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de Investiții, efectuate de Șantie- 
ml 703 Focșani, la o serie de 
obiective industriale de o mare 
importanță pentru puterea eco
nomică a județului. Apoî am 

ț mers la fața locului. Aspectele 
culese se completează reciproc 

gvîn elocvența lor. Ritmul de lu- 
V cni la cele trei mari obiective

— fabrica P.F.L., Fabrica de 
coniac și crama de 1050 vagoa
ne — divulgă o amorțeală greu 
de crezut. Astfel, planul pe pri
me. decadă a lunii noiembrie 
fusese îndeplinit doar în propor
ție de 66 la sută la fabrica P.F.L. 
și de 68 la sută la fabrica de 
coniac. Al treilea obiectiv, crama, 
este și mai vitregit, el neputînd 
fi dat în funcțiune, după calcu
lele cele mai amănunțite, la ter
menii prevăzut, adică 31 de- 
cemlAe 1968. Cum se justifică 
aces^itm de melc, aceste sub
stanțiale rămîneri în urmă ? Cea 
mai invocată cauză : întîrzierea 
documentației tehnice. Apoi, 
lipsa de materiale și uzura utila
jelor. Insistînd însă asupra aces
tor cauze, Constantin Dumi- 
trașcu, inginer șef al șantierului 
703, dă încet încet înapoi ajun- 
gînd, cel puțin în ce privește 
documentația, la concluzia că 
„întîrzierea ei a avut o influ
ență foarte mică, aproape imper
ceptibilă" Au existat, adevărat, 
și cauze strict obiective. Dar de
terminante ni se par a fi defici
ențele conducerii Șantierului 703, 
„LIPSURILE INTERNE", cum 
ni s-a adresat inginerul șef 
C. Dumitrașcu. Fiindcă aici nu 
putem vorbi decît cu o mare 
indulgență de organizare știin
țifică a muncii și a producției.

. Utilajele existente, în bună stare 
de funcționare, sînt exploatate 
nesatisfăcător, iar randamentul 
zilei și al orei a atins deseori 
nivele din cele mai critice. 

^•Tn incursiunea noastă pe șantier 
Tam văzul; grupuri de cîte 4-5 

muncitori stînd cu mîinile în 
buzunare, alții sorbind din țigară 
pe gînduri, unii rătăcind pe șan
tier fără rost. într-o jumătate de 
oră cît am stat în biroul ingine
rului șef, au venit cu diferite ce
reri la acesta nu mai puțin de 6 
muncitori, deși erau în timpul 
programului și deși, pentru ase
menea deplasări, pierdea fiecare 
cel puțin 30 de minute. La toate 
acestea inginerul șef mai adaugă 
confidențial că sîmbăta se lu
crează numai 6 ore în loc de 8, 
cît e normal. Iată deci una din 
marile cauze ale neîndeplinirii 
planului de investiții : nefolo-
sirea rațională a timpului de lu
cru. Ceea ce pare mai ciudat e 
că, pînă în prezent, conducerea 
șantierului a tolerat în cunoștin
ță de cauză asemenea stări de 
lucruri. în loc să ia măsurile 
așteptate pentru fructificarea fie
cărui minut, a forțelor de muncă 
existente, a angajat mereu noi 
muncitori, doar-doar, fiind mai 
mulți, vor face cît cei strict ne
cesari și nu vor putea fi obser
vați cei care trag chiulul. Așa se 
face că singura depășire de plan 
e tocmai cea nedorită : în loc de 
683 muncitori au fost angajați 
845, fapt care influențează ne
gativ și cîștigul mediu.

— în fabrica P.F.L. vom rea
liza planul valoric, dar din punct 
de vedere al stadiilor fizice nu 
ne vom achita de sarcini. La fa
brica de coniac nu ne realizăm 
planul cu circa un milion. Crama

I. CHIRIC
(Continuare în pag. a lll-a)

• UZINA „ELECTROPUTERE" din Cr31ova a expediat ulti
mele două locomotive Diesel-electrice prevăzute in planul anual 
de export.
• CONSTRUCTORII DE PE MARELE ȘANTIER HIDRO

TEHNIC Valea Doftanei au îndeplinit sarcinile de plan pe 
întregul an. In această perioadă au fost obținute aici succese 
remarcabile, între care începerea turnării barajului de la Pal- 
tinu, devierea rîurilor Doftana și Secăria, precum și străpun
gerea unei galerii în lungime de 250 m.

• ANGAJAMENTUL ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 
DIN JUDEȚUL BRAȘOV de a realiza planul anual la export 
fn numai 11 luni a fost îndeplinit. Pînă la sfîrșitul lunii noiem
brie au fost livrate beneficiarilor externi produse peste planul 
inițial în valoare de 295 milioane lei. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de Uzinele de tractoare, Uzina de autocamioane, 
„Rulmentul", întreprinderea de unelte și scule, Fabrica de ra
diatoare și cabluri. Uzina Electroprecizia Săcele, Combinatul 
chimic Făgăraș, Fabrica de stofe, Fabrica de tricotaje „Dezro
birea" și „Niveea" din Brașov și Fabrica de hirtie cretată din 
Ghimbav.
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ION CREANGĂ

ale vremii; cărtu- 
pe ambele versan- 

Carpaților și-au a-

lină piept popoarelor migra
toare, să înfrunte atacurile ma
rilor imperii vecine care rîv- 
neau la bogățiile sale și urmă
reau să-l îngenuncheze. Dar. în 
pofida împrejurărilor neînchi
puit de grele în care a trăit, 
a tuturor vicisitudinilor istoriei, 
poporul român a rămas neclin
tit. păstrîndu-și ființa națională, 
muncind cu dîrzenie pentru dez
voltarea sa economică, socială, 
culturală, pentru progres și ci
vilizație".

încă din epoca 
statelor feudale 
de sine stătătoa
re — Moldova, 
Tara Româneas
că și Transilva
nia — ideea u- 
nirii țărilor ro
mâne a prins 
rădăcini adinei. 
Acest nobil ideal 
al poporului a 
fost susținut de 

mințile cele mai

constituirii

UN DREPT, DAR Șl O DATORIE

PREOCUPARE ATENTA PENTRU
PROBLEMELE DE MUNCA Șl DE VIATĂ

ALE TINERETULUI
Vorbiseră pînă acum doispre

zece din cei înscriși și cel ce 
conducea lucrările conferinței 
a hotărît să propună încheierea a- 
cestui prim punct al ordinei de 
zi. Murmurul vocilor din sală 
aprobau inițiativa conducătoru
lui ședinței, înainte ca ea să fie 
pusă la vot. O mînă purtată me
reu pe sus se împotrivea însă, 
cu încăpățînare procedurii. Ges
tul, atît de insistent, provocator 
chiar, n-a putut trece neobser
vat, și atunci a urmat binecu
noscuta formulă :

— Dacă din cei înscriși la 
cuvînt mai are cineva de adău
gat în plus față de ceea ce s-a 
spus.

— Eu !
Spontaneitatea intervenției, to

nul hotărît și mai ales gestul cu 
totul neobișnuit în asemenea 
prilejuri i-a surprins și impresio
nat pe toți cei prezenți.

Un tînăr, puțin descumpăni*, 
s-a ridicat din mijlocul tovarăși
lor săi, îndreptîndu-se cu pași 
șovăitori spre masa prezidiului.

vi

ral
~ei

Se vedea cît de colo că este e- 
moționat mai ales că nu primise 
deloc încurajările celor prezenți. 
ba dimpotrivă un murmur ostil 
îi întîmpinase încăpățînarea.

— Tovarăși, eu nu am să 
rețin prea mult vi rog să-mi 
găduiți să spun câteva voi 
Glasul îi era peste măsură dt 
precipitat emoția pusese stâpî- 
nire pe întreaga ființă. La noi n 
șantier vin foarte
uteciști și neuteciști. Printre < 
mai noi mă aflu și eu. După ci 
am observat însă, puțini au fc 
aceia care să se intereseze de 
soarta noastră. Nu ne-a întrebat 
nimeni pînă acum ce greutăți a- 
vem, cum ne descurcăm cu me
seria, ce satisfacții a\rm. ce am 
mai dori. Și apoi mai e cr>a. 
Comportarea unor maiștri față 
de noi. N-au nici pic de încre
dere în posibilitățile noastre. Ba 
mai mult™

A avut o ezitare, și a privit în
trebător către cei de fată. în 
sală se făcuse deodată 1 

îndrumările, voi

luminate 
rari de 
te ale . . _
Gus din plin contribuția la for
marea și afirmarea conștiinței 
unității de neam a românilor de 
pretutindeni. „Noi toți de la 
Râm ne tragem" — scria. la 
mijlocul secolului al XVII-lea, 
cronicarul moldovean Grigore 
Ureche. La rîndul său, Mixon 
Costin întărea această idee, lu- 
înd în considerație nu numai 
graiul, dar și trăsăturile co
mune ale portului, cîntecului, 
ale traiului de toate zilele.

Revoluționarii de la 1848, miș
carea unionistă și celelalte cu
rente social-politice caxe.au mi
litat pentru emanciparea na
țională și socială a poporului

(Continuare în pag. a lll-a)

P.S.I.U.P
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, a oferit joi o masă în onoarea delegației 
Partidului Socialist Italian al Unității Proletare 
formată din tovarășii Tullio Vecchietti, secretar 
general al P.S.I.U.P., și Pino Tagliazucchi, membru 
al Comitetului Central, șeful Secției Externe a 
C.C. al P.S.I.U.P.

Au luat parte- tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Masa s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

frămîntă problemele legate de

ION MIHIȚ

IERNII ’68
SURPRIZELE

ADOLESCENȚA

ADUNĂRI DE DARE DE

SEAMĂ Șl ALEGERI

moașe

ținând a continuat atunci 
mai liniștit, dar tristețea 

ls nu l-a părăsit: Am venit 
țară și vreau să muncesc, 
avem greutăți. părinți bă-

FĂNUȘ NEAGU

_________
trini pe care trebuie sâ-i îngri
jim. Dar cum. dacă sintem lisați 
în plata domnului ? Pe nimeni 
nu-1 interesează cum ne facem 
noi datoria.

Nu am dat atunci prea mare 
nție confesiunii pline de sin- 
itate a tînăruhri betonist de 
întreprinderea I Construcții- 

Montaj București. întimplarea 
mi se păruse un fapt izolat Am 
trecut cu vederea și atenția cu

care el fusese urmărit, aplauzele 
adresate la sfîrșitul cuvîntului. 
In ansamblul lor, toate la un loc 
constituiau însă suficiente indi
cații pentru a convinge că vor
bele utecistului Dumitru Ilieș 
atinseseră un punct nevralgic al 
activității organizației, un aspect 
nodal al preocupărilor ei, o' fațe
ta nu îndeajuns cunoscută și cu 
atît mai puțin cercetată și anume 
aceea a relațiilor ce se instaurea
ză între maistru, șef de echipă 
și ti nărui lucrător, relații care 
uneori rămîn în afara atenției și 
mai ales a grijii celor în drept, 

în fond natura relațiilor ce se 
statornicesc între maistru și tînă- 
rul muncitor îl determină pe a- 
cesta din urmă să se simtă mai 
atras de meseria sa, și acest lu
cru nu trebuie să fie indiferent 
organizației. Faptul că pe tineri 
îi

(Continuare în pag. a lll-a)

Se apropie examenele...

Pentru prima oa
ră tabăra studențea
scă Izvorul Mureșu
lui va fi pusă, în 
timpul iernii, Ia 
dispoziția turiștilor. 
Stațiunile Borsec, 
Sovata, Tușnad au 
rezervat iubitorilor 
sporturilor cu schiul 
vile amenajate cu 
confortul necesar.

Lacul alpin Ciucaș 
va fi transformat 
într-un mare pati
noar luminat elec
tric și înzestrat cu 
stație de radioam
plificare. Pe timpul 
iernii, în județele 
Harghita și Mureș, 
var fi deschise 100 
de patinoare.

Eram la Brăila, In urmă 
cu cite va săptămîni.

Dintr-odată toamna 
schimbat și a început 
ningă. Știam că iarna 
venit să se așeze — îi 
buiesc trei zile Crivățului 
ca să închege în piatră lu
nară Dunărea, mînînd cate
drale de apă spre Mare — 
știam că zăpada aceasta e 
amăgitoare, și-atunci am 
ieșit pe străzile semănate 
cu trandafiri albi, învăluite 
intr-o undă de vrajă orien
tală, și le-am colindat, sin
guratic, cu pasul. Suna un 
vînt dinspre Moldova, ga
lop ciudat pe acoperișiiri 
de zinc, casele se legănau 
și-n lumina de polen sub 
care se mișcau intr-un 
dans, neîncercat decît pe 
gheață, oamenii, mașinile 
și toate săniile care por
nesc din sufletul meu la 
fiecare ninsoare, am rătă
cit înfrigurat împreună cu

(Continuare în pag. a 11-a)

V. IONc • • • •
In zori, cînd noap

tea nu a părăsit încă 
orașul și mai ține 
deasupra clădirilor 
o trenă aeriană al
bastră, indecisă, aud 
un zgomot mărunt 
de pași sub ferestre. 
Glasuri ușoare, vor
bind puțin răgușit, 
dar încet, ca într-un 
mare salon, poartă 
;uvinte în zbor. Trec 
lungi autobuze, o- 
orind în stații și mă 
sîndesc la primul a- 
bur al pîinii de pe 
tejghele, pe sub ușă 
;e strecoară ziarul 
proaspăt ca și cînd 
surentul mi-ar fi a- 
dus o frunză de a- 
fară. Casa încă nu se 
umple de sunetele 
familiare ale zilei, 
totul este imprecis, 
vag, plin de o mu
zică secretă. Țîrîie 
caloriferele adormi
tor, curentul elec
tric are un impuls, 
lumina e mai vie.

Sting becurile și as
cult.

Afară, oamenii trec 
grăbiți spre locuri 
îndepărtate. Ei vor 
pătrunde pe porțile 
uzinelor, ei vor por
ni primele mașini 
și-i vor schimba pe 
cei ce au muncit de

din marea masă de 
întuneric, saluturi 
luminoase către cei 
de pe trotuare.

Mai tineri și mai 
ibătrini, ei umblă 
și-acum pe sub gea
murile mele, în ma
rele detașament al 
muncitorilor, fără

DEVREME
EUGEN BARBU

cu seară. Marea șta
fetă a efortului di
urn este trecută al
tora. Aud clinchetul 
mașinilor de pontat 
de la 5,30, ani de 
zile am mers odată 
cu acești colegi ai 
mei în vagoane cu 
geamuri aburite și 
am privit de afară 
ferestrele străzilor 
ce apăreau, galbene.

grabă, după un orar 
respectat de vreme 
îndelungată. Le știu 
saluturile familiare 
și glumele. Este ora 
pornirii decise a 
rotativelor, cînd cu 
un mare gîfîit între
rupt poate un minut 
imenșii cilindri se 
rostogolesc mai de
parte cu viteză. E 
ceasul cînd se nasc

cărțile și in legăto- 
rii țistuie aparatele 
de capsat. Pe benzi
le rulante an plecat 
primele perechi de 
pantofi, undeva, 
strungurile »e rotesc 
nebunește și prin 
geamuri poți zări 
constelația sudurilor, 
un fel de comete 
verzi și albastre fă
ră număr.

Ceasul primei su
dori a zileL rouă 
sacră a muncii.

Fierul căznit scoa
te gemetele dinții, 
marea operă colecti
vă se desfășoară fără 
preget. Au început 
să țăcăne mașinile 
de scris și sună pri
mele telefoane.

In pomi, lumina in
certa operează lent, 
despuind noaptea de 
ultimele mistere. Fe
linare cum sînt me-

(Continuare 
în pag. a lll-a)

sa

A început ca un film poli
țist. în ceața rece de toamnă 
tirzie mașinile miliției păreau 
fantome grăbite. La bordul 
fiecăreia o luminiță roșie 
marca viteza — 60-70 la oră. 
Din cînd în cînd. comenzi prin 
radio: „Mă opresc la intra
rea pe Gâțelu!“, ..sînt la 
trare pe Zăvideni-.

Străzile pustii, asfaltul 
med. în cîte un bloc, la o 
reastră singuratică sclipea

in-

u-
fe- 

o 
lumină palidă. La o întretă
iere, un biciclist întîrziat se 
uită întrebător după mașinile 
cu farurile larg aprinse. To
tul amintea ceva palpitant, o 
urmărire precipitată. Doar 
oamenii din mașini, lucrători 
de miliție, n-ar fi împărtășit 
în ruptul capului 
autorului acestor 
Aveau chipuri fără febra aș
teptării, erau puțin necăjiți și 
plictisiți. Misiunea din această 
noapte le era puțin peste 
mînă. Acești oameni în toată 
firea, obișnuiți cu greutățile 
meseriei, aveau să prindă o

impresia 
rînduri.

REFUZA TA
bandă 
Balta 
acum 
seamă de spargeri
Iată ce spunea despre aceasta 
comandantul sectorului IV de 
milițe : „In ultima vreme au 
fost semnalate o 
spargeri mărunte, 
din balcoane, de 
trele de pîine și 
coritoare. Modul de a opera 
al celor care comiteau infrac
țiunile — rudimentar, demon- 
strînd lipsă de unelte — pre
cum și mărfurile și obiectele 
sustrase — alimente, ciocolată,

de minori. în cartierul 
Albă, unde patrulau 

cu viteză, apăruseră o 
și furturi.

serie de 
furturi 

la cen- 
de ră-

bomboane, sticle cu lichior, 
sume mici de bani — ne-au 
îndreptățit să credem că este 
vorba de operațiunile unei 
bande sau mai multor bande 
de minori. La această con
cluzie am ajuns și datorită fap
tului că mai mulți părinți ne 
semnalaseră aseară dispariția 
de acasă a copiilor lor. Ne-am 
gîndit la o descindere și cum 
este vreme friguroasă ne-am 
propus să-i căutăm pe minori 
prin subsolurile blocurilor și 
canalele rețelei de termofi- 
care, adică unde și-ar putea 
face culcușuri la căldură".

După miezul nopții gurile 
de acces ale canalului de ter- 
moficare au fost „închise" adică 
în aceste locuri au rămas lu
crători ai miliției. în lumina 
palidă a unor mici lanterne 
cîțiva lucrători au pătruns în 
canalul principal din apropie
rea termocentralei Bucu
rești — sud. După mai mulți 
kilometri prin galeria scunda 
de beton de-a lungul conduc
telor mari de abur, infractorii 
au fost găsiți.

Dimineața, la sediul de mi
liție al sectorului IV, se întoc
mea procesul verbal. Lumina

A k
Ă DISCUTAI 

sPRE TINERI 
EDUCAȚIE,

M
EȚE,

RĂSPUNDERI

crudă a începutului de zi dez
văluia în fața anchetatorilor 
niște chipuri palide și mur
dare de copii. Erau cu toții 
între 14 și 17 ani și doar unul 
singur avea cu puțin peste 
18 ani. Le era frig, le era 
foame și prima grijă a lucră
torilor de miliție a fost să 
le procure de la prima cofetă
rie ceai și lapte cald.

VICTOR
CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a lll-a)
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Stimulată de însăși dina
mica vieții muzicale și cu 
deosebire de nivelul realizări
lor din domeniul componis
tic, muzicologia ultimilor ani 
și-a definit mai 
tivele, și-a indicat mai 
perspectiva dezvoltării 
viitoare. — 
cești doi 
îndeobște 
critice a 
zical sau 
nu poate 
zată. Dacă în esența ei muzi
cologia nu este anticipație, ci 
în primul rînd retrospecție și 
introspecție în fenomenul mu
zical. atunci trebuie admis că 
cel puțin prin latura sa is
torică disciplina se detașează 
de specificul tuturor celorlalte 
activități muzicale. Este în a- 
ceasta o paradoxală autodefi
nire căci tocmai ceea ce o- 
rientează interesul spre faptul 
deja consumat constituie pen
tru muzicologie originalitatea, 
esența. Muzicologia româ
nească nu face nici ea excep
ție de la această regulă.

Istoricitatea este trăsătura 
dominantă a viziunii muzico
logiei noastre, prezentă în 
studii de proporții diferite, în 
volume cu caracter monogra
fic. Din toate aceste unghiuri 
ale genului, prin contribuția 
diferitelor condeie se eluci
dează treptat problematica pe 
care o pretinde gradul de dez
voltare al muzicii actuale ro
mânești. Continuînd tradiții nu 
prea îndepărtate, dar de un 
netăgăduit prestigiu, muzico-

bine obiec- 
clar 
sale 

Dependența de a- 
factori ce preced 
actul consemnării 

evenimentului mu- 
al exegezei teoretice 
fi, desigur, absoluti-

logia generațiilor de astăzi a- 
bordează o tematică largă 
(chiar dacă nu completă încă), 
pe primul loc situîndu-se, 
cum arătam, investigația is
torică. în diferite proporții, 
preocuparea pentru estetica 
muzicală, pentru domeniile 
ce scrutează zonele funda
mentale ale artei sonore, pen
tru teoria superioară a lim
bajului s-a impus atenției mu
zicologilor în măsura în care

fășoară de mai multă vreme 
în revista „Muzica", abordînd 
probleme stringente ale crea
ției noastre contemporane, 
lasă să se întrevadă convin
gerea aproape unanimă a 
compozitorilor că rosturile și 
realizările muzicologiei sînt 
afectate de lipsuri capitale 
pe linia discuțiilor de înaltă 
ținută și a sintezelor cu pri
vire la fenomenele muzicii 
noi. Adevărul este că, lăsînd

calajele de orice fel pot fl 
reduse 
față de 
petența 
dintre muzicologi. Dar numai 
o activitate considerată la nive
lul eforturilor individuale nu 
poate constitui un remediu și 
nici un indiciu 
poate deveni o știință în în
tregul ei.

Indiscutabilele 
muzicologiei românești

sensibil, atașamentul 
nou, pasiunea și com- 

nelipsind multora

de ceea ce

realizări ale
sînt

Editura Muzicală, volumele 
scoase anual de către Conser
vatorul din Cluj, constituie 
un barometru sensibil al posi
bilităților crescînde pe tărî- 
mul cercetării. La fel de e- 
locventă este și pătrunderea 
tot mai insistentă a producției 
noastre muzicologice la con
gresele și în publicațiile de 
peste hotare, fenomenul fiind 
pînă la un punct paralel cu 
acela al penetrației creației

resc să se dedice disciplinei. 
Chiar dacă pregătirea globală 
a viitorului muzicolog nu di
feră substanțial de aceea a 
unui student de la Conserva
tor, „elementele" meseriei sînt 
necesare a fi însușite în pe
rioada de studii, asaltul ulte
rior, însușirea în marș a aces
tora, după angrenarea în fră- 
mîntata viață publicistică, 
fiind pentru mulți un dezide
rat veșnic neîmplinit.

In întîmpinarea Adunării Generale a Compozitorilor

PERSPECTIVELE
CERCETĂRII MUZICOLOGICE

aceste ramuri au devenit ne
cesare și, mai ales, în mă
sura în care au putut fi 
acoperite de capacitatea lor 
de investigare. Cert este 
că bogăția de informație, ma
turizarea gîndirii, punerea la 
punct a metodei sînt o reali
tate a muzicologiei noastre 
contemporane, trăsături ce-i 
garantează seriozitatea și pres
tigiul.

O discuție amplă ce se des-

la o parte excepții ilustre, 
nici muzicologia mondială nu 
excelează în comentarea „fără 
recul“ a muzicii ce se creează 
sub ochii noștri. Caracterul 
funciarmente consemnativ (în 
sensul metodei ți nu al capa
cității de aprofundare al cer
cetărilor) și deductiv al mu
zicologiei face iluzorie o si
tuare în aceeași linie ți fără 
decalaje în timp a creației și 
a teoriei acesteia. Desigur, de-

GH. FIRCA

de autoritatea croni- 
muzicali, de activita- 
cadrul Uniunii Gom-

probate 
cerilor 
tea din 
pozitorilor și a celor două 
institute ale Academiei. Stu
diile ce apar în revista „Mu- 

Gercetări 
în „Re- 
lucrările 
de către

zică" în „Studii și 
de Istoria Artei" și 
vista de folclor", 
mai ample publicate

românețti în contextul uni
versal.

In funcție de aceste reali
zări și ținînd seama de capa
citățile existente se impune 
considerarea (și reconsidera
rea I) condițiilor obiective în 
care se desfășoară munca mu
zicologică.

De mai mulți ani, inexistența 
la Gonservator a unei secții 
de muzicologie prejudiciază 
serios calificării celor ce do-

Indiferent de modul în care 
tînărul muzicolog a reușit 
să-și apropie exigențele dome
niului pe care îl slujește, o 
formă post-universitară, de 
calificare superioară, devine 
obligatorie în condițiile ac
tuale, un stimulent pentru 
cercetarea însăși. Aceste mo
dalități de calificare nu pot 
fi formale atîta timp cît 
viața muzicală reclamă con
tribuții din ce în

substanțiale din partea muzi
cologilor, cînd acțiunile 
care le organizăm mizează 
selecția tot mai exigentă 
materialului intelectual și 
produsului 
care dispunem. Succesul 
răsunet al primului Simpozion 
internațional „George Enescu", 
nu poate fi asigurat la edi
țiile sale viitoare (cu atît mai 
mult cu cît se preconizează 
ca necesară lărgirea profilu
lui său) dacă diverse etape 
anterioare nu urmăresc creș
terea susținută și rațională a 
cadrelor de muzicologi.

O coordonare mai eficientă 
a activității desfășurate de că
tre muzicologi în cadrul U- 
niunii Compozitorilor, în ca
drul Institutului de Etnogra
fie și Folclor al Academiei, 
ar constitui premisa unul plan 
de muncă echilibrat, răspun- 
zînd diverselor necesități de 
ordin științific.

Toate acestea sînt măsuri 
(nu exclusiv organizatorice) 
menite să intensifice munca 
cercetătorilor, contribuind la 
ridicarea măiestriei lor profe
sionale. Ca un corolar, se im
pune specializarea muzicolo
gilor care, exceptînd domeniul 
folclorului și în oarecare mă
sură al istoriografiei, nu a 
fost urmărită cu consecvență. 
In condițiile de pronunțată 
specializare pe care o cu
noaște știința contemporană, 
muzicologiei românești îi re
vin mari obligații fără de care 
meritele sale de pînă acum ar 
putea să apară prea puțin 
înseninate.

profesional
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17.30 — Telex T. V.
17,35 — Actualitatea în a- 

gricultură.
17.50 — Actualitatea în in

dustrie.
— Ateneul tineretu
lui.

19,00 — Telejurnalul de 
seară.

19.45 — Ghid utilitar.
19.50 — Opinia dv.
20,00 — Teleglob — Istan

bul.
20,20 — Desene animate.
20.30 — Studioul muzical: 

„Flori pentru Lu- 
chian".

21,00 — Reflector.
— Film artistic : „De 
trei ori București" — 
producție a Studiou
lui cinematografic 
„București".

22.45 — Telejurnalul de 
noapte.

CINEMATOGRAFE
SELECȚIUNI —

• DEBUTUL UNEI

COLECȚII

Vtrste

considera filozo- 
parantar de idei

tendința de 
fia un corp

IDEI Șl R EP ERE

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Patria (orele 9 ; 12 ; 
15 ; 18 j 20,45); București (orele 
9,15 ; 12,45 ; 16,45 ; 20,15) ; Lu
ceafărul (orele 8,30 ; 12 ; II ț 
19,30).

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Republica (orele 9 ;

11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) ; 
“ • - . 23;

20,30) ; Melodia (o- 
, ; 13; 15,30: 18 ;
Modern (orele 9.30; 
14,15 ; 16,30 ; 18.45 ;

Debutînd printr-o culegere 
de studii social-politice sem
nate de C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea, „Mica bibliotecă de is
torie" ne oferă posibilitatea 
să examinăm îndeaproape 
unele dintre cele mai preg
nante manifestări ideologice 
ale începuturilor mișcării 
muncitorești din România. 
Cunoscător profund al ope
relor lui Marx și Engels, C. 
Dobrogeanu-Gherea a impri
mat evoluției gîndirii socia
liste din România sensuri 
care au orientat-o spre par
ticularitățile specifice ale 
realității sociale românești, 
spre procesele reale care au 
Ioc în societate. Din punc
tul acesta de vedere, dincolo 
de unele aprecieri inexacte, 
teze și formulări nefondate, 
studiul „Socialismul în Ro
mânia", partea a doua a stu
diului „Ce vor socialiștii ro
mâni ?“, reprezintă o primă 
încercare de aplicare a te
melor generale ale marxismu
lui la realitatea socială spe
cifică tării noastre.

Celelalte studii cuprinse în 
culegere (dintre care enume
răm : „Concepția materialis
tă a istoriei", „Judecata pos
terității și judecata contem
poranilor", „Friederich En
gels" etc.) dezvăluie o con
cepție dintre cele mai îna
intate cu privire la evoluția 
societății și la progresul so
cial. Oferindu-lc cititorilor, 
„Mica bibliotecă de istorie" 
debutează promițător.

M. CONOR

• REALITATEA

PROBABILĂ A

„NEORATIO

NALISMULUI"

La puțin timp după cartea 
despre Bergson, Clara Dan 
este din nou prezentă în 
librării cu un amplu studiu 
despre „Neoraționalism" care 
se vrea, de fapt, o introdu
cere in epistemologia neo- 
raționalistă. Conștientă și de 
această dată că coloratura 
exagerat personală a ideilor 
sale „poate trezi — și nu fără 
motiv — nedumeriri", autoa
rea încearcă să-și salveze 
ipoteza despre afinitățile de 
gîndire ale lui Brunschnieg. 
Meyerson, Gouseth, Bache- 
lord. Piaget, sau Einstein și 
Planck — filozofi și oameni 
de știință — printr-o argu
mentație contradictorie. Deși 
nu există „un curent filozo
fic contemporan, cunoscut și 
recunoscut ca atare". Clara 
Dan grupează, forțînd nota, 
dar emițînd și idei valoroase, 
filozofi și filozofii indepen
dente în ceea ce consideră a 
fi gruparea epistemologiei 
neoraționaliste. Nu intențio
năm cu orice preț judecăți 
de valoare asupra întemeierii 
acestei ipoteze, deoarece, în 
totalitatea ei, cartea în dis
cuție nu infirmă vocația au
toarei și nici competența sa. 
Totuși, nu era mai indicat. în 
economia spațiului editorial, 
ca „Editura științifică" să o- 
fere cititorilor un punct de 
vedere asupra unui curent 
filozofic existent, în loc să a- 
bordcze realitatea probabilă 
a „neoraționalismului" ?

L. SURIAN

în epoca noastră, dezvoltarea 
fără precedent a științei și teh
nicii determină un efort de a- 
daptare a filozofiei la datele tot 
mai numeroase aflate în posesia 
oamenilor de știință. Dificulta
tea interpretării acestor date ge
nerează, în plan filozofic, dispu
te și controverse care, în cele 
mai frecvente cazuri, se rezumă
la o confruntare între materia
lism și idealism. Avînd in ve
dere această realitate, conside
răm a fi de o deosebită actuali
tate atît tezele leniniste cu pri
vire la materialismul militant, 
cit și exemplul de militantism 
pe care l-a oferit Lenin filozo
filor marxiști în paginile lucră
rii „Materialism și empiriocriti- 
cism", la care ne vom referi — 
vizînd un aspect particular — 
în rîndurile care urmează.

Semnificația și amploarea cri
zei fizicii, decretată la începutul 
acestui secol de un număr im
portant de cercetători din do
meniul științelor naturii, l-au 
determinat pe Lenin, convins 
de capacitatea științei de a pă
trunde tot mai adînc spre esen
ța realității, să respingă de pe 
pozițiile materialismului dialec
tic tezele idealiste care, profi
tînd de împrejurări, se strecurau 
în Jiterațura științifică și filozo
fică a timpului sub diverse e- 
tichete. Materialismul dialectic 
nu putea evita sarcina pe care 
și-a asumat-o Lenin din cel pu
țin două motive : în primul rînd 
pentru că decretarea așa-zisei 
crize a fizicii îi permitea să în
frunte și să combată idealismul 
nu prin argumente abstracte, 
exterioare, de circumstanță, ci 
pe baza concretă a materialului 
acumulat de cunoașterea științi
fică pînă la acea dată (e vorba 
de materialul științific relativ 
recent și necunoscut de Engels 
în perioada redactării „Dialecti
cii naturii") și, în al doilea rînd, 
pentru că, în principiu, materia
lismul dialectic, prin caracterul 
său cuprinzător, nu poate refuza 
interpretarea, chiar și dincolo 
de dispute, a noilor date obți
nute prin pătrunderi în zone din 
ce în ce mai ascunse ale reali
tății. Și în primul, și în al doilea 
caz, argumentația materialist- 
dlalectică nu se putea desfășura 
decît în concordanță cu spiri
tul acestei filozofii, adică fără 
„a jertfi metoda lui Engels de 
dragul cutărei sau cutărei litere 
scrise de Engels". O astfel de 
întreprindere, bineînțeles, nu se 
putea realiza fragmentar, prin 
articole ocazionale. Dimpotrivă, 
era nevoie de o lucrare sinte
tică. consistentă, așa cum ne a- 
pare și astăzi cartea „Materia
lism și empiriocriticism".

Noțiunea de criză a fizicii nu 
era nicidecum un eufemism, o 
etichetă politicoasă menită să a- 
tenueze impresia pe care ar fi 
putut-o produce reala derută a 
cercetătorilor de la începutul a- 
cestui secol. Conținutul ei era 
deosebit de concret, „ne aflăm, 
spune Poincare, în fața «ruine
lor» vechilor principii ale fizicii, 
în fața unei prăbușiri generale a 
principiilor", dar Poincare nu era 
filozof, era un fizician și mate
matician care obținuse rezultate 
remarcabile în domeniul ecua
țiilor diferențiale, al mecanicii 
corpurilor cerești și în logică, și 
poate că acest fapt îl determină 
pe Lenin să-și îndrepte atenția 
mai mult asupra lui Abel 
Rey (remarcăm cu acest prilej 
că în ,,Caete filozofice" Lenin 
acordă un spațiu substanțial căr
ții lui Rey, „La philosophic mo
derne", intuind capacitatea re
zumativă a acestui filozof pozi
tivist francez). în plus, dacă 
Poincare, ca practician, putea 
ajunge accidental Ia concluzii 
idealiste, într-o „perioadă de în
doieli". pe care și le mărturi
sește deschis, Abel Rey, ca fi
lozof, procedează metodic, avan
sează teze idealiste necontin- 
gente. conforme poziției sale în 
topografia “
teze se 
întrebări ___________ x_„.,
„Este oare criza modernă a fi
zicii un incident temporar și ex
terior în dezvoltarea științei sau 
știința face brusc cale-ntoarsă 
și părăsește definitiv drumul pe 
care a mers pînă acum ?...“). 
Mai mult, Rey consideră aceas
tă criză a fizicii drept un feno
men trecător, dar din alte punc
te de vedere decît cele materia- 
list-dialectice. Practic. Lenin l-a 
disecat pe Abel Rey pentru a 
oferi cititorilor posibilitatea 
„de a-și face o idee despre felul 
cum vede un «pozitivist» criza 
fizicii".

Ceea ce-l determină pe Lenin 
să intervină energic în dispută 
este, credem, concepția generali
zată printre adversarii materia
lismului filozofic că așa-numita 
criză a fizicii ar reprezenta, de 
fapt, o criză a materialismului, 
-că noile descoperiri științifice 
n-ar fi importante pentru faptul 
că lărgesc considerabil viziunea 
noastră asupra lumii, ci ar fi 
importante pentru că ar dezvă
lui brutal incapacitatea, pa
sămite funciară, a materialis
mului de a însoți știința pini si 
în cele mai spectaculoase pele
rinaje ale ei. îndeobște se spune 
că pozitiviștii și alții ar fi încer
cat sâ substituie concepțiile lor 
materialismului intr-un fel oa
recum subtil, dar atacul lor era 
direct, lipsit de menajamente — 
credem că prin aceasta se expli
că pînă și particularitățile stilis
tice ale lucrării lui Lenta, ner
vozitatea. incisivitatea, violența 
și corosivitatea intervențiilor 
sale. Valentinov, de pildă — un 
comentator despre care astăzi 
nu-și mai amintește nimeni ni
mic, dar care atunci prezenta 
importanță prin însăși prezenta 
sa în presă — referindu-se la 
Augusto Right afirma că „noul

tinge si circumscrie cu o defi
niție dialectică raportul dintre 
adevărul absolut și adevărul re
lativ (neputință pe care Lenin 
o impută lui Rey, aparent în 
treacăt, în primul paragraf al 
capitolului la care ne ^referim). 
Fericolul semnalat rezidă în 
tendința pozitivismului de a im
pune filozofiei în genere un re
gim de permanentă stupoare, de 
a nega caracterul ei anticipativ. 
Știința, ta accepția lor, nemăr
turisită expres, ar pune filozo
fia. mereu, in fața unor fapte 
împlinite, progresului ei con
tinuu i-ar corespunde un pro
gres intermitent al filozofiei, un 
progres prin salturi crispate. Cu 
alte cuvinte, filozofia ar fi ne
voită să se pună periodic de 
acord cu știința și ni se pare 
că nici un filozof nu poate igno
ra optica aceasta a pozitivis
mului despre care, de obicei, se 
spune numai că ar nega utilita
tea filozofiei pentru știință. Dar 
credem că a combate pozitivis
mul numai prin prisma negării 
acestei utilități tacă nu ne spu
ne nimic despre cealaltă față a 
nihilismului lui filozofie : despre

a
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filozofică și aceste 
vor un răspuns la 
fundamentale (ex. :

sistem pune pur și simplu elec
tricitatea în locul materiei" și 
era convins că această substitu
ție este impusă de realitate, ni
cidecum de spiritul de loialitate 
față de un sistem filozofic sau 
altul. Dispariția materiei, des
pre care se vorbea cu frenezie, 
nu avea, de fapt, nici o legătură 
cu „deosebirea gnoseologică din
tre materialism și idealism", și 
credem că în astfel de procedee, 
de a alătura eclectic problema
tici fără legătură reală, consistă 
caracterul perfid al atacului po
zitivist și, în speță, machist. 
Concluziile lor în schimb nu 
sînt de loc superflue, dimpotri
vă, pledoaria lor idealist-subziec- 
tivă este cît se poate de directă 
și ceea ce ne apare subtil în 
machism este tocmai inconsec
vența logică internă a teoriilor 
lor. Afirmînd că dispariția ma
teriei „n-are nici o legătură cu 
deosebirea gnoseologică dintre 
materialism și idealism", că a- 
ceste două curente de gîndire 
diametral opuse „se deosebesc 
prin felul cum rezolvă problema 
izvorului cunoașterii noastre, a 
raportului dintre cunoaștere... 
și lumea fizică", că „problema 
structurii materiei... este o pro
blemă care privește numai a- 
ceastă «lume fizică»", dezvăluind 
adică logica internă defectuoasă 
a machismului, Lenin face 
cadă și vălul de cupiditate 
care se înfășurau atacurile 
cestui curent.

Indirect, machismul prezenta 
și un alt pericol, generat îndeo
sebi de neputința lui de a dis-

să 
în 
a-

care s-ar hrăni exclusiv din 
trunchiul științei. Nu este vorba 
de o eventuală datorie a filozo
filor de a fraterniza steril cu 
filozofia, nu e de contestat aici 
atașamentul acestui curent de 
gîndire pentru știință și nici a- 
devărul că filozofia nu se poate 
lipsi de rezultatele tonice ale 
științei, ci e de contestat înțe
legerea profund eronată a rela
țiilor care se stabilesc între di
versele domenii ale cunoașterii 
omenești, înțelegere care, în ca
zul că ar fi unanim acceptată, 
ar duce însăși știința în impas. 
Problema centrală a filozofiei 
— ca și a științei — fiind pro
blema adevărului, trebuie spus 
că filozofia, în colaborare cu 
știința, poate aduce o oarecare 
lumină asupra absolutului spre 
care evoluează cunoașterea, pe 
cînd știința, singură, n-ar fi 
conștientă nici măcar de relati
vitatea acestei cunoașteri.

Setea de dialectică a fizicii, 
constatată de Lenin, este o sete 
reală, în această aspirație re
zidă toate punctele de confluen
ță cu filozofia care este, de fapt, 
„conștiința științei". Privite dia
lectic, legile stabilite de cunoaș
terea științifică devin altceva 
decît „o limitare a așteptării" și 
această optică nu poate decît 
completa în mod fericit materia
lismul funciar al științei, împie- 
dicînd pe fizicieni de a cădea 
în eroarea negării caracterului 
independent al obiectelor cu
noașterii, sau în eroarea de a 
concepe mișcarea fă»ă materie.

în raport cu mănunchiul de

probleme ridicate de criza fizi
cii s-au conturat mai multe 
orientări, orientări pe care Le
nin le analizează avînd în vede
re solul filozofic pe care ele 
s-au structurat. Spiritualismul 
englez, idealismul german și fi- 
deismul francez, față în față 
cu problemele fizicii, reacționea
ză în relativă concordanță cu 
antecedentele filozofice ale șco
lilor naționale pe care le repre
zintă. Riicker, de pildă, în An
glia, în virtutea bunei tradiții 
stabilite încă de Bacon și New
ton, susține punctul de vedere 
al materialismului spontan, afir
mă că „atomii nu sînt numai 
noțiuni auxiliare ale matemati
cienilor..., ci realități fizice" și 
erorile pe care le săvîrșește „re
zultă din apărarea, deloc obliga
torie. a teoriilor mecanice a miș
cărilor eterului", erori care, și 
ele, se originează tot în mecani
cismul lui Bacon, și Newton. 
James Ward. în schimb, convins 
că realitatea obiectivă a lucru
rilor este o himeră vinturată de 
materialism, critică „premisele 
gnoseologice pe care știința le 
admite ta mod inconștient**. Din 
punct de vedere filozofic, el 
descinde din Hume, spiritualis
mul său este „fățiș și conștient" 
si. depistînd resorturile prin 
care se resping aceste două 
orientări, Lenin dezvăluie fap
tul că „fizica nouă a pus pe ta
pet, în legătură cu răsturnarea 
vechilor noțiuni fizice, vechile 
probleme filozofice-. In noua 
repriză a disputei materialism
idealism. fizica nu este decît un 
pretext de care, profitînd. idea
lismul deschide lupta pe tere
nul gnoseologiei. domeniu în 
care, prin tradiție, această fi
lozofie se consideră mai califi
cată.

în Germania, țară cu vechi 
tradiții idealiste, „victoria idea
lismului" este decretată mai 
du țin voalat, dar. și aici, orien
tările se polarizează, idealismul 
intim Dină dificultăți cînd în
cearcă să afirme, de pildă, că 
..Hertz e... kantian", pentru că 
Hertz „se situează pe punctul 
de vedere obișnuit al naturalis- 

și ,.nu se poate lepăda 
de convingerea spontană că 
lumea exterioară există în mod 
real". Oricum, aici precumpă
nesc tendințele de a consolida 
idealismul profitînd pînă si de 
cele mai mărunte inconsecven
te gnoseologice ale fizicienilor, 
în Franța, peisajul filozofic e 
mai nuanțat chiar și în ceea ce 
privește persoanele, mari fizi
cieni se vădesc imposibil de a 
fi luați în serios ca filozofi (de 
exemplu. Henri Poincare), iar 
în Rusia. Lopatin ,se menține 
de preferință în domeniul în 
care filozoficul se învecinează 
cu polițienescul".

Trecerea în revistă a diver
selor orientări precipită con
cluzia : ,.ne aflăm în fața unui 
curent de idei internațional, 
care nu este legat de un anu
mit sistem filozofic, ci izvorăș
te din anumite cauze generale 
din afara domeniului filozofiei". 
Afirmația aceasta Lenin o face 
nu neapărat pentru a nărui pre
tențiile de hegemonie teoretică 
ale machismului și pentru a-1 
scoate din competiție, ci pentru 
a păși spre adevăratul fond al 
problemei, spre esența și sem
nificația idealismului fizic, 
față de care machismul, ca ori
entare distinctă, este conținut, 
nu recipient atotcuprinzător. 
..Idealismul fizic de astăzi, — 
continuă Lenin — nu înseamnă 
decît că într-un domeniu al 
științelor naturii o școală de na- 
turaliști a alunecat pe panta 
filozofiei reacționare dat fiind 
că ea nu a fost în stare să se 
ridice de-a dreptul și dintr-o- 
dată de la materialismul meta
fizic la materialismul dialectic". 
Momentul era critic, tulburător, 
era unul din acele momente în 
care concepțiile unei școli filo
zofice, relativ puternică și uni
tară. convulsînd raportul de 
forțe dintre materialism și ide
alism. forțează destinul filozo
fiei în ansamblu. Oportună, in
tervenția lui Lenin într-un 
astfel de moment de răscruce 
s-a bucura? și de un caracter 
de necesitate, ea a subliniat ro
lul creator al materialismului 
dialectic, și a afirmat. încă o 
dată, capacitatea filozofiei mar
xiste de a reconstrui oricînd 
unitatea științei și de a însoți 
știința, cum spuneam mai sus, 
pînă și în cele mai spectacu
loase investigații ale ei.

mulul*

MIHAI PELIN

—, to,ta ,
Capitol (orele 8,30 ; 10,45 ; 13
15.30 ; 18 ;........ .................
rele 10,30 
20,30) ; ~ 
11,45 ;
21,15).

ANNA
terii)

rulează
12.30 ; io ; ia,ou; j r mini 
(orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30).

JUDOKA, AGENT SECRE/ 
rulează la 
11 ; 13,30 ;

KARENINA

la Bucegl 
16 ; 19,30) ;

(ambele

(orele 9; 
Flamura

AGENT SECRET
la Festival (orei».30 ; 

, . ) ; 16 ; 18,30 ; 2^ Fe
roviar (orele 8,30—1^5 în 
continuare ; 17,45 ; 20) ; Excel
sior (orele 9,45 ; 12 ; 14,45 ;

18,45 ; 21) ; Gloria (ore- 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;

Flacăra (orele 10 ; 
12,30; 15; 17,30; 20).

SUPERAUTOM ATUL
rulează la Victoria (orele 9.30 ; 
11,30; 13.45; 15,45; 18,15;
20,45).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 8.30 ;
11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21). 
AVENTURIERII
rulează la Lumina (orele 9,30 ;
15.45 ; în continuare 18,15; 
20,45).

LUSTRAGIUL
rulează la Doina (orele 11.30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

MARIANNA, AGENT 0555
rulează la Rahova (orele 15.30 ;
20.30) : AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI 
FERICIȚI (orele 18) Giulești 
(orele 15,30 ; 18 ; 20.30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la înfrățirea (orele 
15,15 ; 17.45 ; 20) ; Munca (o- 
rele 16—20).'
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salcîmii, și pe buze cu o 
undă de cintec. Prietenii 
cărora le tălmăcesc frumu
sețea gîndului din cărțile 
împrăștiate sub veioza mea 
care seamănă cu un butuc 
de vie știu că Brăila, spre 
care plec mereu ca spre un 
promontoriu de unde-mi 
place să mă lansez in a- 
ventură, vis și adevăr. 
Brăila e pentru mine o 
credință și o religie. Vaga
bondul de geniu, Panait 
Istrati, cel care și-a trecut 
briciul prin beregată pe 
Riviera franceză și a dă
ruit apoi omenirii povestea 
negăsitei in veci Chira Chi
ralina, spunea : ... „pentru 
mine, eu și cei *
seamănă sufletește, 
toată Brăila și toată ome
nirea... Nu poți să iubești 
ce e anonim și ce-ți scapă 
cu totul. Dar poți să iu
bești un om, zece, douăzeci, 
într-o viață întreagă. Poți 
să le salvezi viața, la ne
voie, și ei pot s-o salveze 
pe-a ta". Și mai departe : 
....pentru tot ce alcătuiește 
o viață, Brăila îmi ajunge. 
Ea e toată omenirea".

Ningea. Și mirosea, din 
brutării, a pîine. Și-n mine 
se despleteau și se nășteau 
cuvinte necunoscute, pin- 
deau deschis o durere, sau 
o nostalgie, un țipăt de de
mult și o bucurie inega
labilă. Căci Brăila, sub 
ninsoare, îmi dă sentimen
tul pornirii in lume, al în
frățirii ei cu toate căile pă
mântului. în nopțile lui fer
mecate, cind toți dorm, 
cînd veghează numai taina, 
orașul trebuie că pornește 
ca o navă cosmică, subju
gată legendei, prin spații 
vibrînde și în zori se în
toarce și se așterne liniș
tit pe malul Dunării, și ni
meni nu știe că va fi zbu
rat spre mari depărtări, 
pentru că mirosul pîinii și 
al apei nu se stinge nicio
dată. Brăila 
de pîine și 
nepieritoare 
pămintene, 
luminate de 
puse în 
ceară frumoasele fete ră
pite sau seduse de bărbații 
din străvechime, arzînd
între săbii și cai înspu
mați.

Ningea. Și-am coborît la 
Dunăre. Sub șiruri de lan
terne 
mint, 
core, 
lemn

care îmi 
sînt

uriașe. Miros de catran, de 
smoală, de frînghii ude, de 
scorțișoară, de vin, și mi
ros tulbure de ape ames
tecate cu nămol, cu sălcii 
smulse. Și dedesubt, clopo
tele fluviului. Tremur de 
bronz în valurile largi, 
piatră bătută de ape și pe 
chei, mii de puncte verzi, 
din fosfor verde și viu cum 
trebuie să " ‘ 
semilnnei. 
spartă de 
turmă de 
va ieși pe
Și-n întunericul cu sunet 
de ierburi vechi și frînte, 
doi ciobani, ca niște urși, 
ședeau de pază. Bătea vînt 
dinspre Moldova și curgea 
spre Levant, minind coră-

fi fost steagul 
^Noapte cruciși, 
ochi verzi. E o 
oi care, mîine, 
cîmpiile de apă.

mo/

NOAPTE,
U BR/UIA

întoarse spre pă- 
se odihneau, în an- 
vapoare, cu tone de 
și de grîu în calele

stă pe temelii 
de ape și pe 
drumuri sub- 
unde petrec, 
făclii de ceară 
buturugi de

bit împodobite cu sidef în 
care străluceau lacrimi de 
singe, iar sus, în casa Chi
rci Chiralina, cîntau lău
tarii, se pregăteau omoruri, 
se stricau zodii și se alcă
tuia din fir de stea, parcă 
spus pe harfe, un nume : 
Neranțula.

La Brăila, unde Mihu 
Dragomir credea că „via
turile au nevoie de odihnă 
omenească", de fiecare da
tă, imaginația mea capătă 
moliciune de mătase și în
firipă povești. Și zic a- 
tunci, ca și Mihail Sebasti
an, că „norocul meu a fost 
de a crește lingă Dunăre, 
unde cel din urmă barca
giu, mînuind lopata, mînu- 
iește un instrument de con
tinue verificări. Două du
zini de intuiții nebuloase 
nu fac pe Dunăre nici cit 
un sfert de hotărîre limpe
de". Și totuși, Brăila e un 
conglomerat nebulos, de 
visători aiuriți, curajoși, 
de îndrăzneți și îndrăgos-

tiți. La Brăila am învățat 
că mărgăritarele sînt ale 
iubirii și că dorul de ple
care are la capătul prim 
întoarcerea. Ningea. Munții 
Măcinului, făcuți pentru 
galopuri de superproduc
ție, se încununau în virfu- 
rile de piatră cu joc de 
iele și in dedesubt cu cas
tele de gheață. Nu se ve
deau, se bănuiau. In insu
la de dincolo de fluviu, 
păstrînd amintirea micilor 
corăbii de var care sînt le
bedele, a mirosului de ismă 
și a porumbului, fulgii se 
așterneau pe plopi, pe per
vazuri de casă — care se 
transformă, în somnul din 
zori al copiilor adormiți în 
odăi cu indrușaim, și mi
ros de coajă de salcie, în 
caravele intrate pe toate o- 
ceanele lumii — și pe că
rările înmiresmate de stu
ful foșnind mereu și acope
rite de basmul bunicii care 
l-a apucat pe Terente, și a 
băut, poate, un pahar de 
vin cu el. și el i-a dat un 
galben de aur prins acum 
în colțul icoanei vechi și 
afumate. Și pentru că nin
gea — noapte a mirese lor, 
noapte a purității, noapte a 
Dunării — și ningea a- 
dînc și în mine, căde
re largă și dulce, amintire 
în hotar cu realul trecînd 
și el imediat in 
povară de argint 
tine însuți, beție 
în carne, venind 
sau dintr-un brad 
tăm necontenit
am vrut ca noaptea aceea 
să se lege cu trei nopți și să 
fiu în rodul ei în fiecare 
clipă. Și m-am închipuit la 
o nuntă — și astăzi cred 
că chiar a fost o nuntă — 
între brațele Dunării, cu 
vornici rachieri venind în 
lotci și pe cai, cu ierburi 
acvatice puse mal lingă 
pragul unde petrec invita
ții, cu Chira Chiralina, să
rutând inelul și jurînd cre
dință și luminind cu păru-i 
blond pereții odăilor și noa
ptea de-a fără și figura pes
carului Amin din Voicu- 
lescu, plutind sprijinit in
tre peștii fluviului ca în
tr-o nouă apoteoză, către în
ceputul neamului românesc 
și către nemurirea lui.

O noapte, toată, am fost 
lingă Chira. Și cînd s-a i- 
vit dimineața și-a trebuit 
să plec și ea s-a dus in Du 
năre. am plecat luind cu 
mine Dunărea, tremurul 
ninsorii și odaia mirosind 
a zahăr ars pe plită.

... Dunăre ..Dunăre.

amintire, 
și joc cu 
revărsată 
din stele 
ce-l pur- 
în suflet,
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In meci restanță

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Re
publicii Finlanda, URHO KEKKONEN, o telegramă în care 
se spune :

Cu prilejul celei de a 51-a aniversări a proclamării inde
pendenței Republicii Finlanda, adresez Excelenței Voastre 

felicitări cordiale și cele mai călduroase urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului finlandez urări de pace și 
prosperitate.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, a primit o telegramă din partea preșe
dintelui Republicii Liban, CHARLES HELOU, prin care acesta, 
exprimînd mulțumiri pentru urările adresate cu prilejul sărbătorii 
naționale a țării sale, transmite sincere urări președintelui Consi
liului de Stat și poporului român.

VIZITA DELEGAȚIEI P.S.I.U.P
Delegația Partidului Socialist 

Italian al Unității Proletare, for
mată din tovarășii Tullio Vecchi- 
etti, secretar general al P.S.I.U.P., 
și Pino Tagliazucchi, membru al 
Comitetului Central, șeful Sec
ției Externe a C.C. al P.S.I.U.P., 
însoțită de tovarășul Dumitru 
Popa, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite-

’ ’ • al
Ca- 
„23

tului municipal-București 
P.C.R., primarul general al 
pitalei, a vizitat joi uzinele 
August".

La sosirea în întreprindere, 
peții au fost salutați de Cicerone 
Gorunescu, directorul general al 
uzinei, Marin Enache, secretând 
comitetului de partid, Gheorghe 
Stuparu, președintele Comitetu
lui sindicatului si de alți membri 
ai Comitetului de direcție al u- 
zinei.

între oaspeți și gazde a avut 
loc, în sala Consiliului tehnic, o 
discuție privind^activitatea între

prinderii. Directorul general al 
^uzinelor a vorbit despre dezvolta

rea continuă a acestei mari uni
tăți a industriei noastre cons
tructoare de mașini, despre acti
vitatea Comitetului de direcție, 
despre preocupările sale pri
vind organizarea științifică a 
producției și a muncii, creș-

oas-

terea rentabilității tuturor sectoa
relor de muncă, s-a referit la 
modul în care participă munci
torii, alături de membrii condu
cerii întreprinderii, în cadrul Co
mitetului de direcție, la rezolva
rea unor probleme legate de per
fecționarea activității economice, 
de îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale salariaților.

Oaspeții au vizitat secțiile uzi
nei.

Mulțumind pentru primirea căl
duroasă, oaspeții au semnat, la 
plecarea din întreprindere, în car
tea de onoare : „Ne bucurăm, 
alături de membrii conducerii 
uzinei, de muncitorii, tehnicienii 
și inginerii ei, pentru contribuția 
adusă la înzestrarea României cu 
o industrie modernă — baza ma
terială a construcției socialiste. 
Exprimăm solidaritatea dintre 
muncitorii italieni și cei români 
în numele internaționalismului 
muncitoresc și al ideilor comune 
ale socialismului'.

★
In cursul zilei de miercuri, 

membrii delegației Partidului So
cialist Italian al Unității Prole
tare au vizitat Muzeul de isto
rie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România. Oaspeții au fost 
însoțiți de tovarășa Ghizela Vass, 
șef de secție la C.C. al P-C.R.

«
F. C. ARGEȘ — DINAMO 

BUCUREȘTI: 3—1

„ATHENAEUM" •
revistă a
studenților

din Tg. Mureș e
Comitetul U.T.C. ji Consiliul W 

asociației studenților de la Ihsti- 
tutul pedagogic din Tg. Mureș a 
au editat, recent, primul număr" 
al publicației „Athenaeum". Re- 
visța va grupa în paginile sale 
realizări din domeniul cercetării" 
științifice, creației literare ale vii
torilor profesori — români, ma- A 
ghiari și de alte naționalități, va " 
fi prezentă în actualitatea cotidia
nă a zieții universitare. La în- A 
ceput de drum, publicația porne
ște însoțită de cuvintele de salut 
adresate de prof. dr. Vasile Ne- 
tea, din București, conf. unic, 
loan Lapohoț, rectorul Institutu
lui pedagogic, Szabo Lajos, recto- 
rul Institutului de teatru, conf. 
unic. Ion Apostol Popescu. Mar- 
cînd apariția într-un moment fes- 
tiv, o pagină este consacrată ani
versării semicentenarului unirii 
Transilvaniei cu România. 9

„Cenaclu", „Premiere", „Re
cenzii”, „Diorama", „Agenda vie- 
fii studențești", „Bilanț sportiv” “ 
sînt primele rubrici ale acestei re
viste tipărite, prezentată în con- 
diții grafice remarcabile. Așa cum " 
se anunță, în deschidere, în „Pro- 
Domo", „Athenaeum", „va consti- A 
tui un mijloc de stimulare a pri- w

• Ieri la Pitești, într-un meci 
restanță contînd pentru campio
natul cat. A de fotbal, F.C. Ar
geșul a dispus cu 3-1 (2-0) de 
Dinamo București prin puncte
le marcate de Turcanu (min. 3 
și 51) și Nuțu (min. 8.). Pentru 
dinamoviștl a înscris Dumitra- 
che în minutul 69.

• Ziarul Italian „La Gazzetta 
dello Sport" publică clasamen
tele celor mai bune 15 atlete 
din lume (pe probe) ale anului 
1968. Din România figurează în 
acest clasament șapte sportive : 
Viorica Viscopoleanu (locul 1 la 
săritura în lungime cu 6,82 m), 
Mihaela Peneș (locul 2 la arun
carea suliței cu 59,92 m), Ileana 
Silai (locul 3 la 800 m cu 2’01” 
8/10), Lia Manoliu (locul 6 la 
aruncarea discului cu 59,92 m), 
Valeria Bufanu (locul 12 la 80 
m garduri cu 10”6/10), Virginia 
Bonei (locul 13 la săritura în 
înălțime cu 1,77 m) și Ana Să- 
lăgean (locul 14 la aruncarea 
greutății cu 16,18 m).

• Gimnasta cehoslovacă Vera 
Ceaslavska a sosit în Japonia, 
în fruntea unei echipe care va 
efectua demonstrații la Tokio, 
Nagoya și Kyoto.

• în Cupa Europei Centrale 
la fotbal, echipa Wiener Sport- 
klub a învins cu 1—0 (0—0) for
mația italiană Cagliari, iar e- 
chipa cehoslovacă „Inter" Bra
tislava a întrecut cu scorul de 
3—0 (3—0) pe F. C. Palermo.

• 72 de automobile vor fi îm
barcate la Bombay pe nava 
„Chusan" pentru a continua pe 
ocean raliul Londra — Sydney. 
„Chusan" este așteptat să so
sească la 13 decembrie la Fre
mantle (Australia), urmînd ca la 
14 decembrie din orașul Perth 
coneurenții să ia un 
pentru a străbate 
pînă la Sidney.

nou start 
Australia

hochei pe

reprezentativa Finlandei s-a ter
minat la egalitate : 2—2 (0—1, 
1—0, 1—1).

• în turneul internațional de 
șah de la Atena, după 4 runde 
conduce Kavâlek (Cehoslovacia) 
cu 4 puncte, urmat de Parma 
(Iugoslavia) — 3,5 puncte, Pach- 
man și Hort (Cehoslovacia) — 3 
puncte. Șahistul român Victor 
Ciocîltea, care în runda a 4-a 
a remizat cu Tatai, ocupă locul 
11, cu 1 punct și o partidă a- 
mînată.

• Echipa de fotbal a Argen
tinei a cîștigat Cupa „Carlos 
Ditborn". în finala cu echipa 
Chile, selecționata argentiniană 
a cîștigat cu 4—0 primul joc și 
a pierdut cu 1—2 pe al doilea.

transmit

• Selecționata de 
gheață a S.U.A., care se pre
gătește în Europa în vederea 
campionatelor mondiale, a ju
cat la Stockholm cu reprezen
tativa Suediei. Gazdele au ob
ținut o victorie la scor : 12—1 
(4—0, 4—0, 4—1).

• Turneul internațional de 
hochei pe gheață de la Moscova 
s-a încheiat cu victoria primei 
echipe a U.R.S.S., care în ulti
mul meci a învins cu scorul de 
6—0 (2—0. 0—0. 4—0) selecțio
nata Canadei. întîlnirea dintre 
formația secundă a U.R.S.S. și
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Atalanta — Torino 
Cagliari — Bologna 
Fiorentina — Napoli 
Internazionale — Varese 
Juventus — Milan 
Lanerossi — Roma 
Pisa — Palermo 
Sampdoria — Verona 
Como — Genoa 
Foggia — Lecco 
Spal — Bari
Modena — Brescia 
Mantova — Reggina
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Preocupare atentă pentru problemele
• ■ 1 •de muncă și de viață ale tineretului

(Urmare din pag. I)

îți colectivul în 
că nu le sînt in-

încadrarea lor
care muncesc, 
diferente aceste relații, dovedeș
te o concepție sănătoasă pe care 

datoria
, ’ ie o concepție sanaioasa p

mrior energn, a organizația U.T.C. are <
să o cultive, s-o dezvolte.pe care bruma nu le va veșteji 

niciodată". Salutăm călduros op- Lucrul acesta se petrece însă 
de multe ori doar în adunările.. . 7 A de multe on doar m adunanietimsmul studenților t.rgmure- > de a]egen mo din

șeni.
C. POGACEANU

Festival

La invitația Ministerului 
Afacerilor Externe, șefii mi
siunilor diplomatice și ceilalți 
membri ai Corpului Diploma
tic din București au vizionat 
joi seara, la cinematograful 
„Floreasca“ filmul artistic ro
mânesc „Columna".

Au participat George Ma- 
eovescu, prim adjunct al mi
nistrului 
adjuncți 
ționari

După-amiază. delegația 
U.T.C.L., condusă de tovarășul 
Suren Arutiunîan. prim-secretar 
al C.C al U.T.C.L. din R. S. S. 
Armeană, a fost primită la CC 
al U.T.C. de tovarășul Iosif Wal
ter, secretar al C.C al U.T.C.

afacerilor externe, 
ai ministrului, func- 
superiori din M.A.E.

Joi dimineața a sosit în Capita
lă delegația Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist, condusă de 
Sujen Arutiunian, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.L. din R. S. S. 
Armeană, care, la invitația C.C. 
al U.T.C., va face o vizită în țara 
hoastră. La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășul Iosif Walter, 
tecretar al C.C. al U.T.C., și ac
tiviști ai C.C. al U.T.C. A fost de 
față Vladimir Lebedev, prim-se
cretar al ambasadei U.R.S.S. la 
București.

Joi dimineața a părăsit Capi
tala delegația Uniunii Asociației 
Studenților din România, condusă 
de tovarășul Mircea Angelescu, 
președinte al U.A.S.R., care, la 
invitația Uniunii Naționale a Stu
denților din Olanda (N.S.R.), va 
efectua o vizită în această țară. 
La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de 
tovarășul Stoica Mihail, vicepre
ședinte, Irimie 
al U.A.S.R.

La Com de cultură a studen 
ților din Cluj a acut loc joi un 
festival de poezie intitulat „Cin- 
tare României*1. Au citit din crea
țiile lor, închinate patriei A par
tidului, poeții Aurel R*u. Leton 
laios.. Aurel Gurzhianu. Kanyed* 
Sondor. Teohar Mihedaț p elfii 
Și-au dat concursul corul Direc
ției regionale C.F.R. și orchestra 
de muzică populari a Filarmo 
nicii de stat din Cluj.

în cadrul aceleiași instituții de 
cultură, a acut loc vernisajul ce
lei de-a treia expoziții de arta 
plastică a medicilor clujeni, care 
reunește lucrări de grafică, pictu
ră și sculptură.

cînd în cînd. uitindu-se nu odată 
A că activitatea organizației se în- 
" tinde pe parcursul unui an în

treg de muncă. $i totul se re- 
A duce la simpla înregistrare a u- 
w nor stări de fapt, a unui aspect 

sau altul în loc să se intervină 
cu hotărire atunci cînd este ne
voie. pe loc. fără sâ se aștepte 
diferite prilejuri sau evenimente.

Din multitudinea de aspecte 
ne care o prezintă această pro
blematică a pregătirii profesio
nale a tinăruloi nou intrat în în
treprindere, a relațiilor de stimă 
și Încredere reciprocă ce trebuie 
să se instaleze de la bun în
ceput între d p ceilalți membri 
ai coiecth-uku. am reținu! pină 
acum acest singur exemplu. De 
d se leasă însă multe altde care 
determină, într-un complex de 
factori inseparabili, apropierea 
Si dragostea rinlmlui față de 
meseria aleasă, legarea sa prin 
fire trainice de locul de muncă

a

și de colectivul în care a fost 
primit.

Polarizarea multor intervenții 
făcute în adunările de alegeri 
către acest punct spre care tre
buie să graviteze preocupările 
organizației U.T.C. a arătat, 
fără putință de tăgadă, că în a- 
cest domeniu se mai găsesc des
tule lucruri ce așteaptă grabnic 
a fi consolidate. Alte întîmplări, 
petrecute în organizații diferite 
dar cu aceeași intensitate, con
firmă că exemplul relatat mai 
sus nu este un caz singular.

Cităm, în acest sens, și alte 
cîteva păreri care dezvăluie tot 
atîtea situații asemănătoare j 
„Deși dorim cu tot dinadinsul să 
Știm cum sa muncim mai bine, 
să învățăm, nu prea sîntem aju
tați și sprijiniți. Lucrăm mereu 
și mereu alte operații, ne plim
băm de la o mașină Ia alta, iar 
organizația noastră n-a găsit 
cum să intervină încă. în acest 
mod e și firesc să nu ne putem 
ridica pregătirea profesională". 
(Teodora Olaru — țesătoare la 
întreprinderea „Unirea").

-Pentru a fi o bună filatoare 
este necesar în primul rînd să 
cunoști în amănunt toate carac
teristicile tehnice ale mașinii Ia 
care lucrezi, dar pentru aceasta 
este nevoie de sprijinul colecti
vului. de ajutorul nemijlocit 
maistrului și în primul rind

al 
ai

Nicolae, secretai

Capitala are 
pînd de joi pe

ca oaspeți, înce- 
artiștii Teatrului 

Național din Praga, care vor pre
zenta, între 6 și 11 decembrie, 
patru spectacole cu piesele „Din 
viața insectelor" de frații Capek 
și „Casa Bemardei Alba" de Fe
derico Garcia Lorca.

0 pagina de glorie
a istorici noastre

(Urmare din pag. I)

român au dezvoltat această i- 
dee — a unității de neam și de 
interese ~ într-un program 
politic de luptă pentru făuri
rea statului român modern. U- 
nirea Moldovei cu Muntenia, la 
1859. eveniment prin care s-a 
pus piatra de temelie a statului 
român modern, a deschis noi ori
zonturi mișcării pentru făurirea 
unității politice a poporului 
nostru, a întărit speranța ma
selor populare în realizarea a- 
cestui ideal.

Clasa muncitoare și mișcarea 
socialistă au îmbrățișat ideea 
unirii, așezînd-o pe temeiurile 
luptei pentru eliberarea poporu
lui muncitor de orice exploa
tare și asuprire. Socialiștii ro
mâni au scos în evidență carac
terul legic al făuririi statului 
unitar român, subliniind impor
tanța unirii pentru progresul e- 
conomic. social-politic și cultu
ral al populației românești. „Do
rim — afirmau ei, în 1883, în re
vista „Dacia viitoare" — ca do
minarea unei națiuni asupra 
altora să înceteze, ca românii să 
fie toți liberi și să formeze un 
stat, iar nu să geamă sub domi- 
natiuni străine si vitrege".

Factorul hotărîtor care a dus 
la realizarea unității de stat a 
României l-a constituit lupta 
dîrză a maselor populare, a tu
turor forțelor progresiste, vo
ința nestrămutată a întregului 
popor de a trăi în neatîrnare, 
de a-și făuri un viitor demn și 
fericit, voință afirmată atît de 
puternic la Alba Iulia, la 1 de
cembrie 1918.

Astăzi, la 50 de ani de la u- 
nire. aspirațiile vitale ale po
porului muncitor, drepturile și li
bertățile în numele cărora s-au 
ridicat masele populare, luptînd 
pentru făurirea statului național 
unitar, au devenit realitate vie. 
Călăuzit de partid, deplin stă- 
pîn De soarta sa. poporul nostru ( 
și-a cîștigat adevărata indepen
dență și suveranitate, și își con-

struiește. cu pasiune și abnega
ție, o țară nouă, bogată, pu
ternică. pe măsura capacității și 
a aspirațiilor sale înalte. Repu
blica Socialistă România se 
bucură de un mare prestigiu pre
tutindeni în lume, datorită rea
lizărilor obținute prin munca 
poporului, politicii interne și ex
terne pe care o promovează par
tidul și statul nostru.

Clasa muncitoare, clasă con
ducătoare a societății noastre, 
țărănimea, intelectualitatea, toți 
oamenii muncii, indiferent de 
naționalitate, strîns uniți într-un 
singur gînd. într-o singură nă
zuință. desfășoară o vastă operă 
constructivă închinată desăvîr- 
șirii construcției socialiste. în
deplinirii programului multila
teral de dezvoltare a patriei, în
făptuirii telului suprem al po
liticii partidului : bunăstarea și 
fericirea întregului popor.

în strînsă legătură cu marile 
transformări generate de indus
trializarea tării, de valorifica
rea plenară a tuturor bogățiilor 
ei, în pas cu liniile directoare 
care definesc progresul nostru 
tehnico-științific, cu preocupă
rile și măsurile luate pentru 
perfectionarea tuturor laturilor 
vieții sociale și de stat. înflo
resc continuu cultura, arta. în- 
vățămîntul. Tineretul României 
socialiste, studenții 
didactice aprobă din 
politica partidului 
nostru de edificare 
mului, de unire a 
tuturor oamenilor muncii, pen
tru binele întregii societăți.

Semicentenarul unirii Transil
vaniei cu România. pe care 
l-am sărbătorit în aceste zile, 
a fost, pentru noi toti. un nou 
prilej de cinstire a înaintașilor, 
a celor care au luptat și s-au 
jertfit pentru viitorul de aur al 
României, si. totodată, un nou 
prilej de reafirmare a încrede
rii noastre neabătute în juste
țea druțnului ne care mergem, 
în politica înțeleaptă a Partidu
lui Comunist Român. datorită 
căreia patria noastră socialistă 
urcă sore culmile înalte ale ci
vilizației materiale si spirituale, 
adueîndu-si din Dlin contribu
ția la cauza socialismului, a pă
cii și progresului în lume.

și cadrele 
toată inima 
și statului 
a social is- 
eforturilor

Teleferic, 
teleferic...

„Atențiune, atențiune! Că
lătorii pe ruta Tușnad, Bicsad- 
Lacul Ana, sînt invitați în... 
nacelă. Vă dorim călătorie 
plăcutăDin apropierea la
cului Ciucaș și a albiei Oltu
lui, de la cota 200, la aproape 
1 000 m altitudine, privirea 
reușește cu greu să rețină în
treaga frumusețe a peisajului 
montat. Ficțiune ? Realitate ? 
Rîndurile de mai sus repre
zintă o anticipație, decupată 
din proiectul de execuție a 
primului teleferic - pasager 
pentru turiști care se va con
strui în vestul Carpaților O- 
rientali. In 20 de minute (în 
loc de 3 ore), nacelele, cu o 
capacitate de 20 de locuri, vor 
străbate distanța Tușnad—La
cul Ana.

V, IOAN

Sus, pe Valea

(Urmare din
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Imagine din cartierul gării din Brașov

— De ce 
acasă ?

Prima înțrebare 
ei fiindcă toți aveau 
condiții civilizate de 
Toți erau însă fugiți de lîngă 
părinți ; unii erau și elevi 
diferite școli elementare. De 
ce au fugit ? Atît această în
trebare cît și următoarea : de 
ce au furat ?, nu capătă un 
răspuns deplin. Investigarea 
biografiilor acestor minori 
lasă însă să se întrevadă cîte 
un răspuns. Am luat un nume 
la întîmplare. Ilie Gheorghe 
are 17 ani. este „șef de bandă" 
(așa se intitulează singur și 
nu trebuie să rîdem cînd au
zim așa ceva fiindcă are la 
activul său — după propriile 
declarații — mai multe zeci 
de furturi). Iată cîteva din
cuvintele sale : „încă de cînd 
eram in școală am început să 
plec de acasă și vagabondam 
prin oraș lipsind cîte o săptă
mână. Am fost internat la co
lonia de reeducare la Alexan
dria. Venind acasă la părinți 
am> stat doar 3 zile și apoi am 
plecat fiindcă mă batea mai- 
că-mea. Am locuit din august 
1967 pină în aprilie 1968 la 
Stoica Marin din București, 
strada Mențiunii. în fiecare zi 
veneam pe bulevard și furam

era la locul 
familii, 

viață.

la

sticle goale de la diferite 
magazine și restaurante și le 
vindeam. Mergeam la cinema 
la „Doina" sau la „Timpuri 
noi" (n.a.: unde se poate sta in 
continuare ore în șir cu ace
lași bilet) apoi seara, după ce 
mîncam ceva, cumpăram un 
pachet de țigări tatălui lui 
Stoica și mă duceam la ei 
acasă să dorm".

dură. Seara ne adunam cu 
toții aici. Destupam conser
vele furate de la ^Alimentara", 
mîncam și biscuiți și bom
boane și apoi consumam și 
băuturile furate".

— Ce fel de băuturi ? (în
trebarea anchetatorului).

„Lichior, fiindcă era dulce. 
Ne culcam pe țevile de 
abur".

nevoie de posibilitatea de a te 
inspira, de a învăța din expe
riența celor mai buni ca tine. Și 
la noi în fabrică organizația 
U.T.C., prin acțiunile întreprin
se a avut grijă să avem posibi
litatea de a putea beneficia de 
unele din acestea". (Virginia Ar- 
deleanu — țesătoare la Uzinele 
textile „7 Noiembrie"). „Mă su
pără mult faptul că sînt purtată 
mereu de la un maistru la altul, 
că oamenii mai vechi în meserie 
nu au destulă încredere în cei 
care au absolvit de curînd școala 
profesională. Căci obiceiul de a 
fi puși să facem alte munci de
cît cele pentru care ne-am cali
ficat nu poate fi decît o urmare 
a acestei neîncrederi". (Geta 
Naidin — zugrav la întreprinde
rea 1 Construcții-Montaj).

Descifrăm din aceste sumare 
dar foarte exacte păreri ale tine
rilor cîteva obiective care tre
buie să jaloneze activitatea vii
toare a organizațiilor U.T.C. de 
la cele trei întreprinderi bucu- 
reștene. Fără îndoială, importan
ța problemelor ridicate de către 
tineri obligă la o analiză atentă, 
minuțioasă, la o discernere aten
tă a fiecărui aspect în parte. In 
asemenea cazuri nu se pot da re
țete, fiecare organizație în parte 
fiind chemată să pună în va
loare întreaga inițiativă de care 
dispune, să evidențieze cu pre
cădere inițiativele tinerilor, să 
evalueze toate resursele. Fiind 
vorba de esențialele lor preocu
pări, legate de sfera vieții mate-

riale, de faptul că de multe ori 
intervine și factorul subiectiv, le
gat de individul însuși, organiza
ția U.T.C. este datoare să cu
noască în amănunt aceste pre
ocupări, să intuiască niște cerin
țe și doleanțe pe care tinerii și 
le exprimă. Faptul că asemenea 
dificultăți au început să fie ri
dicate și dezbătute în adunările 
sau conferințele de alegeri ale 
organizațiilor U.T.C. este, fără 
nici o îndoială, semnul unei mai 
mari apropieri a preocupărilor 
organizațiilor de problemele care 
îi frămîntă pe tineri și reprezintă 
cel puțin un punct de plecare în 
generalizarea unor strădanii po
zitive în intenții, o premisă si
gură în 
toare de 
du-se cu 
sele lor 
este însă ________ ________
trebuie să rămînă cu consecven
ță în centrul atenției.

Forme și mijloace sînt nenu
mărate, unele existente deja, al
tele putînd fi intuite din înseși 
propunerile tinerilor. Totul este 
să ai o permanentă legătură cu 
viața, să fii puternic ancorat în 
ea, să cunoști în amănunt speci
ficul muncii tinerilor cu care lu
crezi și avînd apoi aceste atri
bute să le folosești atunci cînd 
este nevoie, să ai curajul să le 
ridici în mod deschis, categoric. 
Organizația U.T.C. are 
și datoria totodată, să i 
prin mijloacele sale 
pentru rezolvarea lor.

reușita încercărilor vii- 
a le rezolva, susținîn- 
toată fermitatea intere- 
profunde. Numai atît 
insuficient. Atitudinea

Prahovei
150 de tineri din județul 

Ilfov, distinși în activitatea 
profesională, dștigători ai o- 
limpiadei pe meserii și lau- 
reați ai primului Festival de 
muzică ușoară din județ, au 
petrecut împreună cîteva zile 
de neuitat. Sus, pe valea Pra
hovei, cum spune un ctntec, 
la Predeal, în Poiana Brașo
vului, au răsunat tinerețea și 
voia bună. In cabana schiori
lor — în melodiile ritmate e- 
xecutate de formațiile „Me
teor" — București și „Tinerii* 
— Buftea — prima seară a 
trecut pe nesimțite. Inițiativa 
comisiei de turism de pe lingă 
Comitetul județean Ilfov al 
U.T.C. se înscrie, astfel, ca un 
început promițător.

RADU PUȘCARIU

A 86-a nuntă 
din Comlăus

DEVREME

es-

(Urmare 
din pag. I)

dozele în eîrd se
tompeazâ sub ulti
mul frunziș. Poate 
că astăzi nu răsare 
soarele, va fi numai 
• zi mornă, de de
cembrie. în aștepta
rea zăpezii, dar ee 
este vital, liniștitor.

mi se pare acest 
zumzet al muncii, 
ghicit pretutindeni. 
Existăm, creăm, în- 
tîmpinăm Viața cu 
ceremonialul cunos
cut al trudei.

Și-atunci, vocile de 
sub ferestre îmi su
nă ca o imensă și 
neegalată simfonie.

! dreptul, 
intervină 
specifice

Le iubesc, mă liniș
tesc, mă scapă de 
spaima prelungită a 
somnului, care tot o 
moarte este, oricît 
am dori noi să fie 
altceva.

P. S. în ziarul de 
ieri se va citi : Ve
neția luptă cu po
rumbeii săi.

Timpul de muncă
de 1050 vagoane nu vom reuși 
să o dăm în exploatare. Cam 
acesta x-a fi bilanțul la princi
palele obiective.

Aprecierea inginerului șef este 
realistă, evident însă nu și mul
țumitoare. Desigur, după o pe- 
lioadă atît de lungă de tolerare 
a lipsurilor, e greu de realizat 
intr-o lună ce nu s-a făcut in 
11. Ba. acum, ca o consecință a 
muncii deficitare din restul anu-

lui, greutățile parcă au sporit, 
fie prin acționarea lor concen
trică și simultană, fie prin în
sumarea altora ca o consecință 
firească a neprevederii lor, cum 
este neasigurarea condițiilor de 
lucru pe timp de iarnă. Drept 
care conducerii întreprinderii 7 
construcții montaj — Galați îi 
punem o întrebare: . Cînd veți 
lua toate măsurile pentru a de
termina conducerea șantierului 
703 să-și lichideze lipsurile din 
activitatea sa ?

Ne aflam într-o cameră 
spațioasă cu mobilă frumoasă, 
destul de curată ; există radio, 
televizor...

— L-ați bătut ?
— L-am bătut destul și eu 

și soția, de ce 
ra »ă-l facem 
Mi-a furat și 
un ceas de 
bani.

să mințim, dar 
să calce drept 
mie din casă i 
mînă și niște

seamănă cu o lovitură de tea
tru. La plecare ambii părinți 
m-au întrebat și mi-au mărtu
risit !

— Și acum, cu el ce-o să 
fie ? O să-1 îrtchidă ? Peste 
cîțiva ani o să ne fie frică să 
ieșim pe stradă. Dacă ne 
tîlnim cu el și se repede 
noi ?...

Nu știu dacă minorul

in
ia

Ilie

ADOLESCENȚA REFUZATĂ
— Și nu te întreba nimeni 

unde ai hoinărit toată ziua ? 
(întrebarea anchetatorului).

„Nu m-a întrebat nimeni ni
mic... Apoi l-am gunoscut pe 
Enache Dionisie și Chifor Ro
meo, și ei fugiți de acasă. 
Ne-am apucat împreună să 
furăm. Ei intrau în diferite 
case și eu îi păzeam.

...Apoi l-am cunoscut pe 
Nicolae Vișinică care avea o 
bandă. El mi-a făcut cunoș
tință cu niște puști cu care 
am început să fac spargeri 
(n a. : „puștii" erau cu 2—3 ani 
mai mici decît el și împreună 
au compus un grup). Vara hoi
năream uneori prin parcuri 
dar acum, de cînd a dat frigul, 
am venit în canalul cu căl-

O declarație sugestivă. No
tați că Ilie Gh. era bătut în 
casa părintească. Dar care pă
rinte ar rămîne indiferent 
cînd ar afla că copilul său 
fură ? Tatăl lui Ilie este bru
tar — mama minorului a murit 
cînd copilul avea 3 ani și tot a- 
tunci tatăl s-a recăsătorit 
— soția acestuia se ocu
pă de gospodărie iar din 
cînd în cînd se angajează 
undeva I-am vizitat pe amîn- 
doi într-o duminică, 
apartament de două 
cu confort modern.

— Unde dormea

Au un 
camere.

copilul 
dv. ? l-am întrebat pe stăpînul 
casei

— Chiar în această cameră, 
pe acest studio.

— Și ce-ați făcut atunci ?
— L-am reclamat la miliție. 

Mie nu-mi trebuie hoți în 
casă !

Semnificativ, nu ? I Tatăl își 
„predă" propriul copil orga
nelor legii socotind că în fe
lul acesta și-a făcut cea mai 
„sfîntă" datorie, uitînd că 
este vorba de un minor asu
pra căruia părinții au drepturi 
și mai ales îndatoriri. Ajun- 
gînd la acest moment cu rela
tarea cazului minorului infrac
tor pentru dv., cititorii, totul 
apare limpede. Veți spune cîte 
și mai cîte despre vina părin
ților, lipsa de supraveghere, 
de dragoste părintească. Dar 
orieîte ați spune n-ați spune 
totul. Există încă ceva care

Gheorghe are de gînd ca peste 
cîțiva ani să-și atace părinții 
în plină stradă. Deocamdată 
este un infractor care comite 
delicte mărunte și împreună 
cu ceilalți „băieți din bandă" 
se comportă uneori ca un co
pil mîncînd biscuiți și bom
boane, dînci pe gît o gură de 
lichior („fiindcă e dulce") și 
adoarme visînd căldură, 
film serial la televizor și 
cearșaf curat.

Cazul său amintește de 
al lui Sărăcuț Gheorghe 
str. Nufărul Galben, elev 
clasa a VI-a elementară 
școala generală nr. 103, al 
Răduț Zuchman din 
Muncii nr. 240 și al lui Radu 
Barbu, din strada Mitropoli-

un 
un

cel 
din 

în 
la 

lui 
B-dul

Venise-n vizită la prietenii 
săi din Comlăuș. In sat era 
horă, și lăcătușul arădean Pe- 
trică Vărșăndan a prins să 
joace. Nici el nu știe cum s-a 
făcut c-a jucat numai cu Ma- 
ria Petrea. Oamenii au spus 
atunci că fata aceasta — har
nica lor cooperatoare — i-a 
furat inima flăcăului. Și se 
pare c-au avut dreptate. De 
la această horă se trage cea 
de a 86-a nuntă, sărbătorită, 
aici, în acest an. Ulițele Com- 
lăușului au fremătat din nou 
după datinele străbune. O pa
radă a veseliei, a tradiționale
lor costume naționale româ
nești, germane, maghiare ...O 
nuntă-spectacol, de neuitat.

ION COȚOI

Liceenii cicliști
Miza concursului inițiat de 

Comitetul municipal Deva al 
U.T.C. a fost „Cupa elevu
lui". Amatori de ciclism sînt 
destui în liceele și școlile pro
fesionale din localitate. Circui
tul stabilit a cerut eforturi 
deosebite, calm și... antrena
ment. Dar, totul e bine cînd 
se termină cu bine. Primii au 
trecut linia de sosire Morar 
Marius (Liceul „Decebal"), 
Ion Făgărășan (Grupul școlar 
energetic), Nemeș Iosif („De
cebal"), clasîndu-se pentru fa
za județeană. Și pe echipe au 
cîștigat tot cei de la Liceul 
„Decebal".

MIRCEA ȘCHIOPOAIE

tul Filaret, fiecare neavînd 
mai mult de 14 ani. Și lista 
poate fi continuată înscriind 
toate cele 10 nume. Unii din
tre ei vagabondează dar încă 
n-au furat. Ei vor fi încredin
țați părinților și școlii unde 
învață; legea încă nu se 
amestecă.

Și concluziile ? Numai dorul 
de aventură, lipsa unei per
spective precise nu-i în
deamnă pe acești minori să 
fugă de acasă, să fure, să se 
adune în bandă și să-și fău
rească „împărății" prin canale 
și subsoluri ! Rămîn întrebări 
grave pentru părinții lor, pen
tru profesorii de la școlile în 
care învață.

...In seara cînd am scris 
aceste rînduri la redacție a 
sunat telefonul. „La aparat, ofi
țerul de serviciu. în noaptea 
aceasta are loc o nouă descin
dere în aceleași locuri. S-au 
semnalat noi spargeri și cre
dem ca va fi vorba din nou 
despre minori. Sînt urmăriți 
și cîțiva minori care au fugit 
de la colonia de reeducare".

Oare o experiență tristă nu 
avertizează pe nimeni ? 1 Ca
zurile delicvenței minore nu 
sînt nerecuperabile. Dar pen
tru aceasta eforturile trebuie 
unite. Vom mai avea prilejul 
să discutăm despre acest 
lucru.



Greva 
generală 
din Italia

• PARTICIPĂ 1500 000 DE
SALARIAȚI • CEA MAI GRAVĂ 

CRIZĂ SOCIALĂ DIN ULTIMII 
OPT ANI

La Roma, precum și în 
provinciile Roma, Lati
na, Frosinone și Viterbo 
a avut loc joi o grevă ge
nerală de 24 de ore, la 
care au participat un mi
lion și jumătate de sala- 
riați.

Activitatea în regiunile afec
tate de grevă a fost aproape în 
întregime paralizată. Traficul 
feroviar a încetat întrerupînd 
transporturile de pasageri și măr
furi între nordul și sudul Italiei. 
Fabricile și-au întrerupt activi
tatea, muncitorii agricoli nu au 
ieșit la lucru, ziarele nu au apă
rut, autobuzele și taxiurile nu au 
circulat, spitalele s-au limitat la 
cazurile de urgență, toate șco
lile și majoritatea magazinelor 
au fost închise, serviciile de poș
ta și telecomunicații au fost sus
pendate, iar distribuția de gaze 
și electricitate a fost parțial în
treruptă în cursul zilei. Prin 
această grevă generală salariații 
din toate sectoarele protestează 
„împotriva șomajului și intensifi
cării exploatării, împotriva retri
buției necorespunzătoare a mun
cii și a limitării drepturilor sin
dicale, pentru o altă politică de 
dezvoltare economică și socială*’. 
Greva de 24 de ore, organizată 
de cele trei mari centre sindicale 
— C.G.I.L., U.I.L., C.I.S.L. - 
și care este de fapt o continuare 
a grevei naționale din 14 no
iembrie urmează după o serie de 
demonstrații de protest ale mun
citorilor și studenților care au 
ajuns la un punct culminant la 
începutul acestei săptămîni, cu 
prilejul ciocnirilor sîngeroase de 
la Avola-Sicilia, soldate, în urma 
intervenției poliției, cu doi morți 
și peste 180 de răniți.

Actuala situație din Italia este 
considerată de observatori drept 
cea mai gravă criză socială din 
ultimii opt ani. Se apreciază că 
actuala grevă generală va avea 
repercusiunile cele mai serioase 
din istoria postbelică a Italiei.

Orientul Mijlociu
• Jarring la Cairo • Mesaj american 

adresat Israelului și Iordaniei
Gunnar Jarring, trimisul special 

al secretarului general al O.X.U. 
în Orientul Apropiat, și-a înche
iat vizita la Cairo. El a avut joi 
o noua întrevedere cu ministrul 
de externe al R.AX’, Mahmud 
Riad.

Intr-o declarație făcuta presei, 
relatează agenția REUTER, Mah
mud Riad a menționat că între
vederea cu Gunnar Jarring nu a 
dus la nici un progres in direcția 
stabilirii păcii in Orientul Apro
piat. „Misiunea este deocamdată 
în impas, deoarece Israelul conti
nuă să ridice probleme unilaterale 
fi refuză să aplice rezoluția Con
siliului de Securitate9.

pEcării stricte a încetării fo
cului de către țările lor*.

McCloskey a releva: pe de 
altă parte că Departamenuri 
da Stat al S.U-A. a lut notă 
de editorialul de marți din 
ziarul sovietic -Pravda*. care 
sprijină misiunea ambasado
rului suedez Gunnar Jarring, 
reprezentantul secretare, i ge
neral al O.N.U. in Oriental 
Apropiat.

0 nouă legislație 
sindicală franceză

Guvernul american a remis 
miercuri guvernelor Israelu
lui și Iordaniei textul unui 
mesaj identic în care se a- 
firmâ câ violările continue 
ale încetării focului in Orien
tul Apropiat nu vor servi deal 
creșterii tensiunii și submi
nării eforturilor O.N.U. în a- 
ceastă regiune a lumii. Ar.un- 
țînd acest mesaj, purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de 
Stat al S.L’A_ Robert Me 
Closkey. a declarat că guvernul 
american și-a ^exprimat neli
niștea in legătură cu situa
ția din Orientul Apropiat și 
a reamintit ambasadorilor ce
lor două țări importanța a-

axr.ure a rutnror

Schimb de vederi privind 
pregătirea convorbirilor

de la Paris
u-

Nxxaa de M aiegerde prtzidenția-

După întrevedere, în cadrul _ 
«es conferințe de presă Averell 
Harriman a declarat că va demi
siona din actuala sa funcție la 20 
hnmarre 1969, o dată cu instala
ta* noaha președinte la Casa 
Ajhd. El a menționat, printre al
tele, că realizarea unor progrese 
m cedrul coăcorbirilor de la ‘Pa
ra pâră la ianuarie depinde in 
ma-e mânai de atitudinea dele- 
gat-ei gucerrndui de la Saigon.

Hemman a menționat că este 
poăbd eg RvJwrd Xixon să trimi
ți ■■ eeptrmmt al său la in- 
tUrsmle cm cor acea loc la Pa
rts in:â igg'gfg de 50 ianuarie, 
data ciad ca prelua oficial 
fameția de președinte.

în Vietnmnul de sud au con- 
tinust si se desfășoare în ultimele 
24 de ore lupte intre detașamen
tele F_V_E. n trupele americano- 
Kxgyneze. în apropierea capita- 
iez. patrioțu au organizat o am- 
byecmU împotriva unei unități a 
diviziei a l-a de infanterie aero
purtată americană. Ciocnirea, în 
cursul căreia au fost doborîte 
două elicoptere fi au fost scoși 
dăi luptă peste 100 militari apar- 
tzră-.d S.U_A» a fost apreciată de 
un purtător de cucint american 
drept una dintre cele mai dure 
dm ultimele două luni.

Conflictul celor
„200 de mile"

Guvernele Ecuadoru
lui. Republicii Chile și 
Republicii Peru au reafir
mat hotârirea lor de a sta
bili limitele apelor lor te
ritoriale la 200 mile de 
coastă, ca o măsură în 
vederea apărării resur
selor de pescuit din zona 
oceanului Pacific

Delegați din cele trei țări s-au 
întrunit în acest scop în orașul 
Peruvian Paracas, ajungînd la o 
poziție comună față de presiu
nile exercitate de Statele Unite 
care nu recunosc limitele ape
lor teritoriale decît de 12 mile 
de la țărm. Participanții la aceas
ta reuniune, care a primit denu
mirea de ..Comitetul permanent 
al țârilor din Pacificul de sud“, 
urmează să adopte, de asemenea, 
o poziție comună cu privire la 
sancțiunile ce urmează să fie 
impuse navelor sub pavilion stră
in care pescuiesc, fără autoriza
ție, in zona de 200 de mile de la 
coastele lor.

din țările 
socialiste

R. P. MONGOLĂ : Fabrica de ciment din Darhan, recent intrata 
în funcțiune

Primul transplant de rinichi

Joi dimineață, după dez
bateri de o zi și o noapte Aduna
rea Națională a adoptat cu 438 
voturi contra 4 și 22 abțineri pro
iectul de lege privind exercitarea 
drepturilor sindicale în întreprin
deri.

Potrivit noii legi, secția sindi
cală este recunoscută în mod le
gal în toate întreprinderile co
merciale și industriale din secto
rul particular care folosesc cel 
puțin 50 de salariați. Legea pre
vede, de asemenea, dreptul pen
tru sindicate de a strînge cotizații, 
de a difuza presa sindicală și de 
a reuni pe. muncitori în interiorul 
mtreprinderii în afara orelor de 
lucru.

în același timp se stabilesc a- 
numite garanții legale de pro
tecție a activiștilor sindicali. Ei 
nu vor putea fi concedia# în 
timpul cit dețin funcții sindicale 
alese și nici în următoarele șase 
luni după expirarea mandatului. 
Activiștii sindicali vor fi scoși din 
producție 15 ore pe lună, pentru 
a desfășura munca sindicală.

Deputății de sjînga — Fede- 
rați, comuniști — au apreciat le
gea ca pozitivă dar au formulat 
unele critici pentru faptul că ea 
are un caracter limitat.

De Ic apariția sa, Euratomul nu c înce
tat sâ întîmpine numeroase dific- *â* , ae 
multe ori chiar punîndu-se sub semnul în
trebării problema necesității acestui orga
nism. Susținut de unii membri ai Pie* i co
mune, fără a-i putea fixa un program de 
viitor menit să-i justifice existențe, critice: 
de alții datorită insucceselor înregistrate. 
Comunitatea atomică vest-europeenă conti
nuă sâ existe... din criză în criză. Dar, după 
opinia editorialistului de la LE MONDE, 
criza pe care o traversează în preze” 
Euratomul este cea mai gravă din toate.

Ultima sesiune a miniștrilor responsco’ • 
cu politica științifică a țărilor Pieții comu
ne, desfășurata recent la Bruxelles, cl că
rei scop principal il constituia viitorul Eura- 
tomului, a luat sfîrșit fără a aproba un 
program de activitate. Singura hotărîre a- 
doptalâ a fost însărcinarea unui „comitet 
de înalți funcționari" care să studieze c 
serie de propuneri, urmînd ca dosarul sâ 
revină în fața Consiliului ministerial la sfir- 
șitul celei de a doua decade a lunii decem
brie. Tendințele centrifuge care acționează 
între partenerii comunitari au constituit, 
după cît se pare, impedimentul principal 
pentru, realizarea unui acord. Poziția Fran
ței a sHrnit o vie controversă. Reprezen
tantul Parisului a declarat câ „este de fie
care datâ dezagreabil pentru toți cei inte- 
resaji sâ constate câ o operație lansată cu 
10 ani în urmă nu a reușit, ceea ce pe 
multi îi face sâ aprecieze activitatea Pieții 
atomice eurppene drept un eșec". Ceilalți

—■nutri cu re»«*ș oc-zoriie frany» — 
joecci cete rererrscre c fopfti că Jem- 
tomu' nu o dot aid o scrs?ocre*. 5 ou 
imputa? Franței că nu frre seonc âe pro
gramul comun ce urmează a f Icftscr ca 
jun prognr** — regr-e evocecr'. 
Franța o respns procvrerec oe c reersa 
Euratomul intr-o oc-*cre piarfcctfi axr 
pe șase luat «b» asrep*cree wscr 
mai bune*.

Comen find w -re e erer-—erte prvrtd

„înțelepții" 
Euratomului
criza din codrul Comunității c-c~.ce euro
pene, sub titlul „Șase înțelepți și tre săo- 
tămini pentru salvarea Euratomului*, LE 
FIGARO, consemna faptul câ es‘e pentru 
prima oară cînd Comisie execv vă alcă
tuită din membri care și-cu r,pe'c_?’ na
ționalitatea pentru a deveni ..europe-."'-, 
pregătește doscrele unei problerre, e irc- 
inteazâ Consiliului ministerial ?o—a? c * 
miniștrii reprezentînd țările membre s c- 
cestea, în loc sâ revină la comisia pregăti*

su— >se «unui axr.rtet de înțe- 
ec* ’ in nici unul din
cr-coe-e oeora- - oe ie- —ore a Euraîo- 
-i. . Zar. exp^ rră îndo«ala că ^no<i
ora— wcr rwși sâ scoaba Eixufcxnul din 
rrexyro' re*.

-csr care opresc csuprc Euro-
•oewfam tffrnesc «gniorare in cercurile 
ooec- cr -reeră- e-.reoe-* Pos4>irfo*ea 
-/Wyăre Eurâpoi celor șase in două 
boexr- ceof'ce TE MOND6 pere
-o ccrcoară ea ■ •ccoc«ă. RepuWxo Fe- 
ae-re»ă c Ger—șî Olanda cavtă oe a 
că oe ca» ooerare in triera Pîețn corrvne, 
ce Morec Br-a- e Frec*o $e angojeeză 
pe ui arun proprv numai in come- 
nw or—cnerreor -o- ce ocr chior și in 
Ocrrer u.' constrvirit ceriroielor nudecre. 
c u-cr urre de -aoge- re a uronMut. 
După cum 03 cor$âoac« wni observatori din 
Bî.retes» în cmdo do^eoMoicr de coooe- 
rore «-ere sase", sine din ce ir ce 
“c Pese car -acre- e in criora Euratomu- 
le oowcdînd ea reă co* —or < o ceea ce 
s-o susr^iuf de-o lung.- unui oecerîy pn- 
vnd *eces •a*ee -re*" *er Comunieățî; a- 

ce ves?-europere.
Reg - J provizorii c’ Eurotomului, 

in ia sRrșît la **<ee aces*_ an. .Cei 
sese înMeptî* ou Ic c s©cz*’e *re« scc*c- 
râm pen*ru c revTtchzo un organism a că- 
re* f-jnc*KXKiIrfo*e iw a fost dovedite, in 
oudo tuturor incercArilor, hmp de 10 ani.

IOAN TLMOFTE

Guvernul Statelor Unite a re
fuzat sâ recunoască limita apelor 
teritoriale de 200 mile — adop
tată pentru prima oară în anul 
1952 — și a protestat cînd nave 
sub pavilion nord-american au 
tost sechestrate sau obligate să 
plătească amenzi, atunci cînd au 
fast surprinse pescuind în aceas
tă zonă.

în R. P.

■La spitalul de urgență 
„Pirogov" din Sofia, s-a e- 
fectuat pentru prima oară 
în Bulgaria transplantarea 
a doi rinichi unui copil de 
7 ani. Donatorul rinichilor 
a fost un sugar de trei 
luni, care decedase cu un

„EMG
în R. P. Ungară a fost con

struit un calculator electronic 
„EMG-830" care urmează să 
fie folosit pentru conducerea 
proceselor de producție, pre
lucrarea informațiilor și efec
tuarea unor calcule științifice 
mai mici.

Acest calculator este prevă
zut cu dispozitiv de memora
re pe bază de miezuri feriti- 
ce, avînd capacitatea de 8 192 
în varianta pentru conducerea 
proceselor de producție sau 
32 768 de semne binare în va
rianta pentru prelucrarea da
telor. Durata ciclului de me-

Bulgaria

sfert de oră înainte de o- 
perație.

Echipa de medici a fost 
condusă de chirurgul Ni
kolai Minkov. Operația a 
durat trei ore și jumătate. 
Bolnavul, care se află în- 
tr-o cameră sterilizată, se 
simte bine.

830"
mprare este de 6 microsecun- 
ae; durata executării opera
țiunilor de adunare și înmul
țire, respectiv de 40 și 200 
microsecunde. Calculatorul 
„EMG-830" este prevăzut cu 
64 de dispozitive exterioare, 
printre care blocuri cu bandă 
perforată, dispozitiv de impri-vi 
mare care comandă mașina de 
calcul, dispozitiv analogic de 
explorare, transformatoare a- 
nalogice și cu cifre, dispoziti
ve de cifrare și dispozitive de 
imprimare pe rînduri cu im
primarea a 200—600 de rîn
duri pe minut.

• LA BUDAPESTA a avut 
loc cea de-a 27-a ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. pen
tru energia electrică. Au parti
cipat delegații din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria, 
U.R.S.S. în conformitate cu a- 
cordul dintre C.A.E.R. și gu
vernul R. S. F. Iugoslavia, a 
participat și o delegație iugo
slavă. La ședința comisiei au 
luat parte reprezentanți din 
partea Direcției centrale de dis
pecerat a sistemelor energetice 
conectate, precum și un repre
zentant din partea secretariatu
lui Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa.

Comisia a examinat următoa
rele probleme : sarcinile care 
decurg din recomandările Co
mitetului Executiv al Consiliu
lui, considerentele țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în legătură cu 
dezvoltarea colaborării lor în 
domeniul folosirii energeticii a- 
tomice în scopuri pașnice, ne
cesitățile dezvoltării colaborării 
țărilor membre ale C.A.E.R. în 
ce privește utilajele principale 
pentru centralele atomo-elec- 
trice, colaborarea țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în coordonarea 
cercetărilor tehnico-științifice 
care prezintă interes reciproc 
în domeniul electro-energeticii.

• LA EREVAN a avut loc 
cea de-a 10-a ședință a Comi-

siei permanente C.A.E.R. pen
tru industria radiotehnică și e- 
lectronică. Au participat repre
zentanți din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R. D. Germană, Polonia, 
România, Ungaria, U.R.S.S., pre
cum și din Iugoslavia.

• LA BUDAPESTA a avut 
loc cea de-a 30-a ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. pen
tru siderurgie. Au participat 
delegați din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R. D. Germană, Polonia, 
România, Ungaria, U.R.S.S. în 
conformitate cu acordul dintre
C. A.E.R. și guvernul R. S. F. 
Iugoslavia, la ședință a luat 
parte o delegație iugoslavă. In 
calitate de observatori au par
ticipat reprezentanți din R. P.
D. Coreeană.

Comisia a examinat o serie 
de probleme îndreptate spie lăr
girea colaborării tehnico-știin
țifice și economice a țărilor 
membre ale C.A.E.R. și R. S. F. 
Iugoslavia în domeniul siderur
giei.

• JOI DIMINEAȚA la ora 
5,00 G.M.T., Consiliul suprem e-

sic ui r*rt
lectoral venezuelian a anunțat 
că după despuierea urnelor din 
peste 75 la sută din cele 15 000 
de birouri de votare, candidatul 
partidului democrat-creștin, de 
opoziție, Rafael Caldera, conti
nua să conducă cu 30 432 de vo
turi (1,19 la sută) față de Gon
zalo Barrios, candidatul partidu
lui de guvernămînt, acțiunea 
democratică. Potrivit comuni
catului, Rafael Caldera a în
trunit 741 387 de voturi, în timp 
ce Gonzalo Barrios a obținut 
710 955 voturi.
• DUPĂ CUM ANUNȚĂ a- 

genția M.T.I., la Budapesta a a- 
vut loc Plenara lărgită a Comi
tetului Central al P.M.S.U. în 
cadrul Plenarei a fost dezbă
tut și adoptat raportul prezentat 
de Rezso Nyers, membru a.1 Bi
roului Politic, secretar al Comi
tetului Central, în legătură cu 
înfăptuirea reformei economice, 
dezvoltarea economică pe anul 
1968 și direcțiile principale ale 
activității economice în anul vi
itor. Plenara a analizat și a- 
probat. de asemenea, raportul 
prezentat de Zoltan Komocsin,

membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C., cu privire la pro
blemele actuale internaționale.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ a- 
genția C.T.K., secretarul ce s:a:. 
Dean Rusk, a anunțat că S '_ -A. 
au adoptat hotârirea defirițivă 
de a refuza satisfacerea cererii 
guvernului cehoslovac de extră
dare a fostului general Jan 
Sejna. Autoritățile americane 
au acordat lui Sejna permisiu
nea de a rămîne în Statele U- 
nite.
• ZIARUL „WASHINGTON 

POST“, citind surse autorizate, 
informează că Richard Nixon 
este pe cale să definitiveze lista 
noului guvern american ce va 
intra în funcțiune o dată cn in
stalarea sa la Casa Albă. Ziarul 
menționează că pentru postul de 
secretar de stat (ministru de ex
terne) ar urma să se aleagă în
tre Thomas Dewey și Douglas 
Dillon. Senatorul Henry Jack- 
son este considerat drept candi
datul cu cele mai multe șanse 
la postul de ministru al apără-

rit Cît privește Mi
nisterului de Finanțe, ziarul 
..Wishiarw Pest* esxe de pă
rere că acesta este disputat in
tre David Kennedy. președin
te al Consiliului de Administra
ție al societății „Continental 
Illinnts National Bank and Trust 
Company* si William McChes
ney. președinte al Oficinlui Fe
deral de Rezerve al SXJL

• LA 4 DECEMBRIE Amba
sada română din R.F. a Germa
niei. in colaborare cu Institutul 
vest-german ..Intemationes", a 
organizat o seară românească 
dedicată semicentenarului unirii 
Transilvaniei cu România.

• JOI DUPĂ-AMIAZA. la 
Ambasada română din Buda
pesta cunoscutului profesor si 
specialist în urologie Antal Ba
bies, membru al Academiei de 
Științe a R. P. Ungare, i-a fost 
înmînată diploma de membru de 
onoare al Societății de urologie 
a Uniunii Societăților de științe 
medicale din România.

Mulțumind pentru felicitările 
adresate de Dumitru Turcuș, 
ambasadorul României la Buda
pesta, academicianul Antal Ba
bies și-a exprimat satisfacția 
pentru înalta onoare acordată, 
subliniind buna colaborare care 
există între oamenii de știință 
români și maghiari.

Astăzi este ziuo r.otîonalo a Finlandei. în fotografie : vedere a blocului circular, recent con
struit la Helsinki — conferind o notă inedită peisajului citadin al capitalei finlandeze

Așadar, ghicitoare
le pariziene în cafea, 
în cărți și alți ..des
cifratori* de viito- 
ruri cu metode tra
diționale au un con
curent puternic. Este 
,.Astroflash“-ul. în
truchipare a tehnicii 
secolului XX. Acest 
ordinator electronic 
,.36d—30-, creație a 
companiei I.B.M., in
stalat în holul unui 
magazin de expoziții 
de pe Champs Ely- 
sees, poate oferi ce
lor interesați fie 
„portretul psiholo- 
gic“, fie — pentru 
un preț desigur du
blu — previziunea 
„științifică** a urmă
toarelor șase luni 
de viață particulară 
și profesională. A- 
junge, deci, să dai 
unei funcționare — 
lipsită de astă dată

■ ■■

de ambianța unei ca
mere obscure plină 
de mister — data, 
ora și loeul nașterii 
pentru ca patru dis
curi magnetice, cu- 
prinzînd fiecare cit** 
; 250 000 caracteristici 
înregistrate, să se 
pună în mișcare. In

acela — afirmă cu 
mindrie Roger Ber- 
thier, directorul unei 
rețele de supermar- 
keturi ce-i poartă 
numele — care, pri
mul în lume, am a- 
vut ideea horoscopu
lui prin ordinator". 
Și-a asociat în acest

„Astroflash“ — cheia 
succesului

nici 10 minute, ai pe 
16 pagini tabloul e- 
venimentelor prezen
te și viitoare ale vie
ții tale.

Cui i-a venit ideea 
acestui astrolog com
puterizat ? „Eu sînt

scop un „tehnician 
în astrologie" — cum 
îl definește revista 
PARIS MATCH pe 
autorul textelor în
registrate de ghici- 
torul-robot, Andre

Barbault — și iată 
pusă afacerea pe 
roate. Afacere, căci 
potrivit speranțelor 
d-Iui Berthier, „As- 
troflash“-ul „poate 
cuceri o piață de un 
miliard de franci". 
Pe ce amatori de a- 
semenea „bilete de 
papagal" computeri
zate se contează ? 
îndeosebi femei — 
75 % dintre ele în
tre 25 și 40 de ani. 
„Dar și șefi de între
prinderi" — ține să 
precizeze întreprin
zătorul om de afa
ceri parizian. Mar
keting plus consulta
rea Astroflash-ului. 
Iată, deci, descope
rită cheia succesului 
nu numai în viața 
particulară, ci și în 
afaceri.

P. N.
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