
și libertățile pentru can 
luptat acum 50 de ani m 
populare au devenit reaî 
numai în orînduirea soc ia
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Devenită republică socialistă, 
România este astăzi o țară 
suverană, înfloritoare, în plin 
progres material și spiritual; 
poporul român, liber și inde
pendent, deține puterea în stat, 
este stăpîn deplin pe soarta sa, 
pe destinele țării, se bucură 
de realizările societății socia
liste.

Victoria deplină și definitivă 
a socialismului la orașe și sate, 
desființarea exploatării omu
lui de către om, dezvoltarea 
continuă a democrației socia
liste asigură egalitatea socia
lă și politică, largi drepturi și 
libertăți democratice, posibili
tăți nelimitate de afirmare 
tuturor cetățenilor, cimentarea 
unității politice a poporului în 
lupta pentru triumful cauzei 
socialismului și comunismului. 
Una din marile cuceriri ale 
orînduirii noastre este soluțio
narea, pe baza politicii mar- 
xist-leniniste a Partidului Co
munist Român, a problemei 
naționale, realizarea egalității 
în drepturi, a unității și fră
ției dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare. 
Unitatea clasei muncitoare, a 
țărănimii, intelectualității, a 
întregului popor în jurul Parti
dului Comunist Român — for
ța politică conducătoare a na
țiunii noastre socialiste — con
stituie trăsătura caracteristică 
a societății noastre, izvorul 
principal al forței și trăinicie) 
sale.

înfăptuind cu abnegație și 
elan patriotic politica marxist- 
leninistă a partidului, pro
gramul elaborat de Congresul 
al IX-lea, poporul nostru asi
gură dezvoltarea puternică, în 
ritm intens a industriei, agri
culturii. științei și culturii, 
perfecționarea întregii vieți 
sociale, muncește pentru îmbu
nătățirea condițiilor Iui de trai, 
înaintează hotărît pe drumul 
desăvîrșirii construcției socia
lismului. al înfloririi patriei.

România socialistă, partidul 
nostru comunist, care se afir
mă ca factori activi ai vieții 
internaționale, pun la baza po
liticii externe prietenia, alianța 
frățeasca și colaborarea cu toa-

co-

tir

dial, a coeziunii mișcării 
muniste și a tuturor forțelor 
antiimperialiste. în același 
timp, România extinde colabo
rarea cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor socială, 
pe baza respectării indepen
denței și suveranității, egali
tății în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avanta
jului reciproc, contribuind în 
acest fel la apropierea dintre 
popoare, la îmbunătățirea 
climatului internațional, la 
preîntîmpinarea unui nou 
război mondial și întărirea 
păcii în lume.

Avînd în vedere însemnăta
tea deosebită a unirii Transil
vaniei cu România, Comitetul 
Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și Consiliul de Miniștri 
al Republicii Socialiste Ro
mânia hotărăsc sărbătorirea 
semicentenarului acestui eve
niment în întreaga țară. Cu 
acest prilej vor avea loc ur
mătoarele manifestări:

Marea Adunare Națională 
va consacra .acestui eveniment 
istoric o ședință jubiliară :

La Alba Iulia va fi inaugurat 
un complex de muzee de isto
rie și de artă. De asemenea, 
aici va fi dezvelită statuia Iui 
Mihai Viteazul, domnitorul 
care a unit pentru prima oară 
cele trei țări românești :

Se va emite o medalie jubi
liară, închinată aniversării 
semicentenarului unirii Tran
silvaniei cu România ;

In București se va înființa 
Muzeul Național de Istorie a 
României și se va construi, în 
următorii ani, o clădire adec
vată ;

In cinstea acestei aniversări, 
Academia Republicii Socialiste 
România, Institutul de studii 
istorice și social-politice de pe 
lingă C.G. al P.C.R., Academia 
de științe social-politice „Ște
fan Gheorghiu". Academia mi
litară și facultățile de istorie 
ale universităților din țară vor 
organiza la București o sesiune 
științifică comună ;

Institutul de istorie „Nico(ae 
Iorga", Institutul de studii is
torice și social-politice de pe 
lingă G.G. al P.G.R., Consiliul 
Muzeelor și Arhivele Statului 
vor organiza în Capitală o ex-
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La Consiliul de Stat a avut loc 
vineri la amiază solemnitatea 
decernării unor ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România, 

înaltele distincții au fost în- 
mînate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Dumitru 
Popa, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat.

Erau prezenți, de asemenea, 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Alexandru Senco- 
vici, ministrul industriei ușoare, 
președinții uniunilor de creație 
și alți oameni de cultură și 
artă.

Tovarășul NICOLAE 
C E A U xȘ E S C U, adresîndu-se 
celor decorați a spus :

în numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Consiliului 
do Stat și al guvernului doresc 
să vă adresez cele mai calde fe
licitări cu prilejul acestei festi
vități, în cadrul căreia vi s-au 
decernat înalte distincții de stat 
ale Republicii Socialiste România.

Conferirea unui număr mare 
de ordine și medalii oamenilor 
de creație din domeniul artelor

AFIRMAREA $1
PROMOVAREA
TINERETULUI

plastice 
care se 
activitatea artiștilor plastici, con
tribuția lor la dezvoltarea cultu
rii românești, la educarea po
porului în spiritul ideilor nobile 
ale prieteniei, frăției și patriotis
mului socialist, ale internaționa
lismului.

Considerăm acordarea acestor 
distincții ca o expresie a încre
derii partidului și guvernului, a 
întregului popor în lucrătorii din 
domeniul artelor plastice; ne 
exprimăm convingerea că și în 
viitor veți servi, prin arta dum
neavoastră, poporul, patria, cul
tura noastră nouă.

Vă doresc noi succese în acti
vitatea viitoare.

Cuvintele președintelui Con
siliului de Stat au fost călduros 
aplaudate.

Pentru merite deosebite în do
meniul artelor plastice, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 80 de 
ani, s-a conferit ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România", 
clasa I, pictorului Dumitru 
Ghiață. Totodată, pentru acti
vitate deosebită în domeniul ar
telor plastice, a fost acordat or
dinul „Meritul Cultural", clasa I, 
tovarășilor : Corneliu Baba, Catul 
Bogdan, Boris ’ Caragea, Henri 
Catargi, Aurel Ciupe, Aurelia 
Ghiață, Oscar Han, Ion Irimescu, 
Zoltan Kovacs, Romulus Ladea, 
Emeric Nagy„ Cecilia Cuțescu- 
Storck; Vida Geza, iar ordirțul 
„Meritul Cultural", clasa a Il-a, 
tovarășilor: Ion Covaliu-Brăduț, 
Petru Comarnescu, Mac Cons- 
tantinescu, Ștefan Constanti- 
nescu, Anastasie Demian, Ion 
Frunzetti, Hans Herman, Vasile 
Kazar, Max Herman Maxy, Ion 
Musceleanu, Albert Nagy, Vasile 
Cheorghescu-Paleologu, Jules 
Perahim, Milița Petrașcu, Gheor
ghe Popescu, Ion Sima, Rudolf 
Schweitzer Cumpănă, Jeno Szer- 
vatius, Horea Teodoru, Ion 
Vlasiu.

De asemenea, au fost acordate 
ordinul „Meritul Cultural", clasa 
a IlI-a, „Ordinul Muncii" 
clasa a IlI-a, ordinul „Meritul 
Cultural", clasa a IV-a și a V-a, 
medalia „Meritul Cultural", 
clasa I și „Medalia Muncii" 
unui număr de 287 de artiști 
plastici și lucrători în acest do
meniu.

In(. cadrul aceleiași solemnități, 
au ihai fost decernate „Ordinul 
Muncii", clasa I, tovarășului Va
sile Petcu, director general ad
junct în Ministerul Industriei 
Ușoare, pentru merite deosebite 
în muncă, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 60 de ani și ordinul 
„Meritul Cultural", clasa I, 
poetului Endre Karoly pentru 
merite deosebite în activitatea 
de creație poetică, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 75 de ani.

în numele celor decorați au 
luat cuvîntul pictorul Dumitru 
Ghiață, sculptorul Ion Irimescu, 
pictorul Corneliu Baba, grafi
cianul Vasile Kazar, sculptorul 
Romulus Ladea, graficianul Oc- 
tav Grigorescu, pictorul Friede- 
rich Bornches, sculptorița Silvia 
Radu și pictorul Brăduț Covaliu. 
Mulțumind pentru înaltele dis
tincții, vorbitorii au arătat că în 
aceasta văd o nouă dovadă a 
grijii și sprijinului de care se 
bucură creatorii în țara noastră, 
a înaltei aprecieri acordate mun
cii lor. Ei au asigurat conduce
rea de partid și de stat de în
tregul lor atașament, angajîndu- 
se, totodată, că vor căuta să ridice 
tot mai sus prestigiul artei plas
tice româneși prin realizarea 
unor opere inspirate din viața 
poporului, demne de epoca 
construcției socialismului.

în încheiere tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer 
și ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au întreținut cordial 
cu cei decorați.

(Agerpres)
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DRAGOSTE „Scinteii tineretului"
Un cuvînt care există de cînd 

s-au inventat cuvintele și, dorim 
să credem, va dăinui și în cel 
mai avansat secol cosmic. Poate 
că într-un asemenea secol, în- 
drăgostiții vor comunica între 
ei la distanțe solare, în acea 
splendidă izolare rîvnită din 
totdeauna, cîntată de toți poeții.

„Copiii care se iubesc 
se-mbrâțișează în picioare

lingă porțile nopții
și trecătorii care trec îi arată 

cu degetul 
dar copiii care 4«e iubesc 
nu sînt acolo pentru nimeni

(Jacques Prevert)

Izolîndu-se, iubirea se puri
fică pentru a reveni acolo unde

sînt adevăratele ei izvoare, în 
munca și viața de toate zilele. 
O asemenea dragoste devine un 
ideal, înflăcărează. Opere mi
nunate de artă inspirate din 
dragoste, „Sărutul" lui Rodin, 
„Romeo și Julieta", și nu numai 
cele devenite clasice, „Un băr
bat și o femeie" ne fac. să me
dităm Ia dragoste, ne trezesc 
dorința de a deveni mai buni, 
mai generoși.

...Să medităm! Fiindcă exis
tă și egoism, fiindcă însăși ge
nerozitatea are multiple aspec
te, dintre care unele înțelese 
uneori greșit.

„Să medităm44 a fost fraza cu 
care am inițiat ancheta despre : 
Egoism și generozitate în dra
goste. De-a lungul a cîtorva 
zile, tinerii întîlniți pe stradă,

în holul facultății, la o cafea 
într-un bar, într-un parc, au 
manifestat interes deosebit și 
dacă răspunsurile n-au fost 
toate elocvente, o trecem pe 
seama faptului că nu toți oa
menii pot fi spontani. Interesul 
pentru dezbaterea acestor pro
bleme a fost subliniat și de scri
sorile primite la redacție încă 
înaintea anchetei amintite. Vom 
menționa un singur exemplu: 
Vasile Bunea ne scrie șase pa
gini, în care ne comunică, ală
turi de. idei generale, și multe 
observații personale.

Ancheta realizată în stil 
„cine-verite", sunet și imagine, 
a fost prezentată la cea de-a 6-a 
ediție a serilor „Scinteii tine
retului". I-a urmat o masă ro
tundă, la care au participat

poeta Gabriela Melinescu, pro
fesorul Paul Popescu-Neveanu 
și actorul Ion Besoiu.

Iată, mai întîi, sintetizate, cî- 
teva din părerile exprimate în 
anchetă. Interlocutorii noștri nu 
și-au spus toți numele, așa in
cit nu vom face excepții publi- 
cînd doar unora numele, dar 
vom însoți declarațiile lor de 
fotografiile realizate cu prile
jul discuției, 
drul unde au 
clarațiile :

Vom fixa $i ca- 
fost realizate de-

și masa rotundă 
organizate și re- 

SABINA CĂ-
Ancheta 
au fost 
latate de : _______ __
BAUȘU și VICTOR CON- 
STANTINESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)

Redacția ziarului a invitat recent la c dezbatere pe tovarăși; 
VASILE POPOV, membru corespondent al Academiei, Dr. ALE
XANDRU GLODEANU, cercetător principal, Institutul de fizică 
al Academiei, CONSTANTIN PÂUNESCU, psiho-patolog, Dr 
VLADIMIR KRASNASESCHI, sociolog, MARIA FLORESCU, Insti
tutul de cercetări juridice, DUMITRU STOICA, director adjunct 
al Uzinei de pompe București, prof. ROMEO DaSCALESCU 
secretar științific al Institutului de științe pedagogice, ing. CLA- 
UDIU BEÎU, director adjunct al Direcției de învățămînt din Mi
nisterul Construcțiilor de Mașini, ing. ERNEST BĂLTĂREȚU, șeful 
sectorului de proiectare al Uzinei de pompe.

La întrebările adresaie de redacție participanților, referitoare 
la condițiile care condiționează fundamental afirmarea și pro
movarea tineretului s-au cristalizat cîteva idei importante :

Tinerețea, prin sine, nu e unica condiție a promovării

Promovarea este efort, nu intimplare

® Fiecare individ, depozitar și păstrător de valori

® Criteriul unic, valoarea muncii creatoare

Masa rotundă a „Scinteii tineretului"
in

La „Progresul
Brăila

Realizarea
unui nou utilaj
Pe baza unui proiect ro

mânesc, specialiștii Uzinei de 
utilaj greu „Progresul" din 
Brăila au realizat un nou 
utilaj folosit în construcții 
pentru săparea gropilor ci
lindrice necesare montării 
stîlpilor electrici din lemn, 
beton armat sau metal, grei 
pînă la 2 500 kg și cu înăl
țimi de 14 metri. Fiind echi
pat cu dispozitive complexe, 
acționate mecanic și hidrau
lic, utilajul efectuează săpă
turi cu diametre pînă la 0,8 
metri și o adîncime de 2.5 m. 
De asemenea, el poate fi fo
losit la turnarea pilonilor 
pentru fundații și la săparea 
gropilor pentru plantarea 
pietrelor kilometrice pe șo
sele.

Mobilitatea mașinii și di
versitatea gamei de operații 
pe care o poate executa o 
situează printre cele mai mo
derne de acest fel.

intîlnire între tovarășul

Nicolae Ceaușescu
și tovarășul 

Alvaro Cunhal
Tovarășul Nicolae Geaușescu, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, împreună cu tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.G.R., s-au întîlnit 
vineri cu tovarășul Alvaro 
Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist Portu
ghez, care la invitația C.C. al

P.G.R. face o vizită in țara 
noastră.

Ea primire a participat to
varășa Ghizela Vass, membru 
al G.G. al P.G.R., sef ele secție 
ia G.G. al P.G.R.

Gu acest prilej, într-o atmos
feră tovărășească, a avut loc 
un schimb de păreri asupra 
unor probleme actuale ale miș
cării comuniste și muncitorești 
și ale situației internaționale 
interesînd cele două partide.

ROBOTEI
EUGEN BARBU imediat după 

încheiat lu- 
subterane.

Mi-ar 
cînte

în felul 
asista la 

o 
săpători 

spart

cotituri, 
tăcut, 

ochii lui

de a 
să-mi 

mai 
din

stare să 
fierbinte 

ceară la

țîfnoase și 
restaurant 

introduce gen-

Putin cîte puțin 
mașinile intră în 
viața noastră cu o 
stăruință îngrijoră
toare. aducînd bine
faceri și stîrnind cu
riozități. Visez ca 
fiecare un mic ro
botei care să mătu
re și să gătească, o 
mică ființa de meta
le și beculețe care 
să-mi citească zia
rele înainte 
mă scula și 
prezinte cele 
bune tăieturi 
articolele la zi. Dacă 
aș avea un automat 
care să-mi facă fișe 
și să claseze proble
mele în ordinea im
portanței pe birou, 
aș fi foarte fericit. 
Mi-ar trebui un ro
botei care să încăl
zească cafeaua și 
să aducă pîine proas
pătă de la chioșc, 
parcă nu ar strica și 
un șofer automat 
care nu greșește la 
viteze și 
prevenitor, 
atent, cu

unde, ghicind 
primejdia acciden
tului. Nu ar strica 
astfel de ființe poli
ticoase la unele ghi
șee în locul domni
șoarelor 
chiar la 
aș

tlemeni în 
care supă 
și să nu 
urmă bacșiș. Ce bine 
ar mai fi să avem 
roboțel și la maga
zinele de încălță
minte ! Cum ar mai 
găsi ei numerele 
care ne trebuiesc la 
pantofii doriți...

Femeile ar da 
mult să fie spălate 
pe cap și coafate de

către domnișoare e- 
lectronice, atente cu 
fierul și cu soluția 
de blonzire.
place să-mi 
la restaurant o or
chestră care știe să 
menajeze timpanele 
delicate neexage-

rînd cu microfonul 
care a devenit un 
instrument ce ajută 
nevrozele și căpie- 
rea totală. Bine ar 
mai fi să se insta
leze un dispecer cu 
lămpi care să mă
soare întîrzierile șo
ferilor de pe mași
nile de cursă lungă, 
aplicînd amenzi 
drastice celor ce ne
socotesc orariul fi-

xat. Ar mai trebui 
și un paznic al li
niștii pe unde scur
te capabil să arunce 
pe ușă la bodegă pe 
cei ce s-au decali
brat cu țuică și in
sistă.

Cîte nu s-ar pu
tea realiza cu robo- 
țeii ăștia !

Poate că 
acesta am 
uluitorul fapt că 
echipă de “ 
automați 
trotuarele și le-a re
făcut 
ce și-a 
crările _________
în felul acesta stra
da Berzei, care e 
ciuruită și părăsită 
de o jumătate de an, 
ar redeveni o stra
dă cu înfățișare de
centă, nu imaginea 
unor lupte medie
vale, cu tranșee și 
obstacole de cel mai 
infernal gust.

Ce spun cei inte
resați de ideeâ noas
tră ?

%25c3%25aenguste.de
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In intîmpinarea Adunării ORIZONTUL CULTURAL AL TÎNĂRULUI SCRIITOR

generale a scriitorilor
Tn pagina de fața publicam in continuare opiniile «criitarilar 

asupra unor probleme tundamsnlale ale literaturii, cum sînt 
roiul sau social, capacitatea de a exprima chipul luminos al 
patriei, al oamenilor care construiesc socialismul, asupra nece
sității unei largi culturi umaniste a scriitorului, precum si osupra 
permanentei îndatoriri a scriitorului fînâr de a pătrunde sensu
rile majore ale creației clasicilor. înscriem aceste opinii în co

drul preocupărilor noastre de a oferi spațiu corespunzător pre
gătirii și pe această cele a unui eveniment deosebit de impor
tant pentru viața și activitatea obștei scriitoricești, considerind 
ce probleme de asemenea importanță sînt de natură să confi
gureze, alături de multe altele, aria dezbaterilor acestei adunări 
a scriitorilor noștri

-L- ite.

LITERATURA
portret al patriei

Am urmărit cu special interes 
ancheta inițiată de „Scînteia ti
neretului" sub titlul „Pentru cine, 
■pentru ce scriem**, care a prile
juit o trecere în revistă a unor 
probleme de strictă actualitate 
pentru scriitorii tineri, pentru 
destinul literaturii noastre de azi 
Consider că s-au exprimat în ca
drul ei puncte de vedere judicioa
se, reprezentative pentru convin
gerile, pentru glodurile și frămîn- 
tările noastre, dar totodată cred 
că tema propusă spre dezbatere 
este atît de semnificativă și de

a

GHEORGHE GRIGURCU

arzătoare, încît o prelungire 
discuțiilor este salutară.

Iau condeiul cu eriioție spre a 
așterne cîteva rinduri sub tulbu
rătoarea interogație a anchetei a- 
mintite. Responsabilitatea civică a 
scriitorului face parte din zestrea 
de idei cea mai prețioasă a uma
nității. Ea se constituie într-una 
din acele evidențe luminoase care 
ne călăuzesc drumul. Aparent 
n-ar mai fi nimic de adăugat. Și 
totuși literatura prezintă situația 
paradoxală a insistenței pe cîteva 
nuclee definitorii, revenirea asu
pra unor motive care o justifică, 
îi acordă maxima substanță și 
dignitate. Problema raportului- 
dintre scriitor și societate, dintre 
literatură și patrie se înscrie pe 
agenda acestor teme privilegiate.

Nu poate fi contestat faptul ca 
operele literare iau nașteie într-un 
mediu social-istoric determinat. O 
elementară apreciere a lor nece
sită o situare în timp și în spațiu, 
pe coordonatele cele mai simple 
și mai firești ale percepUei ori
cărui act uman.- Literatura româ
nă poartă acest nume pentru că 
s-a zămislit și se zămislește în 
spațiul patriei noastre, ca expresie^ 
a sufletului poporului român. Stu- . 
diul literaturilor pe popoare a- 
parține unei metodologii ce nu 
mai are nevoie de demonstrație. 
Fiecare literatură este mărturia 
unui popor, după cum fiecare 
Îîopor este într-o proiecție abso- 
ută mărturia unei literaturi. O 

producție literară nu poate fi a- 
patridă decît printr-un artificiu, 
printr-un gest voit de singulari
zare lamentabilă. Valoarea lite
rară autentică include .în sine, așa 
cum s-a arătat din diverse puncte 
de vedere, nota apartenenței na
ționale. Ea crește pe solul unor 
realități de Cultura și civilizație 
străvechi, conținuîndu-le în regis
trul istoric al fiecărei epoci, dez- 
voltîndu-le, îmbogățindu-le, con
tribuind la limpezirea lor în lu
mina mișcătoare a spiritului.

Aceasta nu exclude necesitatea 
unei comunicări strinse între cre
ațiile diferitelor popoare, a unei 
conexiuni care să ducă lă o rezul
tantă majoră, literatura universa
lă. Chiar dacă anume vicisitudini 
istorice împiedică în mai mare sau 
în mai mică măsură contactul

cultural între popoare, acesta te 
realizează mai de\Teme_ sau mai 
tîrziu, înlăturind zăgazurile nea
venite. fertilizînd soiul rămas tem
porar în părăsire. Dar împnnnu- 
tînd din experiența altora, no: 
trebuie s-o asimilăm, s-o introdu
cem într-un circuit de valori pro
priu. Numai în chipul acesta 
schimburile culturale se constituie 
într-un factor pozitiv, într-un a- 
liment al combustiei intelectuale.

Adăpîndu-se, cum era și nor
mal, și la izvoarele culturii stră
ine, marii noștri poeți moderni au 
dobîndit un limbaj personal, au 
convertit elementele de influență 
în modalități de gîndire și de 
sentiment proprii, într-o expresie 
originală. Lucian Blaga nu a efec
tuat o simplă transpoziție a expre
sionismului german pe meridian 
românesc, ci 1-â modelat conform

ECOURI LA 
ANCHETĂ

iWK» f‘NE SCRIU ? 
FENTRU CE SCRIU?

~rroh~ vital w

Dincolo de orice contestație, 
cultura și civilizația sînt consi
derate dimensiunile majore ale 
umanismului, ințelegind prin a- 
ceasta din urmă expansiunea 
maximă de creație și inventivi
tate a omului. Dacă civilizația, 
de exemplu, cuprinde toate teh
nicile și mijloacele de asigurare 
a confortului material, toată bu
năstarea unei vieți îndestulate, 
cu. tura în vasta ei metaforă, 
îmbrățișează toate valorile și 
creațiile spirituale, chemate să 
înnobileze. să afineze și să sim- 
Ionizeze, prin frumos, bine și 
adevăr, aspirațiile spre nemuri
re ale omului. Nemurire, nu în 
sensul m.stieoieoiogal al diver
selor religii, ci în sensul înscrie
rii lor Tn memoria comunitară 
a isteriei, de unde să se reverse 
ca o ploaie rodnică și binefăcă
toare peste setea de adevăr, bine 
si frumos a fiecărei generații de 
oameni, indiferent de meridia- 
•ul sau paralele geografice pe 
rare isi duce veacul. Este aceas- 
•ă memorie a istoriei ceea ce 
vectiii greci numeau, în stilul 

al visului, mnemosyne, 
■nțelepciunea me- 

Mariei. socotită de Homer și 
Hes.od drept muma celor nouă 
-ft _In realitate, după cum 
se exprimă un autor francez, 
— n-emcsyne reprezintă memoria 

a naturii, in care 
•aaginle trecutului.

Cele noaftRHtf fcpar ca mesa
gerele inteligente ale acestei 

t eptătoare ale 
mai make facultăți umane, 

‘-emițătoare subtile ale științe- 
• . artelor în creierii oame-

continuitate, unitate și progres. 
Permanenta acestui spor de lu
mină și de adevăr, cum ne ex-« 
primam mai sus, asigură ferti
litatea unei culturi. Și știut este 
că numai o cultură organică, 
în sensul celor arătate, poate 
fi fertilă. Este însă evident că o 
cultură, de pildă cea greco-lati- 
nă, a fertilizat, fertilizează și va 
fertiliza prin elementele gene
ral umane —universale și pro
gresiste pe care le conține. Scoa
terea la lumină a acestor ele
mente este misiunea valorifi
cării critice marxist-leniniste a 
moștenirii trecutului sub toate 
aspectele. Oare nu prin aceste 
elemente vii, continuu fertiliza
toare, operele trecutului sînt 
contemporane prezentului și vi
itorului ? Fără doar și poate că 
da.

Puterea de fecundare a cul
turii organice îmbracă două as
pecte : pe cel al fenomenului de 
cultură propriu-zis, pe care 
l-am sugerat, și pe cel al asimi

zatoruJ sutelor de mii sau mili
oanelor de cititori cărora se 
adresează. Edificat și fecundat 
prin bunurile, dăinuitoare ale 
culturii, care-i lărgesc orizontu
rile, îi deschid perspective noi 
asupra lumii și vieții, ii îmbo
gățesc sufletul și-i luminează 
mintea, scriitorul, la rîndul său, 
edifică, orientează și îmbogățeș-.' 
te spiritual pe alții. Astfel, ritmi
citatea procesului de fertilizare 
prin cultură se desfășoară în ; 
trei timpi : asimilare organică 
a bunurilor de cultură, autoedi- 
ficare și înălțarea prin cultură,. ; 
edificarea și îmbogățirea sufle
tească a altora prin noile opere 
de cultură, creații originale ale 
scriitorului respectiv. Ceea ce 
este valabil pentru scriitor este 
valabil pentru orice creator de 
artă mare și de știință. Origi
nalitate, în lumina celor arătate, 
nu înseamnă lansare în absurd 
sau plonjare în tenebrele incon
știentului. ci integrare,' pe te
meiul darurilor și a eforturilor

FERTILITATEA 
CULTURII

GRIGORE POPA

simțirii sale de ardelean, deschi- 
zîndu-ne cea mai tulburătoare 
perspectivă asupra peisajului spi
ritual al pămîntului nostru. Ar~ 
ghezi a preluat de la Baudelaire 
doar schema generală a unor an
tinomii morale cărora le-a insu
flat duh românesc, creînd cea 
mai rafinată expresie artistică pe 
care a înregistrat-o literatura 
noastră, din modelarea verbului 
arhaic și popular laolaltă cu cel 
neologistic. Atît de izolat în a- 

- parentă. de către propria sa dra- 
rră. Bacovia nu e nici ei un pri
zonier al unei lirici străine. Sim
bolismului francez i s-a infuzat ex
periența concretă, covirjitoare a 
vieții dezolante din tîrgurile de 
odinioară, alienarea la care aceste 
locuri bfntuite de molimi sufle
tești îl condamnau pe individul 
pur. sensibil. Ion Earbu care a 
altoit strictețea formulării poetice 
a lui Mallarme pe trunchiul vi
guros al balcanismului nostru ilu
strat de Anton Pann 
giale poate fi invocat 
piu în același sens, 
grăitor.

Cu alte cuvinte, 
literare oricît de diverse se adap
tează unui specific etnic, evident 
nu printr-o operație ad-hoc, prin- 
tr-o mișcare volițională. ci pnn- 
tr-un proces organic, de distilare 
tainică a esențelor, ce poate fi 
constatat în rezultatele sale, pe 
materia operelor reprezentarive. 
Spiritul național se refuză înde
obște încercărilor nedibace de a-1 
„prinde" ca atare, pornind de la 
formulări apriorice, de la ..rețete", 
în schimb îi putem găsi totdeau
na urma de aur în operele mar.

•*La-_ ce t*o-

și de Cara- 
ca un exem- 
extrem de

modalitățile
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PANORAMIC CULTURAL

lării valorilor unei culturi, asu
pra căruia ne oprim acum.

Pentru a-și exercita deplin și 
multilateral influenta ei bine
făcătoare asupra insului uman, 
o cultură trebuie asimilată în 
mod organic, adică fără hiâtus- 
uri. treaptă cu treaptă, continuu, 
cu măltă răbdare, cu îndelungi 
eforturi personale, cu nepoto
lită sete de cunoaștere și înțele
gere. Neastîmpărul intelectual, 
scuta curiozitate de a descifra 
tainele existenței umane si ale 
universului sint factori decisivi 
:n procesul de asimilare a bunu
rilor materiale și spirituale ale 
unei culturi. Nu se poate învă
ța nimic după ureche. Dimpo
trivă. pospaiul de cultură, im
postura. chiar dacă, grație unui 
concurs de împrejurări favora
bile, ating succesul și strălucesc 
un timp oarecare, se mistuie 
in neantul ignorantei la prima 
-onfruntare cu adevărul. Ca să 
devină ea însăși fapt de cultură, 
sd-tă factor creator și formator 
totodată, asimilarea valorilor 
:ulrurale trebuie să se realizeze 
pe cale organică. Numai în felul 
atesta, cel care si-a însușit te
mem:: datele nepieritoare ale 
culturii umaniste si stiintiflee 

la riadul alu, tranani- 
•ilorul feeuad al mor valori a- 
riesflee. £a ronereu ua scrii
tor. rare-f. aprrpr-.acă eoetinu- 
u-1 ralorie al rulturu naționale

fii ktj sau rosul. ferttH-

proprii, în expansiunea spre 
înalt al actului de creator 
de cultură autentică. Auten
tică, pentru că izvorăște din 
tot ceea ce este mai no
bil în om și este menită să 
înnobileze deopotrivă și pe 
ceilalți oameni. Numai a- 
ceastă integrare firească, or
ganică, în ierarhia de va
lori a culturii naționale și 
universale dă adevărata măsu
ră a originalității cuiva și fixea
ză, fără drept de apel, gradul 
de responsabilitate a creatoru
lui față de colectivitate și față 
de exigentele momentului isto
ric, în care își consumă străda
niile zilelor și nopților sale de 
veghe întru spirit.

Cine crede că-și apără și sal
vează originalitatea „â tout 
prix“ întoreînd spatele culturii, 
se autoconsolează cu iluzii.

Cultura — înțelegem asimila
rea ei — este hrana indispensa
bilă a oricărui muncitor în do
meniul spiritului : om de știin
ță. filozof, scriitor, muzician, 
sculptor, pictor ș.a.m.d.

Spre pilduire, arătăm cîteva 
nume de poeți moderni. Cine se 
poate îndoi de exemplu, de 
vasta și profunda cultură ru
sească $i universală, a poetului 
Alexandr Blok ? Lucian Blaga 
al nostru a brăzdat cele 
mai înalte piscuri ale culturii 
naționale și universale. ..Spațiul 
mioritiî-, acest text antologic 
privitor la interpretarea spiri

tualității românești din unghiul 
de vedere al filozofiei culturii, 
ca și traducerile cuprinse în vo
lumul „Lirica universală", ca să 
nu mai vorbim de filozofie, eseu, 
dramă și poezie, dovedesc, iară 
putință, de tăgadă, bogata sa 
informație culturală. Neoclasi
cul, prin, rigoarea versului, și 
subtilul poet francez Paul Va
lery, este autorul a numeroase 
volume de eseuri și studii, care 
discută;..?! lămuresc o indefinită 
varietate de probleme legate de 
actul poetic și de tulburătoare 
preocupări ale - epocii în care 
a trăit. Fecundul poet german 
Stefan George (1868—1933), a cu
noscut multe limbi și tot atîtea 
culturi, fără a șe fi temut că-și 
pierde originalitatea ca vizionar 
și deschizător de drumuri. După 
1892, data întemeierii revistei 
sale ,,Blatter fiirdie Kunst", in
fluența lui a fost, considerabilă 
asupra culturii germane în to
talitatea ei. Pe aceleași coordo
nate de universalitate s-a mișcat 
și marele poet englez T. S. Eliot. 
Uluitorul exemplu al lui Emi- 
nescu, în această privință, stă 
la indemîna fiecăruia, fapt care 
ne dispensează de orice insis
tență.

Pentru creatorii de valori cul
turale ai zilelor noastre și în 
primul rînd pentru scriitori 
se impune cu stringență o pro
blemă deosebit -de importantă, 
anume : cunoașterea și asimi
larea bogatului material infor
mativ obținut prin revoluția 
tehnico-științifică în plină des
fășurare, care, cum bine se știe, 
culminează în exploatarea spa
țiului interplanetar și în ten
tativele de analiză spectrală, ca 
să zicem așa, a corpurilor ce
rești. Această dimensiune cos
mică a revoluției științifico- 
tehnice a epocii în care trăim 
cere oamenilor de cultură, prin 
urmare și scriitorilor, nu nu
mai familiarizarea cu limbajul 
științific, ceea ce ar fi cumva 
doar un fapt exterior, ci for
marea unei mentalități adec
vate noii situații a omului în 
Cosmos, o nouă „forma mentis14 
capabilă să prelucreze și să va
lorifice pe seama contempora
nilor mult grăitoarele cuceriri 
ale stiintei. al căror triumf in
teresează și pasionează din ce 
în ce mai mult masele largi ale 
populației de pe întreg globul 
pămîntesc. Arta și literaturi 
nu au decît de cîștigat din ex-J 
pansiunea spre cer a stiintei.

Cultura — a spus Saint Mare 
Girardin (1801—1873), critic li
terar francez si mare prieten al 
României —- este eeea ee-ți ră- 
mîne după ce ai uitat tot ce 
ai citit. Acest paradox, de care 
au abuzat toți chemații și ne- 
chemații, ilustrează cum nu se 
poate mai limpede, puterea fer
tilizatoare a culturii organice, 
a culturii deplin și temeinic asi
milate, al cărei polen purtat de 
vîntul geniului și al talentului 
rodește, edifică și formează.

■I

autorhe ți invariabile. Și, după 
cum istoria societății se pre
zintă ca o suită de etape cu 
anumite trăsături specifice, 
ața ți istoria culturii se con- 
stituie ca un lanț organic în 
care fiecărei verigi 1i corespun
de un anume tip de sensibili
tate istorică, cu anumite nor
me estetice. Deci, repetînd 
ci colorile sînt independente 
r. invariabile, atrag atenția în
că odată asupra caracterului

Scriîto
rul clasic

NOUTĂȚI
• NICOLAE IORGA — 

„Pagini de tinerețe" (Studii 
și documente), E. L.

Ediție alcătuită prefața
tă și -bibliGgrafie de Barbu 
Theodoreșcu. Ediția cuprin
de activitatea de critic și 
istoric literar din perioada 
1889-r-18f)5. a marelui sa
vant. Cartea e împărțită in 
cinci capitole : Literatura 
română. Teorie și critică 
literară, Literatură univer
sală, Note de drum, Poezie. 
Textul articolelor a fost 
stabilit de Cornelia Botez. 
Interesul cu oare publicul 
așteaptă această carte ar 
trebui să stimuleze edita
rea cît mai urgentă a „Isto
riei literaturii românești".

• NICOLAE MANOLES- 
CU — „Metamorfozele poe
ziei". E.L

Cartea este un eseu ale 
cărei idei se susțin prin a- 
nalize ale creației poeților 
clin deceniile >8, 4, 5 ale sec. 
XX, între care locurile de
cisive le au Bacovia. Ion 
Barbu. V. Vpiculescu, Ion 
Pillat, Lucian Blaga, Ar- 
ghezi. .,Metamorfozele“ se 
referă la vîrstele interioare 
ale conștiinței poetice.

• NICOLAE BREBAN — 
„Animale b^nsve", (Ro
man), E.Ț.

Pe un pretext de roman 
polițist, cartea este o in
vestigație în psihologia u- 
niană, in mecanismele as
cunse care-i definesc stări
le limită. Romanul confir
mă un prozator de un deo
sebit talent. I

EDITORIALE
• AL. ROSETT1 — „Car

tea alba" E. L.
Cu farmecul literar recu

noscut, Al. Rosetti creio
nează savuroasele portrete 
ale unor mari personalități 
din viața culturală interbe
lică. Cartea, publicată par
țial în revista ..Luceafărul-, 
ne dâ prilejul reîntîlnirii. 
în ipostaze mai p'jțin cu
noscute, cu Camil Petres
cu, Mateiy Caragiale, Ion 
Barbu, George Călinescu 
ș.a.

I
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Selecțiuni cinematografice TELEVIZIUNE

rul modern
VINTILĂ 

IVĂNCEANU

VERA CRUZ
rulează la Patria (orele 9;
11.30 ; 14 ; 16 30 . 19 ; 21.1»);
Festival (orele 8,45; 11.15;
13.30 ; 1« : 18,30 ; 21).

TANDREȚE
rulează la Republica (orele
9.45 ; 12 ; 14,15 ; 16.38 ; 18.45 ; 
21).

SAMURAIUL
rulează la Arta (orele 9—15,45 
în continuare, 18; 20,15) ; Fla
mura (orele 9: 11.15; 13.36: 16; 
18,15; 20,30).

WEEKEND CU ANNA
rulează la Cinemateca (orele
10 ; 12 , 14 ; 16 18.15 ; 29.30).

FIUL LUI TARZAN
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 10,15 ; 12,15 ; 14,15 ;
16.15 : 18.15 ; 20,15) ; Gloria
(orele 9 ; 11.1* . 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20.30) ; Modern (orele 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19; 21).

MINUNATA CĂLĂTORIE A 
LUI NILS HOLGERSSON

rulează la Capitol (orele 9 ;
11.1* 13.30; 16; 18,30; 20,45).

HEROINA
rulează la Victoria (orele 9;

ii . 13 . 15 . 1> : 13 ; XII.
PRINȚESA
rulează ia Central erele 339 ;
11 ; 1339 ; 16) ; VARA CA
PRICIOASĂ Central, (orele 
1830: 29 45»

ULTIMUL VOIEVOD 
rulează la Luraraa (orele L45 
—1539 ta continuare. 16.45 ; 
20.45).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează ta De na ferele 9 ; 
10: progres pentru copii, 
1130 1X45 - 16 ; 1838 ; 29.45).
Grivita ferele 9 ; 11.15 : 1330 ;
16 : Î8.15 : 29 *i.

NEÎNȚELESUL
rulează ’.a Union (orele 1530;
20.30 : ora 18 — Desene a- 
nunate); Rahova (orele 15.30 : 
18 ; 20.30 ; duminică matineu 
ora 10.30).

VEȘNICUL INT1RZIAT 
rulează la Feroviar (orele
8.30 : 11 : 13.30 : 16 ; 18,30 ;
21) ; Excelsior (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) ; F’o- 
reasca (orelg 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

PROGRAMUL I
1X68 — 1X45 — Fotbal .- Progresul — Diaamo Burureefc ș: Ra

pid — Steaua. Transmisiune ce Ia Stadionul 23 A_rur:.
1T39 — T ~mw copLier — magazin distractiv pentru csp.^ 

| 1BJ6 — Stadion —- actualitate sportivi.
— Interviuri cu medaliații olimpiei Viorica Vlg-opoleanu.

Lia Mancliu. Ionel Drimbă și antrenorul Radu H-aa 
1839 — Mult e dulce si frumoasă — emisiune de limbă română 
19.99 — Pentru tineretul școlar.
19-38 — Telejurnalul de seară.
29.M — Tele-enciclopedia.
21.96 — Cintă orchestra de estradă a Radioteleviziusiii. Dirijor 

Sile Dinicu.
21,15 — ..Ritmuri in Valea Uzului- — reportaj filmat de I. 

Mircescu.
21.39 — Concertul Casei de discuri ,.Electrecord-.
22.38 — Film serial ..Răzbunătorii".
23.28 — Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II
20.05 — Telecinemateca umorului, cu Chaplin.
20,25 — Recitalul de sîmbătă seara.

— Basul Nicolae Secăreanu.
— Cvartetul danez.

21,10 — Roman — foileton „Forsyte Saga“ (VIII).
' 22,80 — Bis... pe 16 mm. -

„Cristofor Columb".

xariabil el sensibilității, în 
timp ți spațiu. Dar, dacă sen- 
sibilitatea e variabilă în mo
durile ei, structura ei se con
servă cu aproximație aceeați. 
De unde ți ridicolul ți inexac
titatea flagrantă a „desuetu- 
dtruf* dasicilorAdmifind va- 
nabibta/tea 
r:.itote. în 
istoric, «c 
întrebarea :

N v efie cazcl ca presa ri 
să t*zeve 

sac tz'zlt deest pî-
tâ 'soc irtseoia de ana-

F de l oftprl a operdof 
noștri, ii sl tipârea- 

d aas wolte rtadă critice 
Cesare dasăci ? Arecria nu este 
» âaDMwr monni ca o pro 

k<jcă- Erre impend 
IOCca, rastru entice 
il-țs -xi o âszone de on.9>Qrt

■rs reală a tdordor, 
ar aaqrfrit m conșta- 
hcâ afh—ze-

kn dtâdioe ^ețtri- Da, sl 
w uztlm pretaieecta Ia fd 
de gravă pe cm o raunteam .

desaetiadsae e dtsi- 
cdoe. Ceea ce ai tnti ta fe
nomenul respectiv este ruâe- 
cu*< estetici epidermici ți fac
tice. Se refuzi estetic c ^peri 
htenaă num ji pentru câ ea a 
feet scrisă acum 1^9 de ani, 
iată un argument aparfizund 
mai degraba notariatului, cer
tificatelor de botez ți ttatisti- 
cilor demografice devii faptu
lui de culturi. Valorile esteti
ce sint ți independente ți ne
perisabile în timp. Ele sint

modului de sensi- 
func;ie de decorul 
ridica de la sine 
cum citim clasi

ca • Datele se inversează, ac- 
ceraele ascutiie cad nu pe sti- 
lul eutondsn clone, ci pe sti
lul cititorul’.:: modem. Ideal ar 
ti ca, ecetta din urmă, admi
țând democrația valorilor — 
coabitarea celor clasice cu cele 
modeme — sâ-ți obiectiveze 
tipul de sensibilitate ți să Q;: 
confrunte cu tipul de aensibi- 
litate a clasicului respeotio. 
Are loc, astfel, o acțiune du^ 
bU: pe de-o parte cititorul 
substituie tipul său de sensi
bilitate cu tipul de sensibilita
te al clasicului, pe de altă 
parte îți delimitează și mai

net diferențele de gust istoric. 
Asta înseamnă solidarizarea 
pină ly confuzie cu structura 
sensibilității ți detașarea pină 
la înțelegere de capacitățile 
de exprimare a sensibilității 
clasice. Este, ceea ce atit de 
pertinent numea Horia Lovi- 
nescu undeva : „efectul de 
distanțare superioara*, care 
consta în recunoașterea cadu
cității unor părți din operele 
unor clasici dar și al valorii 
permanente, neperisabile afla
tă în ele. Iar distanțarea nu 
poate duce la ironie, batjocură 
sau pur și simplu negație. A 
nega valorile clasice în numele 
cititorului modern mi se 
pare un fel absurd de 
neînțelegere a fluxului ne
întrerupt al unei culturi, 
al unei literaturi, un soi 
de dictatură bufonă a unui 
tip de sensibilitate istorică a- 
supra tuturor celorlalte tipuri. 
Se mai pune aici o problemă: 
aceea a cititorului specializat, 
adică a scriitorului (și nu des
pre critic este vorba). Mă gtn- 
desc desigur la scriitorul mo
dem. Are el dreptul la icono
clastic ? Hotărît, da. Să vedem 
însă, ce accepție are, pentru 
mine, această noțiune. Scriito
rul modern trăiește un senti
ment oareaum identic cu ci
titorul obișnuit. El spune o- 
pera clasicului unui proces de 
asimilare-eliminare, prețuind 
structura dar negînd tipul de 
sensibilitate istorică respectivă 
ți înlocuind-o cu propria lui 
sensibilitate modernă. Procesul 
mi se desvăluie ca dialectic, 
iar negația, iconoclastia — atît 
de nedrept contestată de unii 
— se consumă legic, în am
buscada contrariilor. Și în do
meniul acesta, lucrurile nu se 
„aranjează^ prin ceremonii po
liticoase sau gesticulații de to
leranță : un tip de sensibilita
te istorică se schimbă cu altul 
într-o încleștare dialectică din 
care nu lipsesc nici convulsiile 
și nici — firește — exageră
rile. Dar lucrurile se petrec, 
legic ți simultan. E clar: seri- i 
itorul modern iubindu-l, sti- j 
mindu-l ți apreciindu-l pe cel 
clasic, trebuie să-l și nege. Re- 
luînd întrebarea pusă : cum 
citim clasicii ? reiau și pro
punerea adresată ziarelor, 
revistelor și editurilor: o pre
ocupare sporită ți eficace pen
tru a-l învăța pe cititorul mo
dern cum să-l citească pe au
torul clasic. Astfel, prin asi
gurarea unui gust pubtie |
-complet, prin participarea lui j
la fluxul neîntrerupt al ctiltu- 
rii noastre, aceasta va fi în mii- ț 
sură săr.și mărească și -forța de I 
compresie și nobila capacitate J 
de explozie............................. |
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Valoarea,

criteriu
esențial de

promovare
REDACȚIA : De la bun în

ceput credem necesară operația 
de fixare a cîtorva din parametrii 
acestui proces complicat care 
■este promovarea tineretului.

Propunem orientarea discuției 
în două direcții principale: FAC
TORII SUBIECTIVI (elementele 
care țîn de tinerii înșiși, de cali
tățile, pregătirea, pasiunea lor 
creatoare), iar pe de altă parte,. 
FACTORII OBIECTIVI: cadru) 
și posibilitățile ce se oferă afir
mării și promovării tinerilor, mo
dul în care calitățile lor, atunci 
cînd există, sînt recunoscute, 
puse în valoare, stimulate și a- 
jutate să se perfecționeze.

CONSTANTIN PĂUNESCU:
Andre Maheu spunea că epoca 
modernă contemporană se defi
nește și prin locul pe care tine
retul îl ocupă în cadrul procesu
lui de progres și, firește, gradul 
de interes pe care societatea mo
dernă îl acordă, tineretului, El 
susține chiar că ponderea pe care 
o arUJincrctul în viața socială, în 
promovarea valorilor, în dinami
ca generală a progresului, dă 
nota de tinerețe a etapei istorice 
în care ne găsim. Și autorul citat 
arc, fără îndoială, dreptate. Acea
stă perspectivă, impune o anumi
tă poziție de principiu în discu
tarea problemei fundamentale a 
tineretului, adică aceea a promo
vării sale. Nu putem confunda și 
nu trebuie să confundăm, pro
cesul de promovare cu acela de 
plasare, de utilizare, de încadrare- 
în activitate. Promovarea trebuie 
raportată la. o scară de valori 
pe care societatea le posedă sau 

Ht* reclamă și de care societatea 
are nevoie pentru progresul său 
continuu. Cu alte cuvinte, pro
movarea tineretului nu poate fi 

Lcpncepută decît în perspectiva 
^progresului social, uman. -

VLADIMIR KRASNASESCHI!
In general, pentru țările unde se 
desfășoară un intens proces de 
industrializare, sistemul de pro
movare în muncă este unul din 
principalele stimulente și puncte 
de atracție pentru integrarea pro
fesională a tinerilor. Cînd faza 
de dezvoltare a societăților tinere 
coincide cu răspîndirea tentații
lor societăților de consum, pro
movarea devine un mijloc de a 
se combate pasivitatea tineretu
lui, indiferența lui, dacă nu chiar 
rezistența față de activitățile spe
cifice din industrie. Cred că ti
neretul de astăzi are nevoie în pri
mul rînd de posibilitatea și încu
rajarea de a-și forma convingerea 
că, în afara resurselor mai mari 
de consum și divertisment pe 
care le oferă aspectele materiale 
ale promovării, există capacități 
și idealuri, care constituie valoa
rea autentică a unui om și care 
se cer permanent dezvoltate.

Mă gîndesc la educarea, în rân
dul tinerilor, a calităților nece
sare integrării lor sociale și con
tribuția lor la dezvoltarea socie
tății. Fără un ideal social tânărul 
devine un individualist pe care 
nu-1 interesează decît stricta rea
lizare a posibilităților lui de. con
sum și eventual ale familiei lui. 
Un tînăr care vine în profe
sie cu o asemenea sete de con
sum nu-1 văd, decît prin excep
ție, predispus la o promovare pe 
bază de valoare.

Aceasta duce la o promovare 
în situație de concurență, și a- 
tunci face orice pentru a înlătura 
concurența. își .asumă răspunderi 
și sarcini complexe pentru a fi 
promovat și cînd este promovat 
refuză această răspundere pentru 
că răspunderea deranjează.

Ing. ERNEST BĂLTĂREȚU; 
Care credeți că este cauza, aces
tei tendințe a tineretului de a ac
ționa proporțional cu posibilită
țile de consum la noi, în socie
tatea socialistă? Și care sînt pro- 
porțiile acestei tendințe ?

REDACȚIA: Poate, comple
tând întrebarea, ar trebui să ve
dem măsura în care tendința că
tre consum este potrivnică unui 
ideal major? Și dacă aceasta 
tendință poate fi luată ca o tră
sătură unică a tineretului în pro
cesul afirmării lui profesionale .

V. KRASNASESCHI: Mă o- 
presc la una din cauze pe care 
aș denumi-o carența de cultură. 
Prin cultură înțelegînd factorul 
care asigură o dezvoltare plenara 
a personalității Prin însu?lrea 
profundă a valorilor spmtua- 
ie și nu înmagazinarea a- 
numitor cunoștințe. în mare mă
sură aceasta pornește din carența 
aparatului nostru de educație, a 
celor chemați să facă educație 
tineretului. De ce spun aceasta ? 
Fiindcă s-a transmis tineretului p 
seamă de cunoștințe de către a- 
cest aparat, dar nu se face înțot-

deauna, în toate cazurile și a- 
devărata lui educație, pentru a 
se dezvolta tocmai capacitatea 
creatoare a individului. Aș vorbi 
de educația educatorului, despre 
care s-a vorbit mereu.

Pe de altă parte, în societatea 
contemporană școala a devenit 
nu numai un instrument de in
struire ci și un serviciu social, 
pentru că trebuie să suplinească, 
colaborând bineînțeles, anumite 
funcții ale evoluției unei societăți 
în care ambii soți muncesc. Școa
la, în special, este chemată să 
transmită această educație și nu 
să facă doar o instruire oarecare.

E. BĂLTAREȚU : Sînt de per
fect acord cu acest punct de ve
dere. Mi se pare însă că 
ar fi periculos dacă am atribui 
școlii funcții pe care în educație 
le are familia. Și poate că din a^ 
cest punct de vedere, trebuie să 
constatăm că dacă tinerii nu vin 
întotdeauna cu o dorință ardentă 
de afirmare, cu o sete de a rea
liza, o dorință de a crea, ingi
nerii de exemplu, aceștia provin 
dintre cei care au primit cea mai 
mică asistență de educație în fa
milie. în legătuă cu ‘ manifesta
rea sau tendința spre manifesta
rea determinată exclusiv de con
sum sa știți că în afară de aceas
tă explicație, care este, fără în
doială, foarte importantă, mai 
este — după opinia mea — 
și aceea a creării unui sis
tem în care individul este prea 
asigurat. Cred că unii tinVri care 
se instruiesc în școlile superioare, 

. și beneficiază de burse atît de 
binefăcătoare, au sentimentul că 
sînt îndreptățiți să primească, dar 
resimt mai puțin datoria pe care 
o au față de societate, au 
senzația că efortul lor nu este 
neapărat necesar pentru ca ei să 
se poată realiza ca factor de con
sum. Oricum vor sfîrși prin a fi 
repartizați undeva în cîmpul 
muncii, în activitatea productivă, 
oricum vor fi încadrați în mod 
automat cu un salariu și deci vor 
ajunge, și dacă vor și dacă nu 
vor, în situația de consumator.

AL. GLODEANU: S-a spus că 
există o tendință spre civilizația 
de consum a tineretului. Și s-a 

- prezentat uneori această tendință 
ca fiind negativă. Dimpotrivă. Mi 
se pare că este ceva natural pen
tru oricine și practic, nu văd nici 
un om care n-ar dori să consu
me cu ușurință bunurile pe care 
o societate civilizată i le poate 
oferi. Unul din idealurile comu
nismului este de a ajunge la un 
consum pentru toată lumea cît 
mai bun. Negativă este acapara
rea tuturor idealurilor, a năzuin
țelor, a sincerei și dreptei 
țe de afirmare în vederea 
de valori de către obsesia 
mului.

VLADIMIR POPOV •

dorin- 
creării 
consu-

_________ Cred 
că toți sîntem de acord că 
trebuie să fie vorba de o socie
tate în care fiecare individ să 
fie un creator de valoaie și în al 
doilea rând un consumator.

CONSTANTIN PĂUNESCU: 
Trebuie să remarcăm că acolo 
unde există tinerețe biologică 
există o mare efervescență și im
petuozitate, o mișcare puternica 
de plasare pe orbitele sociale dar, 
că se manifestă uneori și un fe
nomen de îmbătrânire, o anumită 
inerție spirituală. Primul fenomen 
constituie dinamul progresului 
social. Al doilea fenomen defi
nește frânarea progresului social, 
în orice societate, în proporții 
diferite după sistemele de educa
ție și cultură, există acest proces 
dialectic al evoluției. Cele două 
laturi majore ale afirmării și iner
ției sociale a tineretului explică 
multe din fenomenele negative 
existente în lumea contemporană.

Inerția spirituală duce inevita
bil la existența unei categorii de 
consumatori pasivi ai valorilor 
materiale create și existente în so
cietate. Acești consumatori intu
iesc și se atașează de partea he- 
donică a existenței, adică echiva
lează existența cu o permanentă 
căutare a plăcerii, deci a modali
tăților de evitare a efortului; și 
de descoperire cîteodată „extrem 
de ingenioasă" a mijloacelor ex
peditive. Există fără nici un fel 
de îndoială nu un simplu compor
tament, ci o concepție despre 
viață pe care această fracțiune 
de tineret și-a însușit-o.

Fenomenul de inerție poate 
să evolueze diferit: intrarea pe 
ușa din dos, protecționismul, su
perficialitatea- etc. sînt tot valori, 
ale inerției incipiente.

Dinamismul fructuos, eferves
cența, gradul de reală receptivi
tate ale civilizației și culturii ră- 
mîn, totuși, caracteristica funda
mentală a tineretului nostru și 
dacă procesul de inerție nu pro- 

. duce în proporțiile în care îl în- 
tîlnim în societatea noastră pa
gube însemnate, orice defecțiune 
în sistema de prospectare, ex
ploatare și valorificare a impe
tuozității, a bogăției de valențe a 
tineretului aduce pagube infinite.

REDACȚIA: Să încercăm să 
stabilim iii- contextul creionat 
criteriile, realitățile procesului de 
promovare.

C. PĂUNESCU : Am enunțat 
deja, că procesul de promovare 
se bazează pe un sistem de va
lori ; pe de o parte, valorile exis
tente și necesare societății în care 
tînărul trebuie să se integreze, pe

de altă parte, aportul de valoare 
individuală al acestuia. Locul în 
ierarhia valorilor se stabilește fie 
spontan, fie prin sisteme anu
mite, pe baza cantității poten
țiale de valoare a individului și 
a capacității. de a opera în mod 
creator cu această valoare. In ca
drul valorii potențiale distingem : 
pregătirea generală, adică profe
sională,. morală, spirituală — 
strânse toate într-o concepție uni
tară despre lume, stagiul sau u- 
cenicia în care să-se dovedească 
capacitatea reală de-a efectua, 
de-a acționa, adăugind, firește, 
direcția și motivația acestei ac
țiuni.............* - -

Certificatul profesional de ori
ce grad nu trebuie să ateste o 
perioadă măsurată în timpul de 
trecere printr-o formă de învăță- 
mînt și educație ci, definirea u- 
nei personalități social-active. Cu

cesta există o concordanță între 
cerința obiectivă socială și valoa
rea subiectivă individuală. Este 
cunoscut fenomenul, în cadrul 
promovării, de exagerare a pre
tențiilor, tocmai acolo unde se 
întâlnește o semidocție.

REDACȚIA : Desigur, promo
varea tinerelului în muncă este 
o cale de întinerire a vieții pro
fesionale, ceea ce mărește capa-

lentat, dotat, remarcat încă din 
primii ani de exercitare a profe
siunii și ținut șef de atelier în 
loc să promoveze în adevăratul 
înțeles al cuvîntului, își duce ac
tivitatea cam două treimi în 
munca administrativă. Este o 
continuă diminuare a calităților 
sale și noi lovim în el fără să 
știm. Se întîlnesc adeseori, ca
zuri cînd un om care lucrează 
în domeniul creației tehnice 
nu dorește, după un număr 
de ani, să aibă o funcție admi
nistrativă chiar dacă aceasta în
seamnă un cîștig material su
perior.

AL. GLODEANU: Este nece
sar să facem o distincție între 
tinerii care caută un plasament 
rentabil al capacității lor reale și 
cei care au conștiința utilității 
lor sociale. Aceștia din urmă con
stituie marea masă a oamenilor 
care se încadrează în valorile so
ciale și le promovează în cadrul 
unei profesii. Există însă o cate
gorie mai restrânsă de tineri do
tați cu capacități creatoare re
marcabile, care se pot încadra 
într-o profesie rentabilă, dar idea
lul dominant al existenței lor, în 
clipa în care au condițiile vieții 
asigurate este de a deveni crea
tori de valori remarcabile.

Consacrarea ca formă maxi
mă a pasiunii și vocației nu re
clamă neapărat și o încadrare 
corespunzătoare. De altfel, în 
nici o schemă din lume nu exis
tă posturi de creatori. Creația 
constituie un aport personal la 
patrimoniul de valori care se ba
zează; în afară de talent, pe o 
înaltă conduită etică.

VLADIMIR POPOV : Cerceta
rea științifică e un domeniu în 
care atașamentul la valoare este

a evoluat și a ajuns la un volum 
atît de dezvoltat este necesar un 
timp foarte lung pentru educarea 
cercetătorilor, pentru a-i pune 
în poziție de a realiza cerce
tări la valoarea și nivelul respec
tivei valori.

AL. GLODEANU: Unul din 
dușmanii afirmării este rutina. 
Aceasta vine odată cu vîrsta. 
Sînt într-adevăr excepții, oa
menii care merg foarte de
parte și la maturitate, dar 
sînt unii pe care vîrsta îi tran
sformă în rutinați. Pe cînd unul 
mai tînăr știe ceva mai puțin și 
astfel îndrăznește mai mult și 
prin îndrăzneală nu are decît de 
cîștigat. Orice om mai în vârstă 
își face mai meticulos calculul 
riscului, prestigiul consolidat îi 
interzice îndrăzneala în fața că
reia se află și eventualitatea eșe
cului, iar aceasta poate însem
na o frînă în afirmarea ideilor 
înnoitoare.

C. PĂUNESCU : Contribuția în 
sensul progresului este fără în
doială o muncă de rutină. Ru
tina însă nu se instalează ca re
zultat al sclerozei țesuturilor ca
re duce la îmbătrânire, ci ca o 
consecință a ieșirii prin inerție 
din fluxul permanentului efort 
de perfecționare. Rutina este un 
atribut profesional și deci se 
poate întâlni și la tinerețe tot 
așa după cum și prospețimea, 
entuziasmul, setea de afirmare, 
dorința de progres se întîlnesc 
pînă la sfîrșitul vieții, cel pu
țin profesionale. Este periculos 
și nerealist să se creeze o opozi
ție sau un conflict între genera
ții pe baza lipsei de experiență 
a tinerilor și a înțelepciunii da
tă de experiența acumulată a 
maturilor. Experiența spirituala,

cum recunoscută, dar care nu a 
fost înțeleasă: alegerea profesi
unii. Mi se pare și mie că aceas
tă problemă a fost insuficient 
tratată de către presă, de către 
literatura noastră de specialitate, 
științifică și didactică.

R. DĂSCÂLESCU : Dezorien
tarea profesională existentă și per- 
turbațiile în sistemul de promova
re sînt datorate lipsei unor insti
tuții specializate în problemele o- 
rientării profesionale pe o durată 
destul de mare de timp. In clipa 
de față noi organizăm o vastă 
rețea de specialiști care să în
drume științific atît tineretul 
școlar cît și familiile în alege
rea profesiunii lor. Pentru că în 
epoca noastră orientarea profe
sională nu mai este un act par
ticular individual cu o impor
tanță restrânsă la persoane, ci 
are un caracter social tocmai 
pentru că orientarea profesională 
constituie prima treaptă a mo
dului de selecție și promovare.

M. FLORESCU: Selecția ca
drelor trebuie făcută de la început 
adică înainte de a se termina 
școala și a se ajunge în produc
ție. Este destul de tîrziu pentru 
un tînăr ca la vîrsta de 24 - 25 
de ani, după ce a terminat o fa
cultate și a ajuns în producție, 
să-și dea seama că de fapt nu 
face ceea ce a dorit să facă. 
Este o frînă în calea afirmării 
faptul că nu lucrează în dome
niul care-1 pasionează. Selecția 
este greu să o faci dacă nu știi 
de la început unde ai să ajungi.

N. STOICA : Eu am avut dis
cuții cu multe categorii de ti
neri, ingineri, economiști. Unii, 
cu tendințe pozitive de afirmare, 
alții cu tendințe carieriste. Sînt 
tineri care consideră că dacă au

tineretu& A**?

Ing. ERNEST SALTAREȚU

alte cuvinte, laurii din diploma 
de bacalaureat trebuie să fie pri
ma încununare a realizării unei 
personalități complexe. Mi se 
pare de o importanță crucială 
pentru sistemul de promovare ne
cesar, seriozitatea cu care siste
mele educative operează pînă la 
plasarea pe orbita socială a in
dividului. Și eficiența întregului 
proces educațional nu-și face do
vada dacă în pragul intrării în 
„marea societate" tînărul nu este 
înzestrat cu o concepție despre 
rostul și necesitatea ghidării 
după valorile stabile ale societă
ții. Pentru că promovarea ca pro
ces social și uman nu este alt
ceva decît o competiție de valori.

REDACȚIA : Societatea socia
listă prin principiile pe care se 
bazează a stabilit un sistem rigu
ros de valori; principial, teore
tic promovarea nu este posibilă 
decît prin transformarea omului 
în valoare. Antevorbitorii dv. au 
afirmat că abandonarea de la 
principii își află una din cauze 
în carența de cultură.

C. PĂUNESCU : îmi permit 
să fac două observații: prima — 
eu n-aș numi fenomenul, întîlnit, 
e adevărat la o parte a tineretu
lui nostru sub forma pasivității 
față de cultură, o carență. Mai 
degrabă l-aș cataloga cu o criză 
de insuficientă asimilare a datu
lui cultural. A doua observație 
are un caracter și general și par
ticular, adică vorbind despre 
să le ’ zicem, carențele tine
retului, nu pomenim și des
pre cauzele acestor carențe. 
Pasivitatea în fața fenome
nului cultural nu este un pro
dus cauzal al tineretului însuși, 
cred că mai de grabă am putea 
vorbi de o serioasă carență în 
sistema de utilizare a valențelor 
spirituale caracteristice tineretu
lui. Optez pentru o reală criză 
de conștiință a educatorilor și 
mai ales pentru găsirea unor mij
loace eficiente și operative de re
mediere. Poate că în mo
dul de stabilire a acestui pro
ces de transfer valoric ar trebui 
să căutăm cu mai multă stăruin
ță cauzele acestei carențe cum o 
numiți dv., de cultură. în fine, 
carența de cultură a unei părți a 
tineretului demonstrează criza de 
responsabilitate a unei părți a e- 
ducatorilor.

Cultura integrată organic în 
personalitatea umană operează 
în mod definitoriu asupra 
structurii sale morale. Procesul 
de promovare în latura lui 
subiectivă se bazează pe trăi
nicia structurii morale a in
dividului. De altfel, gradul de 
cultură dă posibilitatea unui au
tocontrol al valorii și în felul a-

citatea de adaptare și de stimu
lare a tinerilor în vederea anga
jării în diverse sectoare de acti
vitate. în realizarea acestei func
ții sociale a promovării ne pot 
însă întâmpina și dificultăți. 
Principii vechi, devenite cite o- 
dată prejudecăți, li $e opun: 
criteriul promovării numai după 
vechime, trecerea arbitrară a a- 
numitor posturi și profesii in așa- 
zisa categorie inaccesibilă tineri
lor, raționamente schematice de 
felul „Ia vîrsta asta să fie mai 
modest**, „să treacă și el pe unde 
am trecut eu“, mai aștepte
cum am așteptat eu, că mai are 
timp**, „să mai facă stagiu că și 
eu am făcut". Dincolo de faptul 
că exprimă uneori calități sau 
realizări mediocre, mentalitățile 
acestea prezentate ca „înțelep
ciune** trădează de cele mai mul
te ori egoismul, conservatorismul, 
transformă rolul de îndrumare în 
unul de dominație și de frânare 
și constituie una din principalele 
cauze ale conflictelor dintre ge
nerații.

AL. GLODEANU: Se întâm
plă uneori ca într-o întreprin
dere cei care reprezintă condu
cerea să fie mai vârstnici, dar să 
fie depășiți din multe puncte de 
vedere de către tineri. Și atunci 
tineri, cu reale calități deși ar 
trebui să fie pe posturi superi
oare, sînt ținuți în posturi care 
nu corespund valorii lor.

E. BÂLTÂREȚU : Mi se pare 
că aspectul fundamental al pro
blemei este legat mai mult de or
ganizarea activității în genere, 
decît de promovarea tinerilor. 
Pentru că nu cred că acolo unde 
nu sînt elemente competente la 
conducere, înlocuirea trebuie să 
se facă totdeauna și neapărat cu 
tineri. Și mai ales, dacă vreți o 
cheie, cred că faptul ar putea fi 
rezolvat prin capacitatea și com
petența oamenilor care sînt puși 
în vîrful piramidei. Eu înțeleg 
prin acestea că trebuie să ne 
ghidam în general după selecțio
narea veritabilă a valorilor.

REDACȚIA: Promovarea nu 
înseamnă neapărat bătălia pentru 
obținerea unui post administra
tiv, căci chiar dacă implică și o 
muncă do concepție acesta poate 
să se dovedească inutil pentru 
individ. De aceea, datoria celor 
care hotărăsc în acest proces 
complex de selectare și promo
vare a individului este de a ține 
seama cu toată seriozitatea de 
aptitudinile și capacitatea indivi
dului.

E. BÂLTĂREȚU: Aș putea, 
din experiența mea de proiec
tant, să afirm că se cunosc ca
zuri în care șeful de atelier, ta-

extrem de pregnant Un cercetă
tor care nu are sensibilitate spe
cială pentru valoare, pentru 
adevărul științific, nu poate fi 
cercetător; foarte greu de pre
supus că poate obține un rezul
tat bun. De aici și valoarea ex
cepțional de mare a educației 
muncii Or, de aici necesitatea 
de a utiliza aceste mijloace care 
permit educația tineretului nu 
prin dădăceală, ci prin în
săși natura muncii. Pentru că 
specific este faptul că atît 
răsplata cit și sancționarea 
morală pentru munca respec
tivă se află chiar în 
ținutul și rezultatele mun
cii. Iar respectul față de sine 
Însuși depinde esențial de re
zultatul muncii și de atașamen
tul față de ea. Cu privire la 
afirmarea tineretului cred că nu 
există un cadru mai potrivit, 
mai stimulativ decît activitatea 
creatoare și aceasta există ori
unde se muncește. îndată ce ci
neva a obținut un rezultat valo
ros și este recunoscut ca atare, 
rezultatele obținute sînt adnota
te și urmărite, recunoscute de 
întreaga societate.

REDACȚIA: “
de care e vorba, 
în sine, automat 
căci într-o 
simțul valorilor 
n oaș te re este o datorie elemen
tară a societății, după cum cel 
care a creat ceva valoros, util 
și-a asumat prin aceasta, datoria 
sa față de societate. Prea mult 
se consideră că recunoașterea 
simplă este răsplata valorii ori 
chiar stimulentul ei. In realitate 
avem sentimentul că pusă în 
acești termeni și redusă la ei 
(valoarea răsplătită prin recu
noaștere) contribuim la egaliza
rea contribuțiilor de diverse mă
rimi și calități, la egalizarea for
țată a geografiei sociale care are 
un relief ceva mai divers și 
mai accidentat. De aici rezultă 
uneori și stiuația paradoxală că 
unii sînt recunoscuți iar alții re
tribuiri.

V. POPOV: Pot spune că 
în cadrul cercetărilor științi
fice de la noi din țară sînt
mult mai frecvente cazurile
cînd se recunosc meritele
omului, dar nu poate fi 
compensat decît cazul cînd în 
mod accidental nu s-a făcut a- 
cest lucru, pentru că o anumită 
persoană înăbușă, de fapt, dez
voltarea unui cercetător valoros 
tînăr. Nu vreau să spun că a- 
ceastă pătură a cercetătorilor ar 
forma o parte superioară. Dai 
problema tineretului se pune 
extrem de acut pentru că în 
condițiile modeme, c£nd știința

con-

Recunoașterea 
nu constituie, 
o stimulare 

societate care are 
această recu-

I

VLADIMIR 
KRASNASESCHI

culturală, profesională cere timp 
și efort, nu se naște nimeni cu 
ea și nici nu ți-o garantează o 
diplomă universitară. în cazuri 
excepționale aceasta este supli
nită printr-o intuiție deosebită, 
sub care se ascunde întotdea
una o muncă enormă de actmu- 
lare în adolescență Lipsa de ex
periență nu constituie o carență, 
d un impuls tot așa după cum 
acumularea experienței nu în
seamnă neapărat o înțelepduna 
și pricepere în plus și, mai ales, 
nu înseamnă o instalare a sufi
cienței .

Rezolvarea promovării tineri
lor se efectuează fericit tocmai 
acolo unde tinerii sînt receptivi 
la înțelepciunea creatoare și 
orientativă a vârstnicilor și vâr
stnicii sînt fericiți că pot să 
capteze și să descopere virtuțile 
intelectuale și entuziasmul tine
rilor. Dincolo de criteriile obi
ective de promovare credem ca 
această consonanță constituie 
criteriul de bază subiectiv al 
promovării tinerilor.

actelor

normative

REDACȚIA : Poate 
afla și un răspuns 
cepția privitoare Ia 
zarea profesiilor. De 
nea piedicile pe care struc
tura administrativă le pune 
uneori în calea afirmării profesi
onale.

Totodată, credem că, pornind 
de la conștiința fermă a faptu
lui că din punct de vedere prin
cipial și obiectiv există în orân
duirea noastră socialistă o ori
entare care creează condi
țiile cele mai ample de afirmare, 
trebuie să ținem seama și de 
unii factori subiectivi care pot 
întîrzia afirmarea profesională.

N. STOICA : Problema care se 
pune ține de modul în care pre
gătim noi tineretul pentru pro
movare, cum canalizăm calități
le lui pentru ca să se afirme ple
nar în societatea noastră. Eu 
am să plec de la o ches
tiune care mi se pare oare-

câ vom 
Ia con- 

uniformi- 
aseme-

CONSTANTIN PĂUNESCU
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o diplomă în buzunar sînt scu
tiți de orice altceva în plus. In 
realitate, însă, nu se plătește di
ploma, ci munca pe care o faci 
pe baza diplomei pe care o ai 
în buzunar.

REDACȚIA : Există o discor
danță între actele normative și 
promovai ea tinerei generații pe 
scara valorilor?

N. STOICA : Părerea* mea este 
că s-a creat cadrul juridic în ac
tuala legislație, dar cu anumite 
limite totuși. De ce ? Iată un 
exemplu. Toți absolvenții școli
lor profesionale, indiferent de 
rezultatele obținute în școală, 
sînt încadrați în categoria a 
IlI-a de salarizare. Această uni
formizare încurajează mediocri
tatea.

Ing. C. BEIU: Ba mai mult 
această măsură unilaterală lua
tă în 1964, a făcut să scadă ni
velul de pregătire profesională, 
a demobilizat elevii. Mulți au 
cerut atunci retragerea din șco
lile profesionale și calificarea la 
locul de muncă prin cursuri de 
șase luni, la terminarea căro
ra aveau exact aceeași încadrau 
cu absolvenții.

Cum s-a ajuns la această mă
sură ? Comitetul de stat pentru 
probleme de organizare și sa
larizare nu a mai așteptat, 
conform prevederilor, propune
rile de la ministere (care trebu
iau să stabilească categoria da 
salarizare pe care o considerau 
echitabilă meseriilor din secto
rul lor de activitate) a elabo
rat singur aceste instrucțiuni. 
Ministerele, „disciplinate" n-au 
mai protestat. Noi am făcut di
verse note în decursul anilor, 
demonstrând cu date din anche
te și sondaje că o asemenea mă
sură nu este stimulatoare. Dar 
mare lucru nu s-a obținut. Doar 
pentru ministerul nostru — în 
urma repetatelor intervenții — 
C.S.O.S.-ul a acceptat o derogare: 
elevi care au obținut pe 
parcursul școlarizării note pe
ste 8 pot fi încadrați în 
categoria a IV-a. Dar unitățile 
industriale nu aplică decît cu 
foarte rare excepții 
prevedere. Cred că și 
toarele tarifare sînt 
concepute.

N. STOICA : Eu sînt 
de arbitrariul lor. Noi sîntem ast
fel încorsetați în unele cazuri în 
aprecierea reală a muncii fiecă
ruia. Deși tînărul se afirmă 
prin rezultatele muncii sale, 
din cauza încadrării pieselor 
pe care le execută nu poți 
să-1 promovezi într-o categorie 
superioară. Conform instrucțiu-

această 
indica- 

greșit

convins

nilor legale are dreptul să ceară 
transferul la o altă uzină unde 
categoria lucrătorilor este mai 
mare. Și nu se poate spune că 
uzina noastră nu ar avea lucrări 
care să fie apreciate într-o ca
tegorie superioară. In sfîrșit, aș 
vrea să spun că a promova tine
rii nu este o problemă numai de 
prezent, ci este o problemă per
manentă căreia trebuie să i se 
acorde atenție. Cei care se opun 
promovării tineretului și care nu 
sînt mîndri că din rândurile lor 
s-au afirmat tineri pe scările 
cele mai. înalte ale ierarhiei so
ciale, aceia sînt niște retrograzi 
și nu au nimic comun cu concep
ția societății în care trăiesc.

REDACȚIA; Dar ce se în
tâmplă în situația cînd, ajuns 
într-o muncă, individul nu mai 
poate fi promovat administrativ 
pentru că apare un moment de 
plafonare a acestuia, apar niște 
limite ale capacităților proprii ? 
Mai mult chiar cînd prin inca
pacitatea de a fi receptiv la 
înnoirile ce apar, de a le asi
mila, indivizi aflați într-o 
me postură administrativă 
conștient sau inconștient 
în calea progresului ?

V. KRASNASESCHI :

anu- 
devin 
frînă

Am 
avut o discuție la o redacție și 
unul din redactorii editurii mi-a 
pus întrebarea : de ce la noi de 
la un timp nu au mai apărut 
„școli" în diferite domenii. Am 
avut o școală românească în 
medicină, consacrată pe plan 
internațional cu un cap repre
zentativ. Sau, în sociologie. Răs
punsul ? Pentru că Ia noi ca
drele de conducere din cerce
tare s-au ocupat foarte puțin 
de educarea cercetătorilor tineri. 
Adică s-au limitat la muncă da

u
r

Ing. CLAUD1U BEIU

cercetare de zi cu zi, fără să 
se îngrijească de formarea cer
cetătorilor. Este legat și de as
pectul continuatorilor ideii. La 
noi s-a format uneori un sistem 
potrivit căruia trebuie mai de
grabă să repeți ce a spus mae
strul, magistrul, decît să-i dez
volți ideile. Și aceasta frânează 
afiimarea. Indiscutabil, nu tre
buie să transformăm pe cei ti
neri în oameni care acumulează 
date po care șeful le va inter
preta.

R. DĂSCÂLESCU: Un con
ducător bun înseamnă în pri
mul rînd o personalitate com
plexă. Promovarea lui, care se 
face pe baza unei decizii a foru
lui superior, are implicații de o 
mare gravitate socială. Pe lingă 
acele calități de care s-a vorbit 
aici, alături de capacitatea ma
nifestată într-un grad supe
rior, conducătorul trebuie să 
fie un vizionar, creierul care 
poate să dirijeze operațiile
prezente, dar, în același timp, 
să creeze condițiile necesare
progresului viitor. Poate că
în cîntarul de valorificare 
a unui bun conducător, indife
rent de ramura de producție, 
trebuie să aibă o pondere dej 
osebită latura prospectivă a ac
tivității sale. Afirmarea și pro
movarea tinerilor după criterii 
valorice devine cel mai adesea 
o realitate acolo unde conducă
torul este o personalitate mar
cantă, o autoritate recunoscută 
prin opera și activitatea sa, unde 
conducătorul întrunește calită
țile amintite.

Sînt doar cîteva din nume
roasele opinii exprimate la 
masa noastră rotundă. Poate 
în explicitarea unora dintre 
ele nu sînt aduse toate argu
mentele. Poate la unele în
trebări vizînd răspunsuri fer
me, acestea au rămas încă în 
cadrul principiilor, afirmații
lor generale. Și aceasta da
torită complexității proble
mei, căci afirmarea și pro
movarea tineretului este o 
problemă deosebită, cu mul
tiple și diverse implicații. Ne 
aflâm, așadar, în fața unui 
preambul teoretic, anticipat 
de ancheta noastră privitoa
re la promovarea în cerce
tarea științifică, pe care-l 
dorim continuat și concreti
zat în numerele viitoare.
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Consemnam, cu un alt prilej, ' 
surpriza unui vizitator de de
parte în fața unei realități care 
— cel puțin în raport cu o a- 
nume imagine â priori a musa
firului — îl depășea. Episodul 
merită repovestit în întregime, 
în ciuda simplității de anecdotă 
a intrigii. A fost — notam 
atunci — o nebănuită surpriză 
pentru domnul Alvarez del Vayo, 
fost ministru de externe al Spa
niei republicane, să poată an
gaja, într-un sat românesc, o 
palpitantă discuție de politică 
externă cu niște „simpli țărani". 
Mai întîi, ceea ce l-a surprins 
a fost interesul aprins al oame
nilor față de persoana sa, ca 
spaniol și om de politică externă. 
Țărani cu cușme brumării și 
cojoace decorate cu motive popu
lare l-au înghesuit pe oaspete 
într-o strimtă sală, asaltîndu-1 
cu replicile, cu zîmbetele lor 
„latine", cu sagacitatea lor 
„meridională", cu spinoasele 
probleme ale lumii contempora
ne, în care s-au angajat ca 

“parteneri de discuție autori
zați. Discuția a prins în fo 
cui ei, imediat și fără vreun 
aviz prealabil, chestiunea gre
velor din Asturia, a demons
trațiilor studențești și a poziției

diverselor grupuri sociale spa
niole față de aceste probleme. 
Filmul întîlnirii nu e lipsit de e- 
pisoade „dramatice"... Pînă a se 
lămuri exact noua poziție a fos
tului ministru —gazetar acredi
tat la O.N.U. — cîțiva dintre 
tineri, cu toată politețea și pre
venirea ospitalieră,- își permit, 
totuși, citeva adrese incisive. 
D^.r oaspetele este un revolu
ționar din generația anilor

INTERVAL
1934—1936. Precizarea pro
voacă aclamații. Un „viva Spa
nia" combustionează din nou 
entuziasmul. „Poziția comună" 
rupe toate circumspecțiile ini
țiale, se încinge o convorbire 
încă mai pasionată. Cum de 
s-au ridicat acești oameni — 
în fond, niște simpli țărani 
— Ia poziția de cetățeni atît 
de activi în politica conti
nentului, exprimînd judecăți atît 
de interesante ? Întors la Bucu
rești, cu bucuria unei asemenea 
oaze de fraternitate descoperită 
intr-un sat românesc, „compag- 
nero" Alvarez del Vayo avea să

declare unui reporter: „...Un 
fapt care mi s-a părut extraor
dinar : într-un sat de lîngă 
Dunăre, țăranii erau perfect in
formați despre luptele din Spa
nia și mi-au pus întrebări foarte 
la obiect..."

Oaspetele își explică, desigur, 
prin faptul că acești oameni be
neficiază de toate mijloacele de , 
comunicare cu lumea, și, deci, 
de situare în univers — dar

ISTORIC
iată că aceste mijloace au dus, 
aici, la emanciparea omului ! 
Același vizitator își amintește 
că, nu cu mult timp în urmă, nu
mai cu două sau trei decenii, 
„chestiunea agrară" în România 
ajunsese, prin imaginile sale 
zguduitoare, de notorietate eu
ropeană ; scriitori, sociologi, et
nografi, gravori, acuareliști, 
graficieni făcuseră cunoscute, 
prin numeroase cărți și albume, 
înapoierea și tristețea acestui 
sat în care omul, amestecat cu 
pămîntul, înverșunat în lupta 
disproporționat de grea cu sti
hia, cu exploatarea care părea

și ea un element natural, nu-și 
afirma alte virtuți decît acelea 
ale unui muncitor păsTonăt și 
ale unui genial artist înnăscut: 
daruri native rămase în stare 
primară, nefructificate prin 
nici un fel de contact cu civiliza
ția. Să fi însemnat acest scurt 
interval istoric — s-a întrebat 
surprins vizitatorul — atît de 
mult pentru oamenii de aici ?

E un fapt, dintre multe. S-ar 
mai putea cita și altele, nenumă
rate altele de același fel. Iar 
citind mărturiile celor care, cu- 
noscîndu-ne, ne compară sur
prinși cu vechea imagine*), vom 
stabili nenumărate puncte de 
coincidență, iar aceste puncte 
circumscriu aceleași date funda
mentale : avîntul agriculturii și 
al satului românesc, care înalță 
demnitatea unui altfel de om.

Pentru că romanul satului 
românesc, al profundelor trans
formări care l-au afectat în a- 
cești ani în structura sa intimă, 
e, în primul rînd, o carte a omu
lui, a celui care — obligat 
veacuri de-a rîndul la un statut 
social care-1 sugruma, care-1 
împiedica să dea măsura exactă 
a realelor lui însușiri — a deve
nit, o dată cu revoluția, contem
poran cu lumea și timpul său.
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Răsfoind file mai vechi 
sau mai noi din însemnările 
de reporter, aliniindu-le a- 
cestei clipe, se circumscriu 
aceleași puncte de coinci
dentă, vizibile la o elemen
tară confruntare imagine- 
text.

Nu știm exact dacă discul 
pu|in adîncit sau, poate, 
sfera au fost primele forme 
emancipate de mîna cuge
tătoare din lut, așa cum nu 
știm încă îndeajuns de pre
cis dacă linia frîntă sau 
curba, dacă elipsa sau vo
luta, au fost — cum și cînd 
anume ? — o primă ideo
gramă de gînd.

Ceramica românească e 
una dintre cele mai vechi 
din lume. Omul acestor lo
curi e un creator de valori 
de cînd e timpul. Matca din 
care au ieșit atîția bărbați 
de geniu, savanfi și vizio
nari îndrăzneți, solul care 
i-a dat tării și lumii, e a- 
ceeași „talpă a tarii", a- 
ceeași masă de căciuli bru
mării, alcătuită, în timp, de 
milioane și milioane de a- 
nonimi. Iar acești anonimi 
s-au afirmat, în tot acest 
timp, nu numai prin explo
zive răscoale, ci si prin sin
gulare spargeri de crustă ale 
energiilor lor creatoare. Un 
astfel de creator e țăranul 
din Hurez sau din Margi
nea, care transformă pămîn
tul într-un ogor al sensibili
tății, prefăcînd lutul, printr-o 
delicată oxidare secretă, în-_ 
tr-un receptacol de artă. E 
același lut care se transfor
mă, sub lucrarea naturii, în

receptacol fraged de vege
tale, dar iată că aici el a 
căpătat, în chijo inedit, din 
timpurile cele mai vechi, o 
valoare nouă, o expresivi
tate umană. Un astfel de 
creator e și plugarul Ion 
Stoica din Ormîndea-Za- 
rand, care inventează, la în
ceputul secolului, cu soluții 
de o pătrunzătoare inteli
gență, un mic avion cu aripi 
batante, ce se ridică din 
palma sa, zboară, uimește 
satele, revine la soț în mî
na omului. Dar oamenii se 
ridicau „la cer", Bleriot tre
cuse Canalul Mînecii, Vlaicu 
năzuia spre Carpați. Ce-i 
rămînea de făcut țăranului- 
Icar din Ormîndea-Zarand, 
în competiția de ingineri și 
savanți dotați cu mijloacele 
la zi ale tehnicii ? Devine 
sculptor, ca și Brâncuși, dar, 
fiindcă nu izbutise să înalțe 
coloana lui infinită, se re
zumă a-l sculpta în lemn, 
cu admirație, pe Vlaicu...

Omul acestor locpri e un 
creator de valorj de cînd e 
timpul, cu un dinamism al 
afirmării țîșnind, nu o dată, 
în irumpții spectaculoase. 
Chiar așezat în rama ta
bloului grigorescian, desco
peri, sub aparentul farmec 
idilic, sub feeria acelei lumi 
patriarhale ce amețește o- 
chiul superficial, tîlcul aces
tei energii latente, constrîn- 
să într-o dramatică și grea 
așteptare. Carul cu „boi, mo
tivul plastic frecventat de 
pictor pînă la clișeu, este 
doar o emblemă a cadrului, 
simbolul unui anume tip de

civilizație, căreia îi definește 
perimetrul și ritmul. Carul 
vine, milenar, de departe, 
din orizontul de revenire al 
pînzei, în care plutesc ce
țuri ușoare, pulberi calme, 
un filtru de lumină prin care 
se cerne timpul, devenind 
infinit. Carul vine din aceas
tă direcție, adică din in
finit, din aura migrației 
scite sau poate mai din a- 
dînc, din alte începuturi ; el 
crește, suind din scrumul vre
mii spre noi, spre mijlocul 
celui de-al douăzecilea veac, 
pînă ne atinge cu nările u- 
mede ale plăvanilor. Peste 
toate, însă, e omul. El do
mină, rămas undeva sus, în
tr-un punct aerian, marcat 
de căpița de lumină pe care 
stă, ca un echilibru între pă- 
mînt și cer, așteptînd... El 
scrutează, de acolo, din 
înălțimea unei filozofii mi
lenare, celălalt orizont, in
finit, spre care se duce. O 
impresie covîrșitoare de for
ță, care umple spațiul din 
jur pînă la refuz și explozie. 
O așteptare și o semeție în 
care timpul însuși, încordat 
ca un arc, pare că s-a oprit 
într-o secundă. E o secundă 
istorică, din care nu mai aș
tepți decît zbîrnîitul de ful
ger al săgeții despicătoare 
de noi orizonturi.

Explozia s-a produs. în
tr-o epocă în care omul 
cîmpiei, stăpîn pe destinul 
său, e nu numai martor, ci 
și autor cu răspunderi ma
jore al amplelor transfor
mări care au schimbat întreg 
peisajul țării, înscriindu-se

ca o forță redutabilă a so
cietății și a progresului nos
tru, cercetătorul din alte 
părți, prizonier al unor ima
gini pe care le vede dina
mitate, e obligat de fapte 
să reconsidere o întreagă 
dimensiune spirituală. Dar 
pentru noi, aceasta nu e de
cît o treaptă pe o spirală, 
consecință legică și corolar 
al sistemului nostru de relie
furi interioare și al firii oa
menilor, dezvăluite prin re
voluție.

Șesul, stepa, preeria, pam
pasul, aceste întinderi fără 
ocrotire și fără pavăză, sînt 
de obicei teritorii fără isto
rie. Urma omului se pierde 
în lutul anomim, ca și urma 
vegetalelor în capriciul sti
hiei. Nu se pot zidi așezări 
durabile, țărîna moale refu
ză temelia, singurele adă
posturi sînt cortul și carul. 
Nu se pot sădi pomi, fiind
că tot ceea ce încearcă să 
înfrunte efemerul riscă să 
cadă sub vitregia furtunilor 
ivite din senin. Așa e pre
tutindeni, dar nu așa e aici, 
la noi, în cîmpia dintre Du
năre și Carpați. Pe tot țăr
mul fluviului, ca și spre in- 
terior, cale de mulți kilome
tri, s-au descoperit și se des; 
coperă încă urme de vechi 
cetăți, valuri de apărare din 
pămînt, tezaure care atestă 
existența unui om stăpîn și 
prosper încă din timpurile 
cele mai depărtate. Lutul, a- 
cest lut anonim și fertil, le-a 
păstrat. Moneda tracă, din 
bronz grosolan, copiind stîn- 
gaci efigiile regilor macedo
neni sau ale potentaților din 
Arhipelag, stă alături, într-o 
semnificativă vecinătate, cu 
mbnezile provenite din mul
te colțuri ale continentului 
european. Oamenii de aici 
erau vechi cultivatori de 
grîu, vechi stupari și cres
cători de vite, drept care 
și-au impus, încă din capă
tul vremii, un meritov pre
stigiu. Au primit monezi și 
obiecte „de industrie" pen
tru produsele lor și au bătut 
monezi, făurind la rîndu-le 
și obiecte de uz casnic, pe 
care să le schimbe.

Am văzut cîndva, mai de 
mult, într-un sat de lîngă 
Dunăre, rătăcind prin col
bul cîmpiei, șiruri de care 
cu boi. E o întîmplare din 
trecutul îndepărtat. Carele 
aduceau saci cu grîne spre 
schelă și aveau în spate, ca 
fundal, tremurul de lumină 
al asfințitului, ce se prelun
gea pînă către Carpați. Nu 
le așezase nimeni într-o'' 
compoziție grigorescianc. 
Curgeau lent, venind din 
vreme, cu povara de aur so
nor a cîmpiei strînsă în saci*» 
Oamenii vorbeau potolit, a- 
runcîndu-și cîte un cuvînt de 
la un car la altul, în scîrții- 
tul surd al osiilor și faraoa- 
nelor. Erau cam munciți si 
cam supți în obraji, statura 
lor n-a.vea, ce-i drgpt, cel 
puțin în clipa aceea,' nimic 
din statuaritatea elină a o- 
mului lui Grigorescu. Nicî

/
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HOTĂRÎ REA
Comitetului Executiv al Comitetului Central
al Partidului Comunist Român și a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România 
cu privire la sărbătorirea semicentenarului 

unirii Transilvaniei cu România
(Urmare din pag. I)

poziție, documentară consacra
tă evenimentului ;

Se vor edita lucrări mono
grafice, culegeri de documen
te, studii, care vor prezenta 
lupta forțelor înaintate ale 
poporului român împotriva 
asupririi și împilării, pentru 
neatîrnarea și desăvîrșirea sta
tului național, condițiile inter
naționale care au favorizai 
realizarea actului unirii din 
1918, înfăptuirile poporului ro
mân în anii construcției socia
liste.

Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă. Ministerul în- 
vățămîntului, Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din Româ
nia, Uniunea Tineretului Co

Manifestări prilejuite 
de aniversarea a 150 de ani 
de la înființarea în București 
a primelor cursuri de ingineri

în limba
In cadrul manifestărilor consa

crate aniversării a 150 de ani de 
la înființarea în București a pri
melor cursuri de inginerie în 
|imba română, vineri dimineața 
au început, în localul Institutului 
politehnic din Calea Griviței, lu
crările sesiunii științifice festive. 
In cadrul sesiunii vor fi prezen
tate peste 600 de comunicări 
realizate de personalități științi
fice, cadre didactice din învăță- 
mîntul tehnic superior din Bucu
rești, Brasov, Cluj, Craiova, Ga
lați, Iași, Petroșani, Ploiești, Tg.

Intr-un cadru festiv, deose
bit de emoționant, Școala mi
litară superioară de ofițeri de 
tancuri și auto și-a sărbătorit 
ieri două decenii de rodnică și 
pasionată activitate în slujba 
pregătirii de cadre pentru for
țele noastre armate. Au fost 
prezenți ofițeri' superiori, re
prezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat. E- 
venimentul a prilejuit un mo
ment potrivit pentru a privi 
retrospectiv asupra unei glori
oase tradiții în care tanchiștii 
români și-au înscris numele, 
în 1920 la un concurs al echi
pelor de tancuri de la Bruxel
les echipajul românesc a ob
ținut primul loc. Dovedind o 
înaltă măiestrie, în cel de al 
doilea război mondial, tan
chiștii din armata noastră au 
participat la lupte grele îm
potriva fasciștilor acoperin- 
du-se de glorie nepieritoare. 
Numele unor eroi ca Viorel 
Mărceanu, loan Georgi, Du
mitru loan și alții rămîn vii 
în amintirea noastră.

Crearea la 1 octombrie 
1948 a primei școli militare 
de ofițeri de tancuri, organi
zată și dezvoltată ulterior, a 
constituit una din măsurile 
luate de partidul nostru și 
statul nostru pentru perfec
ționarea și întărirea forțelor 
armate în vederea sporirii 
capacității de apărare a pa

AZI 2 NOIEMBRIE în cadrul FESTIVALULUI FILMULUI SO
VIETIC, Ia cinematograful REPUBLICA din Capitală se prezintă 

filmul

Adunarea festivă 
de la Uzinele „Vulcan" 

consacrată Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

TATIANA 
DORONINA

OLEG EFREMOV

B. ȘALEVICI

A. RUMIANTEVA

N. SMIRNOV

V. TELEGHINA 
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imaginea PIOTR KATAEV muzica ALEKSANDRA PAHMUTOVA

munist, Uniunea Asociațiilor 
Studențești vor organiza în 
cluburi, cămine culturale, case 
de cultură, școli, institute de 
învățămînt superior, în unită
țile militare manifestări artis
tice, ■ seri literare, de teatru și 
alte acțiuni culturale ;

Presa, radioul și televiziunea 
vor publica și transmite mate

riale și programe adecvate a- 
/estui eveniment;

Oameni de știință români 
\'or participa la manifestări 
științifice consacrate aniversă
rilor asemănătoare care au loc 
în alte țări ;

Oficiile diplomatice ale Re
publicii Socialiste România 
vor marca acest eveniment 
prin manifestări adecvate.

Comitetul Executiv al Comi

română
Mureș și Timișoara, de cercetă
tori din Jpsti tutele Academiei și 
departamentale și de specialiști 
din marile întreprinderi indus
triale și laboratoare uzinale.

Un interes deosebit privind a- 
plicabilitafea în producție pre
zintă comunicările care tratează 
dinamica mecanismelor plane, 
contribuția hidrodinamicii la 
turbomașinile hidraulice, măsu
rările de precizie în curent al
ternativ, circuitele microelectro
nice în calculatoarele electronice, 
spectometria nucleară și altele.

triei. în cei 20 de ani care au 
trecut de la această dată 
Școala militară superioară de 
ofițeri de tancuri și auto a de
venit o instituție militară de 
învățămînt, cu un conținut și 
bază materială îmbogățită, ca
pabilă să formeze ofițeri cu o 
înaltă pregătire politică și mi
litară care să instruiască și 
să educe la rîndul lor contin

0 aniversare 
a tanchiștilor

gente de tineri tanchiști. Ab
solvenții acestei școli au do
vedit în cadrul unităților în 
care au fost repartizați, cali
tăți de buni comandanți, obți- 
hînd calificative dintre cele 
mai bune. Mulți ofițeri, for
mați în cadrul de seriozitate 
și competență al școlii au ur
cat treptele ierarhiei militare 
deținînd funcții de- răspundere 
în Forțele Armate ale' Repu
blicii Socialiste România. Pe 

tetului Central al Partidului 
Comunist Român și guvernul 
Republicii Socialiste România 
își exprimă convingerea că 
aniversarea actului unirii de la 
1 decembrie 1918 va mobiliza 
și mai mult energiile poporu
lui nostru în activitatea con
structivă pentru înfăptuirea 
hotărî rilor Congresului ai 
IX-lea și ale Conferinței Na
ționale. a politicii marxist-le 
niniste a partidului nostru de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste, de ridicare a nivelu
lui de trai al oamenilor mun
cii și de înflorire a Republicii 
Socialiste România, sporind 
astfel contribuția națiunii 
noastre la victoria cauzei so
cialismului. păcii și progresu
lui social în întreaga lume.

Sosirea unei 
delegații a P.C. 

Japonez
Vineri a sosit în Capitală, 

la invitația C.C. al P.C.R., o 
delegație a Partidului Comu
nist din Japonia condusă de 
tovarășul Satomi Hakamada, 
membri al Prezidiului ș: Se
cretariatului C.C. al P.C.J.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salu
tată de *ovarășii Paul Nîcu- 
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R.. redactor-șef al revistei 
i.Lupta de clasă". Constantin 
Vasiliu. adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.. de acti
viști de partid.

(Agerpres)

urmele acestora, a'nîm^^W 
aceeași dragoste de țară se 
încolonează și elevii de azi, vi
itori ofițeri. Pasiunea cu care 
ei își însușesc tehnică de luptă, 
grija față de mașini, pricepe
rea și bărbăția de care dau 
dovadă în desfășurarea exer- 
cițiilor tactice, în întregul pro
ces de învățămînt încunu
nează eforturile colective 

ale elevilor și ale perso
nalului didactic al școlii. 
O bogată activitate de stu
dii și cercetări se desfă
șoară in cercurile științifice 
ale elevilor, urmărind în prin
cipal două direcții : una teo
retică și alta menită să îmbu
nătățească baza materială de 
învățămînt. O frumoasă tra
diție culturală a impus școala 
militară de tancuri în viața 
/ulturală a orașului Pitești

Scurtă „consfătuire" după efortul depus în timpul zilei

Telegrame
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România a trimis Maiestății Sale 
Imperiale, Haile Selassie I, împăratul Etiopiei o telegramă 
in care se spune :

Am plăcerea ce a adresa Maiestății Voastre, în numele Con
siliului de Stat al Republieii Socialiste România, al poporului 
român și al meu personal, cele mai bune urări de sănătate și 
'ericire personală, cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a în
coronării Maiestății Voastre.

Transmit, în același timp, poporului etiopian prieten urări 
de prosperitate și progres.

Tovarășul Ciu En-lai, Premierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze a trimis tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii So- 
ialiste România, o telegramă în care se spune : â

Doresc să vă transmit sincere mulțumiri și bune urări pen
tru telegrama dv. de felicitare adresată cu bcazia celei de-a 
19-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze.

și a județului Argeș. Ehipa 
artistică premiată în repetate 
rînduri la concursurile pe ar
mată a evoluat cu mult suc
ces pe scena Teatrului de stat, 
a Casei Armatei sau a dife
ritelor întreprinderi și șanti
ere. In cercul literar „Nicolae 
Labiș“ își încearcă puterea de 
plăsmuire talente cu destulă 
forță creatoare, ilustrată în 
paginile revistei școlii

Viața intensă a școlii hu 
poate fi cuprinsă în cîteva 
rînduri. Dintre viitori coman
danți și tehnicieni elevii ser
genți Emil Oprea. Ion Flun- 
drea. Darie Miluță, elevii ca
porali -Tătaru Nicolae. Baghiu

■ Nicolae, Rus-Vid Alexandru, 
Mircea Mureșan se înscriu cu 
rezultate deosebite în forma
rea lor ca inst/uctori și educa
tori.

în cursul zilei au avut loc 
bogate activități cultural, ar
tistice și sportive. încheiate 
cu un spectacol susținut de 
ansamblul armatei în sala 
Teatrului de Stat din locali
tate. Tot cu acest prilej pârti
ei panții la această manifestare 
au vizitat școala și expoziția 
deschisă în holul pavilionului 
central al unității. Această zi 
a devenit ..Ziua Școlii" ce se 
va sărbători în fiecare an la 
1 noiembrie. Le urăm mult 
succes !

VASILE RAVESCU

La Uzina „Vulcan" din Capi
tală a avut loc vineri după-amiază 
o adunare festivă consacrată celei 
de-a 51-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

La adunare au participat cadre 
din conducerea uzinei, un mare 
număr de muncitori, ingineri și 
tehnicieni.

Au fost prezenți membrii dele
gației Asociației de prietenie so
vieto-române. condusă de S. M. 
Butusov, ministrul gospodăriei 
comunale a R.S.F.S.R., deputat al 
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., 
care ne vizitează țara la invitația

Expoziția Uzinelor 
„Ganz Muszer Muvek“ 

din Budapesta
Ineepînd de vineri, sala Fi- 

nanțe-Bănci din Capitală găzdu
iește o expoziție de specialitate 
organizată de uzinele „Ganz 
Muszer Muvek" din Budapesta. 
Expoziția, care rămîne deschisă 
pînă în ziua de 10 noiembrie, 
prezintă aparate electrice de mă
sură, contoare electrice, ceasuri
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VINERI, s-a înapoiat în Capi
tală delegația Uniunii Tineretului 
Comunist condusă de Floarea 
Ispas, secretar al C.C. al U.T.C., 
care la invitația Comitetului Cen
tral al Tineretului Liber German 
(F.D.J.) a făcut o vizită în R. D. 
Germană.

Consiliul

s-a desfi
de caldă

Delegația Asociației de priete
nie sovieto-române, condusă de 
S. M. Butusov, ministrul gospodă
riei comunale al R.S.F.S.R., de
putat în Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R., care se află în țara 
noastră pentru a lua parte la ma
nifestările prilejuite de a 51-a a- 
niversare a Marii Revoluții Socia
liste din Cctombrie, a făcut vineri 
dimineața o vizită la “ 
general al A.R.L.U.S.

La întrevedere, care 
șurat într-o atmosferă 
prietenie, au luat parte tovarășii 
Mihail Roșianu, președintele Con
siliului General al A.R.L.U.S., Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comi
tetului de. Stat pentru Cultură și 
Artă, secretar al Consiliului ge
neral al A.R.L.U.S., Valeriu No- 
vacu, membru corespondent al 
Academiei, președintele Consiliu

Consiliului General A.R.L.U.S., 
pentru a participa la manifestă
rile Organizate cu prilejul celei 
de-a 51-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Despre importanța și semnifi
cația istorică a mărețului eveni
ment au vorbit Gheorghe Ion, 
secretarul comitetului de partid 
din uzină, și S. M. Butusov, din 
partea delegației Asociației de 
prietenie sovieto-române.

Adunarea a fost urmată de un 
spectacol susținut de membrii 
formației artistice de amatori din 
uzină.

de comutare, precum și instru
mente pentru vehicule.

Printre cei prezenți ’la inaugu
rare se aflau conducători ai unor 
întreprinderi românești de comerț 
exterior, specialiști ai unor uzine 
bucureștene, precum și membri ai 
ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

(Agerpres)

VINERI DIMINEAȚA, s-a 
înapoiat în Capitală prof. dr. 
docent Jean Livescu, membru co
respondent al Academiei, recto
rul Universității din București, 
care, între 21 și 28 octombrie, a 
participat la festivitățile consa
crate aniversării a 50 de ani de 
la înființarea Universității de 
Stat din Tbilisi.

în cadrul acestor manifestări 
prof. dr. docent Jean Livescu a 
prezentat un mesai de salut și o 
medalie jubiliară din partea Uni
versității Bucureștene.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
a 20 de ani de la stabilirea de 
relații diplomatice între Republi
ca Socialistă România și Republi
ca Populară Democrata Coreea
nă, ambasadorul R. P. D. Coree
ne la București, Kim The Hi, a 
oferit vineri după-amiază un 
cocteil în saloanele ambasadei.

Au participat Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Brad, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul- 
fură și Artă, Mihne^ț Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
Nicolae Ionescu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Valen
tin Steriopol, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, oameni de 
artă și cultură, ofițeri superiori, 
ziariști.

(Agerpres)

lui municipal București, al 
A.R.L.U.S., membri ai Consiliului 
general al A.R.L.U.S.

Au fost prezenți I. S. Ilin, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
alți membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației sovietice și-a exprimat 
recunoștința ‘pentru călduroasa 
primire făcută delegației în Ro
mânia și a transmis urările adre
sate de poporul sovietic poporu
lui român, care construiește cu 
succes socialismul. Oaspetele și-a 
exprimat, de asemenea, satisfacția 
pentru programul bogat al mani
festărilor organizate în țara noas
tră în cinstea aniversării Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Tovarășul Mihail Roșianu a urat 
membrilor delegației o cît mai 
plăcută ședere în țara noastră.

*
în aceeași dimineață, membrii 

delegației Asociației de prietenie 
sovieto-române, însoțiți de Dumi
tru Necșoiu, vicepreședinte al 
Consiliului popular al munici
piului București, au vizitat car
tierele de locuințe noi Balta Albă, 
Drumul Taberei din Capitală, 
precum și Sala Palatului.

(Agerpres)

Procesul din stația Teiuș
Trimișii „Agerpres", Ștefan 

Bratu și Avram Zaharie, trans
mit :

în stația C.F.R. Teiuș s-a des
fășurat, vineri, procesul public 
al inculpatilor în accidentul de 
cale ferată care s-a produs in 
ziua de 7 octombrie între stația 
C.F.R. Crăciunel și halta de 
mișcare Bucerdea.

La proces au asistat reprezen
tanți ai Ministerului Căilor Fe
rate și Direcției regionale C.F.R. 
Deva, precum și aproximativ 
1 000 de feroviari sosiți din în
treaga țară, șefi de stație, ope
ratori de circulație, impieg^ți 
de mișcare, acari și alți lucră
tori din sectoarele care au le
gătură directă cu siguranța cir
culației.

în boxa acuzaților au fost a- 
duși fostul impiegat de mișcare 
Teodor Petrișor și fostul acar 
Alexandru Cristea, ambii din 
halta Bucerdea, care s-au făcut 
vinovați de provocarea acciden
tului, ca urmare a unor grave 
abateri de la normele de disci
plină în serviciu și de conduită 
în viața particulară.

După cum a reieșit din con
cluziile de învinuire ale Procu
raturii județene Alba, care a e- 
fectuat ancheta, expedierea tre
nului cursă de persoane spre 
stația Crăciunel, de unde venea 
un tren accelerat, a fost dicta
tă de Teodor Petrișor, care a

• DE ACORD CU ARTICOLUL 
DV. ; IN DEZACORD CU 
TENDINȚA IMPRIMATA

CINECLUBULUI
Mă simt dator a face cîteva completări 

pe marginea unui articol apărut cu ceva 
timp în urmă, sub semnătura coresponden
tului dv. din Iași, despre cineclubul de Ia 
Casa Sindicatelor. Semnatarul prezentei a 
fost unul din inițiatorii acestui cineclub cînd, 
împreună cu actualul responsabil și încă un 
entuziast, am pornit la treabă. Totul a mers 
bine pînă la un punct. Proiectul activității 
cineclubului cuprindea și inițierea unor 
cercuri de atragere a cineamatorilor. Nu Ie 
enumăr dar trebuie să spun că din ele nu 
s-a realizat nimic. Tovarășul Șamataru, 
căruia i se încredințase responsabilitatea ci
neclubului, (fiind plătit pentru aceasta) n-a 
fost de acord cu lărgirea sferei de activitate 
în sensul celor enunțate cu cîteva rînduri 
mai sus. Desigur, nu puteam fi de acord cu 
vederile sale. In fond, cinecluburile nu sînt 
create cu scopul de a iniția un mănunchi 
de pasionați, ele au darul de a atrage o masă 
mai mare de oameni, în special tineri. Se 
pare că nici Consiliul .județean al Sindica
telor nu a fost prea interesat de această 
mișcare.

PAUL LIMAN — Iași

• DE CE N-AȚI PUBLICAT 
SCRISORI „PRO HIPPY“?
în ziarul dv. a apărut mai de mult un 

articol despre hippy. Părerea noastră vine 
puțin tardiv, deoarece sîntem militari și am 
găsit mai greu timpul necesar acestei 
scrisori.

Ce eate de fapt acest curent hippy ? 
Răspunsul la întrebare ar fi trebuit să facă 
parte integrantă din articolul publicat ini
țial în ziarul dv. Noi știm că este o formă 
de protest pasiv prin care, în special tine
retul, reacționează împotriva fenomenului 
de răcire a relațiilor dintre oameni, de ne-, 
siguranță, de monotonie, inerent procesului 
de automatizare, proces necesar (recunoaș
tem) dar cu implicațiile sale psihologice. 
Apăsînd pe butoane omul pierde noțiunea 
de creație chiar dacă produce de zece ori 
mai mult. Deocamdată, societatea modernă 
nu a găsit antidotul. Dovada : hippyes și 
apariția lor acolo unde contradicția era cea 
mai acută — S.U.A.

Pe stradă, în 99 la sută din cazuri se 
exclamă cînd este văzut un hippy : „ce l-aș 
pune la muncă" fără să fie întrebat ce părere 
are despre intervenția americanilor în Viet
nam sau despre Henry Moore. Autoarea ar
ticolului snune că se teme de oamenii care 
încearcă să fie originali cu orice preț. Dar 
atunci cînd a fi hippy e la modă tendința 
de a deveni hippy „cu orice preț" nu e o 
dovadă de originalitate. Cum se știe, în 
fiecare curent există un procent inevitabil 
de snobi șt interviurile cu ei duc implicit 
la concluzii eronate. Unii tineri nu știu că 
un lucru împins la extrem cade inevitabil 
în contrariul său. Am fi dorit, în con
cluzie, să se publice și scrisori pro hippy. 
Noi sîntem gata să facem schimb de părefi 
cu oricine dorește în această problemă, 
(dintr-o scrisoare primită de la DAN 
PETRE și GHIȚĂ GHEORGHE — Ploiești).

• FAȚĂ DE HULIGANI NICI
O ÎNGĂDUINȚA

în ziarul dv. s-a mai scris despre huliga
nism și modul in care intervine miliția în 
rezolvarea anumitor cazuri să le zic „de 
pe stradă". Eu am citit atunci cu atenție 
fiecare cuvînt scris și. sincer vorbind, am 
simțit o mare amărăciune. Partidul nostru, 
organizația de tineret și toate celelalte or
ganizații de masă, se știe, duc de multă 
vreme o luptă aprigă împotriva huliganis
mului, desfășoară neobosit acțiuni intense 
de educație cetățenească, în special în rîn- 
durile tineretului. Singularitatea unor cazuri 
nu e însă, după părerea mea, de natură să 
ne liniștească. La trei întîmplări mai re
cente mi-a fost dat să asist și la toate trei, 
din nefericire, intervenția persoanelor din 
jur, necompletată de acțiunea miliției, a 
fost lipsită de eficiență.

îmi veți spune, desigur, că intervenția 
opiniei publice poate fi de fiecare dată sa
lutară. De acord, dar din nefericire, ati
tudinea de „nu mă bag" are la unii ce
tățeni rădăcini adinei. Și atunci ? E mai e- 
ficientă intervenția organului de miliție. 
Mai presus de toate însă este legea. Sînt 
cazuri cînd abuzurile la liniștea și civiliza
ția străzii trebuie sancționate așa cum 
merită.

Facem eforturi și obținem rezultate în 
modernizarea țării pe toate planurile. Este 
oare huliganismul un însoțitor de neevitat 
al acestor eforturi ? Dimpotrivă !

C. SĂNDULESCU 
Filipești de Pădure

N. R. Subscriem întru totul la pro
blemele ridicate în scrisoarea de mai 
sus. Menționăm că păreri îh legătură 
cu această temă am mai primit de la 
profesorul Pascal Felix din București, 
de la Eugen Botez și alții.

nesocotit dispoziția specială pri
mită de la operatorul de circu
lație în legătură cu mersul ce
lor două trenuri și a încălcat 
astfel în mod grav normele pre
văzute în instrucțiunile în vi
goare.

Faptul că la acea oră de di
mineață, învinuitul se afla sub 
influenta alcoolului, consumat 
în timpul serviciului, se adaugă 
la o serie de antecedente care 
îl declarau, încă mai de mult, 
inapt pentru îndeplinirea func
ției de impiegat dispozitor. Este 
suficient să amintim în acest 
sens, că pînă acum inculpatul 
a primit 15 sancțiuni pentru di
ferite abateri de la disciplina 
ce se impune în securitatea 
circulației feroviare. Cu toate 
acestea, el a fost menținut în 
funcție de către organele C.F.R., 
cu o condamnabilă ușurință.

De aceeași gravă neglijență 
s-a făcut vinovat inculpatul A- 
lexandru Cristea, care, prin a- 
tribuțiile ce-i reveneau ca acar 
ar fi putut evita accidentul, se- 
sizînd la timp impegatului de 
mișcare dispoziția eronată — 
lucru pe care el nu l-a făcut. 
Mai mult, el a adus impiegatu
lui alcool în timpul serviciului, 
ceea ce a avut urmările cunos
cute.

Audiați, în cadrul ședinței 
publice, inculpații și-au recu
noscut vina.

Cei peste 20 de martori 
diați de completul de judeeată 
au susținut și întărit, faptele cu
noscute în concluziile de învi
nuire, au adus elemente noi în 
legătură cu împrejurările în 
care a avut loc accidentul, au 
seps în evidență climatul dău
nător, care poate favoriza ori- 
cînd defecțiuni de muncă eu ur
mări grave, climat determinat 
de comportarea în muncă și în 
viața de toate zilele a color doi 
inculpați.

După cum a apreciat comple
tul de judeeată, pe baza conclu
ziilor de învinuire și a anchetei 
judiciare, faptele comise de eei 
doi inculpați — care au avut 
drept urmare moartea a 22 de 
persoane, rănirea altor călători 
și pagube materiale evaluate la 
aproape 11 milioane lei, întru
nesc elementele infracțiunii pre
văzute și pedepsite de articolul 
245/1 din Codul Penal.

După deliberare, Tribunalul 
județean Alba a condamnat pe 
inculpatul Teodor Petrișor la 
moarte și confiscarea totală a 
averii și pe inculpatul Alexan
dru Cristea la 20 de ani muncă 
silnică, confiscarea totală a a- 
verii și 10 ani degradare civică.

Hotărîrea, pe cît de severă, 
pe atît de dreaptă în raport eu 
faptele săvîrșite. a fost Drimită 
cu deplină aprobare de către a- 
sistență.
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încetarea tuturor bombardamentelor 
asupra Vietnamului de nord

Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de Sud 

va lua parte la convorbirile de la Paris

Comunicat comun 
româno-brazilian

Sosirea Vizita delegației P.C.R.

WASHINGTON 1 (Agerpres).
— Președintele Statelor Unite, 
Lyndon Johnson, a anunțat joi 
seara, în cadrul unui discurs te
levizat, că a ordonat încetarea tu
turor bombardamentelor — ae
riene, navale și de artilerie — a- 
supra Vietnamului de nord, în- 
cepînd de vineri ora 13 GMT 
(ora 15, ora Bucureștiului). El a 
menționat că reprezentanții Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud vor asista Ia 
viitoarea reuniune săptămînală în 
cadrul coi vorbirilor dintre repre
zentanții R. D. Vietnam și S.U.A.

de la Paris, subliniind totuși că 
aceasta nu înseamnă o recunoaș
tere de către S.U.A. a Frontului 
Național de Eliberare. De ase
menea, el a arătat că reprezen
tanții guvernului de la Saigon 
vor asista la întâlnirea de la 6 
noiembrie. Exprimînd speranța 
ca negocierile pot avansa mai 
rapid, Johnson a arătat că hotă
rârea adoptată de S.U.A. „nu în
seamnă că pacea va fi restabi
lită imediat în Vietnam și a a- 
vertizat poporul american că tre
buie să se aștepte la lupte grele*4.

Declarația purtătorului de cuvînt 
al delegației R. D. Vietnam

PARIS 1 — Corespondentul G.M.T. — încetarea bombarda-
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : In legătură cu încetarea 
bombardamentelor aeriene, na
vale și de artilerie americane a- 
supra Vietnamului de nord, pur
tătorul de cuvînt al șefului dele
gației R. D. Vietnam la convor
birile de pace de la Paris, a 
dat publicității următoarea decla
rație : „La 30 octombrie 1968 am
basadorii Averell Harriman și 
Cyrus Vance, reprezentanți ai 
guvernului Statelor Unite, au co
municat ministrului Xuan Thuy, 
reprezentant al guvernului R. D. 
Vietnam, că președintele State
lor Unite, Lyndon B. Johnson, va 
ordona la 31 octombrie 1968 
orele 24,00 — G.M.T. — sau la 
1 noiembrie 1968 orele 01,00 —

montelor aeriene, navale și de ar
tilerie și a oricăror alte acte le
gate de folosirea forței asupra 
întregului teritoriu al R. D. Viet
nam, și că acest ordin va intra 
în vigoare cîteva ore mai tîrziu. 
In vederea găsirii unei soluții 
pașnice problemei vietnameze, 
la Paris urmează să se desfă
șoare, nu înainte de 6 noiembrie 
1968, convorbiri la care vor lua 
parte reprezentanți ai Republicii 
Democrate Vietnam, Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud, Statelor Unite și 
Republicii Vietnam.

Ministrul Xuan Thuy a luat 
act de comunicarea reprezentan
ților guvernului Statelor Unite și 
a transmis-o guvernului Republi
cii Democrate Vietnam.

Eliberare și să discute cu el pro
blemele privind Vietnamul de 
sud. Negocierile nu vor putea să 
reușească decît dacă Statele U- 
nite acceptă bazele necesare ale 
păcii, adică retragerea forțelor 
americane din sud și indepen
dența Vietnamului".

„Poporul vietnamez și pacea 
mondială au repurtat o victorie, 
înainte, pentru a impune înce
tarea totală a agresiunii impe
rialiste americane din Vietnam, 
recunoașterea Frontului Național 
de Eliberare și retragerea trupe
lor americane din Vietnamul de 
sud și pentru a asigura gloriosu
lui popor vietnamez pacea în in
dependență r.

• DECLARAȚIA 
PREȘEDINȚIEI 

REPUBLICII FRANCEZE
PARIS 1 (Agerpres). — Pre

ședinția Republicii Franceze a 
dat publicității o declarație în 
care se spune :

„Franța, datorită stimei și a- 
tașamentului ce o leagă de po
porul vietnamez, fie că este din 
nord sau din sud, ca și prieteniei 
pe care o poartă Americii, își 
exprimă marea satisfacție față 
de direcția pe care evenimentele 
par în sfîrșit s-o ia și pe care 
ea nu a încetat niciodată, de la 
bun început, să o recomande.

Prin urmare, guvernul francez 
va urmări deci cu o deosebită 
atenție negocierile, de acum îna
inte efective și, în plus, lărgite, 
cate se vor desfășura la Paris44.

• „PRIVIM ÎNAINTE PENTRU

Puternic ecou în lumea întreagă
• SALUTUL ADRESAT

DE COMUNIȘTII ITALIENI 

POPORULUI VIETNAMEZ
ROMA 1 — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea, transmite : 
Intr-un mesaj adresat tovarășului 
Ho Și Min, se spune: Di
recțiunea P. C. Italian, aflînd 
despie primul acord intervenit 
la tratativele de la Paris, trimite 
președintelui Ho Și Min, tutu
ror comuniștilor și luptătorilor 
din F.N.E., întregului popor e- 
roic al Vietnamului, un salut 
plin de emoție și recunoștință. 
Lupta voastră eroică a dobîndit

un prim mare rezultat împotriva 
imperialismului agresor. Lupta 
voastră, sprijinită de lumea so
cialistă și de toate forțele pro
gresiste ale omenirii s-a bucurat 
și în Italia de sprijinul entu
ziast al maselor largi populare, 
al tuturor forțelor democratice 
și pașnice.

Noi, comuniștii vă asigurăm 
că, după acest prim rezultat, vom 
continua eforturile și lupta pen
tru a contribui, împreună cu 
toate forțele democratice, paș
nice și antiimperialiste, la ex
tinderea acestei victorii pînă la 
succesul definitiv și total al po
porului vietnamez în lupta sa 
pentru pace, independență na
țională și libertate.

A VEDEA REZULTATUL 
VIITOARELOR DISCUȚII" 
TOKIO 1 (Agerpres). — _Go- 

venrui Japon» - se spene in
tr-o declarație a secretarului 
principal al cabinetului de mi
niștri — salută în mod sincer 
încetarea completă a bombar
damentelor Statelor Unite împo
triva Vietnamului de nord, ca o 
măsură care sporește speranțele 
pentru realizarea păcii în Viet
nam-. Aceasta „va crea posibi
litatea realizării unor progrese 
în cadrul convorbirilor de la 
Paris, aflate în impas, și privim 
înainte pentru a vedea rezul
tatul rodnic al viitoarelor discu
ții", se spune în declarație.

• DECLARAȚIA LUI U THANT

La invitația guvernului Repu
blicii Federative a Braziliei, în
tre 29—31 octombrie a.c. minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a făcut o vizită 
oficială in Brazilia.

Ministrul afacerilor externe 
al României a fost primit la Rio 
de Janeiro de către președinte
le Republicii Federative a Bra
ziliei, mareșalul Arthur da Cos
ta e Silva, cu care a avut o 
convorbire cordială în legătură 
cu dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări și cu privire la 
unele probleme internaționale.

în cursul discuțiilor purtate la 
Ministerul Relațiilor Externe în 
ziua de 30 octombrie a.c., minis
trul de externe român, asistat 
de membrii delegației sale, și 
ministrul relațiilor externe 
brazilian, asistat de înalți func
ționari ai Ministerului de Exter
ne, au discutat probleme bila
terale de interes reciproc și u- 
nele prooleme internaționale. 
Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă cordială și de înțele
gere reciprocă, fiind analizate 
căile concrete pentru asigurarea 
în continuare a dezvoltării re
lațiilor româno-braziliene.

Avînd în vedere perspective
le de dezvoltare a relațiilor din
tre cele două țări, cei doi mi
niștri de externe au examinat 
problema ridicării la rang de 
ambasadă a misiunilor lor di
plomatice.

Constatînd cu satisfacție evo
luția favorabilă a relațiilor din
tre Brazilia și România, mi
niștrii de externe Corneliu Mă- 
nescu și Magalhaes Pinto, au 
fost de acord că trebuie luate 
noi măsuri pentru creșterea și 
diversificarea relațiilor comer
ciale dintre cele două țări. In a- 
cest sens ei au apreciat ca fiind 
utilă convocarea, la începutul 
anului viitor, a sesiunii Comisi
ei mixte româno-braziliene pre
văzută în acordul comercial in 
vigoare încheiat între cele două 
țări. Data și locul sesiunii vor 
fi fixate de comun acord.

în interesul dezvoltării relații
lor comerciale dintre România 
și Brazilia, cei doi miniștri au 
luat în considerare deschiderea 
unei reprezentanțe consulare și 
comerciale române la Sao 
Paulo.

Analizând unele probleme in
ternaționale, cei doi miniștri de 
externe au reafirmat importan
ta principiilor și obiectivelor 
Cartei Națiunilor Unite pentru 
menținerea păcii și pentru pro- 
(Eresul cooperării între natrimL 
D au snbLniat. de asemenea, 
importanța fundamentală a prin- 
ctpiilrr neamestecului in trebu
rile interne ale altor țări și ale 
autodeterminării popoarelor, ale 
renunțării la forță sau la ame
nințare cu folosirea forței în re
lațiile internaționale Cele două 
părți au recunoscut că, în inte
resul păcii și destinderii inter
naționale. condiția esențială pen
tru promovarea unor relații nor
male între state care să permită

afirmarea deplină a personali
tății lor, este respectarea inde
pendenței și suveranității fiecă
rei țări, indiferent de regimul 
social-politic.

Corneliu Mănescu, l-a invitat, 
în numele guvernului român și 
al său personal, pe ministrul re
lațiilor externe al Braziliei, Jose 
de Magalhaes Pinto, să viziteze 
România. Ministrul Magalhaes 
Pinto a acceptat invitația cu 
plăcere, data acesteia urmînd să 
fie fixată ulterior.

RIO DE JANEIRO 1 — Tri
mișii speciali Agerpres, I. Iones- 
cu și V. Oros, transmit : In con
tinuarea vizitei oficiale , în 
Brazilia, ministrul afacerilor 
externe al României, Corneliu 
Mănescu, însoțit de ambasado
rul Mircea Ocheană, a avut la 
30 octombrie o întîlnire de lu
cru cu ministrul relațiilor ex
terne brazilian, Jose Magalhaes 
Pinto.

In cursul aceleiași zile, mi
nistrul de externe român a de
pus o coroană de flori la mor- 
mîntul eroului necunoscut.

Joi dimineața, Corneliu Mă
nescu a plecat spre Argentina. 
Pe aeroportul internațional 
„Galeao" din Rio de Janeiro 
erau prezenți ministrul Ma
galhaes Pinto, funcționari supe
riori ai Ministerului de Ex
terne și reprezentanți ai altor 
instituții guvernamentale, ci
vile și militare. La despărțire, 
oaspetelui român i s-au adus 
onoruri militare.

Presa braziliană a reflectat 
pe larg desfășurarea vizitei, pu- 
blicind numeroase relatări și 
comentarii. Cotidienele de ma-

„Jornal do 
da Man- 

hora", au 
întregi a- 
scoțînd în 

că este

re circulație, ca 
Brasil*, „Correio 
ha- și „Ultima 
consacrat pagini 
cestui eveniment, 
evidentă faptul 
vorba de prima vizită oficială 
în Brazilia a unui ministru de 
externe român, că ea marchea
ză un pas important pe linia 
extinderii și diversificării re
lațiilor de colaborare bilate
rale. Comentariile altor ziare, 
ca ..O Pair®, „Diario de Noti- 
cias*. „Tribuna da Imprensa“, 
conțin aprecieri elogioase la 
adresa contribuției românești 
la cauza păcii, înțelegerii și 
colaborării între națiuni, subli- 
niiudu-se totodată activitatea
preș::pioasă și unanim aprecia
tă a Ini Corneliu Mănescu în 
calitate de președinte al ulti
mei sesiuni a Adunării Gene
ra’® a OJt.IL

Ministrul de externe brazi
lian, MagaTh-pș Pinto, ne-a de
clarat în legătură cu vizita: 
„Vizita și-a atins obiectivele pe 
care am dorit să le atingem. 
Sîntem siguri că relațiile ro
mâno-braziliene se vor dezvol
ta într-un ritm mai mare, iar 
schimburile economice vor 
crește la nivelul pe care îl so
licită dezvoltarea țărilor noas
tre".

delegației 
U. T. C.

la Alger
ALGER 1 — Corespon

dentul Agerpres, C. Benga, 
transmite: Delegația Uniu
nii Tineretului Comunist, 
condusă de tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., 
problemele 
Republica 
nia, a sosit 
invitația lui

ministru pentru 
tineretului din 

Socialistă Româ- 
joi la Alger, la 
Abdelkrim Ben 

Mahmoud, ministrul algeri- 
an al tineretului și sporturi
lor. La aeroport, delegația 
a fost mtîmpinată de minis
trul algerian Abdelkrim Ben 
Mahmoud, funcționari su
periori din Ministerul alge
rian al tineretului și sportu
rilor și din Ministerul Aface
rilor Externe, ziariști.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Nicolae Șipos, ambasa
dorul României la Alger, și 
membri ai ambasadei.

in Austria
VIENA 1 (Agerpres). — De

legația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., care se află în Austria 
la invitația P.C. din Austria, a 
făcut joi o vizită la combinatul 
metalurgic „Alpine montan" din 
Donavitz.

în diferitele secții ale combi
natului, delegația a primit expli
cații din partea dr. ing. H. Leiz- 
ner, directorul tehnic al combi
natului, și ing. R. Tendl. La 
prînz, conducerea combinatului 
și comitetul de întreprindere au 
oferit un dejun în cinstea oas
peților români.

In dupa-amiaza aceleiași zile, 
delegația P.C.R. a avut o întîl- 
mre. cu reprezentanți ai organi
zației Partidului Comunist din 
combinat. . Oaspeții au fost in
formați despre activitatea mem
brilor de partid din Leoben- 
Donavitz. Tovarășul Gheorghe 
Apostol a răspuns apoi la în
trebările celor prezenți privind 
politica internă și externă a 
P.C.R.

în timpul vizitei, delegația 
P.C.R. a fost însoțită de tovară
șii Rudolf Richter, membru al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Austria, șeful secției organizato
rice. A participat, de asemenea, 
Gheorghe Pele, ambasadorul 
R. S. România la Viena.

Plenara lărgită
a C. C. al P. C. Chinez

PEKIN 1 (Agerpres). — După 
cum anunța agenția China Nouă, 
între 13 și 31 octombrie 1968 a 
avut loc cea de-a 12-a Plenară 
lărgită a celui de-al 8-lea Comi-

Ziua națională a Etiopiei

Vedere din Addis Abeba

tet Central al Partidului Comu
nist Chinez. Plenara a fost prezi
dată de Mao Tze-dun, președin
tele Comitetului Central al P.C. 
Chinez, care a rostit o cuvîntare 
în legătură cu desfășurarea revo
luției culturale proletare de la 
cea de-a 11-a plenară din august 
1966.

In cadrul plenarei a rostit o 
cuvîntare Lin Biao, , vicepreșe
dinte al Comitetului Central al 
P.C. Chinez.

Plenara a dat în unanimitate o 
apreciere pozitivă revoluției cul
turale și a considerat juste hotă
rârile elaborate de plenara din 
august 1966.

Plenara apreciază că au fost 
pregătite condițiile ideologice, 
politice și organizatorice pentr 
convocarea Congresului al IX-lea™ 
al partidului și a hotărît ca acesta 
să aibă loc la timpul oportun.

Plenara a adoptat în unanimi
tate hotărîrea ca Liu Șao-ți să 
fie exclus din partid și să fie 
demis din toate funcțiile din 
cadrul partidului și din afara lui.

Tineretul 
și activitățile 

UNESCO
PARIS 1 — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmi
te : La UNESCO au continuat 
lucrările sesiunii Conferinței Ge
nerale.

La inițiativa directorului ge
neral Rene Maheu, a avut loc o 
reuniune de informare și de con
sultare reciprocă cu membri ai 
delegațiilor prezente la sesiune în 
legătură cu mijloacele susceptibi
le să intensifice și să îmbunătă
țească participarea tineretului la 
aplicarea programelor UNESCO 
pe plan național și internațional.

Delegatul României, Claudiu- 
Ionescu Bujor, a făcut o expune
re asupra modului în care Comi
sia națională română pentru 
UNESCO colaborează cu organi
zațiile de tineret din țara noas
tră pe linia activităților UNESCO. 
El a amintit cu acest prilej, con
tribuția României la pregătirea și 
adoptarea Declarației privind e- 
ducarea tineretului în spiritul 
idealurilor de pace, respect reci
proc și înțelegere între popoare, 
adoptată în unanimitate la O.N.U. 
în 1965, precum și alte reuniuni 
internaționale ce au avut loc în 
România în ultimii ani pe linie de 
tineret.

în Comisia de științe exacte și 
naturale, a fost discutat viitorul 
program al UNESCO în domeniul 
politicii, științei, informării și do
cumentării științifice.

In cadrul dezbaterilor s-a ho- 
tărît ca UNESCO să convoace în 
1970 o conferință a miniștrilor 
științei din țările europene mem
bre ale UNESCO. Ordinea de zi 
a acestei conferințe va fi stabilită 
pe baza recomandării reuniunii 
pregătitoare de experți, organiza
tă la București în 1968.

în intervenția sa, delegatul ro
mân, Claudiu-Ionescu Bujor, a 
susținut propunerea organizării a- 
cestei conferințe și a făcut cunos
cută, totodată, propunerea gu
vernului român ca ea să aibă loc 
la București.

• DECLARAȚIA PARTIDULUI 
COMUNIST FRANCEZ

PARIS 1 (Agerpres). — Ziarul 
„L’Humanite" a publicat Decla
rația Biroului Politic al P.C.F. în 
care, după ce se subliniază în 
preambul că astfel poporul Viet
namului de nord, sub conducerea 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, în frunte cu președin
tele Ho Și Min, a cucerit o pri
mă victorie, se arată: „Astfel, 
cum a repetat fără încetare gu
vernul R.D.V., de acum înainte 
negocierile pot începe cu adevă
rat. Dar Statele Unite trebuie să 
recunoască Frontul Național de

NAȚIUNILE UNITE 1 (A- 
gerpres). — Secretarul general 
al O.N.U. și-a exprimat mulțu
mirea în seara de 31 octombrie, 
în legătură cu hotărîrea pre
ședintelui Johnson de a înceta 
complet bombardamentele asu
pra Vietnamului de nord.

• „UN PAS SPRE PACE 
ÎN VIETNAM"

DELHI 1 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută presei, pri
mul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a caracterizat înceta
rea bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam ca „un pas spre 
pace în Vietnam".

Richard Nixon și-a 
găsit, pare-se un a- 
Fiat electoral de ul
timă oră : electroni
ca. în 700 de puncte 
pe teritoriul Statelor 
Unite au fost insta
late posturi telefoni
ce speciale. De la a- 
ceste posturi, cetățe
nii pot adresa can
didatului nr. 1 al re
publicanilor orice

principal al mașinii 
electorale a lui R.N.) 
este instalat un veri
tabil centru ciberne
tic. O baterie de ma
șini electronice pre
văzută cu 62 de răs- 
punsuri-cheie ale 
protagonistului prin
cipal republican (lu
ate, în general, ain 
discursurile acestuia) 
„aude* întrebările

Cibernetică 
electorală

întrebări în legătură 
cu proiectele sale în 
perspectiva instalării 
la Casa Albă. Răs
punsul este trimis, 
extrem de operativ, 
tn scris.

Asemenea super- 
solicitudine în relații
le lui Nixon cu ale
gătorii are drept 
motor o perfecțio
nată instalație pe 
bază de mașini e- 
lectronice. Tn cîte
va din cele 250 
de camere ale hote
lului Willard din 
Washington (sediul

puse telefonic din 
cele mai diferite col
țuri ale țării. Răs
punsul este automat 
dactilografiat. Tn cel 
mult 24 de ore Mr. 
Smith sau Mr. Brown 
primește la domici
liu scrisoarea de răs
puns cu semnătura 
în facsimil a lui 
Richard Nixon.

După prima săp- 
tămînă de inițiere a 
campaniei : „între- 
bați-l pe Nixon 1' 
statul major electo
ral republican reven
dică o mare victo

rie : au fost primite 
întrebări de la a- 
proape T00 000 de 
persoane. Democra
ții ripostează că e 
vorba aici doar de 
curiozitatea pe care 
o stîrnește acest nou 
stil de coresponden
ță cu candidații în 
alegeri. Malițios, 
CHICAGO TRIBUNE 
(unul din puținii sus
ținători credincioși 
ai lui Humphrey) no
tează că „primind 
negru pe alb și sub 
semnătura proprie 
cea mai elocventă 
dovadă a inconsis
tenței programului 
electoral republican 
cetățenii vor fi cu si
guranță convinși să-i 
voteze pe demo- 
crați*.

Cîte voturi în plus 
i-ar putea aduce lui 
Nixon centrul ciber
netic de la hotelul 
Willard e foarte greu 
de precizat. Oricum 
însă, republicanii, 
chiar dacă nu vor a- 
junge la Casa Albă, 
au un punct cîștigat. 
Pot revendica pater
nitatea inaugurării 
erei ciberneticii elec
torale în Statele U- 
nite.

E. R.

Sosirea ministrului de externe 
român la Buenos Aires

BUENOS AIRES 1. — Trimi
sul special Agerpres, I. Ionescu, 
țrangmite : Ministrul afacerilor 
externe al României, Corneliu 
Mănescu, a sosit într-o vizită 
oficială în Argentina, la invi
tația guvernului acestei țări. Pe 
aeroport, el a fost întâmpinat 
de Nicanor Costa Mendez, mi
nistrul relațiilor externe al Ar
gentinei, și de alte persoane o- 
ficiale.

între miniștrii de externe ai 
celor două țări au început con

vorbiri privind relațiile bilate
rale și unele probleme inter
naționale de interes comun. In 
cursul discuțiilor, interlocutorii 
și-au exprimat dorința de a 
strînge și mai mult relațiile 
dintre cele două țări, de a căuta 
forme noi și concrete de coope
rare în domeniile economic, cul
tural, de a diversifica domeniile 
de activitate în care cele două 
țări pot colabora în mod rod
nic, atît în interesele țărilor lor, 
cit și ale păcii.

Astăzi, Etiopia sărbătoreș
te ziua sa națională, cea de-a 
38-a aniversare a încoronă
rii împăratului Haile Se
lassie I.

Țară cu o existență trimi- 
lenară, Etiopia este singurul 
stat african care, de-a lun
gul unor secole furtunoase, 
și-a păstrat independența 
prin sacrificiul fiilor ei cei 
mai buni.

în prezent, Etiopia s-a an
gajat într-o luptă — pe fron
tul progresului constructiv. 
Se depun, astfel, eforturi 
însemnate pentru dezvolta
rea economiei și culturii, va
lorificării resurselor ei ma
teriale și umane, ridicării 
nivelului de trai al poporu
lui.

Programul guvernamental 
întocmit pe o perioadă de 
20 de ani, prevede creșterea 
producției industriale prin 
construirea de noi obiective 
economice, extinderea bazei 
energetice, diversificarea și 
intensificarea agriculturii.

Pe plan internațional, E- 
tiopia promovează o politică 
de pace și colaborare, mili- 
tînd pentru lichidarea orică
ror focare de război în

lume. Ca una dintre țările 
inițiatoare ale Conferinței 
la nivel înalt de Ia Addis 
Abeba din 1963, care a pu3 
bazele Organizației Unității 
Africane (O.U.A.), Etiopia se 
afirmă ca un factor activ al 
luptei pentru lichidarea de
finitivă a colonialismului, 
pentru întărirea unității a- 
fricane.

Deși sînt situate la mii de 
kilometri depărtare și au 
sisteme social-politice dife
rite, Republica Socialistă 
România și Etiopia întrețin 
relații de colaborare în spi
ritul înțelegerii și respectu
lui reciproc. Contactele di
recte dintre conducătorii ro
mâni și etiopieni evidențiază 
profunzimea raporturilor pri
etenești stabilite între cele 
două țări, cu certe perspec
tive de dezvoltare multila
terală în interesul reciproc, 
în interesul păcii și colabo
rării internaționale.

Cu ocazia sărbătorii națio
nale a Etiopiei, poporul ro
mân, tineretul său, transmit 
poporului etiopian cele mai 
bune urări de prosperitate 
și pace.

740 
voturi

pe
• LA ULAN BATOR a avut 

loc schimbul instrumentelor de 
ratificare a Convenției consu
lare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Mongolă. Schimbul a fost 
făcut de către Sandu loan, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Populară 
Mongolă, și de către Dejidin 
Cimidorj, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Mongole.

• IN U.R.S.S. a fost plasat la 
1 noiembrie satelitul artificial al 
Pământului „Cosmos 252“, desti
nat cercetării spațiului cosmic 
în conformitate cu programul 
anunțat anterior, anunță agenția 
TASS, adăugind că cercetările 
științifice, prevăzute de program 
au fost îndeplinite.

• LA UNIVERSITATEA din 
Berlinul occidental domnește 
din nou o atmosferă încordată. 
Motivul imediat al acestui „con
flict deschis", cum se exprimă 
agenția France Presse, îl con
stituie refuzul rectorului uni
versității de a numi într-un 
post de lector auxiliar pe un 
student membru al Federației 
studenților socialiști, de orien
tare democratică. Drept urmare, 
un grup de studenți au votat o 
moțiune cerînd demisia neîntâr
ziată a rectorului Ewald Harndt. 
Reține atenția, de asemenea, 
faptul că studenților protesta
tari li s-a asociat și un număr 
de cadre didactice.

s Q U r* l
Descoperirea 
rămășițelor 

submarinului 
„Scorpion'1

• AUTORITĂȚILE marinei 
militare americane au anunțat 
joi descoperirea unor bucăți ale 
submarinului nuclear „Scorpi
on". Rămășițele au fost locali
zate la o adîncime de 3 000 
metri, la 740 km sud-est ae 
Insulele Azore, cu ajutorul a- 
paratelor de fotografiat ale na
vei de cercetări a marinei ame
ricane „Mizar“.

După cum se știe, submarinul, 
care avea la bord un echipaj 
de 99 de oameni, participase la 
manevre în Marea Mediterană 
și urma să ajungă la 27 mai la 
baza navală din Norfolk (Vir
ginia). La 5 iunie, după înde
lungate cercetări, nava a fost 
considerată dispărută.

• . UN COMUNICAT militar 
egiptean informează că un a- 
vion israelian a violat, joi noap
tea, spațiul aerian al R.A.U., 
bombardând o centrală electrică 
și podul Nagaa Hammadi.

Un purtător de cuvînt al ar
matei israeliene a anunțat că o 
unitate de comando israeliană 
aeropurtată a pătruns pe teri
toriul egiptean, aruneînd în aer

două poduri și o centrală elec
trică din regiunea Nilului.

In legătură cu acest incident, 
fiecare din cele două părți a 
cerut convocarea Consiliului de 
Securitate.
• ÎN ULTIMELE' ZILE, nord- 

estul Finlandei a fost bîntuit de 
cele mai puternice viscole înre
gistrate în ultimii 100 de ani. 
Stratul de zăpadă a ajuns în a- 
ceastă regiune la 70 cm, pentru 
prima oară în luna octombrie. 
Iarna timpurie se face simțită și 
în capitala Finlandei, unde stra
tul de zăpadă este de 20 cm.

• COMITETUL de conducere 
al Partidului Social Democrat 
din Germania, întrunit în Ber
linul occidental sub președinția 
lui Willy Brandt, a hotărît să 
prezinte candidatura lui Gustav 
Heinemann, ministru al justiției 
în actualul cabinet pentru func
ția de președinte al R.F. a Ger
maniei, post care va rămîne va
cant la 30 iunie 1969, cînd actu
alul președinte Heinrich Lubke, 
se va retrage.

• LA 31 OCTOMBRIE, în trei 
țări din estul Africii — Kenya, 
Uganda și Tanzania — a început 
campania în vederea trecerii de 
la sistemul britanic de măsuri 
și greutăți la cel metric. Campa
nia, lansată în baza unui acord 
între cele trei țări, va dura cîți- 
va ani, la început sistemul me
tric introdueîndu-se în orașele 
mari.

Primirea la Moscova 
a cosmonautului 

Beregovoi
• LA 1 NOIEMBRIE a avut 

loc solemnitatea primirii la 
Moscova a cosmonautului 
Gheorghi Beregovoi, care a e- 
fectuat 46 de rotații în jurul 
Pământului, la bordul navei 
cosmice „Soiuz-3".

în întîmpinare, Ia aeroport, 
au sosit Leonid Brejnev, Alexel 
Kosîghin, Nicolai Podgornîi și 
alți conducători de partid și de 
stat, mama și soția cosmonau
tului, numeroși moscoviți.

La Sala Congreselor a avut 
loc un miting. Luînd cuvîntul, 
cosmonautul Gheorghi Berego
voi a subliniat, printre altele, 
că nava „Soiuz-3“ este un apa
rat cosmic cu o construcție prin
cipial nouă, capabil să rezolve 
un număr important de sarcini 
legate de explorarea Cosmosu
lui și că zborul efectuat la bor
dul acestei nave a fost com
plex, iar programul cercetărilor 
bogat.

în numele C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiului Sovietului Suprem 
și guvernului, cosmonautul 
Gheorghi Beregovoi a fost feli
citat de Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.

Nikolai Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., a înmînat apoi Iul 
Gheorghi Beregovoi Ordinul 
Lenin, Steaua de aur de „Erou 
al Uniunii Sovietice" și insigna 
de pilot cosmonaut.

Reviriment ? Sfîrșitul unui 
coșmar ? S-ar părea că în
trebările sînt exagerate, dar 
laburiștii celebrînd succesul 
din alegerile parțiale de la 
Bassetlaw sînt dispuși lă exa
gerări. Fără îndoială, pentru, 
un partid care în domeniul 
electoral a suferit o înfrînge- 
re după alta obținerea unei 
victorii reprezintă o rază de 
speranță în negura incertitu
dinilor paralizante. Aplauzele 
care răsună la laburiști sînt 
adresate mai ales speranței. 
Prietenii politici ai domnu
lui Wilson doresc ca balanța 
încrederii publice să se în
cline din nou în favoarea 
lor. Ce le va rezerva ziua de 
mîine ?

Bucuria victoriei nu tre
buie, totuși, să întunece rea
lismul. Joe Ashton devine 
deputat dar majoritatea pe 
care a reușit să o recolteze 
este abia de... 740 voturi 
(21 394 voturi contra 20 654). 
Deci, o victorie minimă care, 
pe plan simbolic, poate fi 
socotită și o înfrîngere dacă 
se ține seamă de faptul că 
opoziția conservatoare a ob
ținut cu 3500 de voturi mai 
mult decît în 1966. Tabloul 
ar putea fi completat și cu 
amănuntul că 6 000 de ale
gători care în mod tradițio
nal îi sprijineau pe laburiști 
au preferat să rămînă la ca
sele lor și că cele 740 voturi 
sînt rămășițele unei majori
tăți de... 10 000 voturi (în
1966). De altfel, și proporția 
abținerilor a fost de 32 la 
sută, ceea ce reprezintă un 
procentaj extrem de ridicat. 
Observatorii sînt înclinați să 
considere abținerele cu un 
gest demonstrativ de protest 
la adresa politicii economice 
a laburiștilor. Tntr-o circum
scripție minieră austeritatea 
se resimte direct, brutal, în 
viața de fiecare zi a celor ce 
muncesc. Oamenii aceștia în
cercați de viață nu judecă 
formația ministerială potrivit 
declarațiilor de intenții, ci o 
supune examenului reali
tății...

La statul major laburist 
toate aceste „amănunte" sînt 
trecute cu vederea. Se reține 
doar faptul că un nou depu
tat laburist va lua loc pe 
băncile parlamentare și că 
verdictul urnelor rostit la 
Bassetlaw ar putea constitui 
începutul unei modificări a 
atitudinii corpului electoral. 
740 voturi au readus optimis
mul în tabăra domnului Wil
son...

M. RAMURA
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