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După cum începuse adunarea 
generală de dare de seamă și 
alegeri a organizației U.T.C. de 
la Institutul de Proiectări pen
tru Automatizări, bănuiam în 
sinea mea două posibilități pen
tru cursul ei. Una foarte plic
ticoasă, cu luările la cuvînt și 
propuneri pregătite dinainte și 
a doua contrarie, cu dezbateri 
aprinse, neașteptate, izbucnite 
din atitudinea deschisă a tine
rilor din sală; desigur, numai 
în condițiile în care ei ar ii 
uzat de drepturile democratice 
la dispoziție.

Darea de seamă mă făcuse 
B-o cred, însă, posibilă mai ales 

pe cea dintîl. Destul de nea

trăgătoare din punctul meu de 
vedere, destul de puțin bătă
ioasă, presupuneam că va isca 
două-trei monologuri conven
ționale șl atîta tot.

Și totuși... Nici, una din luă
rile la cuvînt n-a recurs la 
gratuități, n-a lăsat gustul spă
lăcit al inutilității, pentru că 
solicitatorii la dezbatere au 
avut de făcut adausuri profun
de, de adresat admonestări ve
chiului comitet, de sugerat 
necesitatea imperioasă a unor 
transformări de mentalitate. Se 
constata, la un moment dat, 
printr-un transfer de vînste, că 
institutul „numără" între 27 și 
28 de ani și că fiecare examen

de stat al Politehnicii îi men
ține constantă media de vîrstă, 
de vreme ce este urmat de re
partizarea în institut a unor noi 
absolvenți. 28, de pildă, din 
ultima serie. Destui. Dar ce se 
întîmplă cu ei aici? In unele 
cazuri lucruri deloc plăcute, 
dacă ar fi să credem, și avem 
toate motivele s-o facem, opi
nia tînărului inginer Gheorghe 
Vanghelat.

— Debutul în meserie — spu
nea el, reprezintă prea mult ca 
să nesocotim felul cum se face. 
Ceea ce urmează să înfăptuiești 
în institut depinde aproape în 
întregime de auspiciile sub care 
începi. Ce știe comitetul U.T.C.

despre începuturile noastre 
aici ? Mai nimic. Și sînt cîteva 
luni de cînd ne-am început sta
giul în producție, s-ar putea 
spune că acomodarea noastră 
nici nu s-a încheiat încă.

Stagiarilor li se cer lucruri pe 
care le-ar putea rezolva, și încă 
fără bătaie de cap, un proiec
tant sau un desenator, ți se 
încredințează un desen, să-l 
linîezi, sau un text de 50 de 
rînduri pe care ești solicitat 
să-1 traduci. Sau, dimpotrivă, 
parcă, cu intenții vădite de a
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MODERNE

Primirea 

de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a ambasadorului 
Marii Britanii

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit 
miercuri, 20 noiembrie, pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Marii Bri

tanii la București, Sir John 
Chadwick, in legătură cu pie-* 
carea definitivă a acestuia 
din țara noastră.

Primirea s-a desfășurat în-* 
tr-o atmosferă cordială.

pe itinerariul CALIFICĂRII

T

La trei unități constructoare de mașini din Capitală 
Uzina de mașini electrice, Semănătoarea și Vulcan, între
prinderi a căror simplă enunțare este suficientă pentru a 
configura prestigiul de care se bucură produsele industriale 
fabricate aici, încercăm să stabilim aria preocupărilor con
ducerilor tehnico-adininistrative pentru ridicarea nivelului de 
pregătire tehnică și profesională a forței de muncă, pentru 
menținerea unui echilibru superior, stabil, între nivelul de 
cunoștințe de specialitate al fiecărui lucrător și gradul de 
înzestrare tehnică a respectivelor întreprinderi.

Trebuie să discutăm despre menținerea acestui echilibru, 
în perspectiva dezvoltării întreprinderilor, a ridicării gradu
lui lor de înzestrare tehnică. Să avem în vedere acele forme 
de pregătire profesională a lucrătorilor, la toate nivelele și 
în complexitatea structurii lor, care să asigure interdepen
dența obiectiv necesară, între cerințele unor tehnologii a- 
vansate a utilajelor moderne și cunoștințele teoretice și prac
tice ale muncitorilor. Una din căile prin care se asigură 
această imperioasă cerință o constituie — după cum este știut 
— cursurile de ridicare a calificării.

Așadar, să vedem de ce atenție se bucură aceste cursuri la 
uzinele amintite mai sus, care este locul pe care-1 ocupă ele 
în ansamblul activității conducerilor respectivelor unități.

CATALOAGE
ALBE ȘI
JUSTIFICĂRI
FRAGILE

Cităm dintr-un referat întoc
mit de către inginerul Ilie Pîrvu, 
șeful secției a Vl-a (atelierul pre
se, Uzina „Semănătoarea" : „Pînă 
în prezent (adică la sfîrșitul a 
6 luni de zile — n. a.) s-au ținut 
doar trei ședințe. Lecțiile au fost 
atractive și au înglobat cunoștin
țe de ordin general, folositoare 
pentru muncitori".

Dar tot inginerul Pîrvu, adau
gă mai jos : „frecvența nu s-a ri
dicat decît la 50 la sută, iar șefii 
de ateliere n-au acordat în per
manență atenția cuvenită cursu
rilor de ridicare a calificării”. Să 
reținem : este vorba doar de... 
trei ședințe, în 6 luni de zile. Să 
fie un caz singular ? Nici vorbă. 
Iată, de pildă, un alt exemplu, tot 
la Semănătoarea. Prin decizia nr. 
508/967, conducerea uzinei fixa 
ca dată de începere a cursurilor 
— 16 noiembrie 1967, cînd urma 
să se țină prima lecție. Care este 
situația la secția prelucrări meca
nice ? Din opt ședințe, a cîte o 
oră, eșalonate pe o durată de (șa
se luni), s-au ținut doar... două. 
Dar și la acestea, frecvența nu 
se ridică decît Ia 20—30 la sută. 
La fel stau lucrurile și la cele
lalte secții: prese, turnătorie, 
montaj.

Am încercat să aflăm de ce 
există această situație în între
prindere, adresîndu-ne tovarășu
lui ing. Ion Căpățînă, directorul 
generai al uzinei.

— Cit privește frecvența, cred 
că există o delăsare din partea 
cursanților.

Dacă „delăsarea" are cumva 
alte explicații, dacă participarea 
la cursuri a fost vreodată contro
lată, tovarășul director, n-a putut 
să ne spună. Este limpede că 
niciodată, nimeni din conducere 
nu s-a uitat măcar din curiozi
tate prin cataloagele de frecvență, 
prin referatele întocmite, cu atîta 
ușurință ,și superficialitate de că
tre „lectorii" chemați să se ocu
pe de aceste cursuri. Este vorba 
în primul rînd de o totală delă
sare din partea conducerii uzinei, 
de faptul că chiar la aceste secții 
unde nivelul de calificare influ
ențează hotărîtor calitatea pro
ducției, n-au fost întreprinse mă
surile ce le impunea desfășura-
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Proletari din toate țările, uniți-vă I

DE MINIȘTRI

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIV, SERIA II, NR. 6067 6 PAGINI — 30 BANI JOI 21 NOIEMBRIE 1968

JUBILEUL UNIRII
Locul și rolul

tînărului

în viata economică 

a satului

/Viitor înseamnă

1970... dar înseamnă și 1980. 
CUM NE PREGĂTIM PENTRU 
ACESTE COTE ALE VIITO
RULUI ?

PREȘEDINTELE

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit miercuri la 
amiază pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar 
al Indoneziei, Hamzah Atmo- 
handojo, în vizită protocolară' 
de prezentare.

A participat Mihai 
adjunct al ministrului 
rilor externe.

Marin, 
aface-

INTELECTUALII DIN ROMÂNIA
IN SLUJBA IDEALULUI NATIONAL

împlinirea idealului national a poporului consacrată .unirii 
al poporului' nostru a con- * “ ' ..........................
centrat, de-a lungul anilor, 
energiile și potențialul de 
luptă ale maselor largi popu
lare, ale tuturor celor ani
mați de sentimente patriotice. în 
cea de a doua jumătate a vea
cului trecut și primele două de
cenii ale secolului al XX-lea, un 
aport însemnat la lupta generală

Doi cite doi...

Fotografii:

ION CUCU

l-a înscris, alături de celelalte 
pături, categorii și grupări so
ciale. intelectualitatea din țara 
noastră. într-o largă desfășu
rare de forțe, de la studenți și 
cadre didactice, învățători și 
profesori, pînă la personalități 
proeminente ale științei și cul
turii, gînditori, cărturari și ar
tiști de renume mondial. Acest 
detașament de luptători numără, 
în rîndurile sale, la loc de frunte, 
pe Nicolae Bălcescu, Mihail E- 
minescu, George Barițiu. Ion 
Slavici. George Coșbuc. Ciprian 
Porumbescu, Bogdan Petriceicu- 
Hașdeu. Iosif Vulcan. Nicolae 
Iorga, Barbu Ștefânescu-Dela- 
vrancea. C. Dobrogeanu-Gherea, 
M. Gheorghiu-Bujor. Octavian 
Goga ș.a.

Lupta intelectualilor pentru 
împlinirea idealului național a 

, diverse forme 
Cea mai im- 

a. atît 
in sem- 
t-o so-

cultural-

ma
aceste 
t și p:

cietățile cu caracter 
patriotic.

Oprimării naționale
din Transilvania, de . . .
intelectualitatea. însuflețită de 
idei progresiste și profunde sen
timente patriotice, i-a răspuns 
prin acțiuni consacrate întări
rii și dezvoltării conștiinței na- 

' ționale, strîngerii legăturilor în
tre românii de pe ambele ver
sante ale Carpaților, cultivării 
limbii, literaturii și a tradițiilor 
de luptă ale maselor populare 
românești, pentru emancipare 
socială și națională.

Unor astfel de teluri și-au 
dedicat activitatea cele mai de 
seamă energii spirituale ale ro
mânilor transilvăneni, grupați 
în Asociația Transilvană pentru 
literatura română și cultura po
porului român (ASTRA), socie
tate înființată în noiembrie 1861 
și concepută de făuritorii ei ca 
..un centru al unirii românilor". 
Activitatea desfășurată de 
ASTRA a căpătat caracterul u- 
nei autentice școli națio-

și sociale 
exemplu,

nale a întregului popor ro
mân. Adunările generale ale 
asociației, care s-au ținut, 
pe rînd, în localitățile mai 
însemnate din Transilvania (se
diul permanent era la Sibiu), 
și la care au luat parte perso
nalități de seamă ale vieții cul
turale românești, au constituit, 
în epocă, evenimente de mare 
răsunet, adevărate congrese na
ționale. In cadrul acestor adu
nări au fost elaborate planuri 
care, materializate, au creat po
sibilitatea afirmării culturii ro
mânești, răspîndirii ei în masele 
largi, luminării poporului și în
tăririi conștiinței naționale.

Unind, în rîndurile ei unele 
dintre cele mai reprezentative 
figuri de oameni de cultură din 
teritoriile românești aflate sub 
dominația monarhiei habsbur- 
gice, înglobînd în sistemul său 
de organizare întreaga Transil-

ION ILINCIOIU
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Am văzut într-un 
geam pe lîngă care 
trec de vreo 9 ani 
o fetiță în fiecare 
după-amiază, spre 
seară, vara sau 
lama, tot acolo, cu o 
mare punctualitate, 
aplecată peste ca
iete. Strada era 
plină de soare sau 
de nămeți, ploua ca 
în Verlaine sau căl
dura mă făcea să 
umblu în cămașe, a- 
cel copil minune, 
neclintit cu tocul 
deasupra hîrtiei albe 
descifrînd misteri
oase cuvinte sau 
cifre.

Socotesc că dacă 
nu s-a mutat cumva, 
copilul acela este o 
tînără adolescentă 
instruită, acum cu 
patalamale în regulă 
și instrucțiune a- 
siduă. La drept vor
bind lucrul mă și în- 
tristă pentru că ceva

nu era în regulă. în
mulțind o parte a 
minții, fetița despre 
care scriu își în
jumătățea viața. 
Cînd se juca ? mă 
întrebam și iată 
timpul a trecut pe

lipsa spațiilor verzi 
pentru copii. S-au 
cerut insistent metri 
pătrați pentru lea
găn, scrînciob și 
minge. Ele, aceste 
spații miraculoase 
au și apărut, dar sînt

COPIII
EUGEN BARBU
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CRONICA
LITERARĂ
• Paul Georgescu : CO- 
BORÎND

• Gheorghe Istrate : 
MĂȘTILE SOMNULUI

• Stefan Aug. Doinaș : 
IPOSTAZE

cu grîu și se-

CUTREMUR

A VENI

au cunoscut 
orașului. (O.

Nu au 
pagube

CADRUL ci- 
de activități

CONSILIUL 
SUPERIOR AL AGRI
CULTURII au fost pri
mite date din toate ju
dețele țării în legătu
ră cu suprafețele în- 
sămîntate în această 
toamnă și modul de 
desfășurare a acestei 
importante lucrări. Din 
aceste date rezultă că 
planul însămînțărilor 
de toamnă a fost de
pășit : s-au însămînțat 
în total 3 322 000 hec
tare, din care 2 816 000 
hectare 
cară.

• ÎN 
clului 
consacrate sărbătoririi 
a 50 de ani de la U- 
nirea Transilvaniei cu 
România, comisia pen
tru sport și turism a 
Comitetului județean 
Bacău al U.T.C. a or
ganizat o excursie în 
Capitala patriei noas
tre. Peste 700 de ti
neri din întregul județ 
au vizitat muzee și o- 
biective, 
înnoirile 
Ștefan).

• UN 
de pămînt a fost sim
țit în Capitală, 
miercuri la ora 03,51. 
Stațiile secției de seis
mologie a Centrului de 
cercetări geofizice al 
Academiei au stabilit 
epicentrul acestuia în 
zona Vrancei, unde a 
avut o intensitate de 
4,5 grade. Cutremurul 
a fost precedat de 
două preșocuri mai 
slabe, înregistrate de 
seismografe în ziua de 
19 noiembrie, 
fost produse 
materiale.

• PENTRU __ ____
IN SPRIJINUL bene
ficiarilor, conducerea 
Uzinei de autocamioa
ne din Brașov a luat 
inițiativa de a deschi
de stații „service" în 
București, Bacău, Ga
lați, Constanța, Sebeș, 
Dej, Ploiești, Craiova 
și Mîrșa.

• • • • •

nesimțite și va ști, 
ea, acea necunoscută 
ce înseamnă o zi cu 
flori, o zi cu cercul, 
o zi de vagabondaj ? 
Parcă și lucrurile 
astea fac parte din 
existență, parcă și 
ele ar trebui readuse 
la mare stimă.

S-au scris nume
roase articole despre

suficiente ? In deșer
tul de beton pe ca- 
re-1 ridicăm cu o 
sîrguință demnă de 
admirație, ar fi ca
zul să calculăm mai 
puțin utilitar și mai 
mult cu gîndul la 
sănătatea celor de 
mîine. O generație 
de gheboșați, cîe 
scribi de călimară,

palizi și nesănătoși 
nu ne-ar face nici o 
plăcere.
ți-vă că pe stradă 
ar apărea zeci de 
fete slăbănoage, fără 
roșeață în obraz, i- 
maginea alchimiști
lor dogoriți de 
focuri spagirice și 
nu înfățișarea unei 
Junone trăite pe 
stadioane sau lingă 
mare. Credeți că va
canțele. ce-i drept 
mai lungi și mai 
dese de la o vreme, 
sînt suficiente pen
tru repararea unor 
erori de educație 
mai veche ?

Aud că există pro
fesori care la auzi- 
rea cuvântului sport 
se irită ca bășicile 
cu fiere. De ce ? 
Vrem să creștem oa-

închipui-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Am promis că voi reveni, pe 
marginea unor scrisori primite 
în legătură cu articolul apărut 
la 15 octombrie. Merită s-o fac, 
și nu numai o dată, pentru că 
e. într-adevăr. impresionant să 
vezi cită importanță se acordă, 
în aceste ecouri, problemelor de 
etică a dragostei.

Totul ar fi cit se poate de 
bine, dacă nu s-ar ivi, fără voie, 
două regrete :

1. Titlul articolului a fost, se 
pare, atît de sugestiv, încît unii 
corespondenți îi numesc direct 
pe eroi Paul și Virginia uitînd, 
pare-se, că era vorba doar de o 
referire simbolică la personajele 
unui roman celebru.

2. Există. în unele confesiuni,

CREDEȚI IN PAUL
SI VIRGINIA ?

9
păreri critice despre cel sau 
cele care i-au făcut sau îi fac 
să sufere pe corespondenții noș
tri. dar nici o opinie... autocri
tică. Or, știut fiind că domeniul 
dragostei implică cel mai mare 
număr de culpabilități, chiar la 
oamenii cit se poate de bine in
tenționați. n-ar fi fost rău să 
descoperi și sub acest raport, 
ceva mai multă... luciditate.

Vă amintiți, despre luciditate 
urma să fie vorba în discuția 
ecourilor care urmează. Fiindcă, 
se pare, dragostea este un me
diu de cultură al... sfaturilor. 
Din fericire nu lipsesc însă nici 
cei ce se vor sfătui. Așadar :

Există luciditate

in dragoste?

Judecind după unele mărturii, 
luciditatea atinge uneori grade 
pe care romanticii veacului tre
cut n-ar fi îndrăznit să și le 
imagineze. Iată una, aparținînd 
unui corespondent pe care l-am 
citat și în articolul anterior: 
Vasile Grecu, din Urmeni Bis
trița Năsăud. Aleg un extras 
mai lung, fiindcă mi se pa-

re Instructiv : „'Am început să 
discut cu fete încă de la vîrs- 
ta de 17 ani, cînd eram elev, 
dar nu am reușit să mă îndră
gostesc pînă în vara anului 
1967, cînd am căutat Insistent 
acest lucru, deoarece eram ne
mulțumit de felul meu de a fi. 
Am cunoscut o fată, în vîrstă 
de 21 de ani, prin intermediul 
unor prieteni (...). Cu această 
ocazie mi-am propus să discut 
cu ea în mod serios, deși la 
început nu mi-a plăcut aproape

IONEL HRISTEA

(Continuare în pag. a IV-a)
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Ce este Coborind sl ce se 
«pune în această carte ? Ce este 
— iată o întrebare nepotrivită 
pînă în momentul cînd vom fi 
în posesia a ceea ce spune. Car
tea poate fi citită ca istoria pa
tetică a demersului cuiva (erou, 
autor, ori altcineva) împotriva 
erorii, împotriva unei vini ca- 
re-1 duce la eșec. Dacă sîntem 
constrînși să dăm crezare aces
tei istorii va trebui să-i respec
tăm nu intențiile ci datele e- 
xacte. Formulîndu-și intenția 
(descoperirea erorii)tema se 
pulverizează, „romanul" devine 
inutil, fiind bazat pe o confu
zie : eroarea este confundată 
cu eșecul. Tot timpul un perso
naj nutrește iluzia căutării u- 
nei erori — una din acele, cum 
zice el, „nobile erori**, prefera
bilă oricărei „rușinoase înțe
lepciuni". Dar această intenție 
(iluzie) este subminată și sfîr- 
șește anulată de descoperirea. în 
loc de eroare a unui șir de ba
nale eșecuri. Nu un destin înte
meiat pe eroare ci o biografie 
anulată de eșec. Autorul ne-a 
convins asupra acestei configu
rații a personajului cărții : ci
neva, cu ochii la destin, la is
torie își înnobilează iluzoriu eșe
cul biografic Teroarea biogra
ficului îi interzice deci accesul 

' la destin Personajul este în fond 
abulic, indecis, oscilant, nu
trește convingeri pe care însă 
nu are cu ce să le susțină. Caz 
tipic de bovarism. Ceea ce-1 face 
însă interesant este modul critic 
al lui Paul Georgescu, spiritul 
său disociativ, puterea specula
tivă atît de caracteristică auto
rului Polivalenței necesare. In 
postura lui de personaj adoles
cent (personajul fiind „poliva
lent", el este nu doar ci și a- 
dclescent) s-ar zice că acesta 
suferă de cea mai banală criză 
a perisabilului, fenomen psiho
logic primar. In alt aspect al 
său personajul e, cum ni se 
spune, ziarist cu vederi progre
siste, umaniste, în perioada de 
tristă amintire a ridicării „lic- 
torilor". în această calitate e- 
roarea lui e o confuzie regreta
bilă : ieșit din ziaristică, perso
najul nu se poate hotărî să se 
dedice istoriei, adică ridicării 
în planul superior al cauzelor 
generale. El ignoră însă adevă
rul comun că nu poți ieși din 
istorie ca să te dedici istoriei. 
Istoria se face zilnic și cine o 

, așteaptă de departe ori de sus, 
nu o află niciodată, ba este căl
cat de istorie. In fine, tot rezu- 
mind, se poate ușor observa că. 
în fond, personajul în alt „as
pect" ai său implică reluarea 
temei vinovăției, „clasică- în a- 
nalizele timpurilor revolute în
soțită de cealaltă „temă", a vi- 

■ novaților fără vină, adică a ur
mașilor unor înaintași pasivi, 
larvari, meschini și ridiculi. A- 
ceașta e lumea comediei lui Ca
ragiale care în fond nu era de- 
cît conturul unei tragedii ce 
dosnea în adîncuri.

Efectele acelei tragedii căreia 
Caragiale i-a scris comedia, sînt 
date acestor urmași, ei fiind în- 
tr-un fel datori să trăiască ceea 
ce nu le aparține (iată o temă 
într-adevăr tulburătoare de ro
man adevărat !), să refacă, ris- 
cîndu-și pielea, un proces în 
care n-au figurat. Aceasta fiin
dcă orice cercetare Implică o 
participare, chiar dacă ar fi 

, vorba numai de cea necesară 
, înțelegerii reacțiilor potrivite 
! procesului cercetat (în cartea lui 
1 Paul Georgescu acest proces se 

desfășoară sub forma de împru
mut a Banchetului). Cel care 

( cercetează (istoric ori altcineva. 
I care n-are această specializare 
i expresă) implicit participă. Par- 
I ticipînd își asumă o vinovăție de 
i care nu e răspunzător dar pe 
, care o resimte. în tragedia epo- 
, cii „lictorilor" e și vinovăția ne- 
, ispășiiă la vreme a acelor înaln- 
! tași de la cohac care constituie 
Zumea comediei lui Garagiale. 
Personajul cărții contemplă ne- 

i liniștit, cu ochii viitorului (pre
zentul în care stă și la care de 
fapt asistă) această lume care i 
se relevă altfel decît unui con
temporan al ei. Operația e tul
burătoare dacă nu ținem seama 
de o anume inaptitudine de fi
xare a autorului, de care va fi 
vorba mai tîrziu.

Să mai adăugăm discutării 
conținutului („ceea ce se spune-) 
cărții, raportul dintre convin
gere și eșec pe care fi implică 
experiențele și meditațiile per
sonajului. înainte de aceasta 
vrem să atragem atenția asupra 
unei curioase confuzii pe care 
unii comentator,- ai cărții au fă
cut-o între autor și personajul 
său. S-a dedus, adică, din cîteva 
convingeri pe care Ie mențio
nează sumar și demonstrativ 
personajul, meritul autorului de 
a se ocupa de un erou pozitiv, 
cu vederi democratice, care... 
etc.; etc. Eroarea este regreta
bilă. Ea e specifică unui anume 
tip de a citi potrivit în grabă 
cu ceea ce îndeobște e bine să 
se petreadă în cărțile scriitori

lor de ui. Dar eft urmărim ra
portul amintit care, pentru noi, 
definește la urma urmei perso
najul.: între convingeri și eșec. 
Eroul este urmărit de obsesia 
erorii, o eroare greu percepti
bilă, obscură. Mai vizibil decît 
aceasta e însă eșecul eroului, 
rezultatul unui mod cam fali
mentar de a-și organiza (ori 
conserva) biografia. El are o 
biografie ilustrată de eșecuri 
(încît mă întreb dacă nu cumva 
tocmai această idee a eșecului 
nu este chiar sursa dezvoltării 
biografiei lui?!): eșuează în 
ziaristică, ezită scrierea istoriei, 
eșuează în căsătorie (firește, din 
dispreț pentru instituția bur
gheză cu acest nume !), ezită să 
riposteze în vreun fel mediului 
școlar infectat, eșuează în rela
ții (atît cu amicii cît și cu, fi
rește, inamicii), ezită chiar lă 
numească obsesia romanului, e- 
roarea. Se pare nu numai că 
eroul merge din eșec în eșec, 
dar că el are chiar vocația eșe
cului. Dar care convingeri ne-ar 
putea absolvi de o asemenea 
vocație? Eroul, confesorul, ana
listul, ziaristul, profesorul, mar
torul și judecătorul (una si a- 
ceeași persoană) acestui roman 
par a vorbi tot timpul în numele 
unor convingeri, al unei doc
trine chiar, convingeri și doc
trină vag socialiste, dar este «u- 
ficient ? Nici o convingere nu 
ne absolvă de eșecuri după cum 
orice eșec arată clar că punerea 
noastră sub scutul unei convin
geri nu ne face invulnerabili. A- 
ceasta pentru simplul motiv că

lui Paul Georgescu despra ro
man, în general. Ele, aceste opi
nii, nu «mt, de altfel, de azi, de 
ieri, semn că încă de mult ro
mancierul îl stimula pe critic. 
Dar dacă acordul cu părerile lui 
Paul Georgescu despre roman, 
în general, este total, el devine 
imposibil asupra acestui roman. 
Cred că un critic cu simțul „po
livalenței" era aproape obligat 
(în chip programatic !) să scrie 
roman ori romane. Dacă litera
tura este polivalentă, atunci șl 
polivalența însăși poate, de ce 
nu ? deveni literatură.

Pentru scrierea romanului 
autorul șl-a luat toate măsurile. 
Se poate spune că, înainte de 
a fi și altceva, romanul este 
chiar scrierea romanului. El a 
deliberat asupra atitudinii pe 
care se cuvine s-o adopte un 
romancier : ea este aceea a ro
mancierului non-conformist, ne
supus adică nici unei formule 
ori dogme. Este însă o deosebire 
de nuanță dar care schimbă fun
damental poziția : non-confor- 
mismul lui Paul Georgescu este 
violent, fără măsură și, ca orice 
atitudine extremistă, acest non
conformism este foarte suspect. 
Romancierul adevărat e con- 
strîns ca de o obsesie particula
ră de viața pe care o vede. Paul 
Georgescu e terorizat de teoria 
romanului. Romancierul adevă
rat nu se conformează din in
stinct ori, conștient de ele, este 
indiferent altor formule. Paul 
Georgescu aruncă în discrimina
rea romanului tradițional (?) a- 
tîta fervoare încît cititorul e o-
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nu convingerile răspund de e- 
rorile ori eșecurile noastre, iar 
acestea din urmă, la riadul Ier, 
pot sau au pot să ne schimbe 
convingerile. Nu pot să fiu de 
acord, deci, cu relația ce se sta
bilește între ceea ce trăiește e- 
roul și convingerile sale (Ar fi 
și prea simplu și, mai ales, prea 
ușor să nu răspundem de ceea 
ce facem). Ea. această relație, 
cel mult îmi poate sugera mai 
pregnant că eșecul este o eroare 
biografică și că el ilustrează e- 
femerul iar convingerile, dacă 
sînt, ele sînt eterne. Toată con
fesiunea personajului este o ob
sesie a erorii, obsesie înteme
iată, justificată de evidența u- 
nor eșecuri repetate. Avem în 
față o biografie a eșecului. O 
existentă al cărei izvor pare a 
fi eșecul nu este, n-are cum fi- 
purificată de convingeri. Să pri
vim lucrurile șl altfel: convin
gerile nu ne sînt date pentru a 
ne descoperi eroarea și, deci, e- 
șecurile ? Nu este un om înar
mat cu convingeri mai anroape 
de adevăr decît altul ? Convin
gerile mele nu-mi arată unde 
și de ce am greșit? Toate aces
tea pot fi. și sînt, adevărate 
dar, lucru curios, concluzia lor 
nu poate fi adevărată : convin
gerile ne ajută să descoperim că 
greșim mereu, ele ne fae conș
tient! de eșec ! Așadar, ce im
portanță are că eroul pare a 
nutri anume convingeri (vag so
cialiste) dacă în lumina lor •- 
șecul este strălucitor?!

Falsitatea punctului de ve- 
dere este evidentă, personajul 
cărții este extrem de interesant 
(prin faptul că pune asemenea 
probleme care ne provoacă !) și 
autorul are meritul, după păre
rea mea. de a-1 fi expus cu 
asprime, chiar dacă în multe 
locuri cu o anume fervoare pe 
care n-o pot socoti decît sche
matică.

Acordul nostru cu existența 
unui astfel de tip de erou este, 
în mare, deplin, ca și cu opiniile

bligat să-ș! pună Întrebarea dacă 
nu cumva autorul vrea să ne 
fără «A nitim ceva esențial, 
dincolo de obiectai *—care 
ne Metale atenția/(ce este ori, 
mai ales, ce nu este roman ? 
ceva care nu poaie fi obținut 
decît prin negație vehemen-.ă si 
nu prin afirmare. Ar părea cu
rioasă pentru un critic apolinic 
și comprehensiv cum este Paul 
Georgescu încercarea de a dis
truge cititorului, prin violența 
verbală a non-conformismului, 
un sănătos simt pentru adec
vare. pentru organic, pentru 
creația ireductibilă. Vom încerca 
să stimulăm noi acest simt co
mun, conformist, non-violent 
întrurit, de ce să n-o recunoaș
tem. ea oricare cititor dispunem 
de el ș! nl-1 și apărăm !

Eroul este adolescent și ma
tur. după nevoi, e cînd erou, 
cînd auto? (In desele disertații 
despre roman, cu maestrul său 
nocturn), este cel care poves
tește și ce’, care se povestește, 
este analistul «i ce! analizat deo
potrivă, el trăiește azi fiind mar
tor la scene de la sfirșitul vea
cului, în postură de scrib con
știincios dar și atent la sensul lu
crurilor El 1st ia libertatea de a 
fi aici și acolo, acum și atunci, 
justifirindu-și omnisciența nu 
în chipul clasic, adică în nume’.» 
prerogativelor estetice care-i 
dau dreptul roman cierului să știe 
tot, ci prin conexiunile care-’, 
determină și explică. Eșecul de 
azi își are izvoarele ascunse în 
existența larvară a celor din a- 
murguî veacului, deci autorul 
trebuie să știe ce a-a petrecut 
atunet Neputința de acum se 
trage dintr-o mal veche abulie.

tn parte ereditară, ca și dlntr- gh 
un tipic caz sămănătorist de w 
dezrădăcinare (eroul e fiul lui 
Agathon, îmbogățitul rural a 
cărui poezie evocă un paradis Q? 
pierdut pe care nu 1-â cunoscut 
niciodată). Și așa mai departe. 
Ceasul e doar un simbol căruia 
autorul îi poate mișca oricum 
limbile, înainte sau înapoi, după 
chinurile lăuntrice ale eroului. A 
Timpul prezent este fictiv, un w 
„timp" estetic, acela în care au
torul ne tine la curent cu mo
dul cum înțelege să-și organi
zeze romanul și mai ales cu dez
baterile, deliberările criticului.
Celălalt timp, cel al confesiunii © 
și evocării este un timp etic, 
justițiar, moralizator. Niciodată 
acestea nu se suprapun, nicio- Q 
dată adică autorul nu ne face 
să uităm de timp și acesta e 
nu defectul tehnicii ori al viziu- £ 
nii (cu care un asemenea „de- 
fect" chiar concordă) ci, mai 
simplu, defectul organic care a 
ne semnalează absența creației. “ 
Ceea ce face și poate să facă 
excelent Paul Georgescu este _ 
să-și organizeze cu abilitate £ 
dezordinea declarată, să armo
nizeze lntr-o simetrie studiată 
atent harababura timpilor. To- £ 
tul este operație de inteligență w 
critică salutară și remarcabilă 
(in acest sens debutul în roman gga 
al lui Paul Georgescu este, cum “ 
spune N. Manolescu, „remarca
bil", nici mai mult dar nici mai 
puțin, adică poate fi remarcat). V 
Speculația inteligentă dar nu 
chiar așa de haotică, precum 
«-ar crede și s-ar dori, dacă ur- A 
mărește într-adevăr bulversarea 
rigidității normelor viziunii și 
construcției nu este, în rezultate, gh 
mai puțin rigidă și normativă. “ 
iTreau să spun că voința spar
gerii normelor este programată, a 
cu ea se începe și cu ea se sfîr- “ 
șește, mai mult, ea ocupă tot 
timpul prezent al romanului. In 
fine, despre toate acestea se 
pot spune foarte multe lucruri 
de bun simț și care să pună în 
valoare „polivalența"- inteligen- A 
ței critice a autorului. Dar toate 
acestea nu țin loc de literatură, 
căci literatura nu este poliva- A 
lentă cu adevărat decît în ochii 
criticului sau ai cititorului ! Ea 
este ireductibilă, nebiografică și, a 
mai ales, netraductibilă, (decît W 
în chip educativ, firește, ab- 
solut necesar) în altceva ce nu © 
este creație, literatură. Avem 
în cartea lui Paul Georgescu, 
toate decompozabile în chip 
constrîngător : concepție despre 
roman, alegorie (banchetul), sti
luri (Caragiale masiv, un Camil gh 
Petrescu mai morbid și mai bal- 
canic), polemică cu Junimea și 
Maiorescu.ricanare a cutărui ori a 
cutărui tic literar sau critic, por- ™ 
trete cu „chei", jurnal intim, 
memorii transferate (în timp, în A 
persoane), cronică de ziar, anun- ” 
țuri la rubrica „fapt divers" etc. 
dar din toate acestea nu rezultă 
romanul, creația. Ele pot fi dis
cutate pe rînd, utilitatea fiecă
reia ” “ "
ale 
poate 
dar romanul nu 
Georgescu este 
extrem de interesan! 
zător dar nu este un creater a- 
devărat. Poate tocmai fiindcă 
este prea interesant și prea pă
trunzător. din cale afară de a- 
bil-.și peste măsură de sceptic 
eu literatura, mai mult decît 
trebuie persiflator și mult mai 
puțin, ori deloc, dogmatic și din 
multe alte motive care toate 
ia un loc -fac un critic excelent 
dar nu dau un romancier.

Se prea poate, desigur, ca 
hxl acesta de a discuta să 
fie ce’ mai „științific*, deci 
mai indicat însă nu orice autor

• cu multă știință este si creator 
de viață, de roman. Sentimentul 
celui care scrie despre „roma
nul* Iul Paul Georgescu este 
ciudat: simțind că se pot spune 
foarte multe lucruri el este 
eonstrfn* să recunoască și să și 
admită că eu cît se pot spune 
mai multe cu atît sîntem mai 
departe de roman, de literatură. 
Nu spun că Paul Georgescu 
n-ar avea dreptul să creadă că 
ceea ce mie ml se pare defect 
în roman („polivalența*), dom
nia sa poate socoti calitate 
Si va continua liniștit să scrie 
„romane*. în definitiv, dacă 
toată lumea scrie pentru citi
tori, fiecare scrie pentru citito
rii săi Acestora le voi spune că 
Paul Georgescu a scris o foarte 
interesantă carte care, ce-i 
drept, nu se citește peste tot 
eu același interes, o carte ins
tructivă, despre roman și toate 
celelalte, dar nu a scris roma
nul „Coborînd*.

Măștile somnului

Debutul indică, uneori, punc
tul de echilibru între două des
tine : al autorului și al operei. 
Paradoxal vorbind, doar quasi- 
anonimul este un nume ; scrii
torul consacrat a ajuns, de a- 
cum, un titlu (de carte). Din a- 
ceastfi clipă, creația preia iden
titatea creatorului. „El“ devine 
„ea".

In ultimul timp, colecția „Lu- 
cefărul" 
tisfacția 
morfoze. 
țațe cu ______ _________
transpiră acum — cu excesivă 
generozitate — praf... Ar fi ne
drept, totuși, să nu consemnăm 
cel puțin două excepții: George 
Albolu cu „Cîmpia Eternă" șl 
Gheorghe Istrate cu „Măștile 
somnului".

Gheorghe Istrate este un ru
ral descins „ca un colind" în 
oraș. Biografia sa lirică ește 
creionată în „Llmpezlș" : „Vin 
dintr-un sat de pulbere din Bă
răgan / Acolo unde oamenii pe 
frunte duc / Costelația Fecioa
rei / Pînă-n așternutul de dra
goste / Neștiind că vor zămisli 
zei. / Acolo unde copiii pîndesc 
nopțile / ... / Pînă se trezesc 
bărbați îndrăgostiți... / (...) // 
Apoi se vînd cu-ncredere dru
mului / cu traista destinului 
cîrpită-n cîrcă / In buzunare cu 
sămînță de baladă — / Singura 
lor armă tainică de apărare". 
Spațiul geografic este, deci, a- 
celași Bărăgan în care s-a plă
mădit limbajul bolovănos al lui 
Ion Gheorghe. dar unde a în
florit, de asemenea, fantasticul 
povestirilor lui Panait Istratl 
sau Fănuș Neagu. Proaspătul

ne-a cam refuzat sa- 
unor astfel de meta- 
Statuile de lut înăl- 
excesivă generozitate,

din părți 
„romanul ui" 

fi pusă
ori aspecte 

nici nu 
la îndoială 
există. Paul 
m, critic 
și pâtrun-

fe- 
nu 
cel

C STANESCU

GHEORGHE ISTRATE

MĂȘTILE 
SOMNULUI

citadin s adus eu sine guitul 
miraculosului: „Pe o stradă cu 
umbră multă de castani / Lo
vită de o pasăre a căzut o fe
reastră / Și pînă jos s-a făcut 
femeie învăluită-n plete / Clă- 
tinîndu-mă cu stele cu tot.." 
Conversiunea urbană este, de 
altfel, superficială. Ea este, mai 
degrabă, efortul unui act de 
voință. Solii satului părăsit 
trimit mesaje tulburătoare în 
subconștient: „Adesea uit să 
pun zăvoare sufletului / Și-a- 
tunci aud în somn cum cerbii 
bat / Cu coarnele în ușile ora
șului înalte / Ca semn că frun
zelor rămase-n sat / Le intră-

eîlne*) jalea, moartea („Măștile 
somnului"). Pe undeva, masca 
se dovedește mai autentică de
cît chipul pe care se aplică. 
Căci, mulîndu-se pe acesta, ea 
reliefează tainele „eului". în
depărtarea măștii echivalează, 
In acest caz, cu o frustare : 
„Curind / Din descheietura oa
selor nepotrivite / Ultima mas
că îmi descalică trupul / Je- 
fuindu-mă..." Măștile sînt ră
nile somnului. Moartea — cea 
mai cumplită dintre ele. Lamen- 
to-ul final dă expresie supre
mei drame existențiale: „Cine 
mi te-a pus pe chip / Tipar de 
moarte șl nisip / Tu. ultimă în-
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ncet un colț în seară. / 7 Șl- 
oriunde ne-am clădi acoperișul / 
Pămîntul, nouă — celor de la 
sate — / Lung ne sărută tăl
pile o vlață-ntreagă / Mutînd 
astfel în noi, povestea lui". 
Dezrădăcinarea poetului e a- 
parentă. Somnul sau amintirile 
restituie, nealterată, imaginea 
ținutului natal.

Motivul central al poeziei lui 
Gheorghe Istrate este refuzul 
măștii. în fond, o demlstificare. 
O detașare de alterările ce sub
minează existența, dar care se 
conjugă cu ea : înstrăinarea 
(„Mască de îndrăgostit") min
ciuna („Mască de tînăr"), urî- 
tul, dezumanizarea („Mască de

cremenlre / Intre amurg șl de
venire ? /... / O, mască ultimă 
— Cea-fără-trup — / In ea 
mă-ntorc, mă neg, mă rup..." 
(„Măștile somnului").

Prin cîțiva dintre cei mai ta- 
lentați reprezentanți ai ei (Ion 
Alexandru, Gheorghe Pituț), 
generația tînără a preluat me
sajul tristeții metafizice bla- 
giene. Un străin în propriul 
trup este șl Gheorghe Istrate : 
„Sîngele necunoscîndu-mă mă 
latră / îngenunchindu-mi pum
nii în fîntîni / Și-n cînturi, apa 
morților se-arată". Nostalgia 
reîntoarcerii în sine, în purita
tea Inițială, în necuvînț, se •- 
firmă adesea : „Cine-ar putea

să-mi spule drumul înapoi T 7 
M-ajung din nou și intru iar 
în vină". Desigur, există în a- 
ceastă preluare un mare risc, 
acela al acoperirii propriei vo
cații, a propriei atitudini cu 
„măștile" înaintașilor !

Foarte bune versuri oferă ci
clul „Apa morților". în care in
fluențele folclorice nu par de
loc stînjenite de vecinătatea ti
parelor moderne : „Ti-adormi 
strigătele ca pe-o haită de clini / 
Dar troznește tăcerea — și de 
urît ./ Iți -spui răgușite îndem
nuri / ... / Fată, sălbatică, 
fată... / Pe-unde treci sămînță 
pui / Șl din ea se face pui / 
Urcă leneș capu-n soare / Șl 
se face sărbătoare / II dezlegi 
și-1 faci om sfînt. / Lespede 
oprită-n vînt / Și o muți pe alt 
mormînt / Umbră mută la cu- 
vînt" etc.

Tocmai reușitele carie, pagi
nile de intensă poezie — și care 
nu sînt puține în această carte 
— mă obligă să nu accept su
rogatele, existente și ele în 
„Măștile somnului". Se pare că 
uneori tinerii scriitori, dorind 
să evite platitudinile cu pre
tenție de claritate, ce abundau 
în poezia de acum cîțiva ani, 
creează — la rîndul lor — ai- 
tele, dar în imagini cît mal 
obscure. Accept — în egală mă
sură — și poezia „clară* șl pe 
cea „ermetică", cu condiția, 
însă, ca să vehiculeze un lirism 
autentic. Iar Gheorghe Istratiu 
poet prin talent, trebuie să-ț» 
fie (și, în general, aste) și un 
critic sever — prin rigoare fi 
dlscernămînt. j
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ȘTEFAN AUG; DOINAȘ

IPOSTAZE
Poet artizan, șlefuind cu mi

gală cuvin tul, Ștefan Aug. Doi
naș nu pare dispus să sacrifice 
frumusețea de dragul noutății. 
Pentru el experimentul nu con
stituie un fetiș. In plus, lirismul 
său — de esență neoclasicistă — 
este o realitate autonomă, pree
xistentă travaliului artistic. Im
presia de răceală indică, de fapt, 
o acută luciditate, iar aparenta 
lipsă de spontaneitate — 
temperament echilibrat

In vers, speculația ideatică 
pierde ariditatea originară, 
deconceptualizează. rîvnind

un

își 
se 
o 

funcționalitate poetică. Pornind 
de la „cuvînt" (perimetru for
mal. lingvistic), artistul ajunge 
la „situația poetică" printr-o 
imagine alcătuită din paralelis
mul termenilor : „La început a 
fost cuvîntul IUBIRE. — Res
pirația ta ajungea pînă la mine / 
stranie, ca o adiere de vînt, iar 
vîntul / stăruia în juru-ne ca 
o respirație tainică" („Poem**), 
înăuntrul acestui clmp magne
tic, ni se relevează „ipostazele* 
condiției umane. Tonurile fun
damentale vor fi erotica și me
ditația, din care derivă apoi, 
nuanțele intermediare.

Preluînd de la Platon ldeea 
sciziunii, prin lumină, a ființei 
omenești (în „ziua cea dinții"). 
Doinaș figurează forma umană 
ulterioară, în contrast moral cu 
prototipul, dar In necontenită

tangență a biologicului. Uriașul 
diform a fost tăiat în două 
jumătăți" (esență șl aparență, 
material și spiritual, principiu 
masculin și feminin) aflate în 
neîntreruptă confluență : „Iar 
cînd se prind, apropiați, cu-o 
mină, / ei dau viață unei vechi 
figuri, / căci trupurile — un 
trup diform îngîrfă / iar buzele 
— profilul altei guri, / cu mult 
mai ars, mai fără de rușine / 
mușeîndu-se nesățios, amar / a- 
lemenea unor reptile pline / de 
sînge fără liniște și har." („For
ma omului") De sorginte plato- 
niciană, de asemenea, ipostaza 
negativă erotică din poezia 
„Simposion". Iubirea este un 
ritual, deci un gest pe care in
dividul îl repetă ; entuziasmul 
clipei pare exagerat : de fapt, 
insul — pare a spune poetul — 
nu se supune Iubirii, ci ritua
lului ei : „Mal vechi ca lumea 
e ospățul / Sînt proaspete doar 
pofta și răsfățul / și măștile 
convivilor, de lut". Motivul se 
complică cu tema vieții ca vis 
sau ca teatru : „Ah totul e un 
vis, o altă lume. / Iar noi ju
căm, în tinere costume, / un rol 
încărunțit qim altul nu-i...“

Tot rituală, dar tratată în 
spirit orfic, este „ipoteza" tre
cerii. Cadența eminesciană evi
dențiază mai pregnant o 
demnă acceptare : „îmi pla

ce dintre semeni treptat 
să mă retrag : / în infini
tul mare o arie s& trag / să știu 
un loc de umbră cu trepied și 
trepte / în care șapte tineri în 
togă să ne-aștepte. /... / Cu ma
gică formulă și cabalistic semn 
să-nconjur snactuarul secret și 
să-1 însemn. / Iar din pleiada 
arsă lăuntric de mistere / s-a
leg pe cel mai vrednic, și să-i 
pretind tăcere". Nu putea lipsi 
acestei lirici Imaginea artistu
lui — demiurg. Poetul deține 
formula „unei alte ordini". în 
care se răsfrînge chipul tainic, 
etern al lucrurilor („Omul cu 
compasul"). Infiltrații roman
tice ? Desigur. Nu însă în mă
sură a covîrși matricea clasici
stă. O dovadă în acest sens, ar 
fi frecvența elementelor mito
logice („Apollo îmbrățișind pe 
Dafne preschimbată în laur", 
„Mnemon către Achile", „Lao- 
koon *) sau a surselor livrești 
(„Ovidiu la Tomis", „Lucullus 
pe ruinele cetății Amisus". „Ah, 
zice Cummings") însuși oma
giul adresat lui Eminescu cal- 
chiază, nu ritmul „Luceafăru
lui", ci pe acela al „Odei în 
metru antic" : „N-am putut să4 
știu niciodată singur / Nalt, 
pletos, cu creștetul ars de ful
ger. / trunchiul lui foșnind re
făcea ființa / codrului veșnic* 
(„Teiul").

Remarcabili, la ștefan Aug. 
Doinaș, este capacitatea de plas- 
tlcizare, de palpare a imateria
lului. La un poet de intensă lu
ciditate, ironia, tenta parodic^ 
formează un acompaniament 
resc : „Ah, zice Cummings, via
ța are barbă..." / — Hai să i-o 
radem!... Am luat în brici / 
șl-n apa unui golf ce «ta si 
fiarbă / un săpunit cu lună un 
arici*. Tonul buf lasă, locul de 
cele mai multe ori, unui tim
bru mal grav. Ca în tulbură
toarea secțiune operată înlăun- 
trul unor stări existențiale li
mită. la nivelul conștiinței trau
matizate : „tu — care știi prea 
bine, ce precar e / umbletul 
meu aici pe-acoperiș, / pe-aces- 
te țigle verzi și-alunecoase, f 
pîndit în jur de golul fără fund 
(...) tu încă nu mă vrei". („Som
nambulul").

Mai puțin fericită ml se pare 
concesia făcută, uneori, unor 
tipare desuete. In „Balada ce
lor trei puncte de vedere", rit
mul impecabil sună în gol. Dacă 
mai notăm pe undeva un exces 
de anecdotic, am epuizat lista 
reproșurilor pe care le-am pu
tea adresa unuia dintre exce- 
lenții poeți ai acestui moment 
de explozie lirică românească.

NICOLAE BALTAG

țin aspect din spectacolul „Meteorul** de Friedrich Durenmatt —* 
recenta premieră a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra*

Teatre
Opera română : SEARA 

DE BALET GERSHWIN — 
ora 19,30 ; Teatrul de Ope
retă : CONTESA MARITZA 
— ora 19,30 ; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : HEIDELBERGCL 
DE ALTĂDATĂ — ora 19.30; 
(sala Studio) : PĂRINȚII TE
RIBILI — ora 19,30 ; Tea
trul Mic : TANGO — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
iandra" (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : METEORUL
ora 20 ; (sala Studio) : DAN
SUL MORȚTI — ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : CĂLĂTORIE CU 
SCANDAL — ora 19,30 ; 
(sala studio): FEMEI SIN
GURE — ora 20 ; Teatrul 
Giulești (la Teatrul de Co
medie) : ULISI ȘI COINCI
DENTELE — ora 19,30; Tea
trul ,,Barbu Delavrancea" : 
KATHLEEN — ora 20 ; Stu
dioul I.A.T.C. : GEMENII — 
ora 20; Teatrul „Ion Crean
gă" : REGELE CERB — ora 
18,30 ; Teatrul Țăndărică 
(sala din Calea Victoriei) : 
ILEANA SÎNZIANA — ora 
17 ; (sala din str. Acade
miei).

COLUMNA
rulează la Patria (orele 9; 12; 
15; 18; 20,45).

UUDOKA" — AGENT SECRET 
rulează la Republica (orele 9; 
11.45; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15); 
Festival (orele 8,15; 10,15;
12.30; 14,30; 16,45; 19; 21,15).

HOMBRE
rulează la Feroviar (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21); Ex
celsior (orele 9,45, 12,15) ; ora 
18 COLUMNA ; Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Victoria (orele 9; 11,30; 14;
16,15; 18,45; 21).

COLIVIE PENTRU DOI 
rulează la Cinemateca (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează la Luceafărul (orele 9; 
11; 13; 16; 18.15; 20,30); Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

FETE IN UNIFORMA
rulează la Capitol (orele 
8,30—16,30 în continuare; 
18,45; 21); Modem (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

REGELE SUEDEZ
rulează la Lumina (orele 
9,15—15,45 în continuare; 18,30; 
20.45).

MINUNATA CĂLĂTORIE A

LUI NILS HOLGERSSON 
rulează la Doina (orele 9; 11; 
13; CÎND TU NU EȘTI ore
le 16; 18,15; 20,30).

OSCAR
rulează la Union (orele 15,30; 
18: 20,30).

LUMEA COMICA A LUI HA
ROLD LLOYD. PLIMBAREA 
LUIESOP

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

PRINȚESA
rulează la Grivița (orele 9—
13.30 în continuare; 15,45; 18; 
20,30); Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

PRIN KURDISTANUL SĂL
BATIC

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

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Buzești (orele 15,30; 
18 ; 20,30) ; Progresul (orele 
15,30; 18; THERESE DES- 
QUYEROUX orele 20,30).

SAMURAIUL
rulează la Dacia (orele 8,30—
16.30 în continuare; 18,45 ;
21); Aurora (orele 8,30; 15,30; 
18; 20,30).

FIUL LUI TARZAN
rulează la Bucegi (orele 9,30;
11.30 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,30 |

20.30) ; Floreasca (orele 10; 12;
14 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30) ; Arta 
(orele 9; 16.30; 18,15; 20,15).

WINNETOU (seria a IlI-a)
rulează Ia Unirea (orele 15,30; 
18; 20,30).

PLANETA MAIMUȚELOR
rulează la Lira (orele 15 ;
17,45 ; CU MÎINILE PE ORAȘ 
ora 20,30) ; Volga (orele 8,45— 
13 în continuare ; 15,30 ; 18 ;
20.30) .

TREI COPII „MINUNE"
rulează la Drumul Sării (orele 
15; 17.30; 20).

APA CURATIVA
rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 18; 20,30).

ROATA VIEȚII
rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30).

NEÎNȚELESUL
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15).

LUSTRAGIUL
rulează la Cotrocenl (orele 
15,30; 18); THERESE DES- 
QUYEROUX (ora 20,30).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS

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

VIVA MARIA
rulează la Viitorul (orele 
1530; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE

JOI, 21 NOIEMBRIE 1968
PROGRAMUL I

— £u,rs de Iimba SermanS (reluarea lecției de miercuri).10.30 — Telecronica economică.
17,00 — T. V. pentru specialiști. Ciclul „Medicină".
17.30 — Curs de limba rusă.
18,00 — Pentru elevi. Consultații la limba română (clasa a 

XII-a).
18.30 — Scrimă : Campionatul balcanic. Transmisiune directă. 
19,00 — Studioul pionierilor.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate. 
20,00 — Roman-foileton : „Forsyte Saga" (IV).

2a;chct masculin : Dinamo București — E K W 
.. - viena. Transmisiune de la Sala sporturilor Floreasca.'

• 21,20 — Teleglob, emisiune de călătorii geografice. Elveția.
• 21,40 — Ecran literar.
• 22,10 — Itinerar plastic.
• 22,30 — Parada vedetelor.
• 22,55 — Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL H

• 20,50 — Baschet

• 20,00 — Telex T. V.
• 20,05 — Concert simfonie. în pauză : Vitrina discului.
• 22,00 — O samă de cuvinte... „Mărturii" — pagini antologice.
• 22,30 — închiderea emisiunii.
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Locul și rolul tinărului 

in viața economică a satului

AFIRMAREA ȘI PROMO
VAREA TINERETULUI

Gîrbovi — sat mîndru 
în inima Bărăganului. De 
ce „Gîrbovi ?a Pentru că 
așa i s-a spus dîntotdea
una. Pentru că, poate, 
cîndva, spinări multe s-au 
gîrbovit pe-aici sub biciul 
mizeriei, al vechilului...

Dar cine mai știe ? €e 
știu, de pildă, tinerii des
pre vremurile de atunci ? 
Satul se înscrie azi pe alte 
coordonate, socialismul i-a 
așezat deasupra steaua 
prosperității. E cel mai 
mare sat din Bărăgan — 
oamenii de la un capăt al 
uliții nu se cunosc cu cei 
din celălalt capăt. Și ce 
uliți ! Drepte, trase ca din 
condei, cu lărgime mare. 
Fără egal, cred, în întrea
ga cîmpie. încăpătoare 
pentru întoarcerea în va
tră a rodului. Stăpîni — 
satul unit în cooperativă 
— pe 6418 hectare teren 
arabil. 40.500.000 lei pro
ducție globală, doar în 365 
zile.

Fac gîrbovenii agricul
tură în stil mare. Au pu
tere, au știință. Anual, 
gîrbovenii livrează aba
toarelor 5.000 porci îngră- 
șați. Și și-au pus în gînd 
să vîndă la anul 10.000. 
La poarta satului — în 
saivane — au întors din 
pășuni (pe unde ar fi fost?) 
o turmă de 4.300 de oi. 
Le hrănesc, la veghează 
apropiatul fătat. Sînt mul
țumiți. Au livrat indus
triei 8 700 kg de lînă — 
cu 600 kg mai mult decît 
planificaseră. Nu-i puțin 
dacă notăm că trecîndu-le
prin strungă, bacii au 
muls 41 litri lapte de la 
fiecare oaie mamă.

în cele 40 de milioane 
sînt contabilizați și va
loarea celor 1 000 berbecuți 
îngrășați la 35 de kg. a 
celor 438 000 litri lapte de 
va^t.

Dar veniturile zooteh
niei reprezintă acum doar 
15 procente. (Se fac studii 
pentru ca în anii următori 
zootehnia să depășească ve
niturile cîmpului). Pentru 
că, alături de drapelul și 
diploma de unitate frun
tașă pe țară — doi ani la 
rînd consecutiv — în creș
terea porcilor, gîrbovenii 
au recoltat și alți lauri; 
Pentru producțiile de 
grîu, de porumb și de sfec
lă de zahăr. Cu o produc
ție medie de 3726 kg grîu 
au Ocupat anul acesta lo
cul patru pe țară.

Gîrbovi — sat mare, mîn
dru în inimă de bărăgan. 
2850 de oameni — fiecare 
cu rostul său precis — pro
duc zilnic, iată o coordo
nată a acestei uzine de 
pîine, de lapte, de carne. 
Muncesc oameni cu suflet, 
convinși fiind că se aleg 
cu ceva. 41 lei valoarea 
ziltjjmuncă și 2 800 000 lei 
retribuție suplimentară 
într-un singur an. Dar 
care este locul și rolul tâ
nărului — azi, și mai ales 
mîine — în această gospo- 
dărie-gigant ?

— Se încadrează în ac
tivitatea din sectorul zoo-r 
tehnic, în producția vege
tală și la grădină. O parte 
din ei lucrează în ateliere 
ca viitori meseriași. Unii 
sînt în curs de calificare 
la locul de muncă. Alții, 
deja calificați. La trans
porturi sînt numai tineri, 
Vîrstnicii nu au rezistat, 
poate, ritmului. In proce
sul de producție tinerii 
din Gîrbovi sînt cu două 
clase peste cei din alte 
sate. Răspund la toate che
mările, sînt pricepu ți, dis
ciplinați — ing. agronom 
IORDAN OLTEANU.

— Tinerii își fac datoria. 
Firesc. Conducerea coope
rativei este tânără. Preșe
dintele, membrii din con
siliu, aparatul contabil, 
Apoi, ingineri tineri. Medi
cul veterinar tînăr. în fie
care brigadă zootehnică 
avem cîte un tehnician ce 
abia a terminat șoala — 
ing. agronom ION ZMEU.

— Tinerii au reușit să-și 
aducă contribuția — o 
contribuție substanțială — 
la succesele cooperativei. 
Faptul că C.A.P. deține 
locul întâi pe județ, în une
le sectoare, se datorește și 
aportului pe care l-au adus 
tinerii. Mă gîndesc cum au 
lucrat ei în vară. Dumi
nică, în toate ceasurile li
bere au fost pe cîmp, cu 
găleata, cu butoiul cu apă, 
au salvat ce s-a putut salva. 
ION DUMITRESCU — se
cretarul comitetului comu
nal P.C.R.

— Tinerii, buni munci
tori. Notă specială pentru 
cei de la legumicultură, 
zootehnie și din construc
ții. în brigada de construc
ții — ,230 de brațe de mun
că — jumătate sînt tineri. 
Nu am avut necazuri cu 
ei. Tinerii nu au fost sanc
ționați pentru acte de in
disciplină sau pentru de
teriorarea avutului obștesc 
— MARCEL DOBRA, pre. 
ședințe.

Și tinerii sînt mulți.
— E bine. Sînt mulțumi

tă. Am fost trimisă la 

cîștigăm 
respectați. 
NASTASE 

U.T.C

școală — patru ani la lice
ul din Călărași — am re
venit, mi s-a dat munca 
pentru care m-am pregătit
— DOBRIȚA ENE, conta
bilă.

— Lucrăm, 
bine, sîntem 
Sînt mulțumit.
STANCU, secretar 
al brigăzii a treia de cîmp.

— Tuturor le convine să 
participe efectiv la muncă. 
Valoarea zilei-muncă e 
mare. Nicăieri în altă 
parte un tînăr nu ar pu
tea realiza * un asemenea 
cîștig. EMILIAN APOS
TOL secretar U.T.C. pe 
C.A.P.

Toate bune. Toată lumea 
mulțumită. Cel puțin așa 
pare. Dar viitorul ? Miine 
ce va fi ? Prezentul — ri
dicat pe inalți parametrii — 
pe ce coordonate se va în
scrie în viitor destinul ti
nerilor ?

— Există un plan pregă
tit de dezvoltare a C.A.P.- 
ului. Tinerii vor fi orientați. 
Se va dezvolta zootehnia. 
ION DUMITRESCU.

— Cred că nu voi greși 
spunînd că avem un viitor 
strălucit Satul progresea
ză și tinerii sînt pregătiți
— DOBRIȚA ENE.

— Să vedem cum va fi. 
Acum sînt mulțumită.

VIITOR" ÎNSEAMNĂ 1969, 1970
• ••

DAR ÎNSEAMNĂ Șl 1990
CUM NE PREGĂTIM

PENTRU ACESTE COTE
ALE VIITORULUI?

ALEXANDRINA MARCU, 
tehniciană la brigada por
cine.

— Va fi bine. Din an în 
an producțiile cresc. Tine
rii vor învăța mai multă 
carte. Nu vor pleca, vor 
găsi și aici un serviciu 
bun — NASTASE STAN
CU.

— Așa cum se va dez
volta cooperativa, așa se 
vor dezvolta și tinerii. O 
să apară meseni noi. 
Atunci și tinerii cu școală, 
cu liceu, vor găsi ce să 
facă. Comuna e mare, coo
perativa e mare și cei care 
vor, întotdeauna vor găsi 
de lucru. Gîrbovenii sînt 
legați de pămînt — DU
MITRU BARBA, secreta
rul comitetului comunal 
U.T.C.

— In ultimii doi ani, am 
observat că cei care au ter
minat opt clase au plecat 
la școli profesionale, la li
ceu. Cam 70—80 la sută au 
plecat. Mulți tineri se califi
că în cooperativă. Strungari, 
dulgheri, tâmplari, electri
cieni, zidari, fierari — în 
cadrul atelierelor noastre. 
Am putea califica și mai 
mulți. Nevoie avem. Prin 
puțuri forate, in anii ur
mători, vom iriga peste 
1000 de hectare. Avem ne
voie aci de cel puțin 32 de 
motoriști, de electricieni. 
Tinerii vor să se califice, 
dar ne ocolesc. Pe bună 
dreptate. Chiar dacă vor 
să lucreze în atelierele 
noastre, în sat — și sînt 
mulți din aceștia — totuși 
pleacă în oraș — la școli 
profesionale, pe șantiere, 
în fabrici se duc să se cali
fice și apoi revin. Dar pe 
acest drum satul pierde 
mult. Toate acestea pentru 
că deși putem să-i învățăm 
meserie, nu putem să le 
atestăm calificarea — 
MARCEL DOBRA.

— întrevedeți vreo po
sibilitate ?

— Intre noi și tânărul 
ce s-a calificat la locul de 
muncă există acum un gen 
de relații corecte. Cînd 
constatăm că tânărul și-a 
însușit meseria supunem 
adunării generale propu
nerea de a-1 retribui ca 
meseriaș calificat. O im
provizație. Tinerii nu ac
ceptă, solicită o atestare 
a calificării cu acte în 
regulă.

— Și totuși nu există 
nici o soluție ?

— Propunem ca tânărul
— numai absolvent a 8 
clase — încheind contract 
cu conducerea cooperati
vei, să fie calificat în ate
lierele sale într-o perioadă 
de 3 ani. La expirarea sta
giului de ucenicie să se 
prezinte la examenul de 
calfă în fața unei comisii 
instituită de Uniunea ju
dețeană care să-i acorde, 
în caz de reușită, diplomă.

— De ce numai absol
venți a opt clase ?

— Pentru ca decalajul 
de cultură generală a me
seriașilor pregătiți în 
C.A.P. să nu fie mult in
ferior celor din oraș. In 
oraș ei urmează cursuri la 
școlile profesionale. Ar fi 
o soluție. Dar cîte alte so
luții nu s-ar găsi. Esenția
lul constă însă în a învin
ge bariera artificială pusă 
în fața calificării tinerilor 
la locul de producție în 
sat, a acestei concepții ce 
se crede a fi bătută în cute 
pentru care vinovată este 
în primul rînd, Uniunea 
Națională.

— Alte coordonate ale 
viitorului ?

— Mergem pe mecaniza
re, forța de muncă în vii
tor va fi folosită la iriga
ții, construcții, în ateliere
— cea calificată — la gră
dină și zootehnie. Vom 
înregistra o deplasare a 
forței de muncă — în prin
cipal — nu de la sat către 
oraș, nu dintr-un sat în 
altul, ci în cadrul coopera
tivei, de la un -sector de 
producție la altul. Tinerii 
nu vor fi însă reținuți 
dacă își găsesc în altă par
te loc de muncă. Pentru 
realizarea planurilor noas
tre de viitor vom avea 
totdeauna forță de muncă 
suficientă. Personal nu îm
părtășesc îngrijorarea al
tor președinți — vecini — 
că obiectivele industriale 
ce se vor construi în Ur- 
ziceni — orașul cel mai 
apropiat de noi — ne va 
lăsa fără forță de muncă.

— Dacă vom reuși ca 
valoarea zilei-muncă să 
crească mereu, nu vom 
avea probleme cu forța de 
muncă. Avem argumente. 
In toamna lui 1964 și în 
primăvara lui ’65 cînd va
loarea zilei-muncă a cobo- 

rît la 14 lei ne-au plecat 
mulți oameni. Dar, cînd în 
toamna următoare am cres
cut la 24 de lei, s-au întors 
oamenii — inginer ION 
ZMEU.

Și totuși. Cu aceeași si
guranță, cu aceeași liniște
— îmi amintesc — mi-au 
descris viitorul cooperati
vei lor, al satului lor — cu 
cîțiva ani în urmă — și 
președintele de la vestita 
cooperativă din Comana 
sau de la Palazul Mare, 
despre care am vorbit deja 
în cadrul dezbaterii noas
tre. Și totuși viitorul nu a 
fost un număr de succese 
ce s-au înlănțuit de la sine.

Gîrbovenii sînt într-o 
perioadă de galopante acu
mulări. Intensifică pro
ducția, lărgesc bazele pro
ducției, ceea ce le permite 
realizarea unor venituri 
personale, de la un an la 
altul mai mari. Relațiile, 
realitatea satului — în 
special — nu este însă în 
pas cu succesele producți
ei. Socialismul la sate, vii
torul pentru tânăra gene
rație, nu înseamnă doar 
mai mulți bani, mai multe 
bucate la ziua-muncă.

Semnalele de acum par 
unora minore și tocmai la 
această subapreciere vrem 
să ne oprim.

— Cu distracțiile stăm 
prost. Nu avem activitate. 
„Joile tineretului" nu se țin
— ALEXANDRINA MAR
CU.

— N-am mai dansat de 
un an. Plafonul căminului 
cultural este căzut — DO- 
BRIȚA ENE.

Și chiar cu plafonul pus 
căminul nu este o floare 
cu care să se mîndrească 
această mare așezare ru
rală, atât de bine întărită. 
Kilometri de trotuare da- 
late nu egalează nivelul 
atins în producție cu fie
care grajd, cu fiecare loc 
de muncă poți vorbi din 
biroul președintelui prin 
radjp.

Magazinele sînt încă în 
vechile prăvălii. Aprovi
zionarea cu mărfuri indus
triale fine, de primă mînă 
nu este pe măsura posibi
lităților. Diversificarea co
merțului, a deservirii este 
mult prea la început. Nu 
lipsesc numai locurile de 
dans pentru tineri, dar nu 

există cofetării, coafor și 
altele. Și nu este aspectul 
cel ,mai îngrijorător. Di
rectorul I.M.A.-ului ce se 
statornicise de mulți ani 
în comună, renunță la 
post și pleacă în Slobozia.

— Mi s-a făcut copilul 
mare, și trebuie să-1 dau 
la școală.

Inginer agronom de 10 
ani la cooperativă își pune 
acum problema să-și cons
truiască casă în oraș :

— Va trebui să-mi dau 
copiii la școală. Apoi asis
tența medicală de aici, un 
doctor vine, altul pleacă.

O familie de medici de 
curînd veniți se zbate în 
a găsi soluția salvatoare 
care să-i apropie mai mult 
de oraș :

— Avem copii, vor tre
bui să meargă la școală.

Și neajunsurile ae înlăn
țuie. Oamenii sînt din ce 
in ce mai nemulțumiți de 
nivelul învățămîntului. Nu 
se face carte mai prost ca 
înainte. Dar au crescut 
pretențiile oamenilor din 
sat. Notele mari nu-i mul
țumesc. Fiecare vrea ca, 
copilul său, să fie realmen
te bine pregătit. Cu cadre
le didactice lucrurile nu 
sînt tocmai in ordine. 
Aproape jumătate sînt ne
calificate. Privită statistic 
doar, situația nu-i alarman
tă. Dar, calificați sînt în 
general învățătorii și în
vățătoarele, care repre
zintă numai jumătate din 
efectivul cadrelor didac
tice.

Viitor înseamnă 1969 și 
1970. Dar viitor înseamnă 
și 1980 și 1985. Și pentru 
viitorul din ’70 și pentru 
viitorul din ’85 tot acum 
pregătim generațiile de coo
peratori, de meseriași, de 
conducători ai marii uni
tăți agricole din Gîr
bovi. Avea dreptate pre
ședintele de la Cobadin 
cînd susținea că acum, con
ducătorii cooperativelor 
agricole, dacă vor să con
tinue seria succeselor în 
producție, să aibă sigu
ranța realizării planuri
lor de perspectivă, trebuie 
să acorde aceeași atenție 
și satului, modului în care 
trăiesc oamenii. Satul, în 
toată complexitatea, tre
buie să fie o oglindă fidelă 
a cooperativei agricole.

ION ȘERBU

O societate nu-și poate menți
ne tinerețea dacă populația ei 
„îmbătrînește". Ca și orice for
mă de sclerozare biologică „înve
chirea structurilor socio-culturale 
implică dificultăți adeseori de ne
învins în procesele de adaptare 
și împrospătare.

Dacă „îmbătrânirea" populației 
are loc numai în anumite sectoa
re economice, ca agricultura, se 
impun soluții contra scăderii efi
cienței în urma exodului masiv 
al forței de muncă tinere către 
oraș.

In situația opusă, a „exploziei” 
demografice, plasarea tineretului, 
în întregimea lui, în muncă, este 
un imperativ social de prim or
din. Dacă economia națională are 
nevoie de mînă de lucru mai ales 
în anumite ramuri, trebuie ela
borată o politică a forței de mun
că aptă să atragă tineretul în 
direcția lor.

în general, pentru țările unde 
«e desfășoară un intens proces de 
industrializare, sistemul de pro
movare în muncă este unul din 
principalele stimulente și puncte 
de atracție pentru integrarea 
profesională a tinerilor. »

Promovarea devine un mijloc 
de a se combate pasivitatea, in
diferența, dacă nu chiar rezisten
ța față de activitățile specifice 
din industrie.

Atunci cînd împrospătarea 
populației se înscrie pe o curbă 
ascendentă fără salturi, probleme
le se pun într-un mod diferit 
Succesiunea biologică normală a 
generațiilor pe scena istoriei evi
tă, în principiu, primejdia de 
anchilozare și gîtuirile în alimen
tarea economiei cu forță de mun
că proaspătă. în schimb, ritmul 
rapid al schimbărilor tehnice și 
științifice din societatea contem
porana poate produce, la un mo
ment dat, o îmbătnnire, pentru a 
spune așa, intelectuală și de com
portament, chiar și fără îmbătrî- 
nire biologică sau demografică. 
Pentru evițgrea unei astfel de 
pierderi a pasului, a cadenței pe 
traiectoria devenirii în timp a co
lectivităților, tineretul este, și s-a 
spus totdeauna ca este, o speran
ță, o promisiune. Numai că aces
tea nu se realizează în mod obli
gatoriu și nici automat De aceea 
cînd vorbesc de tineret mă gîn
desc și la calitățile tinereții.

Desigur, promovarea în muncă 
este o cale de întinerire a vieții 
profesionale, ceea ce mărește ca
pacitatea de adaptare, și de sti
mulare a tinerilor în vederea an
gajării în diverse sectoare de ac
tivitate. în realizarea acestei 
funcții sociale a promovării se 
pot însă întîmpina și dificultăți. 
Principii vechi, devenite cîte o- 
dată prejudecăți, dincolo de fap
tul că exprimă calități sau numai 
realizări mediocre, mentalitățile 
prezentate ca înțelepciune trădea
ză de cele mai multe ori un e- 
goism dus pînă la meschinărie, 
transformă rolul de îndrumare în 
unul de dominație și de conser
vare. In viziunea celor care le 
acceptă, tânărul este o ființă care 
trebuie nu numai să îmbătrînea- 
scă, dar să și fie îmbătrânită prin 
șicane, amînări, diminuarea meri
telor reale. Și să nu uităm că 
printre cei care judecă astfel se 
numără părinți, maiștri în pro
ducție, profesori, oameni care în 
mod normal ar trebui să-și a- 
sume roluri educative. Vîrstnicii 
sînt uneori vinovați că nu se 
poate realiza dezvoltarea armo
nioasă a unei societăți prin îm
pletirea tradiției cu noutatea.

La rândul lui, tineretul reven
dica adesea promovarea numai 
in numele cîrstei, contestind tot
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ți se face dovada nepriceperii 
tale ești luat părtaș la un stu
diu care îți arată dintr-odatâ 
marile lacune, nu de cunoștințe, 
ci de experință a muncii, adică 
deficiențele de sistem în a-ți 
folosi arsenalul teoretic pe care 
examenele ți-au arătat că ești 
stăpîn. Interesează pe cineva 
că tratamentul acesta îmi limi
tează posibilitățile, mă aplati
zează făcîndu-mă să cred că
locul meu nu e aici ? Darea de 
seamă nu se referă la asta. Co
mitetul U.T.C. nu ne-3 auzit și 
continuă, se pare, să nu ne 
audă. De ce ? Nimeni nu are 
de dat nici o explicație ?

O explicație a venit totuși 
din partea unei tinere trecută 
probabil cîndva pe sub aceleași 
furci, intenționînd însă să dea 
alt înțeles travaliului mediocru 
de care erau nemulțumiți sta
giarii —anume acela al utilită
ții generice : „Totul ne foloseș
te. spunea ea. cu vremea nimic 
nu se va dovedi de prisos. Ne 
ciocnim adeseori de lucruri mă
runte în meserie și cînd nu ești 
deprins să le rezolvi pe loc 
pentru că nu te-ai ocupat de 
ele, pierzi cu fleacurile mai 
mult timp decît ai pierde cu 
cercetarea unei scheme".

însă și într-un caz și în altul, 
și din observația care avea să 
urmeze era limpede că nu as
pectul formal „al cazului” 
interesa acolo, ci relația de 
fond dintre om și munca sa, 
dintre ceea ce reprezintă, în 
principiu, un inginer și ceea ce 
i se pretinde să facă el, poate 
și este dator să facă, dintre obli
gațiile „de pe firmă" ale Institu
tului și izbîrzile sale atinse 
tocmai de oamenii exigenți cu 
ei înșiși care îi alcătuiesc co
lectivul. 

ceea ce vîrstnicii pot da, inclusiv 
experiența și competența. în lo
cul negării drepturilor cîștâgate 
prin vechime, ei ajung să respin
gă și însușiri ale maturității ne
cesare dezvoltării ulteriore a în
tregii societăți. îndrăzneți, critici, 
deschiși la nou, ei nu realizează 
totdeauna, că o contestare devi
ne constructivă numai cînd se 
face interpreta unei necesități 
socio-istorice și cînd este urmată 
de construcția coordonată a unei 
realități să zicem mai apropiată 
de năzuințele epocii. Nu mă refer 
la formele periferice de protest, 
care sînt inevitabil superificale și 
lipsite de semnificație, ci la fon
dul contestării, care devine ca
duc atunci cînd se limitează la 
negație. Negația totală, univer
sală este o absurditate, fiindcă

Princi
piile 

trăiesc
prin 

oameni
VLADIMIR 
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dacă ar fi consecventă, s-ar nega 
și pe ea însăși.

Singura promovare funcțională, 
sub aspect social este aceea a va
lorii. Vîrsta nu poate fi motiv de 
oprire a ascensiunii profesionale, 
dar nici criteriu obligatoriu de 
ridicare. Dacă, în concordanță 
cu exigențele sociale, promovarea 
are la bază valoarea, iar ca sem
ne ale valorii calitățile de tinerețe 
devenite necesare în societatea 
modernă (inițiativă, prezență de 
spirit, orizont larg, policalificare), 
atunci singurul obiectiv necesar 
îl constituie înlăturarea oricărei 
discriminări de vîrstă la intrarea 
și la promovarea în viața profe
sională.

Interesul societății este ca 
valorile tinere și de tinerețe să 
se poată manifesta din timp și să 
se poată emula fără restricții și 
cu șanse egale. Aceasta presupu
ne familii echilibrate, cu rapor
turi normale între membrii lor, 
accesibilitatea învățămîntului și

— Mă frapează uneori, spu
nea într-un soi de meditație cu 
voce tare Radu Roșulescu, nu 
schema, ci porțiuni din schemă 
de gradul de funcțiune al căreia 
nu sînt tocmai sigur. Teoretic 
îi lipseso cusururile. Și, totuși, 
intuiția îmi spune că în ramu
rile pe care le-am proiectat se 
poate ascunde ceva. Nu vreau 
să fac un lucru de mîntuială. 
Și atunci țin să verific eu în
sumi și să modific dacă e ceva 
de modificat, nu să mi sc în
toarcă schema cu observații de 
la cercetare. însă proiectarea 
nu dispune de aparatură. Pen
tru șapte-opt scheme alergi o 
jumătate de zi („și încă e bine" 
s-a auzit din sală) și Comitetul 
U.T.C. ar trebui să insiste Ia 
conducerea institutului pentru 
o mai strînsă legătură între 
proiectare și cercetare. Avem, 
cleobicei, propriile noastre 
puncte de vedere asupra a 
ceea ce lucrăm.

Aveau așadar propriile lor 
puncte de vedere asupra a ceea 
ce lucrau. Știau să-și măsoare 
singuri durabilitatea rezulta
telor. Mai mult încă, ei înțele
geau să-și coreleze activitățile 
de organizație cu preocupările 
profesionale în funcție de obi
ectivele institutului și de pre
ferințele personale.

— Meseria era de părere 
Cornelia Basarab, nu se rezu
mă, în cazul inginerilor din 
institutul nostru, și nu numai 
a lor, doar la ceea ce susține 
darea de seamă, adică la obli
gațiile curente — să fii punc
tual la slujbă, să respecți ter
menii proiectului etc, ci înseam
nă permanentă curiozitate pro
fesională, asimilarea a tot ceea 
ce este nou, însă nu dezordonat, 
ci respectând o anumită disci
plină a studiului. în sensul 
acesta înțeleg eu activitatea 

adoptarea lui la nevoile sociale, 
orientarea școlară și profesională, 

în afară de rolul stimulator și 
vitalizant, promovarea după va
loare mai are o însemnătate de 
altă natură pentru tineri. Le in
fuzăm acestora în școală ideea e- 
mulației și recunoașterii calități
lor. Orice practică din viața so
cială care contravine acestor idei, 
care duce la promovări pe alte 
criterii decît cele de valoare, pro
voacă în fața tînărului o prăpas
tie între valorile enunțate și cele 
efectiv practicate. Piedicile mai 
mult sau mai puțin fățișe puse în 
calea promovării tinerilor, con
ți avin atât de flagrant celor ce Ii 
se spun în cursul formării, încît 
pot duce la situarea tinerilor pe 
poziții negativiste, la retragerea 
lor în citadela interesului indivi
dual, ca refugiu îndurerat după 
decepțiile vieții sociale, după gra
ve crize de încredere.

Contestările din partea tinere
tului trec dincolo de simpla ne
gație numai cînd se sprijină pe 
năzuințe, pe o ambiție nobilă, 
nu pe refuzul crescut la umbra 
nemulțumirii, renunțării, și poate 
a comodității numai aparent pro
testatare. Dar este evident că ti
nerilor li se poate cere să aducă 
ceva nou în locul aspectelor pe 
care le resping, numai atunci cînd 
nu li se frîng aripile, cînd nu 
li se dă impresia că în societate 
nu se poate face o promovare 
după valoare. Societatea noastră 
socialistă pune la temelia promo
vării principiul valorii.

Eforturile substanțiale care se 
fac la noi pentru extinderea și 
modernizarea sistemului de învă- 
țămînt nu pot exclude stângăcii 
și erori de la caz la caz. Tot așa, 
principiile de promovare echita
bile nu exclud prin ele însele în
depărtări și chiar încălcări de la 
ele. Dar sursa acestor carențe nu 
cred că trebuie căutată în institu
ții și mecanisme, ci în om. Și ele 
nu pot fi evitate dacă bătrînii îm- 
bătrînesc prin anchiloză, iar tine
rii îmbătrînesc prin blazare. A- 
ceasta e îmbătrînirea la care 
m-am gîndit în paralel cu cea 
demografică.

De aceea, lucrul cel mai ur
gent mi se pare a fi încadrarea 
promovării tinerilor în promova
rea largă după valoare și fără 
discriminare, precum și educarea 
tinerilor și adulților în spiritul o- 
pus oricărei forme de discrimi
nare.

Principiile trăiesc prin oameni. 
Și oamenii mai au, pe lîngă prin
cipii, o sumă de interese și de idei 
preconcepute. Promovarea tinere
ții societății pe baza promovării 
calităților de tinerețe duce la 
Îiromovarea și recompensarea va- 
orilor după importanța lor socia

lă și la împăcarea dorințelor ime
diate ale individului cu imperati
vele de durată ale colectivului.

Dozarea rațională a experienței 
mature și a avîntului juvenil, ne
cesară în oricare fel de activitate 
și la oricare individ, ca și tole
ranța și respectul reciproc al 
vîrstelor, au la bază starea de cul
tură a individului și a grupului, 
adică dezvoltarea plenară a capa
cităților fizice și' intelectuale, po
tențarea tuturor virtualităților de 
cunoaștere și acțiune. Efect și 
premisă a promovării tinereții și 

tineretului, aceasta reprezintă, în 
același timp, condiția de autono
mie a ființei umane echilibrate, 
care știe și poate să răspundă la 
probleme, să creeze, să se adap
teze la schimbări și să le provoa
ce atunci cînd e nevoie, să-și 
satisfacă cerințele fără a fi do
minată de ele.

profesională și părerea mea 
este că într-o asemenea accep
țiune ar fi trebuit să interpre
teze noțiunea și darea de sea
mă. Nu sînleți de aceeași pă
rere ?

în fond, chiar dacă vorbiseră 
despre altceva sau nu vorbise
ră de loc, majoritatea celor din 
sală aveau aceleași păreri. Și 
toate laolaltă înmănunchiau 
aceea conștiință de sine a lor 
ca grup în acțiune, cu obligații 
sociale și morale și cu respon
sabilități majore în Institut. 
Numai așa îmi explic conside
rația scuturată de orice conven
ție protocolară care le.-a fost 
arătată de către invitați, anga
jamentul solemn exprimat de 
președintele comitetului sin
dicatului în legătură cu spriji
nul material multiplu pe care 
tinerii îl vor primi pe viitor, 
precum și explicațiile pe care 
directorul institutului s-a sim
țit dator să le ofere pentru 
limpezirea aspectelor dificile 
ale integrării sociale și profe
sionale a stagiarilor. Mi le ex
plic prin faptul că se produse
seră acolo niște identificări. 
Tinerii, cîți luau parte la adu
nare, nu mai erau un grup 
oarecare, un număr, 81 ; ei 
reprezentau, în clipele acelea, 
prin brevetele de invenții ale 
unora, prin ideile promițătoare 
ale altora, prin tendințele de 
autoperfecționare ale tuturora 
certitudinea perspectivei pro
priului lor institut. Reprezen
tau deci făgăduința valorifică
rii muncii de concepție, a unor 
posibilități potențial existente 
subordonate creării unor agre
gate, instalații și echipamente 
aflate încă pe listele firmelor 
de comerț import — export, 
promisiunea programării, în 
viitor a unei tehnologii moder
ne. Dobîndiseră o forță care te 
obligă să-i iei în seamă și forța 
aceea se numea prestigiu.
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vanie (în preajma declanșării de 
către marile puteri imperialiste 
a primului război mondial, aso
ciația avînd 83 de „despărță- 
minte“ cu peste 3 500 de comune 
și un număr de membri ce de
pășea 10 300), ASTRA a adus, 
decenii de-a rîndul. o prețioasă 
contribuție la strîngerea și lăr
girea legăturilor dintre români, 
constituind un mijloc important 
în lupta pentru înfăptuirea i- 
dealului național al poporului 
nostru.

După 1881 au luat ființă, în 
Transilvania, și alte societăți 
cultural-patriotice, printre care: 
Asociația pentru cultura po- 
Îtorului român din Maramureș, 
a Sighetul Marmației, Asocia

ția națională arădană pentru 
cultura și conservarea poporu
lui român, Asociația Conferanța, 
la Sibiu Societatea Fond de tea
tru român, Societatea Iulia, la 
Cluj (al cărei scop, menționat 
de un document al vremii, a 
fost „nu numai de a se cultiva 
membrii ei pe sine, a deștepta și 
nutri simțul național numai în 
inimile membrilor ei, ci a-și ex
tinde razele încălzitoare după 
putință peste întreg publicul 
român...'1), precum și alte nu
meroase asociații.

Animați de aceleași idealuri, 
studenții români de la universi
tățile din Budapesta si Viena 
pun bazele unor societăți cul
tural-patriotice care vor desfă
șura o largă activitate în slujba 
Înfăptuirii statului național ro
mân. Printre realizările societă
ții studențești din Budapesta se 
numără tipărirea, în 2 000 de 
exemplare, a „Istoriei pentru 
începutul românilor'* de Petru 
Maior, considerat de membrii 
societății ca un simbol al lup
tei pentru cultură șl imitate na
țională, precum șl editarea re
vistei „Luceafărul*4 (1902), pu
blicație literară care și-a des
chis paginile scriitorilor mun
teni, transilvăneni șl moldoveni 
adunlnd semnăturile Iul G. 
Coșbuc, O. Goga, I. Sla
vici, L. Rebreanu, Șt. O. Iosif, 
I. L. Caragiale, Al. Vlahuță, 
Barbu Ștefănescu-Delavrancea, 
M. Sadoveanu etc. în 1901, so
cietatea studențească de la Buda
pesta a fost vizitată de N. Iorga, 
care a evocat, în fața membri
lor ei, figura lui Mihai Viteazul 
61 rolul său în unificarea țări
lor române.

Cele două societăți studențești 
de la Viena — Societatea lite
rară și științifică și România 
— s-au unit în 1871, într-o sin
gură asociație, România Jnnă, 
cu prilejul pregătirilor în ve
derea aniversării a 400 de ani 
de la zidirea mănăstirii Putna. 
Inițiativa contopirii societăților 
i-a aparținut, printre alții Iul 
M. Emlnescu, cel care a lansat 
și ideea primului congres al tu
turor studenților români (Idee 
care a stat la baza festivităților 
de la Putna, din anul comemo
rativ). „S-a născut conștiința — 
acria marele nostim poet — că 
o întrunire a studenților români 
din toate părțile, ar trebui să 
constituie și altceva decît nu
mai o serbare pentru glorifica
rea trecutului nostru, și că, cu 
o ocaziune atît de favorabilă 
în felul său, am putea să ne 
gîndim mal serios asupra pro
blemelor ce viitorul ni le pune 
cu atîta necesitate". Ceea ce M. 
Emlnescu nu putea, în condițiile 
timpului, să afirme deschis, 
ne spune I. Slavici, care, în 
amintirile sale, consemnează 
curentul de opinie care vedea 
în societatea România Jună, și 
mal ales în sărbătoarea de la 
Putna un prilej însemnat de a 
se propaga ideea unirii politice 
a românilor.

Nu numai în Transilvania, ci 
în întreaga Românie, intelectua
litatea s-a înrolat hotărît sub 
steagul marilor idei ale vremii. 
Constituirea societăților cultu
ral-patriotice în sudul și estul 
Carpaților a pornit de la ideea 
folosirii acestora ca o puter
nică armă de luptă în slujba u- 
nirii. în aprilie 1866 a luat fi
ință la București, Societatea li
terară, viitoarea Academie Ro
mână. Academia. Română a

promovat, prin întreaga ea 
activitate, ideile unității de 
teritoriu, de viață economi
că, de limbă, de cultură și 
aspirații ale poporului nostru, 
însăși componența sa — în care 
întîlnim numele lui G. Barlțiu, 
Timotei Cipariu. AL Hurmu- 
zaki A. T. Laurian. I. Ellade 
Rădulescu, V. Alecsandri, M. 
Kogălniceanu — este semnifica
tivă din acest punct de vedere. 
Pe drept cuvînt, Bogdan Petri- 
ceicu Hașdeu afirma, într-un 
articol, că datorită Academiei 
Române, „Moldova, Transilva
nia, Muntenia nu există pe fața 
pămîntului ; există o singură 
Românie, există un singur corp 
și un singur suflet în care toți 
nervii și toate suspinele vibrează 
unul către altul"..

Pe aceleași coordonate șl-a des
fășurat activitatea Liga pentru 
unitatea culturală a românilor, 
înființată în Ianuarie 1891 și 
transformată, la sfîrșitul lui 
1914. în Liga pentru unitatea 
politică a tuturor românilor, ti
tulatura ei reflectînd. în noi 
condiții, țelurile sale fundamen
tale. în rîndurile Ligii au acti
vat în slujba idealului național, 
personalități ca N. Iorga, V. A. 
Urechiă, D. Onciul, S. Mehe
dinți, C. Nottara, Spiru Haret, 
Victor Babeș, Barbu Ștefă
nescu-Delavrancea etc. Mani
festațiile publice, ziarele, revis
tele și cărțile editate de Ligă, a- 
jutoarele financiare acordate 
școlilor, instituțiilor și publicați
ilor din Transilvania, au jucat 
un rol însemnat în lupta pen
tru realizarea statului național 
unitar. Sprijinul acordat de Liga 
culturală memorandiștilor tran
silvăneni. întrunirile organizate 
sub auspiciile el în întreaga 
Românie, în semn de solidari
tate cu cauza șl lupta români
lor din Transilvania, atragerea 
publicațiilor progresiste din 
Europa în apărarea memoran
diștilor condamnați în 1894, ri
dicarea problemei românilor 
transilvăneni în fața celor mai 
înalte foruri europene de către 
fruntașii Ligii au rămas, la a- 
nalele luptei intelectualității 
noastre, ca tot atltea momente 
de larg răsunet în ampla epopee 
a luptei pentru unire.

O contribuție de primă în
semnătate au adus-o în slujirea 
aceluiași ideal, intelectualii care 
activau în mișcarea socialistă 
din țara noastră. Reprezentanții 
acestei mișcări și-au formulat 
cu claritate punctul de vedere 
privitor la problema națională, 
corespunzător aspirațiilor po
porului. Preocuparea fruntași
lor mișcării noastre socialiste 
față de împlinirea acestei mari 
aspirații a poporului român — 
unirea — a avut ca rearim și 
punct de plecare analiza atentă 
a realităților vremii, a condițiilor 
istorice concrete ale societății 
românești. Discuțiile purtate de 
el pe marginea căilor șl meto
delor de realizare a idealului 
național probează o deosebită 
grijă, o înaltă răspundere față 
de viitorul țării și al poporului 
Marele gîndltor și teoretician 
al mișcării socialiste din pa
tria noastră, C. Dobrogeanu- 
Gherea, lulnd în discuție for
mele și condițiile înfăptuirii 
Idealului național, scria în anul 
1914 : „într-o țară care are ne
norocirea ca o parte din trupul 
el să fie sub stăpînire străină, 
întregirea țării e o dorință co
mună tuturor cetățenilor. Ceea 
ce e în discuție e metoda, • vre
mea, e forma ș! felul acestei în
tregiri. împrejurările, consecin
țele, putința realizării ei“.

Prin contribuția lor la reali
zarea mărețului act al unirii. 
Intelectualii țării noastre 
s-au afirmat ca o forță socială 
de frunte, însuflețită de cele 
mal nobile Idei și sentimente. 
Este un aport prețios, pe care 
urmașii — acum, în preajma 
aniversării semicentenarului u- 
nirii Transilvaniei cu România 
— îl elogiază așa cum se cuvine, 
adăugind, în condițiile noi, ale 
unei patrii socialiste, în care 
marile idealuri ale libertății și 
demnității naționale au trium
fat, noi realizări de prestigiu, 
noi contribuții de seamă la mi
nunata operă de edificare a vi
itorului strălucit al poporului.

Zilele acestea pe adresa 
clubului sectorului I Ateneul 
tineretului, a sosit o tele
gramă de felicitare din par
tea Clubului de jazz din Ti
mișoara. Urarea venea ca 
primă recunoaștere a mai tâ
nărului club bucureștean, 
mai tînăr, desigur, numai în 
privința zilei de naștere ofi
ciale. Menționăm, astfel, or
ganizarea pe baze sigure a 
activității iubitorilor de jazz 
din orașul nostru. Această 
acțiune a primit girul și spri
jinul material al Comitetu
lui U.T.C. al municipiului și 
al sectorului I. Ca întotdea
una, gazdă primitoare, Ate
neul tineretului s-a arătat 
ai de data aceasta i fi un 
adevărat lăcaș de cultură, 
menționlnd activitatea sa bo
gată și inteligent diversifica
tă.

Activitatea clubului te va 
concretiza în ședințe de au
diții de discuri șl benzi. în
soțite de prezentări, în con
certe ale unor formații de

jazz, din țară și de peste 
hotare, în ședințe de jane- 
session, schimburi de expe
riență între cluburi (anun
țăm. deja, existența acestora 
în Timișoara, Ploiești și Pi
tești).

Din primele zile de exis
tență, clubul a fost asaltat 
de numeroși amatori, care 
au solicitat înscrierea lor ca 
membri. Ei vor beneficia, în 
mod gratuit, de audițiile de 
benzi, discuri șl conferințe, 
vor avea posibilitatea de a 
copia înregistrările existen
te în fonoteca clubului, de a 
procura bilete la concerte 
de jar», prin intermediul 
clubului, de a-»î procura a- 
numite discuri. reviste si 
cărți de specialitate, pe baza 
unor comenzi planificate. 
Pentru membrii săi. clubul 
va crzanlza. în colaborare 
eu Biroul de turism al ti
neretului, excursii la festi
valurile de jazx din străină
tate.

Organul de conducere al 
clubului este consiliul, for
mat din președinte : ing. 
Mihai Berindei, vicepreșe
dinte : Cornel Chiriac, se
cretar : Ion Tanoviceanu și 
unsprezece membri.

In fruntea grupului mem
brilor de onoare, îl găsim 
pe Mihai Brediceanu, preșe
dinte și pe veșnic tinerii 
Elly Roman, H. Mălineanu 
șl Iancsy Korbsy.

Ieri, la ora 19,30, Clubul 
de jazz (Aleea Alexandru 
nr. 31) s-a deschis oficial 
printr-un concert festiv, la 
care și-au dat concursul 
formațiile Iul Petru Magdin, 
Ian csv Kdrdsy, Edmond Deda 
(cu Aura Urziceanu și for
mația permanentă a clubu
lui, condusă de Ștefan Be
rindei) precum șl un grup 
orchestral condus de Sile 
Dinieu.

A. O.

Evenimentul de mare în
semnătate istorică — 50 de 
ani de la Unirea Transilva
niei cu România — va fi 
marcat în filatelie prin apa
riția unei emisiuni de mărci 
cu caracter jubiliar.

Seria va fi formată din 3 
valori și o colită. Valorile 
de 55 bani și de 1 leu re
produc două picturi, care e- 
vocă evenimente de seamă 
ce au încununat procesul de 
făurire a statului național u- 
nitar. Este vorba de tabloul 
„Intrarea lui Mihai Viteazul 
în Alba Iulia" al pictorului

D. Stoica și fresca Iui Theo
dor Aman „Hora Unirii". 
Mărcile au în partea de sus 
cite o inscripție : „Unirea 
Țărilor Române sub Mihai 
Viteazul 1599—1600 și Unirea 
Moldovei și Țării Românești". 
Ultima valoare, 1,75 lei, re
produce o imagine de la is
torica Adunare de la Alba 
Iulia, care a hotărît Unirea 
Transilvaniei cu România.

Colița, cu o valoare nomi
nală de 3 lei, va reprezenta 
cele 3 mărci și va purta in
scripția „Semicentenarul U- 
nirii Transilvaniei cu Româ
nia" — 1918—1968.

POLITEȚE JAPONEZĂ

COPIII
(Urmare din pag. I) 

meni culti, tobă de 
carte. De acord ! Dar 
o generație învățată 
și mai întîi sănă
toasă. Pentru asta 
să se mai tale nițel 
din orele destinate 
bnchiselii, să se mai 
umble primăvara 
prin grădini cu e- 
levii, ca Ia Akade- 
pios. Lăsați copiii

să se joace, să 
strige, să sară gardu
rile, obișnuiți-1 nu 
cu vanitatea întâie
tății sportive și cu 
cuvîntul usturător. 
învățați-1 să des
copere marea operă 
a naturii, puneți-l 
să strîngă fluturi și 
flori, poate n-ar 
strica să-i deprindeți 
să scrie scrisori la 
prieteni și să-și iu

bească cu sfială ve
cina de bancă. E 
vremea unei sinceri
tăți binefăcătoare, 
învățațl-i pe copii 
să fie loiali, să re
cunoască dacă au 
greșit, să știe să su
porte pedepsele.

Avem o răspun
dere uriașă și tre
buie să ne dăm 
seama de ea.
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2. GAZETELE 
EMIGRAȚIEI 
PAȘOPTISTE

Unul din cele mal captivante capitole din Istoria presei româ
ne U constituie cel al presei revoluționare Inițiate de exilați! 
români în urma Înăbușirii revoluției de la 1848.

Principalul centru al presei române revoluționare, în perioada 
exilului, a fort Parisul, capitala Franței, fiind locul unde ș-au 
stabilit principalii exponenți revoluționari români : Bălcescu, 
C. A. Rosetti, L C. Brătianu, D. Brătianu, D. Bolintineanu. C. 

; Bolliac, G. Crețeanu și alțiL
Cel dinții care a dat semnalul organizării presei revoluționare 

în exil a fost Nleolae Bălcescu, care. Ia 20 septembrie 1850, a 
Înființat revista România viitoare, urmată, la scurt interval, de 
alte trei publicații : Albumul pelerinilor români (15 aprilie 1851), 
redactat de D. Bolintineanu, Junimea români (1 mai 1851), or
gan al tineretului condus de George Crețeanu, Republica româ
ni (1 decembrie 1851). revistă întemeiată de C. A. Rosetti.

Deși deosebite ca grupări redacționale, cele patru periodice 
au avut programe si atitudini comune, dînd o emoționantă ex
presie iubirii de țară a celor exilați și hotărîril lor de a lupta 
pentru eliberarea și unitatea patriei.

„Fraților români — se afirma în primul număr al României 
viitoare — niciodată încrederea în viitorul României, una, mare 
și nedespărțită nu a ieșit din Inima noastră,.. Datoriile ce avem 
către patrie nu sînt încă împlinite, sîngele nostru este al vos
tru, virtutea noastră este a voastră, noi le cruțăm pentru voi, 
pentru mîntuirea țării, cînd ceasul sculării popoarelor șl al bi
ruinței va suna ; și acest ceas nu este departe".

Același patriotism fierbinte, același optimism îl întâlnim și în 
programul celorlalte publicații. „Ne propunem — se preciza în 
cuvîntul de deschidere al Junimii române — a propaga cu tot 
zelul unor inimi înfocate Ideea unirii naționale ; îndemnăm pe 
toți a se aduna în prejurul stindardului pe care e scrisă de
viza : unirea românilor". Rezumîndu-și programul, Junimea 
română cerea : „Război celor apăsători, solidaritate cu cei 
apăsați : independența și unirea românilor, organizarea adevă
ratei democrații".

în Albumul pelerinilor au apărut frumoase pagini literare 
scrise de D. Bolintineanu, iar în Republica Română — Impor
tantele articole politice ale Iul Ion C. Brătianu despre „Naționa
litatea română", ale Iul Cezar Boliac despre „Unitatea Româ
niei".

Periodicele înființate de revoluționarii emigrați au atras aten
ția cercurilor occidentale europene asupra năzuințelor politice 
ale poporului român și au deschis largi perspective pentru rea
lizarea unității noastre naționale.

VASILE NETEA

2

1. C0M0D1EE 
DIN06EȚIEI

Săpăturii» arheologice de la Dinogetia. inițiate in 1939 si con
tinuate cu mici întreruperi pini In 1962 — săpături care ur
mează ,ă fie reluate Intr-un viitor apropiat — n-au dat la 
Iveală, cel puțin Ia aparență, rezultate spectaculoase ; pentru 
teoria Dobrogei, si In special a perioadei dominației bizantine 
din secolele X—XII, ele sînt, însă, de o importanță covîrșitoare.

Mica insulă stincoasă din bălțile Dunării, situată in colțul de 
oord-vest al Dobrogei, cunoscută azi sub numele de Bisericuța 
9 km Sud-Est de municipiul Galați), adăpostește rămășițele unui 

mileniu de Istorie a meleagurilor dintre Dunăre șl Mare.
In momentul ocupării Dobrogei de către legiunile romane, 

insula era locuită de geto-daci; mica așezare fortificată, ridicată 
de romani pe cota cea mai înaltă a insulei — menționată, In se
colul II e.n„ de geograful Ptolomeu, sub numele de Dlnogeția 
a fost sediul temporar al unui detașament al legiunii a V-a 

. Macedordca și al unei unități din flota dunăreană (Classis Fla- 
1 via lăoesica). După părăsirea Daciei (271), datorită situației ei 

strategice, importanta așezării a crescut vertiginos, Dlnogeția 
I deTenlnd indispensabilă pentru apărarea liniei Dunării șl a pro- 
I tdr-tiel Scițla Minor (Dobrogea) ; caracterul militar prin exce- 
i lentă al așezării s-a accentuat in timpul domniei împăratului 
j Diocletian <234—305). cînd începe construcția unei fortărețe Im- 
I portante, refăcută In două rlndurl In vremea lui Anastaslu I

—5IB) și Justinian (527—565), O dată cu prăbușirea stăpînirii 
Bizanțului la nord de munții Balcani (sec. VII), dispar, și la 
Dmageti». pentru trei secole, mărturiile unei vieți urbane.

Noua «tensiune a așezării insulare se situează In perioada 
feudal:,mulul timpuriu, după evenimentele anului 971— data re- 

I ompirti Dobrogei de către Imperiul bizantin în urma victoriei 
hsi Ioan I Tzimiskes asupra lai Sviatoslav, cneazul Kievului. 
După anul 1005. cind dominația bizantină s-a consolidat, iar re
giunea Dunării de Jos a fost organizată sub forma unui ducat 
de cran ii — thema Paristrion — cu capitala la Dorostolon 
Si.iJtra) asistăm la apogeul dezvoltării economice și demogra

fice a DinogetieL Așezată la hotarele nordice ale stăpînirii bi
zantine. la o importantă răsptntie de drumuri, Dlnogeția a de
venit un centru meșteșugăresc înfloritor, un important centru 
comercial, pentru ținuturile de la nord de Dunăre.

Descoperirea ruinelor unei mici biserici, construite In secolele 
NI—XII. cea mai veche biserică de tip bizantin descoperită pe 
teritoriul României, cit șl alte indicii, au acreditat ipoteza că 
Dinogeția a fost, în același timp, și un centru ecleziastic care-șl 
întindea autoritatea spirituală asupra întregii Dobroge de Nord.

înflorirea tirgulul dobrogean a fost. Insă, de scurtă durată. 
Evenimentele politice și militare din a doua jumătate a seco
lului al XI-lea au influențat negativ destinele sale. Stabilirea 
pecenegilor, uzilor In regiunea nord-dunăreană, urmată de frec
vențele lor incursiuni, au provocat, inițial, o stagnare, apoi o 
decădere rapidă a nivelului de viață.

Incendiate către sfîrșitul secolului al XI-lea, suburbiile îșl 
încetează definitiv existenta. Firavă, viata urbană continuă ptnă 
la jumătatea secolului al XII-Iea.

HORIA C. MATEI
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1 ALEXANDRII 
ZIRRA

Fermecătoare sînt, într-adevăr, clipele pe care ni Ie oferă 
primele audiții de muzică contemporană I Nimic, însă, mi se 
pare cft nu poate întrece satisfacția pe care o dau întâlnirile 
muzicale de peste ani. După ani de ..pauză", o reluare „încarcă" 
un opus muzical, realmente neperisabil, cu lumini noi, ni-1 res
tituie în coordonatele sale totale.

Ain asistat, acum cîțiva ani, la primul spectacol bucureștean 
al Teatrului muzical clujean cu opera „Capra cu trei iezi". 
Am fost, de asemenea, cîtva timp, martorul eforturilor pe care 
le depuneau, în 1963, sub conducerea profesorului Cottescu, 
studenții Conservatorului bucureștean pentru montarea operei 
„Alexandru Lăpușneanu". In confruntarea cu publicul contem-' 
poran, creațiile lui Alexandru Zirra ieșeau, din colbul arhivelor, 
vii, proaspete, tonifiante.

Creator fecund, teoretician de talent, profesor a cîtorva ge
nerații de muzicieni. Al. Zirra a zămislit o operă durabilă, cu 
largi ecouri în timp. întreaga istorie a Conservatorului ieșean 
este legată de personalitatea sa. Al. Zirra sosise la Iași după 
strălucite studii la Milano cu Carlo Gatti, care au completat în
vățătura primită de la Muzicescu, Mezzetti, Teodoreanu. Zirra 
era un specialist de frunte în diverse discipline muzicologice, 
în 1907 i se încredințează catedra de armonie a Conservatorului. 
După 20 de ani va edita, la Craiova, un tratat de armonie, o 
lucrare de ținută științifică și pedagogică, sinteza unei vaste 
experiențe muzicale.

Zirra și-a îndreptat toată atenția spre popularizarea valorilor 
muzicale în masele largi. „Publicul nostru — scria el în acei ani 
— a fost chemat de prea puțină vreme să guste frumusețile mu
zicii culte. El nu e format, căci nu are în trecutul său 200 de ani 
de viață simfonică. Avem un public sănătos, dornic de o mu
zică bună și de o execuție frumoasă. Din păcate, nimeni din 
conducătorii Filarmonicii din Iași nu se gîndește la concertele 
pentru copii, student! șl muncitori. Ei vor fi ascultătorii de 
mîine și tocmai lor nu li se dă posibilitatea să vie să asculte". 
Și pentru acești ascultători de mîine, Al. Zirra si-a creat operele, 
a militat pentru promovarea valorilor culturale în mase.

De la lucrările dedicate teatrului liric, la poemele simfonice 
„Țiganii*, „Uriel da Costa", „Hanul Ancuței*, „Cetatea Neamțu
lui", fiecare lucrare a lui Al. Zirra demonstrează dorința sa de 
a scrie o muzică accesibilă, aducînd pe portativele ei istoria și 
gîndurile poporului. Zirra se încadra, astfel, în acei ani, efortu
rilor remarcabilei generații de muzicieni români care, pornind 
de la îndemnul lui Enescti, extrăgeau din comorile folclorice 
învățături pentru întreaga lor activitate componistică.

„Avem un cîntec popular al nostru — scria Al. Zirra — ori
ginal, bogat în expresii, susceptibil a fi îmbunătățit în orice 
gen de compoziție".

în fiecare dintre lucrările lui Zirra găsim rezonanțele unui 
asemenea punct de vedere. în fruntea acestor opusuri stă, fără 
îndoială, „Alexandru Lăpușneanu" despre care s-â afirmai, pe 
bună dreptate, că este o capodoperă ce poate sta alături de 
„Năpasta" de Sabin Dfăgoi sau „O noapte furtunoasă" de Paul 
Constant! nes cu.

IOSIF SAVA

Atunci cînd plouă la To
kio, călătorii găsesc la că
pătâiul patului un mesaj spe
cial al Oficiului de turism, 
care îl difuzează cu grijă In 
fiecare hotel :

„Ii rugăm pe oaspeții noș
tri să ne scuze pentru vre
mea rea pricinuită de spiri
tele răuvoitoare țării noas
tre. Sperăm că veți petrece 
încă cîteva zile în orașul 
nostru. Vremea bună va re
veni curînd".

PEȘTI AUTOMOBILIȘTI

Nu se știe ce să se mal 
facă cu mașinile vechi. Dar, 
se pare că s-a găsit o so
luție. Se studiază un proiect 
care va consta din scufunda
rea vechilor carcase de au
tomobil pentru a atrage peș
tii pe litoralul basc. Sistemul 
a mai fost folosit — și cu 
succes se pare — pe coaste
le Japoniei și fn regiunea 
Montpellier (Mediterana). 
Ceea ce dovedește că nu mi
mai oamenii au pasiunea 
automobilului!

CREDEȚI
IN PAUL

;/ VIRGINIA?
(Urmare din pag. I)

de loc (...). In continuare, avînd 
la bază dorința de a cunoaște 
și eu puterile dragostei, am 
căutat cu orice preț să mă si
tuez alături de această fată. 
După patru luni de la data cînd 
mi-am propus acest lucru, am 
reușit să constat că în mine nu 
s-a schimbat aproape nimic si 
că sînt exact cel care a fost și 
înainte (...). Am ajuns să iubeso 
după opt luni de la data cînd 
mi-am propus, aceasta printr-o 
muncă de zi cu zi..." (Evident, 
sublinierile ne aparțin, n.n.). 
După această relatare, nu e de 
mirare că autorul scrisorii 
ajunge la o concluzie energică : 
„Avînd la bază un caracter 
tare, încredere în puterile pro
prii, ambiția, dorința de-a fi 
serios, prin acomodare să poate 
realiza TOTUL" (de data aceasta 
sublinierea îi aparține).

Fără îndoială că e vorba de 
un caz aparte — o spun nici 
cu admirație, nici cu reproș, ci 
cu uimire. După asemenea rîn- 
duri, răsufli ușurat cînd îl ci
tești pe elevul Pavel Ionescu, 
din Breaza : „Tinerii nu trebuie 
nici să aștepte dragostea, dar 
nici s-o caute. Dacă o vor aș
tepta, s-ar putea să vină, dar 
după foarte mult timp. Dacă vor 
căuta dragostea, nu vor găsi 
decît mici aventuri. Pentru a 
întâlni dragostea adevărată, cred 
că este suficient să fii receptiv 
și obiectiv la ceea ce se petrece 
în iurul tău".

Există, după cum se vede, lu
ciditate și luciditate...

descopere... „atunci cî^ își 
dau seama că nu mai exiri di
ferențe în ce privește calitățile 
morale, idealurile etc." Zoica 
Moise, din București, ar părea

• După terminarea stu
diilor ne vom putea că
sătorii. Avînd în vedere 
tâmpul de cînd ne cu
noaștem (3 ani plus alți 
4 care vor veni) cred că 
,ne putem da seama dacă 
vor exista deosebiri ire
parabile intre noi sau nu 
vor exista. în consecin
ță, sînt de părere oă o 
dragoste ivită în fragedă 
tinerețe nu trebuie să a- 
jungă atît de repede Ia 
căsătorie. Aeeasta nu în
seamnă că tinerii nu tre
buie să la în serios prima 
lor dragoste. Dacă nu va 
fi luată în serios, poate 
avea urmări grave. Tînă- 
rul va crede că nu exis
tă iubire adevărată șl, 
umblind, din relație în 
relație, s-ar putea să 
treacă fără să observe pe 
lîngă marea dra» fgk*. va 
deveni nn ratat ‘’Y^ieții 
sentimentale.

PAVEL IONESCU 
elev — Breaza

„înainte de formarea 

personalității"

Deci, s-ar părea că mă depăr
tez de cazul Paul și Virginia, 
care a determinat scrisorile în 
cauză. La una din întrebările 
puse în acel articol, am primit 
un tip. de răspuns care se repetă 
în majoritatea scrisorilor. între
barea se referea la dragostea 
din fragedă tinerețe — dacă nu 
cumva se ajunge prea devreme 
la căsătorie. Iată cîteva spi
cuiri : „Să aștepte formarea per
sonalității" (Vasile Nicoară, Lu
duș). „Este bine, și chiar foarte 
bine, pot să spun, ca o dragoste 
ivită în fragedă tinerețe să nu 
ajungă la căsătorie înainte de 
formarea personalității" (Florea 
Vrusia, elev, Craiova). „Să nu 
se ajungă la căsătorie înainte 
de formarea personalității" (Ște
fan Tănase, Tg. Jiu).

Bun... De reținut, deci, că-i 
vom spune tânărului îndrăgos-

s-o contrazică : „Cred că • mal 
bine ca cel doi parteneri să nu 
aibă caractere absolut identice, 
deoarece totul ar fi atunci de o 
monotonie sufocantă". Și tot ea 
conchide exasperată : „Poți să 
mai aștepți, ce, și cît ? Ah, în 
cazul ăsta ar trebui să iubești 
prima dată atunci cînd viața e 
pe sfîrșite, atunci cînd, cu sfa
turile tale, ai putea salva viața... 
copiilor tăi!“

Dar părerea că nu e bine să 
te grăbești, domină. Dînd ace
lași sfat, tînărul doctor Dumitru 
Bulucea, din Rîmnicu Vîlcea, a- 
daugă o „notă" : „pentru înțe
legerea ju^tă a răspunsului, fie
care dintre noi trebuie să cu
noaștem cît mal exact, noțiuni 
dfe psihologie ca : temperament, 
caracter, personalitate".

Nu încape îndoială că în ase-

• En cred că, în fra
gedă tinerețe, singurele 
relații trainice, adevăra
te, dintre o fată și un 
băiat, sînt cele de cama
raderie, de prietenie. Pri
ma dragoste nu înseamnă 
totdeauna și ultimă. Că
sătoria va „consfinți" 
doar o iubire profundă, 
sănătoasă, plină de forță.

Deci, nu prea am în
credere în „dragostea" 
noastră, a adolescenților, 
dacă nu-i putem verifica 
trăinicia.

VERA GOGOL 
elevă — Deț

• Prima dragoste este 
cea mai înșelătoare. Ești 
tentat să ții mai mult 
cont de însușirile exteri
oare, însușiri care, cu 
timpul dispar, sau chiar 
dacăr nu dispar, sînt sin
gurele care, vreodată te 
pot plictisi.

Modul de a gîndi, mo
dul de a analiza și de a 
rezolva anumite proble
me ale vieții sînt lucruri 
pe care atunci cind faci 
primii pași în dragoste, 
le Iași pe un plan secun
dar.

GRIGORE MARIN
Sib.u

tit : „așteaptă să ți se formeze 
personalitatea". S-ar putea, 
însă, ca el să te întrebe care 
sînt reperele în funcție de care 
să poată conchide că persona
litatea sa e gata formată. Există 
o dată fixă, un calendar ? După 
unii, școala terminată, slujba, 
serviciul militar, satisfăcut. 
Cam puțin, nu ? Există o mă
surătoare ?... Marioara Butuc, 
profesoară suplinitoare din 
Războieni Neamț, încearcă s-o

menea răspunsuri, ex? "?rate sau 
nu, există un tulbură r senti
ment de maturitate. 11 ”eți găsi 
și în cîteva din scris. . ile re
produse alăturat. Este exclus, 
absolut exclus, ca aceste atitu
dini să nu fie și rezultatul unor 
experiențe personale, oricît de 
sumare... De aci. poate o con
cluzie : nu a dispărut lirismul 
exuberant de altă dată, nu vă 
temeți — dar există, totuși, o 
privire mai atentă, un discer- 
nămînt mai format, o interven
ție a criteriului rațional și etic, 
în sentimente, care nu face de
cît să le adîncească.

Dar iată-ne sosiți pe această 
cale la una din primele pro
bleme ridicate de acei ..Paul si 
Virginia" contemporani : lucidi
tatea asta, dacă și cît există, se 
poate aplica în însăși exprima
rea dragostei ?

Așadar : „comportarea spon
tană sau supravegheată de grija 
pentru aparență ?“

Voi reveni, citind noi opinii.
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TELEGRAME
NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, a primit din partea lui 
HOUARI KOUMEDJENE, Președintele Consiliului Național 
al Revoluției, Președintele Consiliului de Miniștri al Republi
cii Algeriene Democratice și Populare, o telegramă în care se 
spune:

Vă mulțumesc foarte sincer pentru urările pe care ați 
binevoit a Ie adresa poporului algerian și mie personal cu 
ocazia celei de-a XlV-a aniversări a începerii revoluției de 
la 1 noiembrie.

îmi face o deosebită plăcere să adresez, la rîndul meu, în 
numele Consiliului Revoluției, al guvernului și al poporului 
algerian, salutări prietenești și urări de fericire și bunăstare 
Excelenței Voastre, guvernului și poporului român prieten.

Cu această fericită ocazie doresc să vă reînnoiesc con
vingerea mea că prietenia care leagă popoarele noastre se va 
consolida și să vă urez, totodată, noi succese în construcția 
patriei dumneavoastră.

în urma tratativelor care 
au avut loc în București, 9 
miercuri dimineața a fost sem
nat, la Casa oamenilor de 
știință, un aranjament de 9 
schimburi de absolvenți uni
versitari și cercetători, între in- 
stituțiile de învățămînt supe- 9 
rior și de cercetare din Repu
blica Socialistă România și _ 
Statele Unite ale Americil. pe 9 
perioadele 1969 /1970 și 1970 / 
1971. Aranjamentul a fost 
semnat de ing. Nicolae Sîrbu, 
vicepreședinte al Consiliului a 
Național al Cercetării Științi- " 
fice din România, și prof. 
Allen Kassof, director exe- A 
cutiv al Comitetului de cerce- “ 
țări și schimburi internațio
nale din S.U.A 9

Cu prilejul zilei de naștere a regelui Suediei, Gustat al 
VI-Iea Adolf, președintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, i-a adresat felicitări călduroase și cele mai bun» 
urări pentru fericirea sa personală șl pentru prosperitatea 
poporului suedez.

în răspunsul său, regele Suediei, Gustat al VI-Iea Adolt, 
a transmis președintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj ce i-a 
fost adresat.

Manifestări 
consacrate 
semicente
narului 
Unirii

Miercuri, « sosit în Capi
tală o delegație a Organiza
ției de pionieri „Ernst Thal- 
mann“ din R.D. Germană, 
condusă de Zochen Chowan- 
•kl, președinte al Organizației 
raionale de pionieri Schwe
rin, pentru a studia activita
tea Organizației de pionieri 
din țara noastră.

In cursul zilei de miercuri 
delegația Camerei de Comerț 
din Hamburg, condusă de vi
cepreședintele Georg Claussen, 
care face o vizită în țara 
noastră, a avut întrevederi la 
Camera de Comerț cu preșe
dintele Victor Ionescu, și la 
Ministerul Comerțului Exte
rior cu Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului.

Miercuri seara. Teasruî de 
stat din Tg. Mures s prezen
tat in pre-tierd pe țari piesa 9 
,.O ose—.enea dragoste ' de 
dramaturgul ceh Pave'. Ko- 
hauz, in traducerea lui N. Pa- 9 
pescu. Regia spectacolului este 
semnați de Constantin Ano- — 
toL 9

ÎNAINTEA MECIULUI DE SÎMBĂTĂ

ERWIN BALLABIO, antrenorul elvețienilor se întreabă:

CUI I AR DISPLACE 
SUCCESUL?

CORESPONDENȚĂ TELEFONICĂ DIN BERNA

Cîteva minute în compania 
domnului ERWIN BALLABIO,
lelecționenil unic al reprezenta
tivei de fotbal a Elveției, înseam
nă, în aceste zile, la Ziirich, o 
oarecare performanță. Pentru că 
antrenorul „ll“-lui alb-roșu al 
Elveției trece, realmente, prin cli
pe de febrile emoții și pregătiri 
acum, în ajunul meciului de la 
București. Șaisprezece jucători 
convocați la Waldhof-Dolter, nu 
departe de Ziirich, sînt gata pen
tru jocul pe care, nici o clipă în
treg lotul, nu-1 consideră o for
malitate.

— Ne așteptăm la o replică 
dirzâ din partea românilor — 
este de părere domnul Ballabio. 
O atestă remarcabilul „nul" cu 
echipa lui Bobby Charlton, avân
tatul terenului, miza competiției 
p.. altele.

— 1—7 ?_
— Dorința de revanșă este, în 

mod firesc, explicabilă și de aș

pionat Basel—Winterthour, un 
vechi placaj la genunchi a rea
părut. Forfaitul lui constituie ma
rea șansă a lui SIGNORELLI. 
Luganezul va juca mijlocaș retras 
iar Durr va prelua postul lui O-

în cadrul manifestărilor în
chinate sărbătoririi semicen
tenarului Unirii care au loc 
în aceste zile la orașe și sate, 
în sala Cavalerilor din caste
lul Corvinilor de la Hune
doara s-a desfășurat miercuri 
faza pe municipiu a concursu
lui pionierilor. „Gine știe, cîș- 
tigă“, avînd ca temă i „Alba 
lulia, leagăn al făuririi unirii 
poporului român”. De aseme
nea, peste 8000 de pionieri din 
J®ețul Hunedoara au făcut 
tn ultimul timp excursii Îs 
monumentele și locurile isto
rice de la Alba lulls. în 30 
de localități, printre care Pe- 
troțeni și Lupeni, au avut loc 
tntîlniri ale pionierilor cu 
participanțl la Adunarea fle 
la Alba lulia.

*
tn numeroase localități din 

Județul Iași au fost organiza
ta tn ultimele zile manifestări 
consacrate împlinirii a 50 de 
ani de la Unirea Transilvani
ei cu România. Profesori, cer
cetători, activiști culturali au 
oonferențlat, cu acest prilej 
despre lupta dusă de poporul 
român pentru înfăptuirea ac
tului Istoric de la 1 decembrie 
1918.

Dieptrtd dlrzd In fața panoului

teptat
— Prooosticul, ded ?
— Sport Toto și-ar putea asu

ma răspunderea... Curios tinț ți 
eu în egsld măsură.

Intr-adevăr, rubrica de pronos
ticuri a ziarului ^SEMAINE 
SPCR77V£T indici 1 solist, iar 
alți 10 specialiști consultați, iade

lor noastre.
— Ați avut un program aglo

merat de pregătire ?
— După meciul cu Grecia, din 

octombrie, am mai fiout cițira 
parteneri de întrecere: Hajduk 
Split, Austria, Sparta Rotterdam.

— Fownația este, probabil, de
finitivă ?

• Selecționerul E. Ba
llabio, face confesi
uni cititorilor „Scîn- 
teii tineretului".

• „Ne așteptăm la o 
replică dîrză din 
partea românilor" 
— declară D-sa.

• SPORT TOTO, zia
rul „Semaine spor
tive" și alți 10 spe
cialiști — indică o 
victorie româneas
că.

• Indisponibilitățile 
și... preferații D-lui
Ballabio.

• „Nu o formație 
standard, ci forma 
sportivă de ultimă 
oră".

— Vineri seara abia se va tn- 
tîmpla aceasta. Vom sosi la Bucu
rești vineri, la prinz, cu o cursă 
specială. Cum e stadionul ^2-3 
August" f

— Foarte bun, modern și în
căpător. O să vă placă... Dar, 
formația ?

— GROB, PROSPERI — por
tari ; MICHAUD, TACCHELLA, 
RAMSEIER. STIERLI, CITHER- 
LET, DURR, KUHN, SIGNO
RELLI, MESSERLI — fundași și 
mijlocași ; WINIGER, QUEN
TIN, KUNZLI, VUILLEUMIER, 
BRENNA — înaintași.

— Odermatt, vedeta echipei 
Elveției, lipsește după cîte se

— „Semaine Sportive" amin
tește ceva și despre indisponibili
tatea lui Michaud, „il libero".

— Sper să se refacă zilele a- 
cestea și să fie în plenitudinea 
forțelor. Am încredere în dispo
zitivul defensiv cînd îl știu pe 
MICHAUD acolo, în spatele celor 
trei fundași.

— Preferați o formație stan
dard pentru națională ?

— Prefer forma sportivă de ul
timă oră. De aceea în echipă fi
gurează numai 4 jucători care au 
mai jucat împotriva fotbaliștilor 
dumneavoastră.

— în meciul retur, din primă
vară, vedeți o dispută aprigă, 
dîrză ?...

— Deocamdată știu că aprig 
disputat va fi meciul de sîmbătă. 
Am urmărit rezultatele și com
portarea echipei române (Metz și 
Lisabona — n.n.). Întotdeauna 
este mai greu, în cazul nostru, 
să confirmi un rezultat decît să 
produci o surpriză. Asta nu în
seamnă că surprizele nu ne-ar face 
plăcere. Vom lupta, oricum, cu 
toată hotărîrea. Seria noastră din 
preliminariile campionatului mon
dial este foarte dificilă. Orice e- 
chipă rîvnește calificarea și nu 
face un simplu act de figurație. 
E mult prea devreme să-mi pot 
da seama de succesul uneia sau 
al alteia dintre cele patru preten
dente.

— Sînteți așteptat cu mare in
teres la București. Publicului no
stru îi place mult fotbalul și, une
ori... succesul.

— Cui ia-r displace succesul 
și buna șansă ?

VIOREL RABA

Berna, 20 noiembrie.

PROGRA
MĂRILE..

Ca un îndrăgostit de vo
lei, toată săptămîna — 
plimbîndu-mă pe bd. N. 
Bălcescu, colț cu strada 
13 Decembrie — am citii 
pe afișierul care anunță 
programul sportiv competi- 
țional al Capitalei, acest 
anunț succint: „Volei — 
17—XI, sala Floreasca*. 
Insă cum călătoresc și cu 
tramvaiul și pentru că uit 
repede — nu-mi mai adu
ceam aminte ce văzusem 
la afișier — am citit și 
răscitit pînă la memorare 
programul scris cu roșu pe 
alb în dreptunghiurile de 
hîrtie lipite pe toate- feres
trele tramvaielor și tipărit 
de resortul în drept al 
C. N. E. F. S., adică de 
I.E.A.B.S. Etapa de volei 
avea următorul program: 
„Progresul — Steaua, Sala 
Progresul 16.XI, orele 18 ; 
C.P.B. — Penicilina Iași, 
Sala Floreasca 17.XI, orele 
9,30; Rapid—„U" Cluj. 
Sala Giulești, 17.XI, orele 
12 și Dinamo—„U" Ti
mișoara, Sala Dinamo 17 
XI, orele 9". Sîmbătă dimi
neața am cumpărat Spor
tul și ..cînd am citit rubri
ca „Unde mergem ?“ am 
văzut o a treia variantă pe... 
aceeași temă. Partida din
tre CjP.B. și Penicilina se 
anunța la Sala Progresul, 
sîmbătă, orele 17 în loc de 
duminică, iar rapidistele și 
adversarele lor, trebuiau 
să fie prezente la fileu la 
orele 8,30 în sala gazdelor. 
La orele 14,59 am cumpă
rat „Informația" și cînd 
am citit rubrica competi- 
țională, am fost dat gata. 
Meciul Rapid—„U“ Cluj 
nu mai era anunțat. Unde, 
încotro să alerge ce-i cu 
microbul voleiului ? Am 
închis ochii și-am încercat 
să văd scena cu miile de 
pasionați alergînd Spre săli 
unde nu era nimic sau 
meciuri desfășurîndu-se 
fără spectatori și, m-am 
trezit ca dintr-un vis urît. 
Unde mai pui că unii sus
țin că aceasta se cheamă... 
informare.

CORNEL VALEANU

pare.
— Sîmbătă, în meciul de cam

dermatt. Cit despre Signorelli 
(23 de ani), el este, de cîteva 
săptămîni, cel mai în forma ju
cător de la Lugano. La București 
el va juca exact rolul „învățat" 
la echipa sa de club, adică va fi 
umbra celui de al patrulea ata
cant advers care dublează vîrfu- 
rile de atac. Cu Signorelli cred 
că joc o carte sigură. De altfel, 
aportul alb-negrilor de la Lugano 
(a treia formație în clasament, du
pă Laussanne și Ziirich — n.n.) 
nu se rezumă la acest singur ju
cător. PROSPERI va fi foarte 
probabil în poartă, iar extremul 
Brenna este prima rezervă a trio
ului VUILLEUMIER — KUNZ
LI — QUENTIN.

„GLASUL ROȚILOR
CE TREN"

★
Sub titlul „1918 în presa a- 

râdeană" în orașul de pe 
Mureș a apărut o culegere bi
bliografică, alcătuită de lucră
torii Bibliotecii municipale, cu 
concursul unui colectiv de co
laboratori din localitate. Cu
legerea înserează numeroase 
date și însemnări din revistele 
și ziarele locale ale vremii 
care subliniază condițiile isto
rice, caracterul progresist al 
Unirii Transilvaniei cu Româ
nia, participarea maselor popu
lare la realizarea acestui de- 
riderat al înaintașilor poporu
lui nostru.

_ ★
In cadrul manifestărilor 

prilejuite de aniversarea se
micentenarului Unirii Tran
silvaniei cu România, la Mu
zeul de istorie a municipiului 
București a fost prezentată 
comunicarea „București — 
simbol aj luptei pentru unire, 
la sfîrșitul secolului al XIX- 
lea și începutul secolului al 
IXX-lea".

A vorbit Ion Iacoș, șef de 
sector al Institutului de stu
dii istorice și social-politice 
de pe lîngă C.O. al P.C.R.

Reînnoiți-vă abonamentele la revista

„LUPTA DE CLASĂ"
organ teoretic și politie al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român•
LUPTA DE CLASA publică articole teoretice privind poli

tica științifică a partidului, propaganda marxist-leninjstâ, ma
terialismul dialectic și istoric, economia politică și construc
ția economică. In revistă apar materiale din experiența or. 
ganizațiilor de partid, de stat și economice, lecții și con
sultații In ajutorul lectorilor și propagandiștilor, al celor ce 
studiază în învățămîntul de partid, al lucrătorilor din do
meniul științelor sociale, al studenților.

In LUPTA DE CLASA se publică studii privind creația 
artistică, literară, științifică, recenzii ale lucrărilor din do
meniul științelor sociale și al literaturii. In paginile revistei 
se publică articole privind mișcarea comunistă și munci
torească internațională, sistemul socialist mondial, ansam
blul relațiilor internaționale.

Abonamentele se fac la oficiile poștale, prin factorii poș
tali și difuzorii voluntari din întreprinderi, instituții și de 
la sate.

Prețul unui abonament anual — 38 de Iei.

• MIEI&DDDAN SSPO^TBV
PROGRESUL —

I. F. GOTEBORG 1—2

Echipa de fotbal I. F. Gote- 
borg (Suedia) și-a început tur
neul în țara noastră jucând ieri 
pe stadionul Republicii din Ca
pitală cu echipa Progresul. Fot
baliștii suedezi au obținut victo
ria cu scorul de 2—1 (0—0) prin 
punctele marcate de Oskarsson 
(min. 68) și Eklund (min. 72). 
Pentru gazde a înscris Mateianu 
(min. 86).
CUPLAJ INTERNAȚIONAL 

DE BASCHET

în sala Floreasca din Capitală 
se va desfășura astăzi după- 
amiază un atractiv cuplaj inter
național de baschet. La ora 
18,30, formația feminină Politeh
nica București va debuta în 
noua ediție a „Cupei campioni
lor europeni", întâlnind valoroa
sa echipă iugoslavă Radnicki 
Belgrad. Partida va fi condusă 
de cuplul de arbitri G. Szocs 
(Ungaria) și R. Balaun (Austria).

în continuare, tot în cadrul
„C.C.E.", se va disputa returul 
meciului dintre echipele mascu

line Dinamo București și E.K.E. 
Viena. După cum se știe, în pri
mul joc, desfășurat la Viena, 
baschetbaliștii austrieci au ter
minat învingători cu scorul de 
88—75. Meciul va fi arbitrat de 
V. Kasatikov (U.R.S.S.) și Al. 
Protici (Iugoslavia).

CAMPIONATELE 
BALCANICE DE SCRIMA
începînd de astăzi și pînă du

minică 24 noiembrie, sala Dina
mo din Capitală va găzdui pri
ma ediție a Campionatelor bal
canice de scrimă. La ediția inau
gurală participă sportivi din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România.

Astăzi și vineri se vor desfă
șura întrecerile individuale^ la 
cele trei arme, urmînd ca sîm
bătă șl duminică să se dispute 
întrecerile pe echipe.

La această competiție, Româ
nia va fi reprezentată de urmă
torii sportivi : floretă (feminin) : 
Ecaterina Ienciiuc, Olga Orban- 
Szabo, Ileana Drîmbă, Suzana 
Ardeleanu ; floretă (masculin) ;

Ionel Drîmbă, Tănase Mureșanu, 
Mihai Țiu, Ștefan Haukler ; sa
bie : Octavian Vintilă, Dan Iri- 
miciuc. Alexandru Nilcă, Hariton 
Bădescu ; spadă : Anton Pongraț, 
Iosif Sepeșiu, Dumitru Popescu 
și Nicolae Istrate.

© Aseară la sala Floreasca a 
avut loc o reuniune pugilistică 
cu scopul verificării unor bo
xeri selecționați în lotul repu
blican pentru campionatele eu
ropene de la București (31 mai— 
8 iunie). Iată principalele re
zultate înregistrate : A. Ursu- 
lescu b. ab. M. Lumezeanu; 
C. Gruiescu b.p. V. Rădulescu ; 
P. Nedelcea b.p. G. Pometcu ; 
I. Gyorfi b.p. Gh. Călin.

• Ieri s-au desfășurat mai 
multe meciuri contând pentru 
competiția de fotbal „Cupa ora
șelor târguri". Iată rezultatele 
tehnice înregistrate : Panati- 
naikos Atena-Atletico Bilbao 
0—0 ; Sv. Hamburg—Slavia 
Praga 4—1 (3—1) ; F. C. Bo
logna—O. F. K. Belgrad 1—1.

(Agerpres)

O metaforă, desi
gur, acest titlu, in
spirat nu atât de 
apelativul echipei 
căreia i se face is
toricul, ci mai de
grabă de popu
laritatea de șlagăr 
a Rapidului. „Po
vestea" — concepu
tă ca o suită de a- 
mintiri smulse lui 
Ion T. Ion, simbo
lul întregii suflări 
a tifosilor giuleș- 
teni — se clădește 
pe un fundament 
absolut real și, în 
pofida aparatului 
documentar strin
gent ce încarcă pa
gina cu scopul ne
mărturisit de a in
forma — tonul nu 
are un caracter 
doct. Recunoaștem, 
însă pe loan Chiri- 
lă, virtuos cronicar 
Îi nu numai atît, în 
postaza suporteru

lui lucid, limitat 
în patimi ; fiindcă 
nu scapă nici un a- 
mănunt, subiectivi
tatea sa se neutra
lizează, dominînd 
spiritul comprehen
siv și ponderea 
verdictelor. Pentru 
simpatizantul oca
zional al Rapidule- 
țului, Imaginea a- 
cestuia, conturată 
în filele cărții, 
pare a respecta cu

fidelitate autenti
cul stărilor de fapt. 

Ce a reprezentat 
„team“-ul ceferist 
în uvertura inter
belică a fotbalului 
autohton, dar mai 
ales ce înseamnă, 
încă, Realul în 
viata jocului cu ba
lonul rotund din 
România ? —- iată
întrebarea firească 
pusă în subtext de

O istorie 

pasionantă 
a clubului 

Rapid 

povestită de 
IOAN CHIRILĂ 

„microbist" și re
perată într-un răs
puns plastic : „...un 
greiere care cîntă 
mereu iluzia că 
fotbalul nostru ar 
putea fi mai bun 
decît este".

Pe ecranul pano
ramic al memoria
lului defilează o 
mulțime de nume 
consacrate sau ui
tate de timp : în- 
trucît Rapidul a a-

dus, în cutia cu re
zonanță de Ia pi
cioarele Podului 
Grant și de aiurea, 
deliciul spectacolu
lui cu echivalențe 
artistice, peste toa
te — oameni, locuii 
și întâmplări — plu
tește — semn al cer
titudinii — chipul 
de idol al lui Du- 
mitriu II, „sarea” 
echipei, fără de 
care aceasta „ar fi 
un tablou impre
sionist reprodus în 
alb-negru".

De ce sînt posi
bile jocuri de fac
tura recentei parti
de cu unsprezecele 
campion mondial ? 
Pentru că — ar fi 
opinat sentențios 
„micul năsos" — „e 
mai ușor cu cei 
care știu fotbal", 
Numai forțe obscu
re au făcut ca des
pre frații Dumitriu 
— infinit mai ta- 
lentați decît all 
trio intrat în gra
țiile peluzelor — să 
nu se poată vorbi 
laolaltă. Este o dra
mă pe care, cu si
guranță, numai cine 
a alergat umăr la 
umăr cu vreunul 
dintre ei o va în
țelege.
ION BIBICIOIU

' (Urmare din pag. I) 

rea normală, eficientă a cursuri
lor de perfecționare a pregătirii 
profesionale.

...în biroul tovarășului Sandu 
Verier, șeful grupei de învăță
mînt de la uzina de mașini elec
trice. De la bun început dumnea
lui ține să precizeze că „în tot 
timpul desfășurării cursurilor a 
existat din partea conducerii uzi
nei o preocupare asiduă, pe linia 
atingerii scopului propus, că 
s-au găsit acele forme de des
fășurare a lecțiilor îneît cursan- 
ții vin singuri să audieze expu
nerile lectorilor". Cînd am con
sultat cataloagele întocmite de 
serviciul personal, totul s-a năruit; 
ceea ce ni se părea interesant în 
pledoaria tovarășului Vexler s-a 
dovedit a fi o falsă realitate. Iată 
doar cîteva argumente care în
tregesc afirmațiile de mai sus. 
$i aici cursurile trebuiau să în
ceapă toamna, în noiembrie anul 
trecut, dar primele „note" le ză
rim în martie a.c., adică după mai 
bine de 5 luni. De ce ? Pentru 
că, din noiembrie s-au amînat, 
apoi s-a ivit problema mobi
lizării tinerilor, a timpului 
pentru întocmirea tabelelor, în 
sfîrșit, s-a făcut o programare 
și... iată-ne în penultima lună a 
închiderii cursurilor ocupîndu-ne 
tot de deschiderea acestora. Gră
bit să plece în concediu, ing. N. 
^.postoL întocmește un referat și-l

înaintează conducerii uzinei: 
„cursul și-a atins scopul, cursan- 
ții însușindu-și o serie de cunoș
tințe specifice muncii lor, iar frec
vența a fost mulțumitoare...

Ne deplasăm la cea de a treia 
unitate aflată în sfera investiga
țiilor noastre — Uzina Vulcan.

în zadar încearcă tovarășul in
giner loan Oacheș, șeful serviciu
lui de învățămînt, să caute vreo 
situație din care să rezulte care 
a fost frecvența cursurilor de ri
dicare a calificării. Degeaba cau
tă și tehnicianul Petre Mihăescu. 
Amîndoi se scuză că „din vina 
lectorilor care n-au mai înapoiat 
cataloagele, acestea s-au pierdut". 
Deci, nici o evidență care să a- 
teste o activitate cît de cît. Ni 
se prezintă, totuși, două caiete 
improvizate în care este consem
nată situația la mecanici monta- 
tori și ambutizări. Ce rezultă ? 
Că durata cursurilor a fost redu
să, artificial, Ia iumătate, iar în 
cele trei luni de zile, din 70 
de cursanți, lipseau, în medie, 
40—50 la sută. Alte locuri, ace
lași obicei...

FORMA
LISMUL 
TEMATICII

La serviciul învățămînt de la 
U.M.E.B. ni se pune la îndemînă

o programă — „tematică* — 
cum i se spune aici. Pe o foaie 
de hîrtie velină sînt înscrise opt 
probleme. Iată două dintre aces
tea : Lecțiile I—ÎI (a cîte 1 oră 
fiecare) — aparate de măsuri și 
control, cunoașterea lor. Mal ră- 
min, deci, 6 lecții, adică 6 ore 
în 6 luni de zile. Dacă ținem cont 
de faptul că prima cuprinde ches

(strunguri, freze, raboteze etc.), 
iar în alte două-trei s-au predat 
metodele de trasai (pentru lucră
torii de categoriile III—VII de 
la sculărie), lucruri pe care le 
știe și ucenicul din anul I al 
școlii profesionale.

La Uzina Vulcan, tovarășul Ro
meo Vîrgolici, inginer șef de con
cepție arăta că „una din cauzele

cerințe. Să ne aruncăm însă pri
virea asupra hîrtiilor îndosariate, 
aflate în fața noastră și să în
cercăm să deslușim în ce constă 
„diferențierea" de care amintea 
tovarășul inginer șef. Realitatea 
ne uimește, pur și simplu. Iată 
ce cuprind cîteva „lecții“ predate 
lăcătușilor de construcții metali
ce, construcții și întreținerea clă

și a V-a ale școlii generale ? Ne 
mai putem mira atunci de ce 
frecvența cursanților (și a cursu
rilor) nu depășește 30—40 la su
tă ? Pentru că avînd astfel de te
matici, în măsură să stîmeaseă in
teresul doar elevilor școlii gene
rale, evident, nu se poate face 
nimic. Și referatele consemnează 
invariabil: „cursurile și-au atins

„PREOCUPĂRI" in conflict cu

EXIGENȚELE PRODUCȚIEI MODERNE
tiuni adresate cu precădere mai
ștrilor, inginerilor, conducerii în
treprinderii, nu lucrătorilor de ca
tegoriile III—IV, înseamnă că 
mai rămîn 5 ședințe. Ceea ce este 
departe de a întruni exigențele, 
pretențiile impuse de o producție 
modernă cum este cea a Uzinei 
de mașini electrice din București. 
Același lucru îl întîlnim și la 
Semănătoarea unde, în două 
lecții, s-au descrii mașmile-unelte

pentru care oamenii nu frecven
tează, cursurile de ridicare a ca
lificării o constituie, indiscutabil, 
nedifirențierea tematicii pe fie
care categorie de lucrători, în 
funcție de pregătirea lor". Ceea 
ce este întrutotul adevărat. Dar, 
tot dumnealui afirmă că „a par
ticipa efectiv la întocmirea tema
ticii cursurilor în cadrul uzinei", 
ceea ce constituia un prilej ni
merit de a ține seama de aceste

dirilor (categoriile III—VI, la un 
loc) : aparate de măsură și con
trol, noțiuni de geometrie plană, 
noțiuni și elemente de aritmetică 
(adunarea, scăderea, înmulțirea 
și împărțirea); calculul fracțiilor 
zecimale; triunghiul, dreptun
ghiul și... recapitularea celor în
vățate. Ne întrebăm dacă lucră
torii de categoria a VII-a or fi 
auzit, aici, pentru prima dată de 
fracții zecimale, ori de adunări 
și împărțiri, sau în clasele a IV-a

scopul, lecțiile au fost frumoase 
și atractive"...

★
Problema ridicării calificării 

lucrătorilor așa cum rezultă din 
ancheta întreprinsă în cele trei 
uzine bucureștene — rămîne unul 
din punctele vulnerabile, critica
bile, ale activității diurne a con
ducerilor tehnico-administrative. 
In nici una dintre unități, necesi-

tatea perfecționării cunoștințe
lor profesionale ale muncitori
lor (o situație statistică pe 
care am întocmit-o relevă că 
cea mai mare pondere, în 
totalul muncitorilor, este ocu
pată de lucrătorii de cate
goriile tarifare de încadrare 3—5) 
nu este tratată în modul cel mai 
serios. „Folosirea cu maximum de 
randament a noilor instalații și 
mașini cu care sînt dotate între
prinderile — se arăta la Confe
rința. Națională a P.C.R. — a 
noilor surse de energie impun un 
înalt nivel de pregătire a forței 
de muncă în industrie, o temei
nică pregătire de specialitate a 
tuturor cadrelor care lucrează în 
economie. Schimbarea conținutu
lui calitativ al muncii, ca urmare 
a mecanizării, automatizării și 
chimizării producției, solicită tu
turor lucrătorilor ample cunoștin
țe din cele mai diferite domenii 
ale științei". Frecvența scăzută, 
lecțiile neatractive, interesul slab 
pe care-l manifestă cursanții re
zidă, în primul rînd în concepția 
defectuoasă, în numeroasele (și 
persistentele) deficiențe existente 
în organizarea cursurilor, a ela
borării tematicii necesare etc. 
Cum este posibil să se înființeze 
cursuri fără ca lucrătorii nici să 
n-audă de existența lor (cazul 
U.M.E.B.), cum să se asigure lec
ții atractive cînd tematica este 
întocmită de oricine, la întâmpla
re, nefiind controlată și avizată 
de nimeni ? Este, oare, în firea 
lucrurilor ca în aceeași grupă de 
cursanți să fie adunați lucrători

dispersați pe întinderea a 4—. 
categorii de încadrare ? De aceec 
o revizuire a tuturor tematicilor 
în sensul adaptării lor la nivelu 

• de înțelegere a fiecărui cursant 
diversificată pe categorii distincte 
fără a se „îngloba", în aceeaș 
clasă, toate categoriile de încă 
drare tarifară, se impune ca w 
fapt deosebit de important. Ia 
programa analitică să se întoc 
mească unitar, pe ramuri de ac 
tivitate productivă și pe meserii 

Considerăm, de asemenea, ci 
în actuala legislație conduqerilf 
unităților economice nu sînt îi 
suficientă măsură trase la răspun 
dere pentru lipsa de preocupare 
față de una dintre cele mai im 
portante laturi ale procesului di 
muncă — nivelul de pregătiri 
profesională a lucrătorilor. Ma 
mult, se profilează ca necesari 
legiferarea promovării muncitori 
lor, în sensul stabilirii ca obliga 
torie absolvirea cursurilor de ri 
dicare a calificării cuprinzîrid cu 
noștințele teoretice și practice p( 
care le reclamă categoria de în
cadrare tarifară, imediat superi
oară.

Este de-a dreptul curios că pro 
blema ridicării calificării nu fact 
obiectul preocupărilor nici unu 
serviciu ori direcție generală dir 
M.I.C.M., organul tutelor al celoi 
trei unități. Ne întrebării, cum dt 
este posibil așa ceva de vreme 
ce întreaga activitate productivă 
a întreprinderilor subordonate 
ministerului este coordonată și în
drumată de acesta ? Un răspuns 
pe care îl solicităm.



ALERTĂ LA BURSĂ
Febra speculativa a cuprins principalele instituții financiare 

occidentale. Știrii© laconice anunță la scurte intervale noi achi
ziții de aur, scăderea cursului dolarului si lirei sterline. Starea 
de nervozitate se extinde cuprinzînd alte centre ale finanțe
lor; după Londra și New York, Frankfurt pe Main și Paris, 
Roma și Milano....

După cum relevă observatorii, 
actuala fază a crizei monetare 
occidentale a început odată cu 
lansarea zvonului — apreciat 
de unii ca fiind doar o specu
lație — privind iminenta reeva
luare a mărcii vest-germane. 
Acest zvon a dat peste cap echi
librul, și așa destul de fragil, 
al raporturilor monetare inter- 
occidentale accentuînd starea 
de febră speculativă, manifes
tată cu o intensitate necunoscu
ta de cîțiva ani.

Sperînd într-o reevaluare a 
mărcii vest-germane, o serie de 
oameni de afaceri au trecut Ia 
efectuarea unor investiții de 
mari proporții în R.F. a Germa
niei. în cazul în care reevalua
rea ar fi avut loc, aceasta ar fi 
dus implicit la modificarea 
cursului oficial al mărcii în ra
port cu dolarul, lira sterlină și 
aurul, ceea ce ar fi favorizat pe 
deținătorii de mărci.

Criza a luat proporții mai 
mult decît îngrijorătoare la 
Paris, unde alături de pierderea 
de aur (numai în cursul unei 
săptămîni s-a atins cifra de 500 
milioane dolari) operațiunile 
speculative, în ciuda unor mă
suri adoptate de guvernul fran
cez, tind să ducă la instaurarea 
neîncrederii în franc.

In sfîrșiț, cele două monete 
forte alcătuind alături de aur 
cheia de boltă a actualului sis
tem monetar occidental, — do
larul și lira sterlină — au atins 
valori minime ale cursului lor, 
înregistrînd scăderi nemaiîntâl
nite din luna martie a anului 
curent. Reuniți la Rasei, în șe
dințe maraton, strict secrete, 
(sub deviza „nici-un amănunt 
ziariștilor") guvernatorii bănci
lor centrale vest-europene, din 
Statele Unite și Japonia, au în
cercat să găsească o soluție pen- 
tru ieșirea din actuala situație* 
I*a încheierea lucrărilor nu a 
fost dat publicității nici un co
municat, mai mult chiar, noii 
conducători de bănci, pentru a 
nu da ochii cu reporterii, au pă
răsit clădirea din Basel, în care 
s-a ținut reuniunea, pe scara de 
serviciu...

In așteptarea unor măsuri

presupuse că ar fi fost adoptate 
la întâlnirea de la Basel, se fac 
tot felul de supoziții, unele 
cabinete analizează situația, al
tele stau în expectativă.

La Paris, premierul Couve de 
Murville în cadrul unei expu
neri televizate, analizînd situa
ția francului a declarat că de 
fapt este vorba de „o criza a 
unui sistem monetar neîndea- 
juns de perfecționat și a cărui 
modificare Franța a cerut-o de 
mult". Pentru a încuraja încre
derea în franc, Couve de Mur
ville a anunțat ca guvernul său 
va iniția o reformă profundă a 
pieței monetare și a condițiiloi 
de credit. La Bonn s-a anunțat 
oficial că R.F. a Germaniei, în 
ciuda zvonurilor persistente, nu 
va proceda Ia o reevaluare 
mărcii. FRANCE-----“
uga că vor fi prezentate o serie 
de legi menite a înlesni impor
turile și a frina exporturile, ur
mărind echilibrarea balanței de 
plăți excendentare. Unii specia
liști apreciază acest gest ca o 
reevaluare mascată. Pentru a 
pune capăt, cel puțin provizoria 
actualelor speculații cu marca 
vest-germană, însoțite de ope
rațiuni evaluate la aproape 1500 
milioane dolari, autoritățile vest- 
germane au hotărit ca miercuri 
băncile și bursele să fie închise 
în întreaga țară. In cfîrșit, la 
Londra, la reședința premieru
lui Harold Wilson de pe Do
wning. Street în cadrul unei re
uniuni restrînse a cabinetului 
0,1«aYu* l°c discuții referitoare 
la întâlnirea de la Basel, precum 
și la probleme privind situația 
lirei sterline. Din Washington, 
ministrul de finanțe al S.UA. 
a plecat la Bonn pentru a con
feri cu reprezentanții vest-ger- 
mani despre actuala criză.

Masurile adoptate, urmărind 
găsirea unei soluții, printr-o in
tervenție energică, nu dau decît 
vagi speranțe. Jumătățile de mă
sură nu fac decît să prelungeas
că maladia cronică a sistemului 
monetar interoccidental.

a
PRESSE adă-

IOAN TIMOFTE

Mișcarea grevistă din Italia
ROMA 20 (Agerpres). — Greva 

celor peste un milion de salariați 
ai serviciilor publice din Italia, 
care a paralizat marți pînă la 
miezul nopții traficul feroviar, 
comunicațiile poștale, instituțiile 
etc., va fi urmată — după cum 
relatează agențiile de presă occi
dentale — de o serie de alte 
acțiuni greviste în diferite ramuri 
de producție. Organizarea greve
lor în diferite sectoare se înca
drează în lupta desfășurată de 
oamenii muncii pentru obținerea 
revendicărilor lor cu caracter eco
nomic. Se așteaptă ca salariații 
telefoanelor să înceteze lucrul la 
miezul nopții de miercuri »spre joi, 
lucrătorii rafinăriilor de zahăr sa 
înceapă acțiunea grevistă în 
cursul zilei de vineri, salariații 
bursei din Milano să blocheze ac
tivitatea tot în cursul zilei de vi
neri etc.

în condițiile grevei generale 
de 24 de ore, demisia guvernului 
n fost interpretată ca o mărturie 
a dificultăților de a face față si
tuației.

Demisia guvernului democrat- 
creștin, prezidat de Giovani Leo
ne, prevestește o criză guverna
mentală îndelungată, deoarece

conducerea partidului guverna
mental intenționează să refacă 
coaliția de centru-stînga, astfel 
îneît să aibă asigurată o majori- 

* tate parlamentară figură. In de
clarația de explicare a motivelor 
demisiei, G. Leone a precizat că 
a condus timp de cinci luni „un 
guvern de tranziție", iar acum 
„este nevoie de un guvern cu un 
program acceptat și sprijinit ferm 
și hotărit de o majoritate".

Noi demonstrații studen
țești «-au desfășurat mier
curi în Italia, în atmosfera 
de încordare provocată de 
criza guvernamentală. La 
Universitatea din Torino, 
studenții au încercat să o- 
cupe școala de arhitectură. 
La intervenția poliției au a- 
vut loc ciocniri în cursul 
cărora au fost rănite mai 
multe persoane, iar 11 stu- 
denți au fost arestați. Stu
denții cer o reformă a în
vățământului universitar, pe 
care trebuia să o înfăptu
iască fostul guvern.

ITALIA : Aspect de la de
monstrația care a însoții 
greva generală , desfășurată 

zilele trecute la Roma

După lovitura

de stat din Mali

la Bamako
BAMAKO 20 (Ager

pres). — După lovitura 
de stat din Mali, în ur
ma căreia regimul pre
ședintelui Modibo Keita 
a fost răsturnat, calmul 
domnește atît în capitala 
țării, Bamako, cit 
restul țării, anunță 
țiile de presă.

și în 
agen-

maiPe «trăzile din Bamako 
staționează unități ale armatei 
dar instituțiile și magazinele s-au 
redeschis, viața revenind la nor
mal. S-a anunțat că președintele 
Modibo Keita ar fi fost arestat 
marți dimineața în momentul so
sirii sale în capitală dintr-o călă
torie în țară. De asemenea, toți 
membrii guvernului sau ai Comi
tetului apărării revoluției au fost 
arestați sau li s-a impus domici
liu forțat. Totodată, au fost ares
tați ofițerii care s-au opus noii 
mișcări militare care a efectuat 
lovitura de stat.

Intr-un comunicat a fost anun
țată lista „Comitetului militar al 
eliberării naționale- format din 
14 membri. Comitetul este con
dus de locotenentul Moussa Tra
ore. Autoritățile militare au a- 
nunțat că va organiza alegeri, vor 
proceda la schimbarea aparatului 
politic și administrativ și men
ține relațiile cu „țările prietene".

După primele aprecieri ale ob
servatorilor politici, una din cau
zele loviturii de stat o constituie 
situația precară a economiei țârii.

• PREȘEDINTELE Guineii, 
Seku Ture, care este în același 
timp președinte în exercițiu al 
organizației Statelor riverane 
fluviului Senegal, a decis să 
convoace de urgență la Conakry 
o conferință la nivel înalt a ță
rilor membre în legătură cu si
tuația din Mali — anunță agen
ția France Presse. Alături de 
Senegal, Mauritania și Guineea 
au fost invitate și noile autori
tăți de la Bamako.

Varșovia
9

Teatrului
de Comedie

Succesul

la 46 %!
din București

in
cu restabilirea drepturilor legitime

ale R. P. Chineze în 0. IU. II

Sala Teatrului dramatic din 
Varșovia a găzduit în seara 
zilei de 19 noiembrie primul 
spectacol cu piesa „Opinia 
publică" de Aurel Baranga, 
prezentată de Teatrul de Co
medie din București, în cadrul 
turneului pe care îl întreprin
de în Polonia. Au fost pre- 
zenți L. Motyka, ministrul 
culturii și artelor, personalități 
ale vieții culturale și artistice 
din Varșovia, actori și regi
zori ai teatrelor din capitală 
critici teatrali, un numeros 
public. A fost de față T. Pe 
trescu, ambasadorul României 
la Varșovia. La spectacol a 
luat parte și autorul piesei 
Aurel Baranga.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes, actorii 
fiind aplaudați la scenă des
chisă. In final, minute în șir, 
artiștii au fost rechemați la 
rampă. Actorilor bucureșteni 
le-au fost oferite flori.

In Adunarea Generală a OJ4.U. s-au încheiat marți noap
tea dezbaterile în legătură cu problema restabilirii dreptu
rilor legitime ale Republicii Populare Chineze în Organiza
ția Națiunilor Unite, in cadrul cărora au luat cuvîntul re
prezentanții a 58 de state.

Dezbaterile au constituit o re
flectare a celor două tendințe 
care se manifestă în prezent in 
Organizația Națiunilor Unite în 
legătură cu problema restabilirii 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze : pe de o parte intensifica
rea cerințelor de revenire la le
galitate și respectarea principiu
lui universalității, iar pe de alta, 
menținerea opoziției S.UA. și a 
aliaților lor față de soluționarea 
pozitivă a acestei probleme.

Luînd cuvîntul în ședința de 
marți seara pentru a explica vo
tul delegației române, ambasado
rul Gheorghe Diaoonescu, repre
zentantul permanent al României 
la OA.U„ a subliniat că ^inte
resele majore ale Organizației 
Națiunilor Unite cer să se pună 
capăt injustiției și discriminării ia 
adresa marelui popor chinez. 

'Este imperios necesar ca locul 
care revine Chinei in această cr- 
gamzațăe și in toate crzxrrsmeie 
ei sâ Be restituit firi farfîrnere 
reprezentări țdor îeștzm ai acestui 
stat, guvernului Republicii Popu
lare Chineze'.

In legătură cu proiectul de re- 
zohxțâe care prevede crearea ți
nui comitet pentru explorarea 
și studierea problemei reprezen
tării Chinei, ambasadorul Gheor
ghe Diaconescu a arătat că in
diferent de adevăratele intenții 
ale autorilor acestei propuneri, 
un asemenea comitet du ar face 
decît sâ adauge o nouă nedrep
tate la cele comise deja față da 
Republica Populară Chineză în 
ce privește recunoașterea dreptu
rilor sale lețtune in O-N.U. Tot
odată, prin aceasta s-ar deschide 
calea spre noi tergiversări a solu
ționării pozitive a acestei proble
me*. Vorbitorul a adăugat că du
pă părerea delegației române, 
„un asemenea comitet nu ar avea 
un obiect de studiu. Realitățile 
evidente atestă câ de 19 ani vo
ința poporului și statului chinez 
este exprimată în relațrile inter
naționale de guvernul Republice 
Populare Chineze".

Au mai luat cuvîntul în cadrai 
explicațiilor de vot reprezentanții 
Cambodgiei, Mani Britanii, Alba
niei. Chanei. Belgiei. S.UA, Ja
poniei și ai altor țâri.

Apoi au fost puse Ia vot pro
iectele de rezoluție prezen
tate spre aprobare Adunării Ge
nerale. Proiectul de rezoluție pro-

cedural, inițiat de S.UA. și alte 
câteva state, prin care se pretinde 
o majoritate de două treimi pen
tru soluționarea problemei repre
zentării R. P. Chineze a fost a- 
doptat cu 73 de voturi pentru, 
47 împotriva (printre care și Ro
mânia) și 5 abțineri.

Proiectul de rezoluție prin care 
se cere restabilirea drepturilor le- 
gitime ale R. P. Chineze în Or
ganizația Națiunilor Unite a în
trunit 44 de voturi pentru (printre 
care ri România), 58 împotriva 
și 23 abțineri. Astfel, proiectul de 
rezoluție nu a fost adoptat

„CIOCÎRLIA" ÎN S.U.A.
ANSAMBLUL „Ciocîrlia" a- 

flat în turneu în Statele Unite, 
a prezentat un ciclu de specta
cole la Los Angeles, unde s-a 
bucurat de succes. Aprecierile 

publicului și ale presei atestă 
valoarea deosebită a dansatori
lor și interpreților muzicali. 
Spectatorii, care i-au aplaudat 
Ia scenă deschisă pe interpret!, 
au avut posibilitatea ca prin 
bogatul șt variatul program pre
zentat de ansamblu să cunoască 
îndeaproape frumusețile artei 
populare românești și implicit 
să se familiarizeze cu virtuțile 
creatoare ale poporului român.

Solidaritate cu
victimele represiunilor

antidemocratice!
BUDAPESTA 20 i Agerpres). — 

Participanta Ia ședința Comisiei 
pregătitoare a Consfătuirii inter
naționale a partidelor comuniste 
și muncitorești care are loc la 
Budapesta aa adoptat la 20 no
iembrie următoarea declarație: 
„Noi, reprezentanți ai 67 de par
tide comuniste «i muncitorești, 
întruniți la Budapesta, condam
năm cu mînie ri indignare ex
terminarea singeroasă pe care o 
înfăptuiește reacțiunea indonezi
ana împotriva comuniștilor și al
tor democrați — luptători cura
joși împotriva imperialismului, 
luptători pentru libertatea și in- 
dependența patriei lor.

Aceasta îngrozitosre și sin ge
roasă teroare durează de trei 
ani. Zeci de mii de oameni au 
fost uciși și torturați, sute de mii 
suferă și mor m închisori și în 
lagăre de concentrare. Tovară
șul Aidit, președmtele Comitetu
lui Centra! al Partidului Comu
nist din Indonezia, și alți frun
tași ai Partidului Comunist din 
Indonezia au fost uciși fără an
chetă și fără hotărîrea vreunui 
tribunal. Forțele reacționare 
și-au mințit recent miinile, co- 
mițînd un nou act de miri mg — 
executarea tovarășilor Niono și 
Sudisman.

Conducătorii Indoneziei, în 
pofida protestelor opiniei publice 
internaționale, intensifică valul 
de teroare, continuă linia de ex
terminare fizică a comuniștilor 
și a altor persoane cu concep
ții democratice din țara lor.

Noi înfierăm din nou aceste 
fărădelegi! Să fie oprite vărsă
rile de sînge ! Nu mai pot fi ad
mise alte jertfe.

Ne exprimăm solidaritatea ne
clintită cu comuniștii și cu alți 
democrați din Indonezia. Expri- 
mînd voința popoarelor din ță
rile noastre, noi cerem să se pună 
capăt terorii și să fie eliberați 
detinuții politici I

Crimele reacționarilor indone
zieni nu vor rămîne nepedepsite. 
Ei nu vor reuși să subjuge popo
rul indonezian iubitor de liber
tate, să înfrîngă voința lui de a 
lupta împotriva imperialismului !

Să răsune mai puternic în în
treaga lume protestul împotriva 
fărădelegilor comise de reacțio
nari.

Participanții la ședința Comi
siei au adoptat, de asemenea, un 
apel prin care cer anularea sen
tinței de condamnare la ^moarte, 
pronunțată de tribunalul 
din Atena împotriva lui 
Panagulis.

militar 
Alekos

S-a schimbat tineretul american în ultimii ani ? Iată între
barea care revine mereu în coloanele ziarelor și revistelor din 
S.U.A. preocupate să caute o explicație fenomenului activi
zării politice a marii majorități a tinferilor din această țară. 
De la apatia manifestată piuă înaintea ultimului deceniu față 
de principalele probleme politice, economice, sociale ale Sta
telor Unite, tinerii, și în special studenții, joacă acum un rol 
tot mai imporiant în cursul acțiunilor și demonstrațiilor de 
mase îndreptate nu numai împotriva amestecului american 
în treburile interne ale poporului vietnamez, ci și a discri
minării rasiale, sărăciei și șomajului, a actualului sistem — 
socotit anacronic al învățămîntului superior.

Despre dezvoltarea, fără precedent, a mișcării studențești 
din S.U.A. vorbesc în mod concludent cifrele publicate re
cent in urma unei anchete întreprinse de Universitatea 
Princeton. Din anul 1965 și pînă în 1968 numărul studenților 
americani care participă la „mișcarea de stînga“ a crescut 
de la 2 la 46 la sută ! Numai în cursul anului trecut studenți 
de la 188 de universități și colegii din S.U.A. au participat 
la acțiuni și demonstrații de protest împotriva principalei so
cietăți producătoare de napalm, folosit în Vietnam, „Dow 
Chemical". La aceasta se adaugă miile de acțiuni în favoarea 
încetării războiului din Vietnam, abolirii discriminării rasiale 
în institutele de învățămint, a îmbunătățirii actualului sis
tem de învățămint.

Evident, în prezent preocuparea principală a tineretului 
din S.U.A. o constituie războiul nejust din Vietnam, dus 
la mii de mile de țară pentru interese cu totul străine po
porului american. Poate ca în nici o altă problemă formele 
de protest nu au îmbrăcat aspecte atît de variate. La New 
York, studentul seminarist Vincent McGuy așteaptă să fie 
judecat pentru refuzul de a primi ordinul de încorporare în 
forțele armate. El a ars, în public, jumătate din ordinul dt» 
încorporare chiar în fața centrului de recrutare, iar cealaltă 
jumătate a expediat-o prin poștă președintelui Johnson. Pro
cesul Iui McGuy va începe la 3 ianuarie. El este amenințat 
să fie condamnat la 5 ani închisoare și la o amendă de 10 000 
dolari.

Jack Robinson, soldat în infanteria marină, care aparține 
bazei militare Camp Pandleton (California) continuă de trei 
săptămîni greva foamei, in semn de protest împotriva răz
boiului din Vietnam. încă în luna iulie, Robinson și alți opt 
militari de la aceeași bază au declarat că nu doresc să 
servească în forțele armate ale unei țări care întreprinde 
o agresiune împotriva poporului vietnamez și au cerut să fie 
eliberați din armată. Ei a fost trimis în fața unui triburjl 
militar sub acuzația de a fi părăsit baza fără permisiei^ 
condamnat la 6 luni muncă silnică. Dar mai tîrziu hotărrf^. 
tribunalului a fost schimbată. După ce a efectuat aproape 
patru luni din condamnare, Robinson a fost adus din nou la 
baza militară californiană și supus unei instrucții speciale 
pentru a fi trimis în Vietnam. în semn de protest, tînărul 
militar a declarat greva foamei. La 27 octombrie, în ziua de 
naștere a lui Robinson, manifestîndu-și solidaritatea cu el, au 
declarat greva foamei alți 15 militari de la aceeași bază.

Un mare ecou a avut iii S.U.A. demonstrația împotriva ac
tivității societății „Dow Chemical" care a avut loc la Uni
versitatea din statul Colorado. Studenții au ocupat o clădire 
cu trei etaje din incinta orășelului universitar și s-au bari
cadat în ea. La fața locului au fost aduse importante forțe po
lițienești care, după ciocniri ce au durat cîteva ore, au înde
părtat baricadele și au scos cu forța pe studenții din clădire, 
15 dintre ei fiind arestați.

Acestea sînt numai cîteva din numeroasele exemple oferite 
de tinerii americani în aceste zile, în lupta pe care o duc 
pentru încetarea definitivă a războiului vietnamez. Ele do
vedesc că mentalitatea tinerilor din această țară s-a schimbat 
cu adevărat în ultimul deceniu.

I. RETEGAN

Noi tulburări la Londonderry
Marți seara în orașul Lon

donderry, capitala comitatului 
cu același nume din Irlanda de 
nord, au avut loc hoi tulbu
rări. 18 persoane au fost ră
nite în timpul ciocnirilor din
tre manifestanți pentru drep
turi civile și politice și forțele 
polițienești. Agenția Associa
ted Press apreciază că aceste 
tulburări sînt cele mai grave 
după cele de la 5 octombrie. 
Puternice unități de poliție au 
fost mobilizate pentru menți
nerea ordinei în timpul nopții.

Ciocnirile s-au produs după 
mitingul la care cei 3 000 de 
participanți au protestat îm
potriva politicii de discrimi
nare religioasă, aplicată de 
Consiliul Municipal al orașu
lui Londonderry împotriva 
comunității catolice. Comitetul 
de acțiune catolic care a or-

ganizat această adunare a ară
tat că romano-catolicii, care 
formează majoritatea în dis
trictul Londonderry, dar sînt 
în minoritate în Irlanda de 
nord, sînt supuși unor discri
minări în ce privește dreptu
rile electorale, cctaditiile de 
muncă și de locuit.

Guvernul Irlandei de nord 
a promis reforme în acest 
sens, dar i-a acuzat pe extre
miștii catolici de faptul că 
încearcă să folosească campa
nia pentru drepturi civile pen
tru a cere unirea celor șase 
comitate ale Irlandei de nord, 
care în prezent fac parte din 
regatul unit al Marii Britanii 
și al Irlandei de nord, cu Re
publica Irlanda, unde popu
lația catolică reprezintă ma
joritatea.

Extremele extre
miștilor rasiști sud- 
africani se agită : 
„cămășile cenușii* 
își caută adepji în 
Europa occidentală, 
Mișcarea respectivă 
datează dinaintea 
celui de-al doilea 
război mondial, cînd 
cultul lui Hitler le-a 
călăuzit activitatea. 
Organizația a fost

Pirow's New Order. 
Ulterior, după înfrîn- 
gerea hitlerismului, 
„cămășile cenușii* 
au fost integrate în 
partidul naționalist, 
iar mulfi membri ai 
trupelor de șoc au 
fost primiți în poli
ția sud-africană, ca 
îngeri-păzitori ai a- 
partheid-ului.

Liderul „cămășilor

CĂMĂȘILE CENUȘII

înființată în 1937 de 
Louis Weichardt, de 
meserie frizer, care 
anterior luptase în 
armata Kaizerului în 
timpul primului răz
boi mondial. El a în
ființat, bineînțeles, 
trupe de șoc, a că
ror faimă teroristă o 
întrecut pe cea a u- 
nităților Ossewab- 
randwad,» comanda
te pe atunci de. ac
tualul prim-ministru 
Vorster și pe cea a 
unităților Oswald

cenușii*, Louis Wei
chardt, care acum 
deține onorabila 
funcție de senator 
și este un membru 
influent al grupului 
parlamentar sud- 
african condus de 
ministrul adjunct al 
economiei și finan 
țelor, lan Loots, a 
plecat într-o vizită 
de „bunăvoință* pe 
meleagurile vest-eu
ropene, dar în Fran 
fa, în Italia, în Bel
gia, în Luxemburg și

chiar în R.F.G. nu a 
găsit sprijinitori pe 
măsura așteptărilor 
pentru că grupurile 
de extremă dreaptă 
din aceste țâri con
sideră legăturile cu 
„cămășile cenușii* 
sud - africane prea 
compromițătoare și 
de aceea, preferă c 
□numită discreție. Tn 
Anglia, senatorul ra
sist a izbutit să in
tre în contact cu cîți
va parlamentari le
gați de companiile 
britanice care au 
mari investiții în 
R.S.A. Dar, el a re
nunțat la popasul 
în Olanda, aeși — 
după cum remarca 
TIMES — „acolo es
te al doilea cămin 
al afrikanerilor, dar 
olandezii sînt deose
bit de sensibili față 
de afrikanerii neo
fasciști care în 1940 
au sprijinit ocupația 
hitleristă a țării lor*.

„Cămășile cenu
șii" n-au găsit deci 
nici pe departe în 
Europa occidentală 
audiența dorită.

Z. FLOREA

pe s o LI ii -t
• ARHIVA canadiană de filme 

prezintă in aceste zile la Otta
wa o retrospectivă a filmului 
românesc. In deschiderea retros
pectivei, la C3re a participat am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Washington, Corne
lia Bogdan, au rulat filmele 
„Scurta istorie- yi „S-a furat o 
bombă-.

• IN SIERRA LEONE a fost 
decretată miercuri starea de 
urgență, ca urmare a unor in
cidente violente semnalate in
tr-o serie de regiuni ale țării. 
Mai multe persoane au fost u- 
cise.

Intr-un discurs radiodifuzat, 
primul ministru Siaka Stevens 
a legat tulburările dq unele ma
nevre electorale ale' partizani
lor fostului premier Albert 
Margai. La 26 noiembrie în Si
erra Leone urmează să se des
fășoare alegeri parlamentare 
parțiale. Siaka Stevens a anun
țat aminarea alegerilor și orga
nizarea, cu participarea arma
tei și poliției, a unor largi o- 
perațiuni de restabilire a legii 
și ordinii.

• AFLAT în portul Lagos, 
cargoul „Acapulco", sub pavi
lion liberian, a atras atenția au
torităților federale, care au

descoperit o încărcătură de ar
me. dinamită și căști de metal. 
Percheziția a fost întreprinsă 
pentru a se determina dacă ar
mamentul este destinat colone
lului Ojukwu. Din actele de 
bord reiese că nava era in 
drum spre Libreville, via Duala. 
Mai multe lăzi de arme au fost 
descărcate și puse sub contro
lul armatei nigeriene.

CONSULTĂRI INTERÂRABE
• MINISTRUL AFACERILOR 

EXTERNE al R.A.U. Mahmud 
Riad, a conferit miercuri cu 
primul ministru și ministrul a- 
facerilor externe al Iordaniei, 
Bahjat al Talhouni, și Abdel 
Moneim Rifai, sosiți la Cairo în- 
tr-o vizită oficială de două zile, 
în cursul convorbirilor, transmi
te agenția France Presse citind 
postul de radio Cairo, a fost 
discutată situația din Orientul 
Apropiat prin prisma perspecti
velor actuale ale misiunii tri
misului special al secretarului 
general al O.N.U. în această 
zonă, Gunnar Jarring.

• FOSTUL „vrăjitor Impe
rial" al Ku-Klux-KIan-ului, Sa
muel Bowers, a fost arestat la

Hattiersburg (statul Mississippi) 
sub acuzația de a fi asasinat un 
militant al populației de cu
loare. Este vorba de Vernon 
Dahmer, care a Încetat din 
viață la 10 ianuarie 1966 in ar
ma unui atac întreprins asupra 
locuinței sale de un grup de 
13 rasiști albi, în rindurile că
rora figura și Bowers. Fostul 
„vrăjitor imperial** a făcut 
parte și din grupul celor șapte 
rasiști acuzați de asasinarea in 
1964 a trei militanți pentru 
drepturile civile, în apropiere 
de Philadelphia (statul Mississi
ppi).

• ADUNAREA NAȚIONALA 
FRANCEZĂ a adoptat, în pri
ma lectură, în noaptea de marți 
spre miercuri, cu 365 voturi 
pentru, 92 contra și 34 abțineri, 
bugetul național al Franței, pe 
anul 1969, care prevede la capi
tolul cheltuieli suma de 153 mi
liarde franci, cu o creștere de 
18,3 la sută față de 1968. Depu
tății au acceptat, totodată, prin 
ridicare de mîini, propunerea 
prezentată de primul ministru, 
Couve de Murville, pentru rea
lizarea înainte de 1 februarie 
1969, a unor economii bugetare 
în valoare de 2 miliarde franci 
pentru ca deficitul bugetar pe 
1969 să fie redus de la 11,5 mi-

liarde la aproximativ 9,5 miliar
de franci, cu scopul principal 
de a reduce la maximum sarci
nile pe care le suportă bugetul 
statului pentru acoperirea defi
citelor mai multor întreprinderi 
naționalizate : Societatea Națio
nală a Căilor Ferate, Regia Au
tonomă a Transporturilor pari
ziene, Electricitatea Franței etc.

DEMONSTRAȚII LA MADRID
• ÎN NO API EA de marți 

spre miercuri la Madrid s-au 
Înregistrat incidente între mani
festanți și poliție. Aceste inci
dente au avut loc cu prilejul 
comemorării creatorului Falan
gei spaniole, Primo de Rivera, 
și reflectă nemulțumirea care 
se înregistrează în diferite pă
turi sociale din Spania inclusiv 
In atitudinea unor grupuri din 
rindurile Falangei.

După incidentele asemănă
toare de la 28 octombrie, acum 
este pentru a doua oară cînd au 
loc ciocniri între membrii Fa
langei, unica organizație poli
tică autorizată în Spania, și 
poliție.

• ȘTIREA condamnării la 
moarte a lui Alekos Panagulis, 
acuzat de încercare de asasinare 
e premierului grec Gheorghios 
Papadopoulos, provoacă vii re
acții. Adresîndu-se conducăto
rilor greci, U. Thant a cerut 
„cruțarea vieții lui Panagulis". 
în acest sens s-a pronunțat An
dre Malraux, ministru de stat 
pentru problemele culturale ale 
Franței.

Sfîrșitul de an pri
lejuiește pe malurile 
Tamisei serbări ne
numărate de la ba
lurile puritane ale 
societăților de bine
facere pînă la petre
cerile care încep prin 
depunerea la garde
robă a ceea ce în 
mod curent se denu
mește, en gros, pre
judecăți. Ziarele lon
doneze își dedică 
destule coloane cro
nicilor lor mondene 
iar reporterii specia
lizați în materie au 
cu prilejul sărbători
lor o bătaie de cap 
pentru care nimeni 
nu-i invidiază.

De obicei, palatul 
Buckingham găzduia 
cu discreția cuvenită 
dar cu solemnitatea 
impusă de riguroa
sele tradiții ale curții, 
un bal pe care su
veranii îl ofereau 
personalului lor de 
serviciu. Regina des
chidea dansul împre
ună cu valetul de 
cameră iar ducele de 
Edimburg urma îm
preună cu o subre
tă. Zecile de slujbași

ai curții erau pre- 
zenți. Fiecare din ei 
avea dreptul la o in
vitație. Anul acesta, 
spre surpriza gene
rală, după cum aflăm 
din LA LIBRE BEL
GIQUE, balul a fost 
suprimat.

Cei care cunosc

constatat mai mulți 
ani la rînd că sluj
bașii Buckinghamu- 
lui prinseseră obice- 
iul de a comerciali
za invitațiile. Un bal 
la palat înseamnă, 
fără îndoială, o a- 
tracție ieșită din co
mun și invitațiile

TRADIȚIE

DISPĂRUTĂ

starea finanțelor bri
tanice s-ar putea 
gîndi imediat la eco
nomii. Lira sterlină 
este suferindă, iar 
maladia aceasta 
poate fi tratată, de
ocamdată, prin am
putări bugetare. Dar 
nu economia este ca
uza principală. Ad
ministratorii curții au

erau bine cotate. 
Ceea ce la origine 
fusese un gest de a- 
tenție față de per
sonalul palatului se 
transformase într-un 
spectacol.

Așa a dispărut o 
tradiție...

M. R.
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