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Joi, 21 noiembrie, la Comite
tul Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovară
șul Paul Niculescu-Mizil, s-au în
tâlnit cu conducerea Uniunii 
Compozitorilor.

La întâlnire au participat mem
brii Biroului Uniunii Compozito
rilor, ai biroului organizației 
P.C.R. a compozitorilor din Bucu
rești, secretarii birourilor secțiilor 
de creație, precum și ai filialelor

și cenaclurilor din țară ale Uniu
nii Compozitorilor.

In cadrul întâlnirii au fost e- 
xaminate probleme privind adu
narea generală a compozitorilor 
care va avea loc în zilele de 
11—12 decembrie 1968.
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Tovarășul

Ion Gheorghe Maurer

...rȘi să nu ne grăbim, pen
tru început, să afirmăm, sau 
măcar să gîndim, că de o ju
mătate de an, de cind a luat 
ființă, ar fi trebuit să și-l cam 
găsească. Pentru că realiza-, 
există. După cum există si 
greutăți, obiective sau presu
pus obiective, inerente orică
rui început. Să ne amintim, 
cu această ocazie, că multe 
controverse au existat și in 
legătură cu Casa de cultură a

b București. fi 
mult de un an 
lăcaș a început 

să mente a primi elogiile 
unor cronici entuziaste. Pînă 
să se ajungă aici s-au consu
ma: insă idei, timp și energie. 

Este Ia indemina oricui să 
ajungi la concluzia că de 
exact aceiași lucru este ne- 
rote și în cazul clubului ele
vilor. fie că e vorba, de cel 
din București, care-și urmecză

cd 3
boturi o cale, fie că e 
te unul din provincie 
^azul orușuizii Brașovy 
ns oprit după ce a

vorba 
(ca în 

care 
trecut

CLUBUL ELEVILOR CADE 
.EXCLUSIV* ÎN SARCINA 

COMITETULUI MUNICIPAL 
U.T.C. ?

-GffldfnaL-’îe atit la pre- 
zenZ ât și la viitor, la cerin
țele optime ale unui club al

elevilor trebuie să constatăm 
că actuala clădire în care își 
desfășoară activitatea, fosta 
casă de cultură a sectorului 
IV,'cu care coexistă de fapt, 
prezintă unele neajunsuri. 
Este vorba de spațiul neîn
destulător, mai ales că nu este 
adecvat distribuit, precum și 
de faptul că terenul de sport, 
existent la înființarea clubului, 
a fost repartizat, intre timp, u- 
nui șantier de construcții*

(Anghel Zenovia, secretar al 
Comitetului municipal U.T.C. 
București).

„Da, practic, clubul elevilor 
din orașul nostru, care s-a 
constituit înainte de sfîrșitul 
anului școlar trecut, și-a în
cheiat activitatea o dată cu în
ceperea noului an școlar. Să-

ELISABETA NIȚESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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primit pe ambasa

dorul Republicii
I Arabe Unite

MATURIZAREA
'TINĂRULUI DIN
COMERȚ EVOLU

Eveniment științific de remar
cabilă însemnătate în lumea noa
stră universitară, tradiționalul Se
minar național științific studen
țesc ti reunește, zilele acestea, la 
dezbaterile a patru secții de spe
cialitate, pe colegi din facultățile 
întregii țâri — autorii celor mai 
bune 14C de lucrări realizate în 
ultimii doi ani în cadrai activi
tății cercurilor științifice. Astfel, 
în zilele de 23 și 24 noiembrie, 
la București se desfășoară lucră
rile secției I — „Probleme ac
tuale ale arhitecturii și construc-

ADUNĂRI DE DARE DE
SEAMĂ SI ALEGERI <

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi la amiază pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Arabe Unite, 
Moustapha Moukhtar, într-o vizi
tă protocolară de prezentare.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, a 
luat parte Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerprea)

Este numărul înscrișilor la cuvînt

EAZĂ PREA LENT
M V-ISA UN CRITERIU?

Vatra Dornei ar putea fi. în- 
tr-adevăr, socotită o excepție. 
Dar una din cele multiplicate 
în zeci, sute chiar de exempla
re în întreaga țară. Rețeaua co
mercială este un element puter
nic solicitat din acest punct de 
vețiere. Caracterul de „tranzit* 
Pe f"*- ” .....................
timl w 
rului ___ ____ ____ __________
calități suplimentare față de co
legii lui din așezări cu trafic 
mai calm. Calitățile de bun „co
merciant" se cer cît mai exact 
stăpînite, manevrate în interesul 
îndeplinirii atribuțiilor de ser
viciu.

Te aștepți să descoperi aceas
tă suprapunere de imagini, a ce
lei virtuale peste cea reală. Ești 
îndemnat să crezi astfel, și de 
faptul că 40 la sută din totalul 
tinerilor care lucrează în deser
virea populației sînt pregătiți 
prin școala profesională, alți 35 
la sută sînt calificați la locul de 
muncă, îndeplinind de mai mulți 
ani această meserie. Ce favori
zează, în aceste condiții, prezen
ta în marea masă de tineri care 
muncesc cu răspundere (din to
talul salariafilor, o treime sînt 
sub vîrsta de 30 de ani) a sem
nelor intolerante de incorectitu
dine ?

în comerț, conduita profesio
nală include, prin forța împreju
rărilor, o gamă largă de fațe
te, adeseori amănunțindu-se la 
gesturi. Intră în obligația gesti
onarului, a omului care a accep
tat să-și deservească solicitanții, 
să fie atent, amabil, corect. Este 
numai unul din subiectele de 
discuție. Corect însemnînd în 
sensul mai deplin al cuvîntului 
capacitatea de a respecta legile 
care guvernează breasla ca ata
re. Inventarele se constituie ca

■■p îl are localitatea în tot 
ijm anului pretinde lucrăto- 
lunnn comerț să întrunească

mi jloc indubitabil de exprimare 
în acest sens. Revenim astfel în 
interiorul cazurilor de la care 
am plecat. Inventarele făcute de 
la începutul anului în magazine
le din Vatra Dornei, 65 la nu
măr. au stabilit ferm realitatea : 
37 571 lei — lipsuri, 14 lei — 
plusuri la magazinele alimenta
re ; la O.C.L. Industrial. 22 700 
lei minusuri, 37 942 lei plus ; la 
T.A.P.L. 82 500 lei minus, 27 700 
plusuri. Și unul și celălalt din 
capitole purtând același califica
tiv : incorectitudine. Ambele as
pecte consemnînd atitudini care 
umbresc blazonul lucrătorului 
din comerț- Căile pe care s-au 
efectuat ele sînt dintre cele mai 
„la îndemînă1, așa cum aflăm 
dintr-un material întocmit de 
comitetul orășenesc U.T.C. Pe 
parcursul a patru luni din 1988 
Clemance Slincu a provocat pre
judicii de II 000 lei. Este la mij
loc neîndeplinirea atribuțiilor 
de serviciu, greșita. Ier execu
tare. Abuzurile în calitate de 
gestionar de magazin s-au țiaut 
de mină cu neregulile în inven
tarul pe care îl avea în supra
veghere. Elena Magherca. ges
tionară la magazinul de sticlărie, 
a fost descoperită de un 
trol inopinat cu un 
plus de șase mii lei 
prin înșelarea cumpărători
lor. Suprapreț Ia pachetele ce 
drojdie (Niță Teodora, casieră) 
lipsă de gramaj la cafea (Viori
ca Iacoban, vînzătoare la maga
zinul alimentar nr. 1) alcătuiesc 
doar fragmentar mozaicul de 
mijloace ce se dovedesc accesi
bile fraudei. Minusuri sau plu
suri în gestiune, care vorbesc 
despre inexistența, Ia acești ti
neri. care au deveni: lucrători 
în rețeaua comercială, a calită
ților cerute de meserie. Pe lis
tele celor etichetați în neregulă, 
mai mult fete (la capitolul ..mi
nus" Glafira Ungureanu, Maria 
Purice, Maria Cenușe. Maria 
Banu etc).

Să fie vorba de graba în a în
credința gestiuni unor ti
neri încă nepregătiți pentru o 
asemenea răspundere ? Discuția

SEMINAR
NAȚIONAL 

ȘTIINȚIFIC
STUDENȚESC

! țiilor*4 fgazdă : Institutul de arhi
tectură „Ion yfincuu și ale ce
lei de a U-a — .Automatică și 
tehnică de calcul “ (organizator 
— Institutul politehnic „Gheor
ghe Gheorghiu-Dei". In același 
timp, la Timișoara, cor fi comu
nicate cercetări de unor studenți 
de la institutele agronomice fi 
politehnice din Brașov, București. 
Cluj, Craiova. Iași ti Timișoara 
în cadrul secției a IlI-a — -Preo
cupări actuale in domeniul me
canizării, electrificării și chimiză
rii agricvfcurif". De asemenea, 
la 30 noiembrie ti 1 decembrie

Există o formulă devenită cer
titudine 
preciere 
adunări 
mărului 
ții. Și, 
pămîntenit, se uzează de el ca 
fiind singura unitate de măsură 
certă după care se întocmesc 
rapoartele. Am urmărit acest as
pect la câteva adunări generale 
de dări de seamă și alegeri, 
propunîndu-ne în mod expres sa 
descifrăm în ce măsura acest 
criteriu — indiscutabil foarte im
portant — justifică o apreciere 
aproape categorică. Preocupările 
multora din organizațiile la ale 
căror alegeri am participat îmi 
erau cunosc 
leful altor 
discuțiile 
particular, 
cantez în 
lize citesa aspecte structurale îj 
jurul cărora sînt polarizate dis
cuțiile, aspecte care pot fi ori- 
cind repere ce pot dirija activi
tatea unei organizații și, în a- 
cesași tâmp. în funcție de cu
noașterea lor, poate fi întocmit 
na program itâți bazat

privind criteriul de â- 
valoric al reușitei unei 

generale — acela al nu- 
participanților la discu- 
odată acest obicei îm-

jte anterior, cu pri- 
manifesătri ori din 

avute cu tinerii în
Am reușit să de- 
urma acestor ana-

tez cîtd^^uTâse' din "dezbate
rile ce au avut loc la Uzinele 
textile Timișoara, Grupul școlar 
profesional textil și tehnic de 
maiștri din același orăș și la 
O.C.L. Alimentara din Lugoj. 
Peste tot au fost pomenite, di
rect sau indirect, aspecte ale 
disciplinei înj producție, ale ca
lificării profesionale, ale activi
tății ideologice, sportive și cul
tural-educative. Acestea deci ar 
putea fi încadrate într-o schemă 
avînd un caracter de generali
tate în funcție de care se des
fășoară întreaga activitate și pe 
care o poți întâlni, cu mai mici 
sau mai mari modificări de a- 
mănunt, în mai toate organiza
țiile. Nu intenționez să teoreti
zez utilitatea sau inutilitatea 
schemei. Voi spune doar atât că 
dacă în domeniul vieții mate
riale schema obligă la respec
tarea ei întocmai, ca o primă ga
ranție a reușitei, în domeniul 
vieții spirituale, acolo unde a- 
vem de modelat caractere, sche
ma este o necesitate mai cu- 
rind orientativă și folosirea ei 
solicită o permanentă dinamică 
a mijloacelor în funcție de o șe- 
rie de factori dintre care nu tre-

buie să lipsească cei sociali, de 
mediu, de psihologie colectivă, in
dividuală etc.

Fiecare capitol din schema e- 
nunțată mai sus are un cores
pondent concret. Disciplina în 
producție de pildă este aminti
tă întotdeauna la capitolul „dis- 
cuții*4, dar niciodată la un alt 
mod decît acela al discutării a- 
baterilor în comitetul U.T.C. sau 
în adunarea generală. Rezulta
tele obținute sînt însă insufi
ciente fiindcă metoda însăși este 
limitată. înlocuirea unei atitu-

ION D. DAN CEA

coz- 
rar- 

creat

N. UDROIU
G Prima unitate industria

lă din județul Mureș, care a 
raportat îndeplinirea planu
lui anual la export este 
Complexul de industrializare

(Continuare în pag. a 111-a)

reale. No-

ION TRON* AC

termoelectrică din Deva. Aspect de pe șantier

a lemnului din Reghin.
în acest an, întreprinde

rea din Reghin, bine cunos
cută peste hotare pentru ca
litatea și varietatea produ
selor sale, a avut ca parte
neri comerciali firme din 27 
țări, printre care unele din 
Anglia, FranțavU.R.S.S., R.D. 
Germană, Danemarca. Va
loarea noilor comenzi ce vor 
fi onorate pînă la sfîrșitul 
anului se ridică la 4,8 mi
lioane lei.
• întreprinderea minieră 

Vatra Dornei și-a îndeplinit 
sarcinile planului anual cu 
43 de zile înainte de ter
men. Numai în 10 luni, co
lectivul întreprinderii a rea
lizat o economie de 2 078 000 
lei, datorită reducerii prețu
lui de cost al minereului.

** (Agerpres)

Am considerat ci nu impietăm publielnd această scrisoare pe 
care am primit-o zilele trecute de la o veche euneștiniâ. Ni se 
pare a fi un caz demn de atenția cititorilor noștri «i din acest 
motiv o supunem dezbaterii publice. Am renunțat sâ publicăm 
și acele fragmente în care buna credință a semnatarului scrisorii 
este dovedită cu prisosință (în ciuda unor linii îngroșate, cre
dem), lucrul acesta reieșind clar, am înțeles noi, din cele ce vor 
urma. Fiind vorba despre un fapt de viață, despre o atitudine 
pe care o mai întâlnim transformată în fantoșă, la unii (scrisoarea 
conține și un motto, desigur, cunoscut : .Alai presus de orice ră- 
mîl credincios adevărului" credem utilă o dezbatere, la obieet, 
legată de ceea ce înțelegem eu adevărat prin ideal. Așteptăm 
opiniile cititorilor. A.

I

Forjorul Gheorghe Ruja de la Uzina „Vagonul^-Arad — așa 
cum arată 8 ore pe zi

Foto: C. CONSTANTIN(Continuare în pag. a IlI-a)

Trec cîteodată ia 
ore tîrzii de noapte 
prin fața vitrinelor 
ultimelor restaurante 
deschise. In fața Au
toservirilor, la mese
le cu picior înalt ca 
niște ciuperci, stau 
oameni singuri, mîn- 
cînd în picioare ca Ia 
conovăț. Femei și 
bărbați, cu un pahar 
de bere în față, pri
vesc în gol și meste
că sandvișuri. în jur 
roiesc măturile celor 
de serviciu, grăbiți și 
ei să prindă ultimul 
tramvai. Am scris o 
schiță pe tema aceas
ta, redactorul de car
te s-a îngrozit și m-a 
rugat să schimb fi
nalul. Rău am făcut. 
Era o schiță tristă, 
plină de remușcare, 
vreau să repar acum 
ceea ce am stricat 
atunci.

Să nu ne mințim. 
Rubricile de fapte di
verse (excelente fap
tele de viață din 
..Scînteia"), sînt pline 
de relatări ce stâr
nesc revolta. Tați 
ce-și abandonează co
piii, mame plecate în

călătorii amoroase, 
frați de-ai noștri ce 
se ocupă cu seduce
rea fetelor, fete de
prinse cu seducerea 
celor slabi de înger. 
Nu ne iartă viața de 
anomaliile ei milena
re. Aici tratatele de 
educație morală, dis-

fim și invizibil al 
disprețului nostru 
știut sau neștiut. Ei 
au trebuiesc culeși cu 
tomberonul din cîr- 
ciumi și instalați în 
case de corecție, pen
tru că nu fac nimic 
în stare să supere pc 
cineva. Ei se ucid pe

OAMENI 
SINGURI

EUGEN BARBU

cursurile și mesele 
rotunde pot da do 
gîndit. dar nu ajută 
decît într-o proporție 
infimă.

Există oameni sin
guri, trăindu-și dra
mele proprii cu dem
nitate sau nu. Există 
ofuscați, jigniți, tăvă
liți prin nisipul in-

sine în alcool sau în
tr-o disperare ne
mărturisită și aici 
numai prietenia, tac
tul și o dragoste dis
cretă pot ajuta cu a- 
devărat.

Nu-i credeți pe toți 
cei amețiți vicioși. Ei 
beau uneori pentru 
că acasă nu-i așteap

tă nimeni, pentru că 
focul nu le este a- 
prins în vatră și pc 
masă nu găsesc o 
mîncare încălzită. 
Beau pentru că le 
este urît, pentru că 
așternutul e rece și a 
doua zi o iau de la 
capăt și existența (a- 
sigurarea existenții) 
le cere ca și nouă, 
celor fericiți, totul, ei 
trebuie să supravie
țuiască, dar nu au 
temporar un scop, nu 
iubesc pe nimeni și 
nu sînt stimulați. 
Pornesc prin viforni
ță spre locuri înde
părtate cu tramvaie 
întârziate, reci și ele 
ca niște morminte. 
Sînt osteniți și se 
gîndesc la necazuri. 
Nu-i bruftuluiți, nu-i 
aruncați de pe scări
le autobuzelor dacă 
sînt mai absenți. 
Soarele lor negru 
din interior Ie arată 
un drum stupid și 
fără ieșire. Ajutați-i 
să iasă din impas. 
Nu rîdeți de oamenii 
singuri!

INTRE IDEAL Șl CONSIGNAȚIE
^Domnul nu s-a întors încă. 

Reveniți după ora 18". „Tu ești? 
Dar bineînțeles că-mi vei face 
o vizită".

A deschis tot fata din casă 
(mi-am zis că nu-și au rost a- 
mănuntele — nu ne văzusem de 
aproape zece ani) și m-a condus, 
după ce am traversat sufrageria, 
spre „camera domnului". „Scu- 
ză-mă că te primesc în halul

ăsta" (era îmbrăcat în pijama) 
si mi-am zis din nou că amă
nuntele nu contează acum, fuse
serăm atâția ani colegi, un; timp 
prieteni, chiar (paradoxal) m-âm 
gîndit că asta va topi gheata, 
dacă cum^a o fi existând, celor 
zece ani ce trecuseră de la ban
chetul de absolvire a facultății. 
S-a așezat la birou și după ce 
mi-a spus că lucrează la ceva

urgent „știi, nu am o clipă de ră
gaz", m-a întrebat ce mai fac, 
maseîndu-și un căscat în nici 
un caz de somn și am început 
să regret telefonul. Aimschim-. 
bat cîteva banalități, i-am spus 
că are o locuință frumoasă. în 
sfîrșit mă bucur că îl văd. „Dra
gă, am început să ne aranjăm și 
noi, am cumpărat zilele trecute 
un policandru. chilipir, cîteva

mii de lei. Nevastă-mea are 
gusturi deosebite, tot ce vezi 
aici „Ludovicul" ăsta, sufrage
ria florentină sînt gustul ei. Pe 
mine mă interesează pipele, fac 
colecții de pipe, apropo, n-ai 
vreo raritate ?“

A venit apoi „doamna" am fă
cut cunoștință cu conținutul și
fonierului, scrinului: costume, 
„treizeci de cămăși străine".

două duzine de toalete de damă 
un „Tonitza" un .Dumitrescu" 
în tot acest timp el a dat rela
ții suplimentare ..și dacă n-ai 
nimic împotrivă, ce zici, dragă 
să-1 ducem la restaurantul 
„nostru" că tot n-am pregătit 
nimic de mîncare?" Și am ac
ceptat deși îi fusesem prieten,

(Continuare în pag. a lll-a)
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FILOZOFICE? In laboratorul fonetic de la Institutul de limbi străine din BucurețHvâ 
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vir
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FĂNUȘ
— Știați că această carte 

e foarte mult așteptată și de 
prieteni și de... ceilalți ?

— Aveam asigurări că e 
așteptată, în special de cei
lalți. îi cunoști ?

— Vag... Dar, să-i trecem 
sub tăcere. De obicei, fiecare 
scriitor are o carte după a- 
paritia căreia, cum se spune, 
poate să moară. E cazul ro
manului „îngerul a strigat" ?

— Da. Cu un adaos : vreau 
să mai trăiesc, chiar mult, 
și pentru că vreau să mă 
depășesc și pentru că mi-au 
rămas, cred, enorm de multe 
lucruri de spus.

— Deci, un fel de promi
siuni, da ?

— Desigur, pentru anul 
viitor, un nou roman asu
pra căruia țin să păstrez o 
deplină tăcere, fiind hotărît 
să nu mai public în presă 
fragmente disparate.

— Ba da. Nu mai am 
sta la care te poți risipi „ 
dindu-te că e timp destul 
înainte. Acum am destul 
timp înapoi, timp pe care 
doar romanul, ca f.en lite
rar, e în stare să-1 cuprin
dă. Să nu uit : voi rămîne 
unul dintre cei mai însetați 
cititori de nuvele.

— La film care-i opțiunea: 
scenarist sau spectator ?

— Scenarist. Dar numai în 
cazurile în care voi consi
dera că am scris un scena
riu deosebit de bun, pe care 
un regizor, subliniez : deose
bit de bun, să-1 poată lucra 
cheltuindu-se cu tot sufle
tul. E cazul să întăresc și 
ideea că unii scenariști, va
loroși ca scriitori, trebuie să 
rămînă numai spectatori de 
film. Cine are urechi... Dai 
cine mai are urechi ?

— Vă mulțumesc și 
restitui cititorilor, care 
așteaptă autograful.

TUDOR STANESCU— Nu veți părăsi nuvela, 
nu ?

în temeiurile ei fundamentale 
filozofia refuză posibilitatea de 
moment de a te pronunța asu
pra problematicii sale, oferind, 
în schimb, acest., diversitate de 
opinii, nenumărate unghiuri' de 
vedere, deschise asupra realită
ții interioare și a celei din a- 

A fara noastră.
v Nu în mod aparent, interven

ția proliferantă a reflecției filo-

•
 zofice, care, fără să anuleze ar
gumentul cu tendință de prer1!c- 
ție, încearcă mai degrabă să-1 
salveze de la infailibilitatea care*

O l-ar putea transforma în princi
piu dogmatic. Filozofia a atenuat 

•. întotdeauna probele care nimi
ceau acel „verde al vieții", cu 
legitimitate revendicativă.

Filozofia nu *are o autonomie

•
 propriu-zisă, pentru că altfel 
s-ar încălca însuși principiul 
metodologic : istorismul în filo-

•
 zofie, prin care s-a constituit și 
concepția materialist-dialectică 
despre lume.

Așadar, ceea ce reținem, ori 
© de cite ori încercăm să facem o 

raportare la semnificația și va- 
loarea argumentației filozofice, 

O tine de modalitatea în care filo
zofia, ca act spiritual creator, și 
nu în baza tabelului demonstra- 
tiv. scientist, presupune înțele
gerea sintetică a variatelor înv 
fățișări ale lumii.

A Procedeul filozofic poate fî, 
pornind de la argument, și re
barbativ, și. dimpotrivă, colațio- 

• nat, unor aspecte fată de care, 
la un moment dat. cedează el în
suși. subîntelegmd evidenta re- 

• zultatelor dobîndite. O dată in
staurată argumentația, credibili
tatea care se află la un pas de 
ea. are darul miraculos de a 

@ idealiza, tmnsformînd-o într-un 
sindrom al tuturor cauzelor de 
la care a pornit si cu care se 

A încheie dtiee înțelegere a rea- 
litâtit Nu e vorba airi de a con- 

• fe'ta rolul pe care ÎI are expli
ca t’^ științifică a fenomenelor, 
cît de a nu admite un transfer 
stereotip de 11 o dtae&ltBă cu 
un coeficient teoretic mai scă
zut la o alta a cărei rațiune de 
a fi este însăși această verifi- 

A care permarer.tă din punct de 
vedere teoretic, asa ctm «e re
levă filozofia Tn adevăratul ei

•
 înțeles.

Filozofia nu săvârșește nicio
dată actul denudatiei — dar nici 
nu poate accepta oferta si strie-

tețea argumentului scientist, a 
cărui natură și expresie interi
oară de a exista diferă mult de 
cel cu care operează filozofia.

Prezența argumentului filozo
fic cedează de îndată ce iese din 
sfera filozofiei «autentice care ex
plică lumea în baza legității, a 
devenirii și evoluției neîncetate 
a gîndirii omenești. Există o țe
sătură a vîrstelor istorice care 
completează orice filozofie, ceea 
ce întărește ideea că e nevoie de 
a acționa întotdeauna numai ‘'în 
deplină cunoștință de cauză — 
cum arăta Engels — și că isto
ria, reală, în care intră și isto
ria gîndirii filozofice, nu e un 
fapt împlinit, ci unul care se 
face, cu alegațiuni la rîndul lor

rigurosul procedeu al confrun
tării.

Calea ideatică de investigare 
a lumii, pe care filozofia nu o 
poate refuza, este sunsologia cu 
teze preluate din discipline cu 
tangență numai la filozofie.

Și mai nefirească ni se pare 
situația în care filozoful „tria
ză" un curent de gîndire sau al
tul. Cazul unor scrieri de filozo
fie, cu titluri pretențioase sau 
pestrițe, despre „iluzia evadării", 
de pildă, ne ofereau o sărăcie 
informațională deconcertantă, 
în care și informația e- 
lementară era greșită, ducînd de 
la început în eroare pe cititor, 
în aceeași măsură prevala o a- 
naliză fastidioasă asupra incon-

9

Ieri după-amiază, cu ocazia apariției în librării a romanului „În
gerul a strigat", scriitorul Fănuș Neagu a acordat autografe nu

meroșilor săi cititori Foto: O. PLECAM

MIHAI BĂRBULESCU:

99VOCALE ÎN VÎRFUL PIRAMIDEI"
Contribuția lui Mihai Bărbules- 

cu la meditația metaforică asupra 
existenței (adică ceea. ce își pro
pune să facă) nu e originală. „Ho
hotul Ham Hamului, / rîsui Iui 
Sisif, / cît răsare soarele, / cît, se 
ridică soarele, cît apune / și ră
sare luna / și trec norii 1 rîsui lui 
Sisif" (pag. 77). Obiectele banale 
îl atrag căci probabil își propune 
să le descopere inefabilul poetic, 
însă, cu o înșiruire de obiecte în- 
cercînd să creieze un tablou de 
„natură moartă", nu oricui îi este 
dat să ajungă la artă. Altfel —

AL V-LEA

destule imagini nefericite, incon
gruențe prea multe. O anume 
melodie simbolistă de început de 
secol îl apropie uneori de zona 
poeziei (pag. 96 ș.a.). Exemplele de 
acest fel arată talentul debutan
tului. Insă prea des te izbesc ima- _ 
gini de o bizarerie supărătoare 9 
unii tineri poeți ar trebui să afle 
că insolitul metaforic își are lo- £ 
gica lui chiar dacă logica nu o 
cunoaște.

ADRIANA ILIESCU

SEMINAR
NAȚIONAL ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC

(Urmare din pag. I)

se întâlnesc, la Institutul medico- 
farmaceutic din Cluj, participan
ta la lucrările secției a IV-a, re
unind comunicările ce abordează 
probleme actuale de diagnostic și 
tratament.

In programul Seminarului, sini 
înscrise cariate acțiuni de infor
mare științifică — simpozioane, 
mese rotunde, vizite în instituții 
și întreprinderi de profil, institu-

TfltVIZIUNT
22 NOIEMBRIE 1968

10,00 — Curs de limba rusă 
(reluarea lecției 
joi).

10.30 — Curs de
niolă.

11,00 — T. V. pentru spe
cialiști. Ciclul „Me
dicină".

11.30 — închiderea emisiunii
de dimineață.

17.30 — Pentru copii : Micii
meșteri mari.

18,00 — Curs de limba spa
niolă.

18.30 — Scrimă : Campiona
tul Balcanic. Trans
misiune directă.

— La porțile cunoaște
rii — emisiune pen
tru tineret. „Fasci
nația cosmosului"

— Telejurnalul de sea
ră.

+- Buletinul meteorolo
gic.

— Actualitatea în agri
cultură.

lecției de
limba spa-

19,00

19,30

19,50

20,00
20.15 — File de istorie.

couri la t.
20.30 — Studioul

Cezar I 
școala sa.

21,00 — Reflector.
21.15 — Cărți și autori. Dis

cuție pe marginea 
romanului „Animale 
bolnave" de Nieolae 
Breban.

21.30 — Film artistic : „33“.
22,45 — Telejurnalul de 

noapte.

„E- 
Âlba Iulia“. 

muzical. 
Frank și

depășite de cursul dinamic al 
gîndirii.

De aceea, Îngustimea unor 
puncte de vedere care au afec
tat măsura si conținutul filozo
fiei materialisf-dialectice trebuie 
depășită, acceptind preeminen
ța unui act reflexiv, axiologic a- 
supra argumentului filozofic. 
Deseori, infailibilitatea argumen
tului. folosit de filozof, s-a do
vedit a fi o arguție a cărei pau- 
peritate ieșea in lumină la cea 
mai apropiată întilnire cu reali
tatea. Părăsind nota esențială a 
argumentului filozofie, aceea de 
a fi transitoriu si nu static, cer
cetarea poate aluneca către a- 
btmdenta argumentelor, pletori
ce prin tendința for. lipsite de

secvențelor Idealismului con
temporan, reeditîndu-se calculul 
etichetării dislocante, considerat 
argument tonifiant, care se rezu
ma a-1 transforma dintr-odată, 
in mod simplist, pe gînditor, Jn- 
tr-un „exponent al capitalismu
lui". și atît. O astfel de filozofie 
a disecțiilor nu a putut suplini 
cerința firească de confruntare 
majoră și de adîncime a concep
ției marxiste despre lume cu fi
lozofia idealistă a zilelor noas
tre. în loc ca procesul de înțele
gere a filozofiei să se amplifice, 
el s-a limitat tot mai mult la de
plasarea argumentului din 
cîmpul deschis al luptei de opi
nii și idei.

Putem considera filozofia ca

angajată numai In momentul în 
care ea renunță la monopolul ul
tim al argumentației pentru a 
deschide orizonturi și perspecti
ve unde nu totul apare încheiat. 
Rămînînd un teren al problema- @ 
ticului, filozofia trebuie să lase 
disponibilă cercetarea la Infinit 
a realității, urmărind trăsătura A 
interioară a ceea ce i se oferă 
spre cercetare, declanșînd ener
gii spirituale și noi argumente.

Referindu-se la modul în care ™ 
filozofia încearcă să plaseze dis
cuția în jurul existenței, Emi- 
ne<scu considera că „filozofia 
este viața, care vrea să ne facă 
să credem că a-ceasta are totuși, 
un înțeles, chiar cînd n-ar avea A 
nici ținui. Există o filozofie a iu
birii, una a sărăciei, una a dis
perării și pe lîngă toate acestea fg* 
mal are fiecare om o filozofie 
caracteristică, proprie. Ea e gla- 
sul sufletului ce știe să ne mîn- 
glie".

Stăruind asupra necesității ca 
filozofia să răsDundă însăși vie- A 
ții în mersul ei, Eminescu, tra
ducătorul lui Kant, observa că 
în măsura în care filozofia ex
primă cerințele fundamentale 
ale spiritului uman nu are ne
voie să se solidarizeze cu alt 
principiu, menit să-i certifice o 
existență de sine stătătoare.

în contextul social istoric, ori
ce argumentație filozofică poate 
săvîrsi o obturație în realitatea 
însăși... De aceea, actul percep
tiv al filozofiei se realizează un
deva dincolo de temporalitatea 
imediatului. Filozoful poate să 
fie tributarul unui moment fa- 
vorizant subiectivității lui ; filo
zofia, însă. nu. Aceasta din urmă
— asa cum plastic nota Hegel
— își ia zborul „numai în a- 
murg". dovedind prin tăria ade
vărului și a necesității Istorice 
propria ei nevoie de ființare 
ultimă.

Dacă consecventa argumenta
ției filozofice pare să însoțească 
întotdeauna ideile noastre, nu-i 
mai puțin adevărat că se simte, 
în mod imperativ, necesitatea 
de a ști întotdeauna să ne pro
nunțăm favorizați de flexibili
tatea pe care o promovează 
ideile filozofice.

A cere filozofiei argumentul 
infailibil înseamnă a o încadra 
după limitele unul tinar pe care, 
prin însăsi geneza ei. îl refuză.

VASILE VETIȘANU

promovează

a o încadra

I

CURENTE, ORIENTĂRI, TENDINȚE

Clubul elevilor
își caută drumul

(Urmare din pag. I)

te de proiectări și de cercetare A 
în laboratoarele facultăților — la 
care și-au anunțat participarea 
eminente, personalități ale vieții £ 
științifice', cadre didactice univer
sitare de înalt prestigiu, specia- 
UfH. 9

Un interes cu totul deosebit 
suscită consfătuirea „Tematică și A 
metodologie în cercetarea științi- " 
fică studențească", ale cărei con
cluzii — ca de altfel, totalitatea A 
observațiilor și sugestiilor prile- 
juite de desfășurarea celui de-al 
V-lea Seminar național — vor fi A 
analizate de comisia profesională 
a U.A.S.R. și fructificate în per
fectarea unui nou regulament al 9 
organizării și funcționării cercu
rilor științifice studențești.

Cadrul acestor reuniuni de spe- ® 
cialitate este completat atrăgător, 
și prin deschiderea unor expoziții 
studențești de lucrări, proiecte, W 
aparatură didactică și de labora
tor, machete, cu proiecții de fii- 
me și variate programe cultural- ™ 
distractive.

Autorilor celor mai valoroase a 
comunicări le vor fi decernate de ™ 
către Ministerul Invățămîntului 
și Comitetul Executiv al U.A.S.R. 
importante premii în bani, căiți ™ 
și obiecte. Lucrările premiate, ca 
și cele cu o valoare științifică 
deosebită urmează a fi publicate 
în „Buletinul științific studențesc" 
— ediția 1969. ™

Derwltarra firi 
a știmței e—•
di tifle si di®e«tianile rrrwl- 
utelar eLXII ia wne’e in:er»retarn fi- 
loxefice prixtr-• di'W’-i ** 
larg ec«B vistad semi ti 
fwdxmenteie fitewfiee »>* 
științei. Dispota a tart
♦cjii—lîi <e

mă a șu Xtț. axa 
ia eeea ee primar nw 
KvL eH * ta »**» 
«itrie «i r—ta; 
lelețrm xicnri

ttatt »ea:ra « »•»-
tată, este de i»re»
ia considerație * ce*»e 
dani procese eseatUle eare 
aa nnp«5 profilai •»»- 
er ti v a ’ aeeatei prab)emat «- 

la primai riad- we demn* 
de reîinat asrensiaoea am- 
pli pe eare rtiiata a par- 
ears-a ta altimele »aXe-o»« 
decenii ia eee» ee prirejse 
stmetara d»raer:i!ar ei «i a- 
ria w< mai eapriaiiieir» a 
realitiții pe care cerutadl- 
nile ebțiawte a aeooeri Fa 
de altă parte- «tamls»- <• 
eronată de ai proec mte- 
riar plia de «emaifieatie w 
na lipsit de le*4tara ea dea- 
eopertrile stiintel a reaUrat 
an salt calitativ ia aiiiapra- 
riie «i fanda) tir Ei- sârb, 
de mipcare» de ta ladil.rie 
la cneseolotie ri de la pno- 
seoln-se >a lotted- De pl «Irea 
capacității »» • -re.ră nltllateralismal ha- 
pnr- intelecerea aaantaU a 
acestei dinamici ee M C*- 
seste spațial in fatertartta- 
tea filoaofîel. Faprol eă. as- 
MM. ffloxofia ttaăe »* 
identifice ea lefiea modernă 
na dovedește prin ataie eli- 
m'narea fir» rost a proble
melor clasice de antatacie si 
tnoseolotie. In ftlovofia bar- 
rheză contemporani, latiea 
joacă
utate. 
tinuă 
tui logica planuriler •«tafo- 
giei și gnoseologiei ta ac
cepția lor tradițională. Me
diul și finalitatea acestei fi
lozofii au o evidență logi- 
cistă cu o foarte clară tentă 
idealistă.

Orientarea care a renșit să 
elaboreze viziunea emina
mente logică în planul filo
zofiei și a raporturilor aces
teia cu știința a fost neopo- 
zitivismul. Apărut în primele 
decenii ale secolului nostru, 
acest curent ?i-a pierdut, pe 
parcurs, în ochii specialiști
lor în filozofie, dar, mai cu 
seamă, în rîndurile oameni-* 
lor de știință forța de per-

gene-

rolul centrului de ra
cordat însă. na • «n- 
tentativă de a substi-

clasic nu își mai găsește lo
cal. se adoptă, ca un substi- 
mal logieo-matematic. Neo- 
pcxiîivistii consideră că 
realitatea adevărată nu mai 
poate fi interpretată ca ma
terialitate. ei a nare doar ca 
dat legic de tip științific, 
separi: in mod absolut de 
•rice posibilitate de înca
drare ta perspectiva reflec
torii > em obiectiv, a că
rui rxiste«U «ă fie tadiscu- 
tabrti O atare înțelegere a
«eeever. ia planul analizei 
ii-n Pajului științific (printre 
altele, na trebuie uitat că 
pai iții iiail privește știința 
ea limbaj), la eșuarea 'r.tr-un 
univers logic si semantic de
finit printr-un eonvenționa-

ȘTIINȚA IN INTER
PRETASEA NEO-

RAȚIONALISMULUI
Este notabil că jxiiiti viran! 
a cucerit poziții arind un o- 
biect de interpretare filoaa- 
fică Identic eu cel al rațio
nalismului : cunoașterea ști
ințifici. e

Printre inițiatorii și sus
ținătorii pozitivismului și ra
ționalismului se citează In 
general Carnap. Sehliek. 
Reichenbach. Neurath. Ayer, 
Rougier, pentru pozitivism, 
și Gonseth. Bachelard. Pia
get, Frechet, pentru raționa
lism. Dat fiind locul pe eare 
logica și matematica îl o- 
cupă în cunoașterea științi
fică, în acest punct se evi
dențiază cu deosebire speci
ficul filozofic al neonozit - 
vismului și neoraționaiismu- 
lul. In concepția neopoziti- 
vistă. în care empirismul

rtală, declarată ca metafi
zică și lipsită de sens, pozi- 
tlvlsmnl logic Înlocuiește a- 
naliza stilnțiricA a realități; 
cu analiza logică a gîndirii 
ale cărei date și enunțuri 
comportă valabilitatea unor 
date existențiale. Nu este ne
voie de argumente savante 
pentrn a scoate la iveală na
tura ideallst-snWeetîvă a a- 
cestei concenții. Judecarea 
materialîst-dialectică a ști
inței resninge orice încer
care de a constitui lumea ca 
valabilitate universală în 
spațiul logic al arbitrariului 
subiectivist. Pregătit de pă
trunderea intensă a formali
zării si axiomatizării în a- 
parztul de cunoaștere știin
țifică. punctul de vedere po
zitivist sfîrserie în eroare
prin supralicitarea naturii
autonome a acestora. Situa
ția aceasta a determinat pier
derea din vedere a procesu- 
alit?t’i genetice obiective a 
formalismelor si axiomelor 
științei, a condiționării lor 
de ultimă instanță în lumea 
eb’ectivă șl a substanței lor 
reflectorii. Gonseth, criticînd 
concluziile pozitivismului lo
gic de pe pozițiile noului ra
ționalism. stabilește în mod 
pozitiv acordul logicii cu lu
mea obiectului, logica fiind 
..fizica obiectului". Aceasta 
semnifică reabilitarea dialec
ticii ce are loe în cunoaș
tere între elementul rațio
nal si cel empiric, între in
tuitiv și formal. Cunoașterea 
științifică cate, potrivit ace
luiași autor. ,.un dialog. în
tre experiență șl teorie". A- 
eeastă poziție justă este. Insă, 
umbrită de afirmarea unui 
raport de natură idealist-su
biectivistă ee are loc între o- 
biect șl subiect, de tipul ce
lei afirmate de Helsemberg. 
Afirmi nd prezența ținui con
ținut obiectiv in privința a- 
xiemelor si sistemelor for
male ee aparțin țtifaîel. neo- 
ratienalHmul respinge een- 
veutieaalismnî subiectivist aJ 
fericii peri ti riște. Cu toate a- 
ee«tea. reprvzenîantfl ratîe- 
nalisti se feresc de a dtarata 
preb’eme’e ontologiei materi
al rtminînd ancorați într- 
va pnrt de luciditate si ru- 
tfeeaKtate. lipsit, inși. de 

eu rujul 
răririi Ideltor «1-

Eliml- 
<aee.

Ferin-

•
 Iile în care și-a dus această 
activitate, în cadrul Liceului 
„Unirea", au fost reclamate de 

dfc liceu, ele fiind strict necesare 
" activității școlare". (Crișan 
Ileana, Comitetul municipal 

A U.T.C. Brașov).
(Și este regretabil că s-a în

tâmplat așa, întrucît in timpul 
A vacanței clubul a desfășurat 

o activitate bogată, interesan
tă, exemplară chiar prin fap- 
tul cum s-a folosit indemina- 
rea și inițiativa elevilor in 
amenajarea și împodobirea 

9 sălilor, in organizarea de 
excursii, competiții sportive, 
seri de dans sau mici specta- 9 cole).

„Constituirea unui club al 
elevilor a fost un prilej de 

W mare bucurie pentru elevii 
noștri. Ceea ce i-a îneîntat, 

• in primul rind, a fost activi
tatea sportivă din timpul ve- 
rii, mijlocirea de bilete ieftine 

© pentru ștrand, reuniunile de 
dans. La acest din urmă 
punct, avem însă o rezervă: 

9 faptul că la aceste reuni t ni 
avea acces „oricine'*. Prin 
„oricine" înțelegem tineri (nu 

W din mijlocul elevilor). Nu 
sintem pentru o delimitare 

• strictă — seară de dans a 
elevilor, seară de dans a altor 
tineri. De ce nu se procedează 

9 Pr’n invitarea lor prin comi
tetele U.T.C. din întreprin
deri ? în altă ordine de idei, 

9 mi se pare firesc ca un club 
să ofere ceea ce nu se poate 
realiza, totdeaiina, la nivelul 9 Școlii; acces permanent la
baze sportive, vizionări de
spectacole, muzee și expoziții 

9 in condiții convenabile, orga
nizarea de concursuri artistice 

• de toate genurile". (Cosmiță
Ana, directoarea Liceului 
nr. 27). Propuneri concrete, la 

• care subscrie. în continuare
insa, tovarășa directoare a de
clarat că. o dată cu începerea 

a anului școlar în curs, liceul 
" nu mai este la curent cu ceea 

ce se întâmplă la club.
O lipsa esențială a condu- 

cerii directe a clubului, dar, 
de ce să nu vedem lucrurile 

® exact, și a școlii.

PLANURI Șl REALITĂȚI

funcționează, la ocazii, bufe
tul. Sala de spectacole, de 
sport și de dans este una și 
aceeași. Celelalte citeva încă
peri găzduiesc pe rînd diferitele 
cercuri și activități. Pentru o 
bună folosire a lor se poate 
invoca o planificare riguroasă. 
Totuși, uneori (mai ales cînd 
e vorba de repetiții), au loc 
unele suprapuneri stânjeni
toare. Terenul de sport, care 
ar fi putut să prilejuiască o 
vie activitate sportivă in tot 
timpul anului, a fost reparti
zat, după cum s-a mai arătoA. 
unui șantier de construcții. 
asemenea, trebuie să se 
seama de faptul că zilele re
partizate elevilor sînt lunea, 
miercurea și vinerea. Zile cam 
de „post“, dacă avem in ve
dere că și elevii au mai mult 
timp liber sîmbăta și dumi
nica.

„Cercurile pe care le pu
tem găzdui in clădirea noas
tră nu pot să însumeze mai -- - --- - ....

conducerii 
îndoim că 

a fost bine

500 de participanți* 
părerea conducerii 
Nu ne 
cifră

lipsit. 
€••»<—venti d 
de? 
ti mele lor consecințe, 
narea acestor lipsuri 
insă, la materialism, 
du-se de materialism, ei ră- 
mîn tributari unul idealism 
subiectiv. în cadrul 
luciditatea 
ocupă un 
fiind puse 
inței.

căreia 
și raționalitatea 
loc remarcabil, 
în serviciul ști-

TRAIAN GINJU

Ideal vorbind, un club al 
e’.evilor ar trebui să fie situat 

w m*r-un punct central al ora- 
i-.lui. El ar trebui să cuprin- 

• dă. neapărat, o sală pentru 
jocuri de club, o bibliotecă 
in care la loc de cinste să se 

a afle diferite periodice din 
" țară de peste hotare pre

cum ți albume de artă, o sală 
de sport (în afară de terenuri 
in aer liber), o sală pentru 
proiecții cinematografice și di- 

A ferite spectacole, o sală pen- 
tru dans. Ca să nu mai vor
bim de cenacluri ți de diferite 
cercuri, de dotările nece
sare.

Clubul elevilor din Bucu- 
reții are numai o parte din 
toate acestea. După cum s-a 
mai arătat, el funcționează 

£ intr-o fostă casă de cultură, 
cu o construcție depășită din 
unele puncte de vedere. Jo- 

V curile de club pot fi practica
te in holul de la intrare (loc 

• de circulație permanentă) în
care se află și un televizor și

COLUMNA
rulează la Patria (orele 9; 12: 
L&; 18; 20,45).

„JUDOKA" - 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 ta Cinemateca (orele 
10; 12: 14. 16: 18.15; 20).

ÎNȚELEPTUL PE PE MUNTE
LE RIxF.STEMAT

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; 16J5; 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).

ALCI HA- 
u.i esop D ,
* 'J? ,oreI«

prințesa ,30' ,5,4S: 18: =0.15).

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-

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

PRIN KURDISTANUL 
BATIC

rulează la înfrățirea

11,15;
SAL-

(orele

QUYEROUX orele 20,30).
SAMURAIUL

rulează la Dacia (orele
16,30 în continuare ;
21); Aurora (orele 8,30; 
18; 20,30).

FIUL LUI TARZAN

D ▲

rulează la 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 
15; 17.30; 20).

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

ROATA VIEȚII 
rulează la Giuleștl 
15,30; 18; 20,30).

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

LUSTRAGIUL 
rulează la Cotroceni 
15,30; 18); THERESE -----
QUYEROUX (ora 20,30);

VIVA MARIA 
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

(orele

(orele

(orele

15,45;

(orele 
DES-

mult de 
— este 
clubului, 
această 
gindită. Deocamdată însă nu 
se pune problema „supra
aglomerării", întrucît lista 
concretă a participanților gr fi 
cam aceasta : cercul de judo— 
40 elevi, cercul foto — 19 e- 
levi, depanare-rodio și televi
ziune—80 elevi (și acest cerc 
funcționează în localul Tehnic 
Club-ului din sectorul V !)t 
gimnastică artistică—12 elevi, 
balet clasic—10 
popularizarea clubului sH^Jai 
continua fără nici rJK^tei 
mău.
re 1 
mare 
școala profesională a Uzi
nelor ............. .
Fabricii de confecții și 
cotaje București credeau că 
au venit la „niște cursuri". 
Elevele Liceului „Mihail Sa- 
doveanu" știau că e vorba de o 
prelegere urmată de discuții, 
dar nu-i cunoșteau subiectul. 
In concluzie, discuțiile care 
trebuiau să urmeze n-au ur
mat, deși prelegerea ținută de 
tovarășul profesor doctor do
cent Tudor R. Popescu, cu ti
tlul „Generație și ideal" a fost 
nu numai interesantă dar și 
plină de vervă și căldură.

Clubul are, în general vor
bind. un laborios plan de ac
tivitate, cu numeroase puncte 
și subpuncte din care notăm: 
Forumul tineretului, Cadran 
politic mondial, Tribuna cul- 
tural-artistică, Studioul de 
teatru, Cenaclul literar, Seri 
de film gratuite pentru elevii 
din internate.

Trebuie însă să constatăm 
că mai toate activitățile sînt 
la început sari chiar... mai 
înainte de început. $i eu 
aceasta am ajuns la un asnoct 
al clubului la care s-a făcut 
prea puțin apel pînă acum : 
aspectul dq asociație. Sub a- 
cest aspect, aria sa de cuprin
dere poate să devină deosebit 
de largă. în postura de repre
zentant al unor interese ale 
elevilor este necesar ca el să 
țină legătura nemijlocită cu 
instituțiile științifice, cultural- 
artistice și sportive ale orașu
lui. El poate să înlesnească 
elevilor vizionări de specta
cole și audiții de concerte cu 
abonament (sau în alte condi
ții avantajoase) poate să orga
nizeze vizitări de muzee și 
expoziții, poate să fie anima
torul unor excursii, in țară 
sau chiar peste hotare. El tre
buie să concentreze activita
tea elevilor vizind concursuri 
artistice sau școlare, expoziții 
proprii, competiții sportive, 
schimburi de experiență, vi
zite, întâlniri cu personalități 
din toate domeniile de acti
vitate. Mergînd și mai departe, 
spre ideal (cum am mai no
tat) el ar putea să devină nu
cleul din care să ia ființă o 
revistă literară și cultural-ar- 
tistică pentru elevi, atît de 
dorită.

eleve.

----- fără nici caftea-
Și de o populariza- 

reală, organizată, este 
•. nevoie. Elevii de la

„Timpuri* Noi* și a
tri-

.1



SClNTEIA TINERETULUI PAG. 3

ADUNĂRI DE DARE DE SEAMA Șl ALEGERI
(Urmare din pag. I)

COMUNICAT

TELEGRAMĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, a trimis domnului Charles 
Hclou, președintele Republicii Liban, o telegramă în care se 
spune: ®

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Liban, am plăcerea sa 
adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale, cele mai bune 
urări de fericire personală, de prosperitate și progres poporu- 
lui libanez, și să exprim, totodată, convingerea că relațiile W 
prietenești româno-libaneze se vor dezvolta continuu.

Înapoierea In capitală
A TOVARĂȘULUI LEONTE RĂUTU

Joi seara s-a înapoiat în 
Capitală tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care a luat parte 
la cel de al XIX-lea Congres 
al Partidului Comunist din 
Belgia.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți' ta

varășii Vasile Vîlcu, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Manea Mă- 
nescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass și Ion Teoreanu, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., acti
viști de partid.

y
>

*

Joi la amiază a sosit în Capi
tală o delegație guvernamentală 
a Republicii Socialiste Cehoslova
ce în vederea semnării noului A- 
cord de colaborare culturală în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Ceho
slovacă. Delegația cehoslovacă 
este condusă de Miroslav Galus-

. l:a, ministrul culturii și informa- rth 
țiilor. Din delegație fac parte 
Ștefan Brencic, împuternicitul 
Consiliului național slovac pentru £ 
probleme de cultură și informații, 
Juray Sedlak, prim-adjunct al mi
nistrului învățămîntului al R. S. 
Cehoslovace, consilieri și ex- 
perți.

dini active care să cultive opi
nia colectivă în fiecare moment 
cu simpla discutare în anumite 
împrejurări nu face decît să în
registreze o stare de lucruri, s-o 
consemneze dar nu să o com*- 
bată cu adevărat. De aceea pro
babil, în adunările de, alegeri 
toți sînt de acord în mod tacit 
cu această realitate, dar nu o- 
dată ți se răspunde cu ridicări 
din umeri acolo unde ar tre
bui un alt răspuns.

Ridicarea calificării profesiona
le. în materialele prezentate, co
mitetele U.T.C. își toarnă de 
multe ori cenușă în cap vor
bind despre această chestiune și 
recunoscînd cu exigență auto
critică că au făcut prea pu
țin în această direcție. Și e 
firesc să fie așa. Acest resort 
aparține așa cum este înțeles a- 
cum, în primul rînd, conducerii 
întreprinderii, iar organizațiile 
U.T.C. ar trebui să ia atitu
dine în problema apărării in
tereselor profesionale ale tineri
lor, să se facă purtătoarele lor 
de cuvînt. Exemplele infirmă 
însă dezideratul. La U.T. Timi
șoara, la I.T. Lugoj, mulți ti-

neri obțin același salariu ca și 
categoriile de muncitori care 
s-au calificat la locul de muncă, 
deși au absolvit o școală pro
fesională ori au mai trecut și 
prin așa-zisele cursuri de ridi
cata a calificării. Iar organiza
țiile U.T.C. rămîn pasive în fața 
unor astfel de situații. Activi
tății ideologice, sportive și cul
tural-educative îi corespund, a- 
proape prin definiție, de rotilă, 
conferințele, simpozioanele,.
excursiile, formațiile artistice și 
competițiile sportive de masă. 
Primele însă se fac de multe 
ori formal sau rămîn în sta
diu de proiect, uimind ca în 
următoarea adunare generală să 
fie din r.ou sursa de discuții, 
sub formă de promisiuni pen
tru alte perioade următoare. La 
rîndul lor, formațiile artistice 
viețuiesc polar — adică cu pri
lejul unor competiții festive și 
organizate, iar celor sportive le 
lipsește baza materială. Să exem
plificăm. în darea de seamă a 
comitetului U.T.C. organizației I 
de la U.T.T. se spune : „în do
meniul activității sportive nu 
am avut nid o. activitate deși 
ar exista posibAități" (nu se 
spun însă care anume ar fi a-

cestea I). Și asemenea stări de 
lucruri ar mai putea fi încă ci
tate, la O.C.L. Lugoj, sau în 
alte părți. Cu toate acestea în 
discuțiile pe oare le stîrnesc a- 
cum adunările de alegeri, ele 
sînt doar enunțate în treacăt, nu 
și analizate, și asta după multe 
insistențe din partea prezidiu
lui, oare trebuie întotdeauna să 
împingă de la spate cu îndem
nul : „Hai tovarăși, înșcriețpva 
la cuvîn,t!“. Apoi, după cîteva 
cuvinte care nu spun mai ni
mic, ci sînt doar formule de 
politețe, tînărul se așează la 
locul său. brusc obosit: „Eu a- 
tîta am avut de spus". Cauza 
este una singură, aceeași peste 
tot : Tinerii nu au destulă în
credere că problemele pe care 
le ridică ei se vor și rezolvi, 
au început să creadă și ei că 

de 
în-
cu-
s-a 
vii-

discuțiile de după darea 
seamă au doar rostul de a 
registra cîți anume au luat 
vîntttl și mai puțin ceea ce 
spus pentru activitatea de 
tor.

Interesant din toate acestea 
rămîne un lucru care demons
trează totuși conștiința unei res
ponsabilități. Fiecare aspect al 
vieții de organizație discutat dez-

văluie existența unei preocupai i 
față de problemele tineretului, 
dar, aproape de fiecare dată, fie
care se oprește parcă gîtuit’ de 
o barieră nevăzută care s-ar pu
tea traduce astfel : „despre tre
burile astea s-a discutat și data 
trecută, și anul trecut și nu s-a 
făcut nimic". Există o conștiin
ță colectivă care sesizează man
tia formalismului. Problematica și 
frămînțările tineretului depășesc 
cu mult haina strimtă ce se nu
mește formă și metodă. Preocu
pările și activitatea depusa, spre 
a le înțelege, nu încape întot
deauna în coloanele rapoartelor 
și ale statisticilor. Iată de ce cri* 
teriul de apreciere âl unei șe
dințe, făcut după numărul celor 
înscriși la discuții, ni se pare 
insuficient. Discuțiile fiind me
reu aceleași se depărtează de 
real și ajung scopuri în sine, 
rămîn scheme pure, fără va
loare atunci cînd nu se' caută 
metode eficiente de traducere în 
fapt. Poate sînt și altele cau
zele pentru care propunerile ti
nerilor rămîn cîteodată simple 
însemnări în scoarțele unui do
sar. Oricum ele trebuie cerce
tate.

a Consfătuirii internaționale a partidelor,
comuniste si muncitorești> >

GUSTUL VICTORIEI

Comisia pregătitoare .-ț a Con
sfătuirii internaționale a partide
lor comuniste și muncitorești s-a 
întrunit la Budapesta de la 18 
noiembrie pînă la 21 noiembrie.

Au luat parte la reuniune re
prezentanții următoarelor 67 de 
partide comuniste și muncito
rești .

Partidul Comunist din Africa 
de Sud, Partidul Avangardei So
cialiste din Algeria, Partidul 
Comunist din Argentina, Parti
dul Comunist din Australia, Par
tidul Comunist din Austria, Par
tidul Comunist din Belgia, Par
tidul Qpmunist din Bolivia, Parti
dul Comunist Brazilian, Parti
dul Comunist Bulgar, P.C. din 
Canada, Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, Partidul Comu
nist din Ceylon, Partidul Comu
nist din Chile, Partidul Progre
sist al Oamenilor Muncii din 
Cipru, Partidul Comunist din 
Columbia, Partidul Avangardei 
Populare din Costa Rica, Parti
dul Comunist din Danemarca, 
Partidul Comunist Dominican, 
Partidul Comunist din Ecuador, 
Partidul Muncii din Elveția, Par
tidul Comunist din Finlanda, 
Partidul Comunist Francez, Par
tidul Socialist Unit din Germa
nia, P.S.U.G. din Berlinul occi
dental, Partidul Comunist din 
Germania, Partidul Comunist 
din Grecia, Partidul Comunist 
din Guadelupa, Partidul Muncii 
din Guatemala, Partidul Unității 
Poporului din Haiti, Partidul Co
munist din Honduras, Partidul 
Comunist din India. Partidul 
Comunist din Irak, Partidul Popu
lar din Iran, Partidul Comu
nist din Irlanda de Nord, Liga 
Muncitorească Irlandeză, Parti
dul Comunist din Israel, Parti
dul Comunist din Iordania, Par
tidul Comunist Italian, Partidul 
Comunist Libanez. Partidul Co
munist din Luxemburg, Partidul 
Comunist din Marea Britanie, 
Partidul Eliberării și Socialis
mului din Maroc, Partidul Co
munist din Martinica. Parti
dul Comunist Mexican, Parti
dul Popular Revoluționar Mon
gol, Partidul Socialist din Nica
ragua, Partidul Comunist din Pa
raguay, Partidul Comunist din 
Peru. Partidul Comunist din Por
tugalia, Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, Partidul Comunist din 
Reunion, Partidul Comunist Ro
mân, Partidul Comunist din Sal
vador, Partidul Comunist din San 
Marino, Partidul Comunist din 
Siria, Partidul Comunist din Spa
nia, Partidul Comunist din S.U.A., 
Partidul Comunist din Sudan, 
Partidul Comunist din Turcia, 
Partidul Comunist din Tunisia, 
Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar, Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, Partidul Comunist din 
Uruguay, Partidul Comunist din 
Venezuela, precum și un partid 
ilegal al cănii nume nu a fost dat 
publicității din motive de secu
ritate. Reprezentanți din partea 
Partidului Comunist din Norvegia 
și Partidului de stînga-comuniștii 
din Suedia au participat în cali
tate de observatori.

Un număr de partide au infor-

mat comisia pregătitoare, prin 
; scrisori, că nu au putut să-și tri

mită reprezentanții.
în conformitate cu acordul in

tervenit la sesiunea din septem- 
brie-pctombrîe 1968 a Comisiei . 
pregătitoare, comisia a examinat 
problema convocării Consfătuirii 
internaționale a partidelor comu
niste și muncitorești și ordinea 
viitoarelor pregătiri. Participanții 
la comisia pregătitoare au discu
tat pe larg și multilateral această 
problemă și ca urmare a acestor 
discuții ei au ajuns la concluzia 
de a convoca Consfătuirea inter
națională a partidelor comuniste și 
muncitorești la Moscova în mai 
1969, cu ordinea de zi adoptată ’ 
de Întîlnirea consultativă: „Sar- ' 
cinile luptei împotriva imperialis
mului în stadiul actual și unitatea 
de acțiune a partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste“.

Ei au căzut, totodată, de acord 
ca următoarea sesiune a Comisiei. 
pregătitoare să fie convocată la 
Moscova la 17 martie 196.9 pen- 
tru a examina proiectele de docu
mente ale viitoarei consfătu
iri, a adopta hotărârile cu 
privire la problemele organizata- . 
rice de conducere a consfătuirii și 
a stabili data ei exactă. Grupul, 
de lucru a fost însărcinat să pre' ■ 
gătească proiectele de documente 
ale consfătuirii pentnl viitoarea 
reuniune a comisiei pregătitoare, i

Comisia confirmă invitația pa 
care a adresat-o tuturor partide
lor comuniste și muncitorești fră
țești, inclusiv celor care nu au 
luat pînă acum parte la pregătirea 
consfătuirii, să se alăture acestei • 
activități.

Reprezentanții Partidului Co- * 
munist din Marea Britanie, Parti- ; 
dului Muncii din Elveția și Parti- ; 
dului Comunist din Reunion, care • 
au acceptat în principiu convoca
rea Consfătuirii internaționale a 
partidelor comuniste și muncito
rești, vor comunica ulterior păre
rile definitive ale partidelor lor 
cu privire la aceste hotărîri, după 
ce vor fi consultate organele de 
conducere ale partidelor lor. Ce- " 
lelalte delegații au adoptat în Z 
unanimitate comunicatul.

Comisia pregătitoare și-a des- . 
fășurat activitatea în atmosfera u- 
nui schimb deschis de păreri și 
în spiritul colaborării tovărășești. ; 
Ea a exprimat hotărîrea partide
lor comuniste și muncitorești de 
a întări, pe baza marxism-leninis- - 
mului și internaționalismului pro- . 
letar, legăturile de prietenie și 
solidaritate care le unesc.

Delegațiile tuturor partidelor 
participante au exprimat mulțu
mirile lor cordiale Comitetului 
Central al Partidului Muncițoreso 
Socialist Ungar pentru ospitalita- • 
tea frățească și organizarea exce
lentă a lucrărilor Comisiei pregă- 
titoare. Ele au exprimat cele mai \. 
bune urări, cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a întemeierii 
Partidului Comunist din Ungaria, 
membrilor Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, poporului ungar, 
dorindu-le din inimă noi succe
se în construcția socialismului.

£ în efîrșît, ne-am întîlnit din 
w nou într-o sală de sport plină 

„ochi”, pentru a trăi la cea mai 
• înaltă tensiune un festival bas- 

chetbalistic în care evoluau nu 
mai puțin decît patru campioane 
naționale. Drepți să fim, ne-am 

9 cam dezobișnuit să ni se ofere 
asemenea programe (întîlnirile 
internaționale susținute de for- 

£ spațiile noastre de baschet în- 
tr-un an de zile le numeri pe 
degete) șî. poate, tocmai de a-

•
 ceea ne-au plăcut partidele de 
aseară. Ne-au plăcut pentru că 
am gustat din cupa victoriei, 
pentru că ne-au oferit senzarii 
tar: și pentru că ne-au confir
mat că baschetul românesc în
seamnă. totuși, ceva în Evropa. 
Ne-au plăeut deși, mai exigeați 
de-am fi fort, n-ar fi trebuit să 
ne placă prea mult. Să nu ui
tăm. totuși, că fazelor de aleasă 
frumusețe baschet balistică 'e-em 
cam dus dorul, că fetele au ju
cat prea ca domnișoarele, iar 
băieții 'mai cu seamă nasneri!) 
s-au înfruntat prea bărbăterte

Jucătoarele antrenorului Gri- 
«ore Costescu și-au înscris în 
palmares o prestigioasă victorie 
în fata campioanelor tării clasa
te pe locul secund la ultimele 
camrionate europene, dar dacă 
ne gîndun că cele trei puncte a- 
vans pot fi spulberate într-un 
singur minut joia viitoare la 
Bei grad înseamnă ?ă cbiectivuJ

— ne spune tovarășul propus n-a fort realizat. De ce î 
însuși materialul „invi- Fiindcă Politehnica n-a fost’Po-

In sala mare a Muzeului ju
dețean din Deva s-a deschis joi 
expoziția „50 de ani de la uni
rea Transilvaniei cu România”. 
Sînt prezentate peste 200 docu
mente inedite, fotografii, tipă
rituri, fotocopii, publicații care 
reflectă activitatea maselor 
populare din județul Hunedoara 
desfășurată în sprijinul înfăp
tuirii actului istoric de la 1 de
cembrie 1918. La festivitatea de 
deschidere a expoziției au fost 
prezenți participanți la Aduna
rea de la Alba lulia unde s-a 
hotărît desăvîrșirea unității na
ționale a poporului român.

4r
în cadrul acelorași manifes

tări, tot joi s-a deschis la Luduș 
o e«A>ziție de documente, foto-\ mmm 
rmmi/i om comerț

>ziție de documente, foto-

(Urmare din pag. I)

poate fi purtată pe mai multe 
laturi. De vreme ce există con
secințe ca cele de mai sus, este 
de suspectat gradul de cunoaște
re a tinerilor respectivi în a 
purta pe umeri sarcina dificilă 
a gestiunii. Nu este vorba aici 
de a substitui încrederea cu cir
cumspecția exagerată. Dar exis- 
tînd experiențe nereușite se im
pune de la sine mai multă res
ponsabilitate în stabilirea atri
buțiilor, bazată pe radiografierea 
mai exactă a calităților morale si 
intelectuale ale celor selectați. 
Fără discuție, nu trebuie invo
cată vîrsta la care se
comit ^Bterile. Dovadă, colegii 
lor, la aciuași vîrstă, văzîndu-și 
de treabă, muncind cu rezultate 
bune, evidențîindu-se în muncă. 
Avem la îndemînă exemple ne
numărate printre care Olimpia 
Sucllă, Silvia Nedelea, Ana A- 
anei, Ion Fosfată.

Atunci ? Credem că sîntem în 
fața unei explicații mai comple
xe care începe o dată cu infra- 
dotarea unora dintre cei 
care lucrează In comerț 
pentru această profesie. Ca 
în orice meserie, șl .aici se 
cere o anume afinitate,1 predi
lecție pentru munca pe care o 
faci. De aici, necesitatea teste
lor, a probelor de aptitudini an
terior angajării, supunerea la 
exerciții care să stabilească, 
dacă se poate, cît mai exact, po- 
tențele viitorului lucrător din 
comerț.

Este dincolo de orice îndoială 
că din rîndul tinerilor dominați 
în doză vizibilă de un grad scă
zut de conștiință civică, apar 
gestionarii incorect! ; climatul 
favorabil reprezentîndu-1 indife
rența celui din stingă, a celui 
din dreapta. Exemplu conclu
dent. Cu cîtva timp în urmă, se
sizat de starea de lucruri exis
tentă, Comitetul U.T.C. al ora
șului Vatra Dornei a organizat 
o dezbatere pe această temă. E- 
rau de față un mare număr d6 
tineri. Materialul prezentat de 
secretarul comitetului orășenesc 
Ion Cimpoieșu. a subliniat în 
mod expres necazurile pe care 
le generează tinerii Drin com
portarea lor în unitățile cărora 
le aparțin. „Mă așteptam să fie o 
ședință furtunoasă. Mai ales că 
i-a surprins tonul tare al refe-

un grup

din ora- 
avut loc

copii și fotografii, lucrări lite
rare și artistice, care oglindesc 
acest eveniment. Este expus, de 
asemenea, steagul cu care, acum 
50 de ani, au luat parte la actul 
unirii de la Alba lulia, 
de cetățeni din Luduș.

★
La Casa de cultură 

șui Tîrgu Cărbunești, a
vernisajul expoziției de carte 
„Formarea statului național ro
mân".

Expoziții similare care înfăți
șează procesul istoric al desăvir- 
șirii constituirii statului nostru 
național se vor organiza în bi
bliotecile din peste 60 de loca
lități ale județului Gorj.

ratului- • _ _____________
secretar. însuși materialul „Invi
ta la a crea, prin cuvîntul celor 
de față, o opinie puternică"... 
Care a fost reacția ? Au vorbit 
cîțiva tineri, inexpresiv, fără 
convingere. „Opinia puternică41 
a fost amînatâ. Comitetul U.T.C. 
al organizației tinerilor din co
merț și-a retras, conștient, drep
tul <je a fi intervenit cu ceva in 
această complicată problemă.

Evoluează mai lent maturiza
rea lucrătorului tînăr din co
merț ? O întrebare a) cărei răs
puns poate fi folosit la preveni
rea situațiilor de genul celor a- 
mintite. în primul rind de către 
cei investiți cu promovarea ca
drelor în acest sector.

litehniea. Este al treilea an con-

BALCANIADA
DE SCRIMA

Elita scrimei balcanice și-a 
încrucișat, ieri la București 

• floretele poleite cu aur și 
bronz la Ciudad de Mexico. A- 
salt festiv, căci în reuniunea

* lor bulgari, greci. 
iugoslavi, turci și români s-a 
semnat actul de naștere a ce-

mi :tar

Campionatul balcanic de scri
mă. Dimitrov — Mureșenii 

in finală

DIRECȚIA GENERALĂ 
A ORGANIZĂRII DIFUZĂRII 
PRESEI

INFORMEAZĂ:
Se pot contracta abonamente pentru anul 

1969 la presa ROMÂNA și STRĂINĂ la toate 
oficiile și agențiile poștale.

Aceste unități vă oferă spre consultare cata
loage ale presei române și străine.

am acceptat știind exact ce va 
urma.

Eram pregătit, știam ce-o *ă 
urmeze și, încă o dată m-am de
da *ă-l acompaniez. „Știi ee-a 
ajuns cutare ? (unul din colegi) 
„Vag. parcă..." „înseamnă că 
nu știi nimic” Și mi-a explicat 
„cum” a ajuns „ăla” pe care nu 
dădeai doi bani șef în nu știu ce 
întreprindere pentru că ,jnă-n- 
țelegi, are omul „spate”, cum 
tratare „cum știi bine, lipsit de 
orice talent a ajuns în postul 
ăla de concepție, culmea, el nu 
eu“ și așa pină ce i-a epuizat 
pe toți. ,.mistuindu-i“ satisfăcut, 
cu patimă, nevasta completîn- 
du-1 acolo unde el, probabil, 
scăpase un amănunt. „Noi doi 
sîntem singurii care ne-am a- 
tins scopul, idealul. Să bem pen
tru idealul nostru”. Am mor
măit ceva, continuînd să mănînc 
și-a mai turnat un pahar și l-a 
băut pentru aceeași „vorbă”. Și 
totuși nu credeam. Mi se părea 
undeva fals, nu știu în ce anu
me, poate în gesturi, poate în 
ton (pentru că ceea ce spunea 
nu intra în discuție), poate în 
graba cu care și-a „epuizat” 
foștii colegi, pe care, știam, îi 
respectase sincer altădată. 
Ne-am întors acasă. „Nici să nu 
aud că dormi la hotel, nu sîntem 
noi prieteni ?" și după ce doam
na s-a retras cu „noapte bună 
puiule” și-a ocupat din nou lo
cul la biroul său de lucru și eu 
mi-am tras scaunul în fața lui. 
„Poate așa n-are s-o ia de Ia 
capăt, mi-am zis”.

secutiv clnd această valoroasă e- 
chipă nu reușește să joace cum 
știe ea și cum poate ea în Cu
pa Campionilor. Campioanelor 
noastre îe-a lipsit aseară arma 
lor cea mai eficace — contraata
cul In viteză. Au jucat pozițio
nal, static — ceea ce a conve
nit adversarelor care se mișcau 
mai greoi și mai încet. în plus 
(de fapt, In minus) cîteva din-

ASEARĂ TN GGE. IA BASCHET

FfMININ : Bucu
rești — Bodnicki Bria rod 71—6B 

,35—37
MASCULIN : Diaomo București 
— E KX Viena 85-57 39—29,

Taf!

ASALT
W de a XII-« competiții bal
canice. Asalt festiv și pentru 
că alături de meda’iații olim
pici pe planșele sălii Dinamo 
se află talente autentice, aspi
ranți la consacrare si. poate, 
viitori candidați la un loc pe 
podiumul viitoarei olimpiade 
de la Munchen.

Prima zi a Balcaniadei de 
seri mă — care se anunța mai 
mult festivă (era doar ziua de 
debut a competiției) a înscris 
o primă fi’.â de autentic spec
tacol fără introduceri cu exa
gerate schimbări de poiriete 
intre amfitrioni și oaspeți.

— En’earce !
Tradițional ca îi aalutul 

mereu același, dar mereu «no- 
tiorar.^ avenismeatuL sportiv 
în adevăratul înțeles al corin
tului — nu previne nid o wvk> 
trmâ" — căci «txț vtrful flore
tei cit și tăișul săbiei riat_ 
inofensive. Aid, învinge mai 
cu seamă aaeuț .mea minții, ex
ploda de o fracțiune de secun
dă a căutării punctului „vul
nerabil* dintre atîtea porniri 
de asalt și tot atîtea retrageri 
de abilă apărare.

Asalt festiv, căci In ziua de 
debut a în tracei li patru din

L-am întrebat la ce lucrează. 
S-a făcut că nu pricepe și, răs
foind niște foi pe care le avea 
tn față atunci cind am intrat 
prima oară tn cameră, mi-a 
spus că la o expertiză, „nu mai 
reușește să aibă un minut li
ber”. I-am spus că mă refeream 
ia planurile lui, la invențiile pe 
care avea de gînd să le „vadă 
cu ochii mișcîndu-se“.

„Ți-ai amintit vorbele mele ? 
Fleacuri. Am renunțat la vise. 
Eram un visător incurabil. Viata 
m-a trezit însă la realitate”. „A- 
dică. Și fără locuri comune” In-

cet, încet s-a aprins. „Vrei să 
spui că nu înțelegi, că toate, 
toți te primesc cu brațele des
chise și că ție nu-ți rămâne de 
făcut altceva decît să-ți vezi de 
proiectele tale, de visele tale ?“ 
„Nu cred asta i-am spus, cum nu 
cred că lucrurile stau chiar așa 
cum spui”. „Știi ce, te rog re
nunță s-o faci pe deșteptul”. 
„Nu renunț”. „N-ai decît, pe 
mine nu mă interesează decît 
să-ml văd de serviciu, și-ml văd, 
sînt apreciat, îmi realizez pla
nul, am fost trimis în schimb 
de experiență în străinătate”.

„Nu despre asta este vorba”. 
„Ce-ți imaginai, ce vă imaginați 
voi că am să devin mare inven-

trebuit să ne mulțumim cu... 3. 
Ceea ce înseamnă că, la Bel
grad. fetele noastre nu se vor 
califica decît dacă vor juca Ia 
valoarea lor maximă și dacă vor 
ști cum să contracareze excelen
tul trio : Kalinlci, Curiei, Milo- 
jevicL

In schimb, băieții maestrului 
Dan Niculescu au jucat cum au 
știut mai bine si au luptat cît 
au putut mai mult. Aveau de re
cuperat 13 puncte, la pauză re
cuperaseră deja 10, în minutul 
23 aveau avans 14, iar în final 
s-au distanțat la 28 puncte. Nici 
nu se putea altfel, fiindcă au a- 
vut toate condițiile să se califi
ce : trei jucători în formă exce
lentă (Diaeonescu. Albu, Novac), 
niște adversari modești, un arbi
traj corert ri o galerie incandes
centă (eu sirenă si eu Nea Jean 
reintinerit!). Campionii Austriei 
(țara care a constituit revelă
ri a turneului preolimpi? de la 
Sofia) sri arătat că de-abia a- 
eum deprind bine baschetul 
(dîntre ei numai Tecka. pivotul 
de I M m., are o valoare mare 
— dar e american» ; au deprir.s 
însă multe, prea multe metode 
anti-joc : simulări, loviri, hărțu
irii si câte si mai cite coțcării. 
Uneori au fost penibili Pe bra
vii plă-esi din Ștefan cel Mare 
îi felicităm, iasă, și așteptăm 
să-i aplaudăm și în 
doilea tur al „Cupei 
lor- Merită !

cel de al 
Campioni-

G. MTTROI

FESTIV
cei șase fînaliști la floretă au 
fost reprezentanți ai țării noas
tre : Drimbă. Țiu, Mureșar. și 
Haukier. Campionul olimpic, 
învins în meciul de baraj de 
tînărul scrimer Mihai Tiu, și-e 
sărutat adversarul, gest în 
care am deslușit nu numai 
deplina sportivitate care-1 ca
racterizează dar și bucuria 'ă 
dispunem în scrima româneas
că de elemente capabile in o- 
rice moment de afirmare. Dis
putată, cum se spune. în fami
lie, finala de floretă băieți 
ne-e ^erit un adevărat re 
de scrimă cu un învingător 
merituos, decis doar după ’in 
med de baraj: Mihai Tiu — 
primul campion balcanic.

Pe planșa alăturată, a cota 
unde și-au disputat întâietatea 
sabreori a Iți trei sportivi ro
mâni: Bădescu. Nilca și Vin- 
ttlâ aveau să hotărască soarta 
primului loc și a medaliei de 
aur. Antrenantă pină la ulti
mul asaif P’oba de sabie ne-a 
adus o nouă victorie și cuce
rirea titlului de campion bal
canic de către tînărul sportiv 
român Hariton Bâdescu.

Și-a fost doar prima zi_

Pronosticul nostru
pentru concursul

PRONOSPORT Nr. 47
Etapa din 24 noiembrie

1. Bologna — Milan
2. “ * ■ • “ "
3.
4.
5.
6.
7.
8.

rateL
Budapesta, 21 ndiembrie 1968

1968

Cagliari — Torino 
Inter — Fiorentina 
Juventus — Pisa 
Lanerossi — Napoli 
Palermo — Varese 
Sampdoria — Atalanta 
Verona — Roma 

9. Chimia Suceava — 
Ceahlăul

10. Portul — Metrom
11. Gaz metan —

C.F.R. Timișoara
12. A. S. Cugir — Olimpia
13. Metalul Hunedoara —

C.S.M. Reșița

X
1 
1
1
1
1
1
1
1
1
X 
X
1

Pronosticurile pentru con
cursul suplimentar Prono
sport din 27 noiembrie a.c., 
sînt următoarele : X, X, 1, 
1, 1, 1, 2, 2, X, 1, X, 1, 2.

V. RANGA

tator r „Da". „Vă privește”. 
I-am spus că e-n regulă, că ne 
privește, că n-are de ce-și face 
singe rău, că intr-adevăr nu 
merită să faci decît ceva ce ți 
se cere pentru a fi un func
ționar model și m-am ri
dicat să plec. „Crezi că ești 
original ? — te înșeli au mai 
făcut același lucru trei colegi 
de-ai noștri. Vă sînt dator cu 
ceva ?“ ,,Nu, i-am răspuns sim
plu, mi-e somn, tu ai căscat de 
cînd am intrat în casă, de a- 
tunci au trecut cîteva ore, am 
și eu dreptul să mă odihnesc.

Imi pare bine că te-am văzut, 
ai o locuință grozavă, mai ales 
policandrul, mai ales „Ludovi
cul”, mai ales florentina su
fragerie*. S-a uitat la mine cu 
ochii de acum zece ani, cel pu
țin așa tai s-a părut. „Știi că am 
în cap zece invenții ?“ „Una pe 
an” „Da, una pe an și n-o fă 
pe deșteptul. Stai jos. Vrei să 
mă-mptișc dacă am căscat ?“ 
„Și pijamaua ?“ „Nu încetezi ?” 
„Nu“. „E-n regulă” „Știi că am 
refuzat Capitala. Nu pentru că 
n-aș fi vrut să locuiesc acolo. 
Măcar ipocrit n-am ajuns. A- 
veam nevoie de liniște, de o u- 
zină unde să pot încerca ce am 
eu în cap, vroiam să văd dacă

• în zilele de 22, 
23 și 24 noiembrie 
vor avea loc, în ba
zinul acoperit de pe 
Insula Margareta din 
Budapesta, întreceri
le unei grupe preli
minarii a noii ediții 
a „Cupei campioni
lor europeni” la polo 
pe apă.

La aceste jocuri 
participă echipele 
Dinamo București, 
Akademik Sofia, Ar- 
konia Szczeczin, Ru
da Hvezda Kosice și 
Ferencvaros Buda
pesta. Pentru tur
neul final al compe
tiției, care va avea 
loc între 6 și 8 de
cembrie la Moscova,

se califică din a- 
ceaștă grupă prime
le două echipe cla
sate.

• Campionul eu
ropean de box la 
cat. semimijlocie, o- 
landezul Fighting 
Mack, își va pune 
titlul în joc la 
decembrie. El se 
întîlni la Bologna 
italianul Bertini.

26
va
cii

Luxemburguluî. Vic
toria a revenit gaz
delor 
5—1 (

cu scorul de 
(4-1).
După cum s-a 
anunțat, stațiu- 
de sporturi de 

Saint Moritz

o în prezența a 
peste 10 000 de spec
tatori, la Copenhaga 
s-a desfășurat întîl- 
nirea internațională . 
amicală de fotbal 
dintre reprezentati
vele Danemarcei și

• 
mai 
nea 
iarnă 
(Elveția) și-a depus 
candidatura de a or
ganiza în anul 1976 
Jocurile Olimpice de 
Iarnă. Organizațiile 
sportive ale stațiunii 
au anunțat oficial că 
intenționează să can
dideze și la organi
zarea campionatelor ■ 
mondiale de schi al
pin din 1974.

potmolit. Nu mi se comunicase 
nimic. Am întrebat. Răspunsuri 
evazive : ,.să vedem, am cerut 
referat de la un specialist, nu 
avem numai invenția dumitale 
etc.“. Mi-am zis că’ de ce nu ar5 
fi așa, chiair mi-am temperat 
zelul cu care mă pregăteam să-i 
interpelez. Am prezentat și a 
treia inovație. Și abia acum am 
înțeles. Exact n-aș putea expri
ma ce am înțeles. Cert este 
că formulele cu care mi se răs
pundea miroseau a refuz, tot a-

am ceva în el, dacă nu cumva 
e numai o părere, entuziasmul 
colegilor și bunăvoința unui pro
fesor. M-am apucat de lucru, a- 
veam pe „masă” o invenție, nu 
epocală, nu. nu am asemenea 
vanități — și după o pauză — 
mint, am încă asemenea vani
tăți, cred inutile acum, ceva 
însă ce mi se mai păruse de 
largă utilitate. Am terminat-o. 
O mînă de oameni m-au ajutat să 
elaborez prototipul, l-am experi
mentat, mi-a reușit. N-am să-ți __ ____ ______________,___
spun că am întîmpinat greutăți. tunci — coincidență ?! — am fost
Nu. Nici că oamenii au fost invi- criticat în cîteva ședințe că am

dioși. Poate. Nu aveam eu timp 
de asta. între timp m-au avan
sat. Am început să lucrez la un 
alt proiect al meu Era vorba 
despre o invenție, hai să-i zicem, 
deosebită. Da, deosebit de deose
bită. Am lucrat trei ani la ea. 
Trei ani în care nu am avut, 
repet, timpul să observ că aș 
fi invidiat. Am prezentat lucra-- 
rea. Am așteptat doi ani. Timn 
în care am lucrat mai departe la 
altceva. Aș vrea să nu crezi că 
mint. Chiar mai aveam în cap 
și alte lucruri”. „Zece”. „Nu fi 
ironic !“ „Nu sînt”. „După pri
mul an din> ăștia doi la care 
mă refer, mi-am dat seama că 
undeva lucrarea mea s-a îm-

neglijat producția, lucru absolut 
inexact și verificabil. S-au găsit 
cîțiva să-mi dea de înțeles că 
și ei „la rîndul lor...” și că eu 
sînt tînăr, visez etc. A doua mea 
invenție ar fi trezit mult interes, 
ar fi fost primită bine. Mi s-a 
spus că undeva am greșit, am 
refăcut. calculele. Timp de opt 
luni. Le-am trimis rezultatul.— 
același (nu greșisem) — la care 
am adăugat încă patru soluții 
posibile. Am așteptat un an. Nici 
un răspuns. în capul meu apă
reau- și alte proiecte. Am deve
nit nervos, nu mai lucram cu 
aceeași tragere de inimă. Și în- 
tr-o zi am înțeles că toate ide. 
ile mele ar putea avea aceeași

soartă. Concediile mi le petre- ; 
cusem lucrînd, eram și obosit, 
obosit poate de așteptare. Am ' 
descoperit că am 30 de ani, că 
nu știu nimic, dar absolut nimic 
în afară- de invențiile mele, pină 
atunci crezusem că ceea ce fac 
mă reprezintă integral și am re
nunțat. Le-am spus că în afară 
de prima mea invenție celelalte 
sînt niște „dibuiri” ce nu merită 
atenție, le-am băgat în sertar, 
m-am însurat, fac expertize, am 
cumpărat alaltăieri un polican-
dru de cîteva mii, sînt un func- Ș 
ționar model, mă pricep la toa- • 
letele de damă — ai văzut — ~ 
îmi fac concediile la mare, la * 
„Rex”, am 35 de ani și dacă mă * 
întrebi îți voi răspunde că mă <4 
simt excelent, și acum poți pleca 
la hotel să te odihnești. Și te 
felicit, ai rămas același visător Ș 
și te invidiez, crede-mă, sînt 
sincer cînd îți spun."

L-am privit fix și i-am spus 
că are dreptate : „De ce încurcă ’ 
lumea cu „dibuiri” nu i-a mai * 
rămas un pic de rușine ?“. „Nu • 
mă impresionezi. Crezi că ai de Ș 
făcut altceva în locui meu”. „Da. ț 
Aș fi fost „cinic” pînă la capăt: ■* 
nu mi-ași fi îngăduit nici o in- * 
venție fn plus. Ai fost incon- ; 
secvent : dovadă —■ restul pînă X 
la zece. Și încă ceva : ai omis ’ 
să-mi spui că mina aceea 
oameni care te-au ajutat 
prima invenție nu te mai 
Iută”. „De unde ai aflat ?”. „Și 
pentru colecția te de pipe, vi- 
zițează o Consignație, Dacă 
sesc ceva te anunț”. Ș

de , 
la 

sa-
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reștL
I_a plecare. în gara Kelet» 

au fost de față Palia: Arpad, 
secretar al C.C. al P.M.S.U. 
și alte persoar.e oficiale.

SI REINSTALEAZĂ

NEW YORK. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu 
transmite : Comitetul pentru teri
toriile sub tutelă și neautonome al 
Adunării Generale a O.N.U. a ce
rut tuturor statelor, și în special 
membrilor pactului N.A.T.O., să 
înceteze orice sprijin acordat 
Portugaliei și să ia măsuri pen
tru a preveni recrutarea și antre
nai ea pe teritoriile lor a merce
narilor pentru războiul colonial 
dus de Portugalia.

Acest apel este cuprins în pro
iectul de rezoluție prezentat de 
aproape 50 de state afro-asiatice 
și adoptat de participanții la lu
crările Comitetului cu 96 de vo
turi pentru (printre care și Româ
nia), 3 împotriva (Portugalia, A- 
frica de Sud, Brazilia) și 13 ab
țineri (Australia, Noua Zeelandă, 
Yemenul de sud, Marea Britanic, 
S.U.A. etc.).

Documentul reafirmă dreptul 
inalienabil al popoarelor din teri
toriile aflate sub dominația por
tugheză la autodeterminare, liber
tate și independență, precum și 
caracterul legitim al luptei lor

Ia

pentru cucerirea acestui drept. 
De asemenea, este condamnat 
guvernul portughez pentru refu
zul de a îndeplini rezoluțiile A- 
dunării Generale și Consiliului de 
Securitate și pentru colaborarea 
acestuia cu regimurile minoritare 
rasiste din Africa de sud și Rho
desia.

în Comitetul pentru probleme
le administrative și bugetare au 
început dezbaterile în legătură 
cu stadiul punerii în aplicare a 
recomandărilor formulate în 1966 
de către Comisia adhoc de cx- 
perți, însărcinată cu examinarea 
finanțelor O.N.U. și instituțiilor 
specializate, recomandări care 
privesc o gamă largă de măsuri 
și acțiuni menite să îmbunătă
țească procesul de coordonare a 
acțiunilor financiare.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, delegatul român Drage? 
Șerbănescu a subliniat, printre 
altele, că „deși rapoartele anali
zate indică realizarea unor d»o- 
grese și perspectiva consolidări: 
lor, este necesar să se depună 
mai multe eforturi pentru aec<4e- 
rarea procesului de punere iu a- 
plicare a recomandărilor adopta
te în unanimitate de Adunarea 
Generală’4. „Cooperarea în acest 
sens a tuturor factorilor interesași 
este absolut indispensabilă*4, a 
spus vorbitorul.

Tovarășul 
Mihai Dalea

Controverse

Semnarea unui acord comercial
româno-iordanian

1 3 u-o*
V 'Si f ill1 î IPil

BUDAPESTA 21 Corespon- 
entul Agerpres Al. Pintea, 

transmite: Joi seara a pără- 
sit Budapesta, plecînd spre 
patrie, tovarășul Mihai Dalea, 

al CC. al P.C.R., 
participat la lucrările 

pregătitoare a Con- 
intemaționale a par- 
comur.iste și munciio-

REALITĂȚI SUD-AMERICANE Șl „GREȘEALA TACTICĂ'4 
DEPARTAMENTULUI DE STAT • ADEVĂRATA CHEIE

A PROBLEMEI

Studenții marocani de 
o serie de instituții de in- 
vățămint superior se află 
din nou în grevă, ca urma
re a eșuării dialogului din
tre reprezentanții lor și ai 
Ministerului Educației Na
ționale. In urma reluării a- 
cestei acțiuni de protest, im
portante forțe de poliție au 
ocupat Universitatea din 
Rabat, autoritățile averti- 
zînd studenții că vor adop
ta împotriva lor sancțiuni 
severe. Eșecul negocierilor 
se datorește neacceptării 
mai multor revendicări stu
dențești în ce privește con
dițiile de studiu și .a,‘e1 ce
reri de ordin materiali 1

AMMAN 21 (Agerpres;. — In
tre 19 și 20 noiembrie la .Amman 
au avut loc tratative între dele
gația guvernamentală română 
condusă de Gheorghe Cioară, m.- 
nistrul comerțului exterior, și o 
delegație guvernamentală iorda 
niană, condusă de ministrul eco
nomiei, Hatem Zug’nby. In cadrai 
tratativelor au fost discutate pro
blemele privind cooperarea eco
nomică și tehnică între Republic- 
Socialistă România și Regatul Ha 
șemit al Iordaniei, precum și lăr
girea pe mai departe a schimbu
rilor de mărfuri dintre cele două 
state.

In încheierea tratativelor cele 
două părți au semnat un acord 
comercial de lungă durată, un a-

VARȘOVLă 21. Corespondentul 
Agepres. L Dumitrașcu. transmi
te : fn T’-ma convorbirilor, între 
driegațnle guvernamentale ale 
României și Poloniei desfășurate 
intr-o atmosferă de prietenie și 
mțeiegere reciprocă la 21 noiem
brie a fost semnat Ia Varșovia 
protocolul pri’.md schimburile re
ciproce de mărfuri dintre cele 
dacă țâri pe «ral 1969. Protoco
lul precede o creștere însemnată 
2 scrdmburilor de mărfuri între 
România și Polonia în compara- 
;:e cu nivelul atins în anul îu 
curs, depășind valoarea schimba- 
rdor prevăzute pe 1969 în acor
dul pe termen lung.

România va livra Poloniei ma- 
șml-uDeite. instalații de forai, lo
comotive Diese’-electrice de 2100

C. P. locomotive Diesel-hidraulice 
de 350—450 C.P. autocamioane 
și autoturisme de teren, armătură 
industrială, utilaje, nave mariti
me, produse petroliere, produse 
chimice, mobilă, vin, legume, 
fructe și alte mărfuri.

Polonia va exporta în România 
mașini-unelte, nave pescărești, 
motoare și utilaj pentru nave, 
produse electrotehnice, instalații 
miniere și energetice, mașini de 
construcție și rutiere, aparatură și 
instalații medicale, rulmenți, va
goane pentru călători, produse 
siderurgice, cocs, sulf, diferite 
produse chimice, articole indus
triale de larg consum și alte 
mărfuri.

Protocolul a fost semnat din 
partea română, de A. A. Albescu, 
ministru adjunct al comerțului 
exterior, iar din partea poloneză 
de M. Dmochovvski, ministru ad
junct al comerțului exterior.

La trei zile după lovitura de 
stat din Mali, în urma căreia re
gimul președintelui Modibo Kei- 
ta a fost răsturnat, pe întreg te
ritoriul țării domnește calmul. Cu 
toate acestea, un comunicat difu
zat de postul de radio Bamako 
a anunțat că restricțiile de circu
lație continuă să rămînă în vi
goare.

Același post de radio a comu
nicat că în urma ședinței de joi 
a „Comitetului militar al eliberă
rii naționăle“, vicepreședintele a- 
cestui organism, căpitanul Ioro 
Diakite a fost însărcinat să iniție
ze consultări în vederea formării 
unui guvern provizoriu al țării.

în aceeași ședință, comitetul a 
adoptat o declarație în care sub
liniază ca va respecta toate anga
jamentele asumate de Republica 
Mali, în ceea ce privește politica 
externă, înainte de lovitura mili
tară.

Chemarea către popor

Dispută in jurul zborului
2 000 de studențî de la 

Universitatea din Lisabo
na au protestat împotriva 
refuzului autorităților uni
versitare de a le permite o 
întrevedere cu ministrul e- 
ducației, Hermano Saraiva, 
cu prilejul ceremoniei de 
deschidere a cursurilor uni
versitare.

Ca răspuns 
autorităților 
studenții și o 
sonalului didactic 
ganizat o „parodie** 
monie în localul 
universității*

lui „Apollo-8
21 (Ager-

✓✓

la hotărîrea 
universitare, 
parte a per- 

au or- 
de cere- 
cantinei

Starea de asediu, decla
rată în orașul libanez Tri
poli, la 14 noiembrie, în ur
ma tulburărilor studențești 
a fost ridicată Joi diminea
ța, transmite de la Beirut 
corespondentul 
France Presse. 
nea, 
zate

agenției 
De aseme- 

școlile au fost autori- 
să reînceapă cursurile.

orașul indian CalculaIn
au avut loc joi puternice 
demonstrații studențești în 
semn de protest față de vi
zita pe care o întreprinde 
în India fostul ministru al 
apărării al S.U.A., McNa
mara. Mai multe organizații 
studențești, scrie agenția 
Reuter care transmite ști
rea, au lansat un apel la 
grevă în semn de protest 
față de politica americană 
în Vietnam.

CAPE KENNEDY __ 
preș). — O dispută între specia
liștii în cercetările spațiale en
glezi și americani, în legătură cu 
utilitatea zborului navei cosmice 
„ApolIo-8“, a izbucnit în urma 
unui interviu acordat ziarului 
londonez „Evening News*4 de 
către Bernard Lovell, directorul 
Observatorului Jodrell Bank. în 
acest interviu, astronomul brita
nic a declarat că din punct de 
vedere științific călătoria de șase 
zile în jurul Lunii a navei cos
mice „Âpollo-8“, prevăzută să 
înceapă la 21 decembrie, este pe
riculoasă, rezultatele științifice ce 
ar putea fi atinse nejustificînd 

■ riscurile serioase de pierdere a 
unor vieți umane.

Răspunzînd acestor afirmații, 
cosmonautul american William 
Anders, unul din cei trei mem
bri ai echipajului navei spațiale 
„Apollo-8“, a ținut joi o confe
rință de presă. Exprimîndu-și 
dezacordul cu părerile enunțate 
de Lovell, maiorul Anders a de
clarat că zborul lui „Apoflo-8“ 
va permite obținerea unei im
portante cantități de informații 
științifice, echipajul aflîndu-se în 
deplină siguranță. El a enume
rat o serie de sarcini pe plan 
științific ale echipajului navei 
cosmice, subliniind că acesta va 
aduce pe Pămînt cele mai bune 
fotografii realizate pînă în pre
zent ale feței invizibile a Lunii, 
va face observații asupra crate-

relor lunare și va întocmi hărți 
care vor fi de un real folos vii
toarelor echipaje care vor asele- 
niza.

Ziua nafională
a Libanului

22 noiembrie este pentru 
poporul libanez cea mai 
mare sărbătoare națională. 
Se împlinește un sfert de 
secol de cînd, la 22 noiem
brie 1943 a fost proclamată 
independența, deschjzîndu- 
se astfel o nouă 
istoria milenară 
țări.

Cu o suprafață 
km pătrați și o populație de 
2 400 000 locuitori, situat in
tr-o poziție geografică favo
rabilă — la răscrucea dru
murilor ce leagă Orientul 
cu Europa și Africa — Li
banul are o importantă pon
dere economică in regiunea 
Orientului Apropiat. La 
Beirut se află sediile a pes
te 120 de bănci libaneze și 
străine, iar în acest port 
ancorează anual circa 3 000 
de vase din diferite țări.

Anii care au trecut de la 
proclamarea independenței 
au fost marcați prin reali-

etapă in 
a acestei

de 10 400

zările obținute de poporul 
libanez în dezvoltarea eco
nomiei. S-au extins supra
fețele irigate, se fac pași 
însemnați in extinderea e- 
lectrificării. a luat o consi
derabilă dezvoltare turis
mul, au fost îmbunătățite 
invățămintul și asistența 
medicală.

Intre Republica Socialistă 
România și Liban s-au sta
tornicit și se dezvoltă con
tinuu relații de prietenie și 
colaborare în folosul am
belor popoare. Stabilirea de 
legături diplomatice Ia rang 
de ambasadă în 1965 a con
tribuit la extinderea rela
țiilor româno-libaneze.

Cu prilejul Zilei naționale 
a Libanului, poporul ro
mân, tineretul României, 
transmit poporului, tinere
tului libanez un salut prie
tenesc, urări de pace și 
prosperitate.

PRAGA 21 (Agerpres). —
Ager.^a CT.K. anunță că la 

20 zc.embrie. Prezidiul C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, gu- 
vernul R-S. Cehoslovace. Pre- 
ziar-d Adunării Naționale, 
Prezidiul Consiliului Centrai 

ratelor au dat publi- 
r.tății o chemare către popor 
:r. care se arată că plenara 
d.r. noiembrie a CC al P.C.C 
a căutat intens și cu sentimen
te'e -ueî mari responsabili
tăți o soluție care să ofere 
partidului, țării și întregului 
popor perspectiva dezvoltării 
“tr.r- e a principiilor funda- 
mer taâe ale politicii inaugu
rate in ianuarie. In chemare 
se spur.e că ir. protida unor 
pur.cte de vedere și poziții di
ferite exprimate la plenară, 
tot: membrii C.C al P.C.C.
az adoptat în ’unanimitate o 

Ocupe eoenună. Aceasta re- 
rir.îă tmica acțiune reală 
b deschide calea spre mun- 
pasrdcă și pozitivă. Alte 
îunî nu ar putea duce decît 
evenimente neprevăzute, 
consecințe incalculabile, 
aceea, toate eforturile tre- 

acum asu- 
asupra rezolvării 

r.esoluționate.

unor persoane iresponsabile. 
Chemarea se referă în acest 
sens la tentativele de a im
prima unor acțiuni studen
țești o direcție nedorită, 
ia organizarea de greve în 
școli, la încercarea de a atra
ge la greve întreprinderi și de 
a diviza în felul acesta clasa 
muncitoare și unitatea oame
nilor muncii.

în încheiere, chemarea se 
adresează tuturor cetățenilor 
cerîndu-le să acorde sprijin 
deplin liniei politice a C.C, 
al P.C.C. și guvernului.

Intr-un comentariu privind starea de spirit din America Latina 
James Reston semnala, printre altele, în NEW YORK TIMES — 
pe marginea unei vizite de aproape o lună Ia sud de Rio Grande : 
„Mulți lideri sud-americani iși exprimă net convingerea că O.S.A. 
se află în fața unei alternative cu scadență apropiată : a se de
zintegra sau a se transforma într-un sens care s-o modeleze în 
instrument de cooperare economică interamericană și care să 
implice o slăbire, dacă nu o eliminare a dominației S.U.A. din 
mecanismele ei*.

Criza latentă din O.S.A., reflecta în fapt dificultățile mereu 
mai accentuate ale politicii sud-americane a Washingtonului care, 
așa cum remaica recent o asemenea personalitate politică ameri
cană ca senatorul Fulbright „nu se adaptează noilor realități la- 
tino-americane caracterizate prin creșterea sentimentului de inde
pendență și tendințe ferme de suveranitate". Tocmai din acest 
unghi trebuie privite și controversele din comisia administrativ- 
po li ti că a O.S.A. care, potrivit indicațiilor ultimei Conferințe 
O.S.A. la nivel înalt, are pe agenda sa elaborarea unor recoman
dări privitoare la „modificările necesare în Carta Organizației 
Statelor Americane".

Deși dezbaterile din comisie pe această temă delicată nu sint 
publice, influente publicații din Statele Unite și America Latină 
au furnizat informații și aprecieri din care se poate reconstitui 
tabloul disputei. Unul din obiectivele principale ale diplomației 
nord-americanc Ia actualele „studii" pentru modificarea Cartei 
O.S.A. este impunerea unor modificări în sensul întăririi domina
ției Washingtonului, sub firma „formulelor de accentuare a in
terdependenței". Una din propunerile reprezentanților S.U.A. ar 
viza — potrivit relatărilor presei new-yorkeze — eliminarea unor 
articole „incomode" din Carta O.S.A. (în special articolele 15 și 
17) care, în redactarea lor actuală, exclud orice amestec străin în 
treburile țărilor semnatare. Modificările, sau mai precis, omisiu
nile proiectate ar urma, evident, sa ușureze pe plan juridic, imix
tiunea nord-americană în treburile țărilor latino-americane. în 
această lumină, revista mexicană CLARIDAD se referă la „sim- 
ptomele unei ofensive lente dar perseverente a diplomației State
lor Unite în America dc Sud", vizînd „menținerea unor alterări ale 
conceptelor de independență".

Majoritatea statelor latino-americane se pronunță, însă, pen
tru reorganizarea O.S.A. în cu totul alt sens. O serie de țări 
printre care Chile, Uruguay, Mexic, Peru, Columbia, nemulțu
mite de felul cum funcționează sistemul inter-american susțin în 
comisia politico-administrativă „necesitatea absolută de a se trece 
urgent la reconsiderarea relațiilor partenerilor latino-americaqi cu 
Statele Unite în sensul stipulării unor prevederi precise asigu 1 
egalitate perfectă în relațiile politice și economice" (WASH 
TON POST). Reprezentantul Argentinei a exprimat teza că O 
„trebuie să fie modernizată pentru a ajuta țările conține 
(sud-american n.n.) în rezolvarea grelelor lor probleme econn 
Reprezentantul Ecuadorului cere ca viitoarele schimbări ; 
drul Cartei O.S.A, să se producă „în spiritul recunoaște 
tipiilor autodeterminării" (WASHINGTON POST). Ccâ^ri ofi
ciale mexicane, subliniază în aceeași ordine de idei coresponden
tul din Ciudad de Mexico al Iui NEW YORK TIMES, „consideră 
că O.S.A. trebuie reorganizată astfel îneît să înceteze do a mai fi 
un instrument politic pe care Statele Unite îl folosesc unilateral 
pentru a-și realiza politica regională".

Din contururile disputei modificării O.S.A., așa cum se de
slușesc ele din informațiile fragmentare ce au parvenit, putem 
totuși înțelege de ce presa nord-americană apreciază ca o ..gre
șeală tactică" inițiativa luată de Washington în urmă cu doi ani 
pentru așa-numita „restructurare a Organizației Statelor Ame
ricane". Diplomația nord-americană se găsește mereu mai evident 
în fața unui tot mai larg front comun latino-amcrican care re
vendică modificări în O.S.A. de natură absolut contrarie celor 
dorite Ia Departamentul dc Stat. în aceste împrejurări e sem
nificativă remarca din WASHINGTON POST despre existența 
„unui curent de prudență" în cercurile diplomatice de la Was
hington, curent care se exprimă prin formulele : „Cel mai bun 
lucru pe care l-ar putea face acum O.S.A. ar fi să nu facă nimic" 
și „Ocoliți zonele de ciocnire, nu modificați nimic“.

Este. însă, foarte îndoielnic ca „formulele prudenței" să^atenu- 
eze înfruntări care-și au originea în realități foarte prech^mde- 
vărata cheie a problemei stă în întrebarea ce se desprinde ob
servația pertinentă a senatorului Fulbright: se vor adapt^Mmu nu 
Statele Unite noilor realități din America Latină ?

EM. RUCAR.

ca 
ar 
la

De
baie 2or.ee.-trate 
□ra zrjitctL 
probLeot^or 
iar per.trj aceasta este nevoie 
de calm, rațiune și hotărîre.

După ce arată că majorita- 
:ea mvfrș.roare a opiniei pu
blice cehoslovace a primit cu 
‘r.țeleșere rezoluția plenarei, 
chemarea atrage aten;ia asu
pra ușor ac;:uni nesăbuite ale R. D. GERMANA. Aspect din Eisenhuttenstadt, orașul metalurgiștilor

Insușindu-și punc
tul de vedere opti
mist al guvernului 
laburist cu privire 
la perspectivele eco
nomiei britanice, a- 
firmat în recentele 
dezbateri din Came
ra Comunelor — deși 
chiar premierul Wil
son a socotit necesar 
să precizeze că „va 
trebui să fie par
curs un drum lung 
pînă la redresarea 
situației economice*4
— o serie de co
mentatori țin să pu
nă în evidență acele 
elemente considerate 
pasibile de a aduce 
un aport substanțial 
la reducerea defici
tului balanței de 
plăți a Angliei. Se 
subliniază, astfel, 
spre exemplu, că e- 
fortul susținut pen
tru scoaterea la i- 
veală a bogățiilor 
din adîncurile Mării 
Nordului — în zona 
ce scaldă litoralul 
insulelor britanice
— a început să-și a- 
rate roadele. Este 
drept că a fost in
vestită în aceste cer

cetări o sumă de un 
miliard patru sute 
milioane dolari, dar 
numai zăcămintele 
de gaze descoperite 
pînă în acest an con
stituie rezerve pen
tru 20 ani, socotite 
la un consum de 
trei ori mai mare 
decît cel actual. Și,

naturale și petrol din 
alte zone.

Dar nu numai un 
asemenea element 
important pentru e- 
conomia unei țări, 
ca gazul metan, este 
luat în considerație 
de cei ce trec în 
revistă mijloacele de 
redresare a balanței

CAZ METAN 
SI WHISKY

firește, după ce chel
tuielile vor fi com
plet amortizate, con
sumatorii din indus
trie — ca și cei cas
nici — ai acestei im
portante surse ener
getice, o vor obține 
la un preț mai ief
tin, iar trezoreria nu 
va mai fi nevoită să 
cheltuiască pentru 
importul de gaze

de plăți. Iată că In
tre acestea își găseș
te locul chiar și 
whisky-ul. Se exem
plifică cu bilanțul 
primelor nouă luni 
ale acestui an: o 
creștere a exportu
rilor cu 39 la sută 
ca volum și 46 la 
sută ca valoare față 
de perioada respec
tivă a anului trecut.

Din cele 188 milioa
ne litri exportați, 
grosul — 110 milioa
ne — s-au îndreptat 
spre Statele Unite. 
Chiar Franța — care 
manifestă atîta o- 
poziție față de pă
trunderea Angliei in 
Piața comună — a 
vădit mai puțină re
ticență în ce priveș
te faimoasa băutură, 
sporind importul cu 
28 la sută și punind 
astfel la dispoziția 
consumatorilor fran
cezi 7 600 000 litri. 
Pe al treilea loc în 
clasamentul impor
tatorilor de whisky 
se află R.F.G., cu 
4 500 000 litri...

Necontestînd aces
te aspecte pozitive, 
comentatorii econo
mici, mai puțin op
timiști, ripostează 
însă, afirmînd că... 
„cu două rîndunici 
nu se face primă
vară" și propun să 
se mai aștepte cu a- 
precierile cel puțin 
pînă la... primăvară.

I. C.

F> e seu r*
• DUPĂ cum anun:ă agenția 

Prensa Latina, guvernul revo
luționar cuban a înaintat guver
nului Venezuelei, prin inter
mediul Ambasadei Elveție; la 
Havana, o notă de protest în 
legătură cu sechestrarea navei 
cubane de pescuit „Alecrln", a- 
vînd la bord un echipa; de 38 
de persoane. Ea a fost atacată 
la 20 noiembrie de două nave 
de război venezueîene în mo
mentul cînd se afla în Marea 
Caraibilor, la peste 160 mile 
distanță de coastele Venezuelei, 
și a fost silită sub amenința
rea armelor, să-și schimbe ruta 
$i să se îndrepte spre coastele 
Venezuelei. Guvernul cuban a 
cerut guvernului venezuelean să 
elibereze imediat nava și pe 
membrii echipajului eL

• LUlND cuvîntul in cadrul 
dezbaterilor parlamentare asu
pra politicii externe a guvernu
lui olandez. Joseph Luns, mi
nistrul afacerilor externe, a a- 
nunțat că a adresat secretarului

gcBcral. U Thaat. un apel în 
care se pronsau pentru conti
nuarea misiunii lui Gunnar 
Jarriug in Orientul Mijlociu. EI 
a adăugat că a sugerat lui U 
Thaut întreprindere* user noi 
demersuri ia scopul favorizării 
unei reglementări a probleme
lor ia această regiune.

HOTĂRÎRE A NOULUI
GUVERN PERUVIAN

• NOUL guvern Peruvian a 
hotârit restabilirea garanțiilor 
constituționale, suspendate la 
25 august. Știrea a fost anun
țată de primul . minisrru. gene
ralul Ernesto Montagne, d’jpă 
o ședință a cabinetului desfă
șurată sub conducerea genera
lului Juan Velasco Alvarado, 
președintele țării. Montagne a 
anunțat, de asemenea, că se 
proiectează includerea unor 
personalități civile în guvernul 
format după înlăturarea de la

putere a președintelui Fernan
do Belaunde Terry.

• ÎN orașul rhodesian Bula
wayo continuă procesul unui 
grup de opt patrioți africani, 
arestați în luna iulie 1968 în 
virtutea legislației excepțio
nale. După cum transmite agen
ția Associated Press, cei opt a- 
fricani au refuzat, în cursul șe
dinței de miercuri, să-și recu
noască acuzațiile aduse de au
torități.

• NAVA cosmică americană 
„Pioneer-VI“, lansată cu trei 
ani in urmă, și-a început zbo
rul în jurul Soarelui, aflîndu-se 
1* o distanță de 252147 000 kilo
metri de Pămînt. „Pioneer-VI“ 
urmează să dispară în spatele 
discului solar joi dimineață și 
să reapară simbătă după-a- 
miază. Se așteaptă ca măsurăto
rile efectuate la laboratorul din 
Pasadena asupra semnalelor ra
dio emise de „Pioneer-VI" în

cursul zborului prin coroana so

lară să furnizeze date impor
tante cu privire la structura a- 
cesteia.

• POTRIVIT unei declarații 
oficiale date publicității la 
Accra, mareșalul Michael Otto, 
comandantul forțelor armate 
ghaneze, a fost arestat sub a- 
cuzația că ar fi organizat un 
complot împotriva statului.

Pînă la încheierea anchetei, 
comandant ad-interim al forțe
lor armate a fost numit 'jene- 
ralul-maior Albert Ocran, 
membru al Consiliului Național 
de Eliberare.

CARTE ALBĂ ADOPTATĂ
LA WESTMINSTER

• CAMERA Comunelor a a- 
probat, miercuri seara, Cartea 
albă a guvernului laburist a- 
supra reformei Camerei Lorzi
lor.

Cartea albă prevede redu
cerea membrilor Camerei Su
perioare a Parlamentului bri
tanic cu drept de vot la 230 
în loc de 1 040. cît există în mo
mentul de față. în același timp, 
se limitează dreptul de veto a- 
supra proiectelor de legi gu

vernamentale la șase luni în 
loc de un an.

Noua reformă stipulează, de 
asemenea, înlăturarea dreptului 
ereditar al lorzilor. Cei 230 de 
pairi vor fi numiți,- în viitor, de. 
guvern. x'

• CONSILIUL Național al 
Partidului democrat-creștin 
își continuă lucrările. Momentul 
cel mai important al zilei de joi 
l-a .constituit cuvîntarea fostului 
prim-ministru Aldo Moro, care 
a anunțat că a hotărît „să adop
te o poziție autonomă în cadrul 
organizării interne a democrați
ei creștine", profesînd idei „pro
prii" în cadrul reexaminării ge
nerale a configurației , Partidu
lui democrat-creștin. Poziția de 
„autonomie** anunțată de Moro 
este considerată ca un fapt ce 
inaugurează o fază nouă în e- 
voluția P.D.C.

In urma poziției adoptate de 
Moro, care echivalează cu retra
gerea sa din curentul majoritar, 
Mariano Rumor și-a prezentat 
demisia din funcția de secretar 
general al P.D.C. Această demi
sie antrenează pe cea a întregii 
conduceri. Consiliul național ur
mează să aleagă vineri după- 
amiază noua conducere a parti
dului și pe secretarul general.
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