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DIN CARTEA DE IMPRESII
lUü/m A CARNAVALULUI

Luminile s-au stins în 
parcul Herăstrău devenit, 
pentru o zi, orașul carna
valului, nl tinereții. Cei 
aproape 200 000 do oas
peți ai săi (imaginați-vă 
toți locuitorii unui oraș de 
mărimea Brașovului!) și-au 
reluat deja ocupațiile lor 
zilnice. Orașul a reintrat 
în atmosfera sa de lucru, 
de efort productiv, 
imaginile proaspete 
au întregit albumul 
amintiri personale 
dăinui multă vreme, 
cartea de impresii a 
navalului vă relatăm in

pagina

Proletari din toate țările, unițl-vă !
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EFIGIA

Comitetului regional 
al P.C.R.

La Termocentrala Deva 

a început glisarea 

salii mașinilor

prim-secretar al 
Banat

Rafinăria Brazi — una din 
cele mai mari unități de a- 

cest gen din țară

inte ia
tineretului

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ÎNA

Cerințele noi, complexe ale actualei eta
pe de dezvoltare, sarcinile stabilite de Con
gresul al IX-lea al partidului impun o pre
ocupare sporită din partea organelor și or
ganizațiilor de partid pe linia educării schim
bului de mîine al clasei muncitoare, țără
nimii, intelectualității. Iată si motivul pen
tru care în Statutul Partidului Comunist 
Român se precizează că „Educarea maselor 
tineretului, formarea tinerei generații de 
constructori ai socialismului și comunismu
lui. este o îndatorire de onoare a întregu
lui partid“.

Tn procesul educării și al formării tine
rilor constructori ai socialismului, un rol 
de seamă revine Uniunii Tineretului Co
munist Prin intermediul ei, partidul nostru 
cultivă în rîndul tineretului înaltele trăsă
turi morale și de caracter ale omului nou, 
însuflețit de idealurile nobile ale clasei 
muncitoare, de devotamentul pentru cauza 
socialismului. Pe această linie, Comitetul 
regional Banat al P.C.R. asigură conduce
rea directă și permanentă a organizațiilor 
U.T.C. din regiune, orientarea corespunză
toare a activității lor în funcție de cerin
țele actuale ale muncii politico-ideologice, 
de sarcinile ce se cer îndeplinite într-o 
perioadă sau alta.

In procesul de educare patriotică a tine
retului pornim de la principiul că a fi de
votat patriei înseamnă, în anii noștri, a te 
pregăti bine, a lucra bine, a-ți îndeplini 
exemplar îndatoririle Ia locul tău de mun
că. In acest sens, comuniștii se pot bucura 
că au reușit să crească o generație tînără

care face mîndria lor prin hărnicia, price
perea, pasiunea cu care lucrează în între
prinderi, pe ogoare, prin sîrguința cu care 
învață în școli. Avem zeci de mii de tineri 
și tinere de o exemplară frumusețe morală, 
devotați partidului și poporului, talentati, 
curajoși în descoperirea și aplicarea noului.

Imaginea concretă a entuziasmului cu 
care muncesc tinerii noștri este redată su
gestiv prin cifra celor aproape 57 000 de 
tineri antrenați în prezent în întrecerea so
cialistă ce se desfășoară în întreprinderile 
industriale, prin zecile de mii de tineri și 
tinere care lucrează în cooperativele agri
cole de producție sau G.A.S.-uri, prin 
mărul mare de fruntași 
școli și facultăți.

PRIMA LINIEORGANIZĂRIIȘTIINȚIFICEA PRODUCȚIEI
Inițiativa luată de ziarul „Scân

teia tineretului" de a pune în 
discuție în coloanele sale proble
ma utilizării economiștilor o con
sider foarte meritorie. Schimbul 
de păreri care se reaLizează pe 
această cale, ajută, pe de o par
te, la clarificarea concepției pri
vind folosirea economiștilor și, 
pe de altă parte, deschide o per
spectivă mai largă tinerilor care 
ar dori să se orienteze către a- 
ceastă specialitate.

Una din cauzele care au deter
minat în trecutul nu prea înde
părtat o subapreciere a muncii 
economiștilor a fost confuzia care 
a existat — Și după părerea mea 
mai există — în concepția unor 
cadre tehnice între economist și 
funcționar administrativ. Aceas
tă confuzie a apărut în special 
la cadrele inginerești care — so-

licitate să rezolve și probleme 
tehnice și economice — și-au 
format o părere deformata des
pre munca economistului privin
d-o mai ales prin aspectele ei 
exterioare și secundare (colecta
rea de date, completarea de for
mulare de dări de seamă statis
tice etc).

Ideea acreditată multă vreme 
și chiar legiferată, că pentru o- 
cuparea funcției de economist nu 
ar fi strict necesar să ai pregăti
rea de specialitate, a făcut ca în 
funcțiile de economiști să active
ze cadre cu pregătiri foarte di
verse. Concludente în această 
privință sint rezultatele Înregis
trării cadrelor din economia na
țională la 1 iunie 1964. Numai 
47,6 la sută din totalul posturilor 
de economiști erau ocupate a- 
tund r-. intre timp situația s-i
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In opera de construire a noii societăți se 
formează atitudinea nouă față de 
muncă. Trăsăturile morale proprii omu
lui nou, apar, cum este firesc, condiționate 
de factorii vieții sociale, de sarcinile eco
nomice de bază ce ne stau în față. Avînd 
în vedere acest lucru, în prima lună a a- 
cestui an, cînd organizațiile U.T.C. au ana
lizat sarcinile ce revin tineretului pentru 
îndeplinirea planului de stat pe 1967, or
ganizațiile de partid au avut drept sarcină 
principală să îndrume și să canalizeze ac
tivitatea organizațiilor U.T.C. în direcția 
îmbinării activității de producție a tinere
tului cu preocuparea continuă pentru lăr
girea orizontului lor de cunoștințe culturale 
și tehnico-științifice.

Și în regiunea Banat cunoaște o marc 
dezvoltare învățămîntul de toate gradele. 
Peste 170 000 de tineri învață în școlile de 
cultură generală și tehnice din regiune, iar 
alți 13 000 în institutele de învățămînt su
perior. Vîrsta pregătirii tineretului pentru

(Continuare in pag. a IlI-a)

Pe zi ce trece Centrala ter
moelectrică Deva, un mare 
obiectiv ai cincinalului, capătă 
contururi tot mai concrete. Re
cent, a început glisarea sălii 
principale a mașinilor. La ridi
carea pereților înalti de 29 m a 
fost folosită îmbinarea armătu
rii prin sudură în baie, ceea ce 
duce la îmbunătățirea calității 
lucrării și la realizarea unor în
semnate economii de fier beton.

CETA

Dar 
care 

de 
vor 
Din 
car-

©
cîteva secvențe semnifica-

O REALIZARE 
A STUDENȚILOR 

TIMIȘORENI

Primul calculator
electronic

de uz didactic

Studenții Doina Epcneag, Ser
giu Budu, Valeriu Cozlovski și 
Dan Bedros din anul V al facul
tății de electrotehnică a Institu
tului politehnic din Timișoara sînt 
autorii primului calculator elec
tronic de uz didactic, proiectat 
și realizat în țară.

Construit la dimensiuni relativ 
mari, calculatorul electronic per
mite urmărirea vizuală a struc
turii circuitelor și a circulației 
informației.

Pentru importanța lui științifică 
și didactică, calculatorul realizat 
de studenții timișoreni sub con
ducerea științifică a asistentului 
ing. Walter Bernath, a obținut 
premiul I la recenta sesiune a 
cercurilor științifice studențești a 
Institutului politehnic din Timi
șoara.

(Ager preș)

de F. Brunea-Fox

Foto: I, CUCU

la învățătură

Prin grafice, oa
menii muncii au 
raportat de 1 Mai 
despre izhînzile 
dobîndite în în
trecerea socia

listă

MtQöÜCTiÄ
GLOBALA A

mai îmbunătățit — de cadre cu 
studii superioare. Cei cu studii 
economice superioare reprezen
tau numai 34,4 la sută iar dife
rența de 13,2 la sută avînd alte 
specialități. Posturile acupate de 
cadre cu studii medii reprezen
tau 43,5 la sută iar cele ocupate 
de cadre cu studii elementare 8,9 
la sută din total. Această situație 
exprimă atît lipsa do cadre eco
nomice cu studii superioare, cît 
și amploarea extinderii concepți
ei despre care am vorbit mai 
sus și pe care o consider foarte 
dăunătoare.

Dezvoltarea economiei națio
nale, precum și deficiențele con
statate în activitatea economică 
a unor întreprinderi au pus în e- 
vidență necesitatea de a se acor
da mult mai multă atenție pro
blemelor economice, de a creșto 
rolul și răspunderea economiști
lor, ca oameni cu pregătire de 
specialitate în rezolvarea lor.

Mă voi limita în articolul de 
față la acele sarcini care privesc 
organizarea științifică a produc
ției șl a muncii în industrie și 
locul pe care-l ocupă economis
tul în cadrul acestora.

înainte de a mă referi la înde
plinirea acestor sarcini în între
prinderile industriale, mă voi o- 
pri la activitatea institutelor de 
proiectare caro elaborează docu
mentațiile tehnice pentru con
struirea de întreprinderi noi sau

De la „Taica Lazăr", marele 
furnizor de „reformături" de pe 
vremuri al oropsiților de la pe
riferiile bucureștene — salahori, 
modești slujbași municipali, po
eți — și pînă la „Adam-ul" nos
tru de astăzi (multiplicat în sute 
de magazine modeme) care 
aprovizionează garderoba popu
lației masculine, 
dichisurile celor patru sezoa
ne — drumul 
haină a fost tot atît de drama
tic ca acel al plinii. De bună 
seamă, fiindcă îi cunoșteau ava
tarurile, oamenii care aveau no
rocul să mai posede un rînd de 
la nuntă, o păstrau cu sfințenie 
toată viața, ca pe niște moaște, 
n-o scoteau din sipet decît la 
zile mari (importante evenimente 
familiale sau naționale) și-o lă
sau moștenire feciorilor, nici ei 
mai procopsiți (dacă nu cumva o 
îmbrăcaseră pentru solmenita- 
tea de apoi, pe considerentul că 
accesul la rai prescrie „ținută 
corectă").

Era transmisă din tată în fiu, 
pînă la iremediabila dizolvare și 
nimic nu impresiona mai dure
ros în grotescul ei, pe străzile de

cu toate

parcurs de

Conf. univ.
PETRE BURLOIU 

director adjunct 
!n Comitetul de Stat 

al Planificării

(Continuare In pag. a V-a)

CURSUL LIBER“
Inițiativa timișoreană a fost 

receptată favorabil la București. 
Alte cinci institute și facultăți din 
Capitală vor inaugura „cursuri 
libere". Iată ce ne-au spus :

Acad. prof. NICOLAE TEO- 
DORESCU, decanul Facultății 
de matematică-mecanică : „Con
sider „cursul liber“ forma cea 
mai înaltă de curs universitar, o 
modalitate superioară de transmi
tere a cunoștințelor — și, în 
egală măsură, a pasiunii, pentru 
profesiune — care, In mod obli-

gatoriu, trebuie să angajeze 
într-un colocviu de elevată ținută 
științifică pe dascăl și student.

Asemenea cursuri au ținut toți 
întemeietorii de școală în mate
matica românească. Prelegerile 
lor, la care participau nu numai 
studenții și cadrele didactice ale 
facultății, ci și specialiști din 
afară și studenți do la alte facul
tăți, ofereau întotdeauna sugestii 
de cercetare, semnalau domeniile, 
direcțiile mai puțin cunoscute ale 
științei matematice, îndemnînd la

investigație. Unii — profesorul 
Dimitrie Pompei, bunăoară — 
obișnuiau ca după fiecare aseme
nea prelegere să discute și liber, 
apropiat, probleme științifice, cu 
oricare dintre auditorii care își 
mărturiseau interesul pentru un 
aspect sau altul al temei expu
se. în prezent, la noi în facultate, 
o serio de conferințe, neorgani
zate însă într-un ciclu de expu
neri cu frecvență periodică regu
lată, întrunesc atributele prelege
rilor de care vorbeam cît și —

parțial însă — ale „cursului 
liber“ de la Timișoara.

Din toamnă le vom orga
niza însă într-un ciclu siste
matic, care mi se pare util să 
cuprindă în primul rînd : comu
nicări asupra rezultatelor unor 
cercetări foarte recente, despre 
preocupările actuale de investiga
ție în știința matematică roma-

ION TRONAC

(Continuare tn pag. a V-a)

odinioară, la intrarea restauran
telor sau cinematografelor, decît 
mărunta siluetă a copilului cu 
mina întinsă pentru gologanul 
milei, fluturînd tn surtucul flen- 
duros al lui taică-său. Există o 
literatură socială a hainei mize
re — Hugo, Zola, Gorki, Re- 
breanu, Zaharia Stancu — pur
tată de declasații dormind pe 
sub poduri, prin ganguri și bina
le, pe care o întîlnim fîlfîind vi
jelioasă pe bulevardele aristo
crate in tabloul gloatei răzvrăti
te, „aceste zdrențe eroice", cum 
le-a glorificat poetul Jean Riche- 
pin în „LesqueuT, sau prăbușită 
anonim pe caldarim, dacă nu 
sus pe baricada însingerală.

Pentru viața de toate zilele 
haina era o carte de vizită și o 
recomandare. Ea identifica ime
diat starea socială a individului, 
chezășuia șansele solicitantului 
la postul vacant, ba chiar și pe 
acelea ale amorezului la mina 
domnișoarei cu niscai zestre re
zultată din prăvălia de la obor 
a babacei. Pe existența straielor 
uzate a dăinuit indeletnicirea te- 
lalultii ambulant și s-au prăsit 
dughenile cu vechituri și cele de 
locațiune răsărite în sezonul 
carnavalului, de unde coconașii 
moderni închiriau țoale ponosite 

la 
tra- 
de

. ... ... sens 
contrar, pentru visul unor nopți 
princiare, studenți famelici, func- 
ționărași romantici închiriau 
fracuri sau strălucitoare costume 
de marchiz.

Pe atunci haina nouă făcea 
parte din universul fantasmago
riei și al mirajului. Îmi vine în 
minte figura „omului cu joben" 
de la ușa negustorului din Lips
cani, a cărui marfă mediocră avea 
nevoie de locvacitatea fantezistă a 
unui „orator" cu ziua, ca să a- 
tragă mușteriii. Insul acesta cul
tiva o iluzie secretă, o nălucire 
încintătoare numai de dînsul ză-

ca să apară la balurile de 
„Liedertafel" și „Eforie" in 
vestiuri de... vagabonzi sau 
haimanale. După cum, in

(Continuare tn pag. a
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u

IAȘI (de la corespon
dentul nostru).

Aurul din roca bogată a 
Căinărilor vede lumina zi
lei sub formă de vin. Con- 
știenți de lucrul acesta, ță
ranii cooperatori de la Cot
nari nu s-au lăsat prea 
mult invitați de zilele pri
măverii. întreaga suprafa
ță de vie a fost dezgropa
tă și fertilizată : în același 
timp cu lucrările executate 
în vie, peste 100 hectare 
de livadă au primit și ele 
din miinile oamenilor can
titatea de îngrășăminte ne
cesară fructelor care deo
camdată își conturează în
ceputul în muguri.

U

LARVEI DE LUCRU

Ilie Purcaru

Despre gospodăria agricolă de 
sta! Murfatlar s-a vorbit mult în 
ultimii ani. Aprecierile se înte
meiază pe ren urnele podgoriei și 
mai ales pe realizările economice: 
mai mul! de șase mii de kilogra
me de struguri la hectar în fie
care an ; beneficii de ordinul mi
lioanelor peste prevederile pla
nului. La baza acestor succese a 
stat un complex de factori, un 
rol de primă importanță reve
nind. cred eu. profilării și specia
lizării producției în unitatea 
noastră.

Pînă în 1963. profilul gospodă
riei era agroviticol ; în cîmp 
aveam mai bine de zece culturi. 
Forțele, atit cele umane cît și 
cele mecanice, erau, deci, dis
persate pe multe fronturi de 
muncă. în asemenea condiții nu 
se putea asigura o eficiență ri
dicată a activității noastre, a in
vestițiilor. Vremea însămînțării 
griului coincidea cu perioada op
timă pentru recoltatul strugurilor, 
semănatul culturilor de primăva
ră. cu tăierile și prășitul în vie. 
Si tot astfel, pe tot parcursul anu
lui existau ..coincidențe“ care 
determinau o risipă a forței de

muncă, o folosire limitată a ce
lor mai multe dintre mașinile a- 
gricole cu care gospodăria era 
dotată. De aici o productivitate 
scăzută, rezerve interne incom
plet puse în valoare. Prin deza- 
rondarc, gospodăria agricolă de 
stat Murfatlar a rămas profilată 
pe cultura viței de sie și indus
trializarea superioară a struguri
lor. Această măsură organizato
rică a dat posibilitatea concen
trării eforturilor și preocupărilor 
în direcția desfășurării unei mun
ci de perspectivă, a contribuit la 
reducerea cu mai bine de 20 la 
sută a cheltuielilor de producție, 
pe unitatea de produs, la crește
rea indicilor de folosire a mașini
lor cu circa 32 la suta, la îmbu
nătățirea calitativă a producției. 
Concis, s-ar putea spune că pro
filarea și specializarea s-au con
cretizat, în cadrul gospodăriei 
noastre. în punerea în valoare a 
unor importante rezerve, în orga
nizarea mai bună a muncii — 
toate acestea concretizîndu-se în 
obținerea unor beneficii de la un 
an la celălalt mai mare. Iată, de 
altfel, cum fu evoluat realizările 
gospodăriei noastre :

Anul
Producția 
medie de 
struguri la 

hemr

Prețul 
cost al 
gramului 
struguri

de 
dio

de 
(lei)

Vinuri soiuri 
pure reali

zate 
(vagoane)

Beneficii 
Iei

1961 5 327 2,53 51 3 312 000
1962 9 195 1,43 91 6 217 000
1963 7 513 1,70 112 10 007000
1964 6 305 1.70 142 16 521 000
1965 9 636 1.61 218 17 127 000
1966 7 441 1,57 250 33 000 000

Așadar, propriile realizări vin 
să confirme o dată in plus efectul 
economic deosebit pe care-1 are 
profilarea și specializarea.

Rezerve pentru sporirea pro
ducției și a beneficiilor prin îm
bunătățirea calității strugurilor 
și a vinurilor sînt însă foarte 
mari. Iată de ce toți lucrătorii 
din unitatea noastră au primit 
cu un deosebit interes Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 27-28 
martie cu privire la îmbunătăți
rea conducerii, planificării, finan
țării și organizării gospodăriilor 
agricole de stat. în noile condi
ții, cadrele tehnice cu pregătire 
superioară iau parte direct la 
conceperea și desfășurarea proce
sului de producție, munca la 
birou determinată de o centrali
zare excesivă, fiind înlocuită cu 
activitatea practică în cîmp.

Analizînd posibilitățile reale 
de care dispunem, imediat după 
apariția hotăririi am trecut la 
reorganizarea muncii specialiști
lor în cadrul gospodăriei. Am 
cîștigat astfel pentru producție 
un inginei agronom, care pînă 
acum se ocupa exclusiv cu tre
buri de birou, precum și aproxi
mativ 4 ore din activitatea zilni
că a fiecărui șef de secție, absol-

Centru de cercetare 
io domeniu! 
irigațiilor

SUCEAVA (de la cores
pondentul nostru)

La cooperativa agricolă 
Dumbrăveni-Boloșani a lu
at ființă de curind un Cen
tru de cercetare pentru iri
gații — primul de acest 
fel din regiunea Suceava. 
Organizat de Stațiunea Ex
perimentală agricolă din 
Suceava. în colaborare cu 
specialiștii cooperativei a- 
gricole, acest centru va 
studia, pentru început, sis
temul de ingrășare a cul
turilor irigate, combaterea 
buruienilor cu ajutorul ier- 
bicidelor. pierderile de apă 
pe canale și alte teme.

Stațiunea Experimenta
lă agricolă din Suceava a 
pus la dispoziția centrului 
aparatura necesară. In 
viitor activitatea de cerce
tare va fi lărgită cu noi 
baze de studiu. In condi
țiile amplificării lucrărilor 
experimentale. Centrul de 
cercetare de la cooperativa 
agricolă Dumbrăveni va 
putea constitui un punct 
zonal de îndrumare a agri
culturii irigate din lunca 
Șiretului, oferind totodată 
soluții prețioase pentru 
proiectarea viitoarelor ame
najări.

vihdu-1 de o serie de atribuții 
funcționărești.

Foarte valoros este faptul că, 
prin crearea formelor, prin asi
gurarea autonomiei acestora, 
producția va cîștiga integral cu
noștințele și priceperea specialiș
tilor. Implicit va fi mai bine fo
losită și forța de munca a celor
lalți salariați, și baza tehnică ma
terială cu care sînt dotate unită
țile agricole de stat. Responsabi
litățile sporite care ne revin, ne 
obligă să pregătim și să urmărim 
desfășurarea producției nu nu
mai „în general“, pe gospodărie, 
pe secție, sau pe brigadă — cum 
s-a făcut pînă acum — ci pe 
fiecare parcelă în parte. Aceasta 
presupune mobilizarea eforturi
lor tuturor lucratorilor din fer
mă de la specialistul care o con
duce pînă la muncitorul cu cele 
mai simple atribuții.

Calculele preliminare ne-au 
condus la concluzia că încă din 
acest prim an de aplicare a mă
surilor prevăzute în Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R din 27-28 
martie, vom obține o economie 
de peste 500 000 lei la cheltuie
lile de producție prin extinderea 
mecanizării lucrărilor, prin soli
citarea rațională a tuturor sala- 
riaților și prin folosirea cu randa
ment sporit a utilajelor de care 
dispunem. Totodată, prin asigu
rarea unei îndrumări tehnice di
recte din partea specialiștilor, 
sîntem siguri că și nivelul de 
realizare â celorlalți indicatori de 
plan va fi mult superior compa
rativ cu rezultatele obținute pînă 
acum.

că prlntr-o raportare, pen- ~ 
tril cililor, o ceea ce e nou - 
la noi și în lume. Și avem ~ 
multe noutăți, istorice, so- ■ 
claie, culturale, chiar de 
mică publicitate. Mă gln- 
Imu, in acest nou șl efer

vescent climat, de ce nu 
am reabilita profesia re
porterului judiciar, parla
mentar, de miră puhlicUa- 
te, sau a reporterului 
oral? Nu. nu e vorba de 
corespondentul voluntar, 
de omul care scrie și tri
mite prin plic. Ci de re
porterul ocazional, care 
formează telefonic numă
rul redacției, care te abor
dează direct. în birou sau 
în tramvai, comunicindu-ți 
evenimentul. Reportajul ca 
reîncepe să existe cu ade
vărat, prin reabilitarea mai 
puternică și mai expresivă__
a evenimentului. Dar să nu 
uit. Un cunoscut reporter 
aduce în dezbatere o opi
nie potrivit căreia alți re
porteri ar fi niște ctitori ai 
fardului și ai prozei îmbăl
sămate in idilism. Acestuia 
trebuie sâ i se răspundă că 
realitatea noastră socială e 
generatoare de lirism, de 
cel mai autentic lirism că
ruia cu ușurință și pe ne
drept i se schimbă esența 
în idilism. Noi ne mîndrim 
cu ceea ce construim, cu 
ceea ce realizam, șl vom 
raporta cin-stit cititorilv 
despre toate aceste victo
rii ale noastre, care sînt 
ibfinute cu foarte multă 
frumusețe morală. Dară . 
lirismul ea pune o surrli- . 
nă paginilor noastre, ne 
scuzăm. Ce vreți, sîntem — 
în casa noastră și ne pla
ce in ea.

— Proiecte ?
— Lumea confempora- 

nă a suferit un cumplit 
traumatism într-un centru . 
care ar putea deregla bu-... 
nul mers spre progres și 
înțelegere, dacă nu s-ar 
face eforturi ca focarul să . 
fie stins : Vietnamul. Zi- 
lele și nopțile petrecute, 
recent, în Vietnam și în 
Laos, ca trimis al „Scin- 
ieii", ma obligă să adun 
notele de jurnal intr-un 
volum care reprezintă c 
datorie și față de cititorii 
noștri, și față de prietenii 
noștri care luptă acolo. O 
recentă telegramă mă ves
tește că unul dintre acești 
prieteni ai mei, publicist 
la un ziar provincial viet
namez, a fost ucis zilele 
acestea. îi voi închina car
tea mea.
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nera, sau mai mtilțl, igno- 
rînd sportivitatea sine- 
qua-non a competiției In- 
telccluale, o aduc un

iri subsolul lipiri 
urbanitate, criteriile 

acestei competiții dis
par. Vociferarea nu poate 
înlocui argumentul, iar 
represaliile împotriva opi
niei contrare nu desființea
ză judecata de valoare, a- 
lunci cînd ea există. Cu
rios, asemenea moravuri 
își revendică tribună în 
numele dreptului de opi
nie, cînd e știut că nici 
bunul plac, nici orgoliul 
strident al acaparării eter
nității nu au drept de o- 
pinie în societatea noas
tră. Valoarea se cuvine 
probată cu alte arme, iar 
loviturile date la plex unor 
înaintași — personalități 
de prim rang din lumea 
artei autohtone sau univer
sale — nu te ridică instan
taneu pe soclu în locul a- 
cestora. Cultura are arme 
loiale, cînd e vorba des
pre așa ceva măcar în în
țelesul elementar.

— O ultimă întrebare : 
perspectivele reportaju
lui ? Vă întrebăm și ca re
porter, și ca redactor șef 
de publicație — care nu 
ar trebui să ignore genul.

„Ramuri" 
primul rînd, 

reportaj, 
adevărat, 

sistematic 
personal l 
ca redac- 

in- 
să

— Credeți că acest pro
vincialism nu răzbate, to
tuși, în unele dintre publi
cațiile noastre regionale ?

— In măsura în care fi
nele publicații așteaptă să 
sc dea fonfii unei dezba
teri de la publicațiile cen
trale abținîndu-se să ini
țieze asemenea dezbateri 
sau plasindu-se — atunci 
cînd intră în ele — la dia
pazonul unei mărunte cică
leli provinciale, revendica
tive sau arogant-dăscâ- 
Iești. Să revenim. Vorbind 
despre actualele exigențe 
ale publicațiilor de cultu
ră regionale, trebuie să 
subliniem că ele sînt, de 
fapt, unice pentru toate 
publicațiile noastre, indi
ferent de centrul lor edito
rial. Avem sarcina să con
tinuăm o strălucită tradi
ție de cultură, s-o ridi
căm la nivelul de exigență 
al omului contemporan. 
Pentru aceasta, trebuie să 
deschidem larg coloanele 
noastre exigențelor criti
ce ale acestui om. Produ
sul cultural se cere jude
cat cu aceeași severitate 
cu care presa noastră de 
partid examinează orice 
produs al muncii. în 
ceste condiții nu e admisi
bil ca să fie cărți proaste 
lăudate și cărți bune trecu
te cu vederea. Nu este ad
misibil ca unele fenomene 
nocive de climat cultural, 
chiar izolate, să nu fie 
supuse oprobiului public. 
Cum și unde în alt loc, 
decît în revistele noastre, 
să dezbatem astfel de pro
bleme ? Lucru care, tre
buie să recunoaștem, încă 
nu se prea face, presa 
culturală periodică rămî- 
nînd, din acest punct de 
vedere, cu mult în urma 
celei cotidiene.

In fond e vorba mereu 
de etică, de respectul unei 
elementare etici a muncii 
intelectuale. în preajma 
comemorării lui Ca mii Pe-

— Dat fiind că sînteți 
cel mai vechi redactor-șef 
al unei reviste de cultură 
care apare într-un centru 
regional, care credeți că 
sînt exigențele actuale ale 
unei asemenea reviste în 
concertul publicațiilor 
noastre ?

— Revista „Ramuri" și-a 
propus din capul locul fii
inițierea unui amplu dia
log cultural, care țintește 
să contribuie la defi
nirea unui specific ro
mânesc de gîndirc și artă, 
fără autonomizări regiona
le, dar pornind de la va
lorificarea lor. O rubrică 
recent inaugurală, „Cultu
ră și specific regional" (..O 
stilistică diferențială ?"), 
mărturisește programatic 
tocmai un asemenea dezi
derat. urmărit, de altfel, 
număr de număr în pagi
nile revistei noastre. De 
aici, criteriile. exigențele 
noastre in alegerea cola
boratorilor, pe care ni-i 
dorim, în marginea posi
bilului, oameni de un vast 
orizont intelectual, capa
bili să descifreze, chiar și 
în problematica de interes 
strict local, ideile de pro
fundă rezonanță în con
temporaneitatea noastră. 
Sc reproșează deseori re
vistelor regionale ambiția 
de a infrînge hotarul ge
ografic, ca și cum proble
mele culturii românești în 
epoca noastră ar mai pu
tea cunoaște un prizonie
rat teritorial, reflex al de
funct ului provincialism.
Repet: valorificarea rea
lităților culturale din locu
rile în care apar aceste re
viste este sarcina lor de că
petenie, ca tribune ale a- 

q cest or realități și ale celor 
ce le slujesc. De aici, insă, 
toțțnai pentru înfăptuirea 
aedstei sarcini, necesitatea 
luptei împotriva provincia
lismului îngust, care maci
ne perspectiva. înlocuind-o 
cu platitudinea automulțu- 
mirii călduțe.

de

în-

fe- 
ar 

dezVdl-
veri labil cli

mat cultural. La ce vă re
feriți ?

— Climat cultural
seamnă — nu mai e ne
voie să subliniem — com
petiție de valori. Cînd ci-

a-

VOINȚEI

La șezătoare

Cred că dintre 
piele trăsături ale persona
lității tînărului despre care 
ar trebui să vorbim — și 
nu prea vorbim — una o- 
cupă un loc aparte, și a- 
nume voința. Să ne gîn- 
dim că sîntem la vîrsta 
cînd idealurile generoase, 
pasiunile entuziaste se în
sușesc și se dezvoltă relativ 
ușor fiindcă o bază există 
in noi înșine. E tinerețea 
care scapără și aprinde, 
care naște planuri și con
struiește ca și aievea. Dar 
trecerea la a pune, practic, 
— cărămidă lingă cărămi
dă — la temelia și înălță
rile visului se dovedește 
mai anevoioasă, uneori re
pede plictisitoare. O ciu
dățenie ? De loc. Să nu 
uităm că, pe cit de recep
tiv la tot ce este sensibil, 
inaripant. ținând este încă 
în egală măsură un depen
dent de natura fără reguli 
de disciplină și tenacitate, 
fără putință de autodomi- 
nare, un fel de hineinten- 
ționat posesor al unui vul
can care trăiește în el, dar 
pe care n-a învățat să-l 
pună-n chingile utilului și

trescu e cu atît mai nece
sar să ne amintim de im
punerea finei severe etici 
a muncii intelectuale. Cînd 
aceasta nu există, climatul 
poale deveni accidental, 
temporar, fetid dar sufici
ent pentru a hrăni „opere" 
ilustrative. Acestui mod de 
a concepe raporturile în 
lumea literară, și nu nu
mai aici, îi corespund și 
cărți purtătoare de idei si
milare. Carura literaturii 
produse de promotorii 
unui astfel de climat va fi 
și ea atinsă de cariile im
pulsivității, fie ea simplă 
vanitate, megalomanie . și 
bovarism erotic. Cred că 
în atenția presei culturale 
ar trebui să stea mai mult 
dezbaterea unor astfel 
situații.

— Vorbeați de niște 
nomene nocive, care 
stingheri, uneori, 
tarea unui

Revista 
e, in 

revistă de
nu 
o
Nu-i mai puțin 
însă, că ocolind 
reportajul — nu 
— m-am plasat,
tor al „Ramuri"-lor, 
tr-un curent. Pe cine 
publicăm in răvista noas
tră ? Mulți dintre reporte
rii noștri, în afară de unii, 
printre care maeștri M. R. 
Paraschivescu sau Geo 
Bogza, au mimat reporta
jul, după un model 
confecționat, la antipo
dul tradiției românești 
de presă și al cuceririlor 
actuale. Presa noastră exis
tă. e vie, e dinamică. Pro
ba, anchetele „Scinteii", 
ale „Scîpteii tineretului" și 
ale altor publicații. Ele 
te cer complementele, to
tuși, prin ceea ce verbul 
englez impune definind 
profesia reporterului, adi-

desfășurată în jurul unei 
îndeletniciri centrale).

Totuși: cum .să facem ca 
atenția noastră spontană să 
devină voluntară ?

Răspunsul ar trebui să 
cuprindă pagini întregi de 
exemple culese de la dife
rite popoare, experimentate 
în timp. Volumul citit și 
citat (merită, intr-adevăr, 
căutat și azi) cuprinde 
asemenea 
Dar este 
vechi de aproape un se
col I Ce progrese s-au pe- 
trecul de atunci ? 
le poate spune ?

Ținem adesea 
lecții despre cum 
bui să se poarte, îi sfătuim 
„să fie mai stăpini pe ei". 
Dar de unde să afle cum 
s-o facă ? Pretindem efec
tul și noi înșine nu știm 
cum se găsește cauza.

...Bătrinul Payos face, se 
vede, de peste ani un semn 
de dojană psihologilor.

că intîlnim adesea tipuri de 
leneși clasici (oameni slabi 
tocmai la capitolul vo
ință), dar despre < 
avea impresia că i
tă ziua lucrează: azi 
tesc cîteva pagini dintr-un 
tratat, miine frunzăresc alt
ceva, îi vezi traducind și 
cîteva pagini dintr-un vo
lum, cîteva ore sînt la con
versație — aparent nici o 
clipă nu stau locului, unii 
îi admiră. Și totuși aceștia, 
ne arată psihologul, sînt ti
puri de leneși cu mască, 
fiindcă, dacă au oarecare 
atenție spontană, ea n-a 
devenit atenție voluntară, 
pretinsa putere de muncă 
dă de gol tocmai o mare 
slăbiciune de voință. Mun
ca înseamnă mult mai mult 
decît o asemenea „preum
blare de plăcere", decît un 
asemenea „spirit de mus
că" (a nu se confunda 
preumblarea determinată de 
incapacitatea de a te con
centra asupra unul lucru 
serios, de durată, ore în șir 
zilnic, și ani la rînd, — cu 
nevoia de multilateralitate

este lipsit de voință", sau : 
„Ar trebui, tovarășe, să ai 
mai multă voință“ — ele., 
ele., ca și cînd tovarășul 
n-ur vrea s-o aibă. Dar n-o 
are !

întrebați pe oricine 
cum se educă voința și va 
zice: „să căutăm într-o 
carte". Lăsați-1 să se ducă 
la raft — ce va găsi P Cea 
mai bună carte (pe care 
n-o afli decît foarte rar) ti
părită în ultimii 70 de ani 
este, așa cum sublinia și 
Rădulescu Motru acum cî
teva decenii, a unui fran
cez (Jules Patjof), un „mo
del de psihologie aplicată". 
Bălrinul profesor, care se 
declara fin prieten al Ro
mâniei, și a cărui carte era, 
în 1902. in Franța la a 
17-a ediție, meditase înde
lung la particularitățile de 
spirit ale celor tineri și 
ajunsese la concluzia că 
forma cea mai puternică, 
esențială de verificare a 
voinței este munca îndepli
nită zilnic cu o regularitate 
matematică. Disecțiile sale 
sînt, în acest domeniu, 
subtilizate de exemple ce
lebre. Payot face dovada

să-l înhame la racheta 
propriului ideal. Iți faci 
planuri frumoase, bați pal
ma și juri că va fi întoc
mai și după trei zile că
luții pc care te bizuiai îi 
vezi ieșind din regulile dis
ciplinei și alergind care-n- 
cotro. Țipi la ei să se o- 
prească și ei sar în sus 11c- 
chezîndu-ți în ruis. Cile 
jurnale personale de ado
lescenți n-am văzut dehu- 
tind cu angajamente solem
ne notate pe hirtie în noap
tea de l ianuarie („voi 
face..., voi drege...“) pentru 
că, la celălalt An Nou, lu
crurile să fie tot cam în a- 
celași stadiu ?

Iată de ce, ziceam, cre
dem că nici școala, nici cei 
din jur — părinții, prie
tenii, uteciștii cu mai multă 
experiență — nu se ocupă 
suficient de a cultiva la 
tineri deprinderea esențială 
despre care vorbeam • voin
ța de a îndeplini constant, 
metodic un plan amplu 
desfășurat. Să ne amintim : 
ce li se spune tinerilor 
uneori ? Vorbe mari: „vo
ința e totul“ I In alte locuri 
se fac constatări:

care 
toa- 

i ci-

EUGEN FLORESCU
Ine. M. STANCULESCU 
directorul G.A.S. Murfatlar

tinerilor 
ar tre-

învățăminte, 
un volum

Cine ni

Cartea tehnică
în sprijinul producției

Uzina de utilaje 
petroliere Tîrgo- 
oiște. Ultimele 
finisări la insta
lat ia de inter

venție P-40

Membrii cercului de sculplut ă în lemn de la Gasa pionierilor din Craiova deprind „secrete" sub conducerea profesorului 
maistru Nicolae Gojocaru

în ultimul timp, Comitetul 
regional Ploiești al U.T.C. a 
inițiat o serie de acțiuni me
nite să sporească contribuția 
tineretului la îndeplinirea sar
cinilor de plan. Printre acțiu
nile organizate, care cunosc 
o amploare deosebită în re
giunea noastră, se numără 
„olimpiadele de meserii“, din
tre care cea a tinerilor țesă
tori, începută la nivelul or
ganizațiilor de bază, a con
tinuat pînă la nivel de re
giune. In curs de desfășura
re se află olimpiada tinerilor 
strungari și sondori.

Ne-afh străduit că acestor 
acțiuni să le dăm un caracter 
de masă, ele cuprinzînd ma
rea majoritate a tinerilor din 
meseriile respective. Recent, 
la nivelul regiunii, în cadrul 
Uzinei mecanice din Sinaia, 
am organizat un schimb de 
experiență pe tema „Cartea 
tehnică în sprijinul produc
ției“. Această acțiune, la care 
au participat secretari U.T.C. 
din marile întreprinderi, res
ponsabili ai unor cabinete teh
nice, specialiști a fost organi
zată în colaborare cu Consi
liul regional al sindicatelor

Pârticipanții la acțiune au 
făcut cunoștință cu experiența 
muncii, cu cartea termică a 
organizației U.T.C. și cabine
tului tehnic al Uzinei me
canice Sinaia.

Participanții la această con
sfătuire au apreciat experiența 
întîlnită aici și și-au propits să 
desfășoare acțiuni asemănă
toare și în cadrul uzinelor în 
care lucrează.

SIMION PANĂ 
șeful comisiei 

„Tineret muncitoresc*' 
din cadrul Comitetului 

regional Ploiești al U.T.C.
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CLUJ — Ora 20. Din pragul 
Casei rle cultură a studenților 
frompefii cer ascultare craini
cului înconjurat da patru fă
clieri. re sceriâ un mare grup 
de tineri, români și maghiari, al
cătuiesc wn cor vorbit, amplu și 
grav. Moment solemn, evocativ, 
al zilei de sărbătoare a tineretu
lui patriei noastre. începe car- 
navalul. Mii de voci ridică în tă
riile serii imnul studențesc Gau- 
deamus. Cînfecul și dansul, pro
gramele artistice susținuta do ti
nerii artiști, profesioniști sau a- 
matori s-au desfășurat pină firziu.

CRAIOVA. Cerul de deasupra 
Olteniei a cunoscut marți scară, 
pină tîrziu, iluminația festivă. La 
Tg. Jiu, în minunata poiană a 
narciselor, a avut loc o tradițio
nală serbare cimpenească. Tur
nul Se.verin, sala Victoria. Feeria 
de lumini anunță carnavalul în 
plină desfășurare. Marți organiza
torii s-au depășit în fantezie, bun 
gust, inspirație. Piața Unirii din 

Craiova. grădina de rară din 
Lunca Jiului, s-au transformat în 
largi amfiteatre în aer liber ale 
tinereții. Pe meleagurile oltene, 
ziua de 2 Mai a fost o zi de ne
uitat.

SUCEAVA. Suceava, Vatra 
Doruri, Botoșani, Fălticeni, Gura 
Humorului au găzduit carnava
luri la care au participat zeci de. 
mii de tineri. Finala Cupei „A 
patruzeci și cincea aniversare a 
U.T.C.’' a constituit una dintre 
cric mai interesante competiții. 
Ea s-a bucurat, încă din etapele 
premergătoare, de-o largă parti
cipare a tinerilor din regiune.

DEVA. Te meleagurile îiune- 
dorene, ca de. altfel în întreaga 
țară, sărbătoarea zilei de 2 Mai 
a început cu mult mai devreme, 
atunci cind au fost înscrise pri
mele realizări obținute în cin
stea zilei de 1 Mai și a celei de 
a 45-a aniversări a U.T.C. Sub 
supravegherea maiștrilor, de 
exemplu, cîțiva elevi ai grupului 

școlar din Hunedoara au elaborat 
două șarje de oțel. Tinerii mi
neri din Valea Jiului, Poiana 
Pușcă, Barza, au scos la zi, în 
cinstea sărbătorii, mii de tone de 
cărbune și minereu, l'e toți a- 
ccști tineri i-atn inti/nit sărbăto
rind în ziua tineretului, tinerețea 
lor in numeroasele manifestări de 
pe cuprinsul întregii regiuni.

IAȘI. Ascultind îndemnul lilia
cului înflorit și al privigluforil 
care cîntă in minunata scară de, 
mai, pe dealul Copoulul, mii de. 
tineri ai orașului s-ati adunat în 
piețile din fața Palatului Culturii 
șl a universității pentru a se re
vărsa sărbătorește în cea de a 
doua înrourată noapte de mal, 
spre locurile împodobite carna
valesc. Atmosfera deosebită a a- 
cestei seri e înălțată mai ales da 
sentimentul cinstirii celei de-a 
45-a aniversări a organizației lor 
revoluționare.

PITEȘTI. Șuvoaie limpezi, re
vărsare tumultuoasă a cin tecului 
și focului, au pornit de pe melca- 

gurile străbune, și întinerite ale 
Argeșului, infrățindu-se la acea
stă slăvită aniversare a tinereții. 
De la crestele semețe ale munți
lor îndreptate tăios către zbor 
pină la verdele unduios al cim- 
piilor, pe toate estradele raselor 
de. cultură și căminelor culturale, 
în mijlocul locurilor pitorești ale 
regiunii, tinerețea a adus la săr
bătoarea sa tot ce are mai fru
mos acest colț de țară, tot ce au 
mai bun, tinerii săi.

GALAȚI. Stadionul Dunărea. 
Atmosfera <lc marc sărbătoare din 
acest h>c unde și-au dat înlîlnire 
peste 40000 de tineri ai orașului 
și din comunele învecinate s-a 
făcut simțită încă din primele 
ore ale dimineții. Loctlt întrece
rilor sportive a fost, luat, după-a- 
miază, de spectacolele artistice, 
de. parada măștilor și costumelor 
de epocă. Noaptea de. carnaval a 
fost superlativul exuberanței ti
neretului gălățean in ziua sărbă
torii tineretului patriei.

Intermezzo 
sportiv

Ciți sportivi și cf.fi 
spectatori și-au dat în- 
tilnire in parcul Herăs
trău, marii după-amia- 
ză, e greu de precizat. 
Estimativ se poate apre
cia că in materie de 
spectatori s-a stabilit 
un record imbatabil. Ze
cile de mii de bucureș- 
leni. care au intrat pe 
marile porți ale parcu
lui, s-au adunat în jurul 
estradelor, ringurilor și 
a terenurilor de sport și 
au urmărit palpitantele i 
întreceri și demonstrații 
sportive. Ei au aplaudat 
pe unii dintre așii 
fotb*. '«lui și baschetului, 
handbalului și voleiului 
nostru, pe boxeri, scri- 
meri și halterofili, la fel | 
ca și pe micuții gimnaști 
a căror măiestrie a im
presionat.

Itinerar 
retrospectiv

Pe itinerariul retro
spectiv al întrecerilor 
sportive din cursul zilei 
ne-a însoțit maestrul 
sportului OCTAVJAN 
VINTILĂ. Un punct de 
irezistibilă atracție au 
fost competițiile nautice 
desfășurate pe undele 
lacului Herăstrău intr-un 
splendid decor natural. 
Tineri de la Electrica, 
Universitatea și I.S.E. 
au acut interesante de
monstrații de vele, ca 
după aceea canoiștii și 
caiaciștii de la Dinamo, 
Steaua, Voința, Olim
pia și Școlarul, să-și 
măsoare forțele in 
tradiționala competiție 
de primăvară — pri
ma in acest an — 
„Cupa tineretului“. Sce
na... aero-navo-modeliș- 
tilor a fost platoul de la 
marginea lacului He
răstrău, dintre debarca
derele Miorița și Bordei, 
unde cei mai indemîna- 
tici constructori și pi- 
loțî... fără carlingă, au 
dirijat cu îndemînare 
aeromodele captive, na- j 
vom o de le teleghidate și i 
au făcut o reconfortantă I 
vînătoare de baloane.

Vă închipuiți poate că j 
amatorii de fotbal n-au ; 
avut ce vedea ? Echipele 
Dinamo, Politehnica, Me- j 
tdlurgistul și Dinamo I 
Victoria au fost angre- t 
nate intr-un turneu-ful- | 
ger. Mii de spectatori au | 
urmărit cursele lui Pir- | 
călab și Lucescu, „placa- | 
jele“ lui Nunweiller III. I 
A fost un fotbal tonic, 
administrat in reprize — 
pilule de 15 minute. Tur
neul și bineînțeles „Cu
pa“ au fost ciștigate de 1 
dinamoviști, care au în- ,

DIN CARTEA DE IMPRES
vins cu același scor de 
4—0 pe Metalurgistul și 
Politehnica și cu 1—pe 
Dinamo Victoria. Iată și 
celelalte rezultate: Poli
tehnica — Metalurgistul 
3—0, Dinamo Victoria — 
Politehnica 3—0 și Di
namo Victoria — Meta
lurgistul 0—0.

Interviu
cu Ion Pircălab

deDupă festivitatea 
premiere „l-am prins" 
pe Ion pentru un inter
viu-! ulger.

— Despre turneul de 
azi ?

— Și despre turneu. 
Am văzut că l-ați luat în 
serios.

— Bineînțeles. 'Am 
muncit ca la oricare 
meci oficial. Vrem ca o 
asemenea competiție de 
ziua noastră, a tineretu
lui. să devină tradițio
nală. Și ca să devină, 
spectatorilor trebuie să 
le oferim ce le place: 
fotbal...

— Ce faci acum ?
— Am văzut progra

mul manifestărilor cul
turale și sportive de-aici, 
de la Herăstrău, și vreau 
să devin și eu spectator.

„Lovitura
de pedeapsă"

Nu putem încheia 
acest itinerar fără să 
consemnăm programul 
sportiv nocturn din care 
spicuim originalul con
curs popular de... fotbal 
cind cei care s-au în
fruntat au fost înșiși... 
spectatorii. Ineditul aces
tuia ? 16 portari de
fotbal de la echipele 
bucureștene, au apărat

A CARNAVALULU
cîte 5 lovituri de la 11 
metri trase de specta
tori. Primul dintre feri- 
ciții care aveau să intre 
in posesia unui obiect, 
a fost tînărul electrician 
Gh. Georgescu de la Au
tomatica, înaintaș con
tai in echipa întreprin
derii.

După ce am înregis
trat doar cîteva secven
țe din „lungul metraj" 
al manifestațiilor sporti
ve închinate zilei tinere
tului, l-am rugat pe în
soțitorul nostru, maes
trul sportului, OCTA- 
VIAN VINTILĂ, să ne 
împărtășească cea mai 
puternică impresie a sa :

— Sînt sportiv, dar 
această revărsare de ti
nerețe m-a impresionat 
mult. Parcă niciodată 
n-am văzut Bucureștiul 
mai tînăr ca azi. Sînt 
convins că mulți tineri 
o să-și însemneze aceas
tă zi, ca—fiind cea mai 
frumoasă din anul a- 
cesta.

Si nu mai știi

„întinde brațul... Și, 
din pălărie,

Ca prin minune-ncep 
acum sâ iasă

Un porumbel, un iepu
re de casă,

Cutii, panglici, o-ntrea- 
gă florărie“.

...Și totul intr-un ca
dru trecut dincolo 
proporțiile realului,
fantastic. Sub ploaia de 
stele multicolore, izbuc
nite intre ape și cer, 
„planeta" carnavalului 
se rotește armonios în 
jurul propriei „axe" — 
a veseliei, 
și dansului.
me 
din

de 
în

cântecului
E o lu- 

coborită 
, cu 

și Ilene 
cu marțieni

înaltă, 
basme înalte,

Feți Frumoși 
Cosinzene, 
și alți oaspeți de pe alte 
planete, care au ținut să 
fie prezenți la sărbătoa
re. Undeva, intr-un colț, 
o uriașă stație radio in
tersecta distanțele, trans- 
mițind galaxiilor înde
părtate 
ultimă 
mai apropiate, instalate 
confortabil în jilțuri ste
lare, priveau sărbătoa
rea pe ecranele televi
zoarelor cosmice. în
săși Universul iși potri

știri calde, de 
oră. Planetele

vea ceasurile după „ini
ma“ acestei planete a 
bucuriei. „întinde bra
țul... și din pălărie“...

Noi minuni, ciudate 
forme și linii se răsfrîng 
cromatic in. uriașul ca
leidoscop. Și nu mai știi 
unde se termină realul 
și de unde începe fan
tasticul ; și nu mai știi 
dacă mergi sau plutești ; 
și nu mai știi dacă 
vorbești sau cinți; și nu 
mai știi...

„întinde brațul"...
...Era și losefini pe a- 

colo.

Dialog in culisele 
unei... plute

Interlocutor, artistul 
poporului Ion Dacian:

— Ce ne puteți spune 
despre...

— Te rog să mă scuzi 
că trebuie să intru în 
scenă (plută) și după a- 
ceea...

Maestrul a cintat fina
lul actului întîi din „Su
flet de artist" de Ion Va- 
silescu.

— Ar fi fost mai ni
merit să cîntați o arie 
din „Plutașul de pe Bis
trița" 1

— Era o idee 1
— Ce impresii îmi pu

teți împărtăși despre 
carnaval ?

— Este impresionant 
prin grandoare. Nicioda
tă de cind cînt pe scenă 
n-am avut atiția specta
tori și atîta animație ca 
în această seară. Tocmai 
de aceea organizatorii 
trebuiau să rezolve mai 
bine îndrumarea acestui 
imens număr de partici
pau ți. Am impresia că 
unii spectatori veniți 
aici, au nimerit la întîm- 
plare 1 Și neprevăzutul, 
e drept, are farmecul 
său 1

Interviuri 
din mers

Luminile au început 
să se stingă, scenele plu
titoare se reîntorc 
bază, tinerii încep 
părăsească parcul, 
întrebările noastre : cum 
v-ați simțit la carna

la 
să 
La

val, ce v-a plăcut și 
ce nu, cum apreciați or
ganizarea carnavalului ?, 
interlocutorii noștri 
ne-au dat următoarele 
răspunsuri:

Zâne Florica — elevă
— clasa a Xl-a, Liceul 
„I. L. Caragiale" — Car
navalul a
cut,
se distreze

fost plă- 
fiecare putînd să 

după voie

— să danseze, să pri
vească spectacolele ar
tistice de pe scenele 
plutitoare, să participe la 
jocurile mecanice. Aș 
dori ca acest carnaval al 
tineretului să devină din 
an in an cit mai atrac
tiv...

Hălingă Aurel — elev
— școala profesională 
„Electroaparataj" — (îm

brăcat intr-un costum de 
epocă) ne relatează: 
carnavalul a fost foarte 
frumos iar costumele pe 
care le vedeți ne-au fost 
puse la dispoziție de tea
trul „I. L. Caragiale“. Aș 
fi avut însă o propunere 
— parada carnavalului 
să fi început din centrul 
orașului de pildă de la 
Universitate și atunci a- 
ceasta ar fi căpătat un 

și mai pronunțat carac
ter de sărbătoare popu
lară.

Bogdan Adriana — 
studentă la energetică. 
Organizatorii carnavalu
lui au fost la înălțime. 
Foarte reușite au fost 
pontoanele revistei și o- 
peretei. Pentru decora
tori nota 10.

Crăciun Simona — 
profesoară de fizico-ma- 

de alte
am

tematici. Față 
carnavaluri la care 
participat acesta a fost 
extraordinar. Tineretul 
venit să-și serbeze ziua a 
rămas mulțumit de felul 
în care și-a serbat-o. Nu
mai cuvinte de laudă la 
adresa organizatorilor.

Desigur, 
următorul...

Ne aflăm la comanda
mentul carnavalului. In 

răgazul dintre două te
lefoane primite din 
punctele de divertisment 
ale parcului, organizato
rii privesc pe ecranul te
levizorului desfășurarea 
sărbătoririi in întreaga 
țară a aniversării a 45 
de ani de la crearea Uni
unii Tinerelului Comu
nist.

Lingă 
varășul 
secretar 
orășenesc București al 
U.T.C.

— Ce ne puteți spune 
acum, cind carnavalul 
se apropie de sfirșit ? 
Aveți ceva de propus 
pentru viitoarele 
niri ?

— Chiar multe. Indus
tria locală și cooperația 
meșteșugărească să-și în
drepte atenția către 
realizarea unor produse 
specifice de carnaval: 
costume, măști, con feti, 
serpentine, material de

noi se află to- 
Vasile Timaru, 
al Comitetului

intil-

cor a tiv fix, etc. Mă gin- 
desc că pentru a-i o- 
bișnui pe tineri cu ideea 
de carnaval, trebuie ca 
aceștia să păstreze in 
garderoba personală cos
tumul sau masca perso
nală, nu însă o impro
vizație de carton pentru 
o scară, ci ceva care să 
reziste timpului.

La fiecare carnaval, 
trebuie să improvizăm 
elemente decorative pe 
care apoi nu le mai pu
tem utiliza. Procedeul 
este și costisitor și nici 
nu ne permite o deco
rație pe măsura exigen
țelor noastre. Cred că 
întreprinderea de mobi
lier și decorațiuni ar 
putea să aibă în dotare 
astfel de materiale, care 
ar fi utilizate și la reve- 
lioanele tineretului, la 
carnavalurile organizate 
de casele de cultură, in 
întreprinderi, facultăți, 
școli etc. La fiecare 
sfirșit de an se impro
vizează orășele ale co
piilor, în parcurile bucu
reștene. Montatul și de
montatul acestora nece
sită muncă și bani. N-ar 
fi oare momentul ca a- 
ceste puncte să fie de
finitiv construite, adu- 
cindu-li-se în fiecare a- 
notimp corectările sceno
grafice de rigoare ? Am 
vizionat recent un film 
documentar în care ab
solvenții de la 'Arhitec
tură iși expuneau pro
iectele. O absolventă a 
primit cea mal mare 
notă (10) pentru un ex
celent plan de construc
ție a unui parc de dis
tracție in zona Herăs
trău. Este un plan ce 
merită să fie luat in 
seamă.
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Pentru buna desfășu
rare a Carnavalului ti
neretului din Capitală, 
din alte orașe ale țării, 
pentru orele de distrac
ție și odihnă, pentru ac
tivitățile cultural-artis- 
tice de remarcabilă ți
nută instructivă, pentru 
asigurarea unei ambian
țe estetice a manifestă
rilor prilejuite de ziua 
tineretului, Comitetul 
Central al U.T.C., aduce 
și pe această cale mul
țumiri călduroase tuturor 
celor ce și-au adus con
tribuția la organizarea 
acțiunilor în cadrul căro
ra au participat sute de 
mii de tineri și vîrstnici.

(Urmare din pag. I)

viață, virsta cea .mai frumoasă și mai recep
tivă cerc o preocupare plină de clarviziune 
politică, de fantezie creatoare a educatori
lor pentru a transmite viitoarelor generații 
idcaJurile epoci' noastre, ale partidului nos
tru comunist. Biroul comitetului regional de 
partid a îndrumat comitetele raionale și o- 
rășenești de partid, comitetul regional 
U.T.C. să acorde o mai mare atenție conți
nutului activităților educative în școli și în 
institutele de învățămînt Superior. în școli 
și facultăți au loc dezbateri, întîlniri cu 
personalități, simpozioane pe tema răspun
derii elevilor și studenților pentru pregăti
rea lor pentru viață, etica tinerilor intelec
tuali. Preocuparea pentru a cultiva la tineri 
pasiunea pentru știință și tehnică, a Ie dez
volta răspunderea pentru respectarea legi
lor stalului și a normelor de conviețuire 
socială, bunul gust, diseernămîntul in înțe
legerea operelor de artă, ocupă un loc de 
prim ordin în activitatea organizațiilor 
U.T.C. din întreaga regiune.

Urmare firească a muncii desfășurate de 
de organizațiile U.T.C. sub conducerea 
nemijlocită, atentă și plină de grijă a or
ganizațiilor de partid, aportul tineretului 
se simte din plin în toate sectoarele de 
activitate ale vieții economice, sociale, poli
tice. științifice și culturale. Luînd drept 
pildă munca comuniștilor, faptele lor. tine
rii români și cei aparținind naționalităților 
conlocuitoare își dăruiesc întreaga energie 
și putere de munca îndeplinirii integrale a 
sarcinilor ce revin colectivelor din care fac

Creștem un tineret entuziast,-> x

devotat patriei socialiste
parte. Mai sînt, ce-i drept, cazuri cînd unii 
tineri comit abateri de la disciplină, de la 
normele conviețuirii sociale, rămin în urma 
altora pe linia îndeplinirii sarcinilor. Este 
bine ca în astfel de situații, organizațiile 
U.T.C. să acționeze cu mai multă prompti
tudine, urmărind să cultive la toți tinerii 
calități valoroase, să-i învețe să-și depă
șească propriile realizări, să-i determine la 
o luptă intransigentă împotriva rutinei, a 
vechiului, să le formeze o atitudine înain
tată fața de muncă și de avutul obștesc.

Organele și organizațiile de partid au 
îndrumat organizațiile U.T.C. sâ acorde 
o mai mare atenție canținutului adunări
lor generale. Varietatea problemelor ce 
se discută în adunările generale U.T.C. 
creează posibilitatea dezvoltării răspun
derii tinerilor față de îndatoririle ce le 
revin, hotărirea lor de a milita neobosit 
pentru tot ceea ce este nou și înaintat. 
In discuția adunărilor U.T.C. au fost puse 
teme ca : „Responsabilitatea față de avu
tul obștesc“, „Necesitatea respectării dis

ciplinei socialiste a muncii", „Sîntem la 
virsta marilor răspunderi", „Studentul de 
azi, specialistul de mîine“, „Tinerețe, 
muncă, răspundere“, „Cum ne compor
tăm în familie și societate“ și multe al
tele. Asiguiîndu-li-se un caracter viu, con
cret, combativ, aceste dezbateri au o pro
fundă înrîurire asupra tineretului.

Asemenea acțiuni educative, întreprinse 
într-un mare număr de organizații U.T.C., 
cu ajutorul concret al organizațiilor de 
partid, au contribuit la sporirea combati
vității tinerilor față de atitudinea și com
portarea unora, fie ea în producție, socie
tate sau familie. Datorită unor astfel de 
preocupări a crescut rolul opiniei colec
tive în aprecierea faptelor unor tineri, 
sporirea competenței organizației U.T.C. 
în stabilirea și luarea de măsuri care să 
contribuie la educarea lor în spiritul 
înaltelor principii ale moralei comuniste.

în munca de educare a tineretului în 
spiritul patriotismului socialist, o mare 
atenție se acordă cultivării tradițiilor re

voluționare ale clasei muncitoare, ale po
porului. De o deosebită apreciere din 
partea tinerilor se bucură expunerile 
„Pagini din trecutul de luptă a poporu
lui român“, „Formarea limbii și a po
porului român“, „P.C.R. — continuatorul 
tradițiilor de luptă ale poporului nostru", 
„Industrializarea socialistă — factor ho- 
tărîtor al dezvoltării întregii țări“ și multe 
altele.

Considerăm o experiență pozitivă 
modul în care a fost organizat în 
orașul Lugoj ciclul de activități pe tema 
„Anul revoluționar 1848 la Lugoj". Au 
fost organizate expuneri despre desfășu
rarea și semnificația acțiunilor revoluțio
nare din 1848 în întreaga țară și îndeo
sebi la Lugoj, vizite la locuri istorice, la 
Muzeul din oraș și la Casa mcmorialâ 
„Eftimie Murgu", apoi grupul de tineri 
au vizitat Muzeul de Istorie al orașului 
Arad, care deține multe dovezi în legă
tură cu revoluția de la 1848. în final 

s-a organizat o evocare a momentului re
voluționar printr-un program cultural 
artistic la care și-au dat concursul forma
țiile artistice de amatori din oraș. Ase
menea acțiuni, prin multitudinea proble
melor care se pun în discuție, asigură 
activităților un bogat conținut de idei, 
stimulează interesul tinerilor pentru cu
noașterea trecutului glorios de luptă al 
poporului, cultivă și dezvoltă sentimen
tul mîndriei naționale. în orașele Timi
șoara, Arad, Reșița, în raioanele Caran
sebeș, Dcta, Sînnicolul Mare și altele, 
au fost organizate montajele literare 
„Partidului, slavă", „Te cînt partid" la 
care și-au dat concursul tineri scriitori, 
poeți, actori ai teatrelor de stat din Ti
mișoara.

Intre acțiunile inițiate cu prilejul ani
versării Uniunii Tineretului Comunist se 
numără și ciclurile de activități complexe 
organizate de Comitetul orășenesc U.T.C. 
Reșița pe terna „Reșița luptătoare", în- 
tîlnirilc tineretului cu secretarii comite
tului regional, ai comitetelor raionale și 
orășenești de partid, cu vechi membri ai 
partidului. Expunerile, simpozioanele și 
celelalte activități inițiate au oferit, de 
asemenea, tinerilor, posibilitatea de a 
cunoaște mai profund activitatea revolu
ționară desfășurată sub conducerea co
muniștilor, de către clasa muncitoare în 
lupta ei pentru libertate și progres social.

Dezvoltarea dragostei față de patrie, 
de partid, față de tradițiile de luptă ale 
poporului nostru, a dragostei față de 
muncă și a grijii pentru avutul obștesc, 

cultivarea sentimentului frăției dintre ti
nerii români și cei aparținind naționali
tăților conlocuitoare impun o muncă 
permanentă, desfășurată în forme tot mai 
eficace. Faptul că procesul de instruire 
al tineretului devine o preocupare din
tre cele mai importante și că acest proces 
se înfăptuiește sub influența partidului co
munist, constituie un element esențial care 
duce la creșterea unei generații viguroase, 
pline de optimism. Aceasta nu diminuează 
ci, dimpotrivă, face să sporească rolul Uni
unii Tinerelului Comunist în creșterea și 
formarea tineretului nostru, datoria sa de 
a colabora mai fructuos cu familia, școala, 
cu organizațiile obștești în această vastă și 
importantă acțiune. Dezvoltînd experiența 
bună acumulată, Comitetul regional de par
tid Banat va pune în continuare în centrul 
preocupării sale conducerea și sprijinirea 
permanentă, mereu mai atentă, a activi
tății organizațiilor U.T.C., îndrumarea în
tregii munci de educare și formare a tine
retului.

Întîmpinînd a 45-a aniversare a U.T.C. 
cu sporite eforturi în muncă și la învăță
tură, tineretul s-a prezentat la marea sa săr
bătoare cu importante și lăudabile realizări 
în toate domeniile în care activează. Ele 
constituie o garanție că angajamentul rostit 
în fața partidului, pe care și l-a reînnoit cu 
acest prilej întregul tineret al patriei, se va 
concretiza prin noi adausuri de frumusețe 
și hărnicie la munca entuziastă a întregu
lui popor pentru dezvoltarea și înflorirea 
României socialiste.



în lcgMurfi cu piesa lui I. Omescu, 
Veac de iarnă,propusă alături de Vara 
imposibilei iubiri de I). R. Popescu re
producem opiniile unor spectatori sau 
cititori ai ci. (Piesa a fost publicata in 
revista ..lașul Literar“ și jucată de co
lectivul Teatrului Național din Iași). 
Ne-a vorbit acad prol Iulian Nițulescu, 
Miluță Gheorghiu, artist al poporului, 
dr. docent Vasile Pavelcu, prof dr. Ghe
orghe Chipail, conf univ. Al. Husar, 
prof. Ilie Grămadă, directorul Teatru
lui Național.

PREMIILE
„VEAC DE

IARNA
Acad. prof. I. Nițulescu : ..Deși nu pot avea 

pretenția de a formula judecăți experte de cri
tică dramatică. atracția pe care am simțit-o în
totdeauna pentru creația literară și chiar profesia 
mea de medic, strâns legală de viața sufleteasca 
și dc stările emoționale, mă fac să urmăresc pe cît 
e posibil mișcarea noastră literarii. Sînt poate chiar 
tentat să dau o oarecare preferință creațiilor dra
matice cărora mirajul scenei și baiul actorilor Ic 
dă o putere dc pătrundere mai adlncă in con
știință. In acest sens sorbind, am urmărit drama 
lui 1. Omescu. „Veac de iarnă'', cu reală plăcere. 
Mi se pare că e una din cele mai remarcabile 
creații dramatice românești pe care le-am putut 
cunoaște în ultimul timp. Demn dc interes mi se 
parc modul în care autorul a creat o piesă de au
tentică culoare istorică Liră a apela la intimplări 
sau croi, istoricește reali. Cred că sarcina autoru
lui devine. în aceste condiții, cu atît mai grea, căci 
acțiunea imaginară c lipsită dc aura emoțională 
care învăluie figurile istorice și care poate suplini 
la nevoie, cum sc întâmplă adeseori, carențele cre
ației proprii ale autorului. Vom urmări întotdea
una o piesă care reprezintă pe Ștefan cel Mare, 
pe Mircea cu tot complexul de sentimente, de 
admirație sau de antipatic, pe care ni le-a creat 
istoria și tradiția. Domnul anonim și lumea în 
care trăiește ni sc impun prin ei înșiși, conflictul 
dramatic sc desfășoară cu propria sa putere de 
sugestie. Aș mai sublinia încă și limba aleasă, 
caldă. \ie și colorată, sugerând în multe pasaje un 
discret sentiment de poezie. Aceste observații în
cearcă să analizeze și să explice atracția pe care 
o exercită creația dramaturgului Ion Omescu.

Miluță Gheorghiu. artist al poporului : „Am 
văzut acest spectacol românesc, realizat de un 
actor de talent, cu distribuția alcătuită de autor, 
alături și eu de un public entuziast. Din 
cele învățate în atîția ani de teatru cred că pe mă
sură ce ne vom îndepărta de premieră, piesa va 
avea tot mai mulți spectatori. N-am avut senzația 
unei piese comerciale, cum se fabrică atîtca, nu-și 
strigă conținutul în titlu, ce ne comunică Omescu 
este sufletul lui de om care gîndește mult și de 
o rară sensibilitate. Piesa lui se adresează specta
torilor de azi cu o poveste de ieri și ce ne trans
mite. deloc ditirambic, cu o rară discreție, este 
valabil pentru istoria întregii țări. Lucrarea nu are 
limite regionale. Vă vorbește un actor despre un 
alt actor, un om care se bucură de izbînda unui 
coleg care, ca și el. se machiază în cabină, joacă, 
își șterge fardul, cunoaște deci munca omului de 
teatru, este și el un pasionat al artei scenei, și 
care scrie o piesă și o mai scrie și bună. Secreta
riatul literar al teatrului nostru discută anual cî
teva zeci de piese și rămine cu discuția. Să apre
ciem deci Veac de iarnă ca pe o lucrare de ținută 
literară ;

Părerea respectatului artist (nu de mult a jucat 
în al 1 400-lea spectacol cu „Coana Chiriță“) cu
noscut tuturor iubitorilor de teatru de la noi, o 
împărtășește și George Popescu, cercetător știin
țific la Institutul Politehnic din Iași, matemati
cian : „Nu voi uita niciodată premiera acestui 
spectacol. „Cînd înflorește o dramă originală și 
națională, poetul care o făurește poartă în sine 
sentimentele pe care ea le exprimă", spunea 
Taine. Și intr-adevăr, să trăiești istoria reîncar- 
nînd, seara de seară, un Lăpușneanu și un Băl- 
cescu înseamnă, în cele din urmă, să te indenti- 
fici cu timpul, cu faptele, și cu oamenii de simbol 
ai patriei. Acesta este sensul piesei istorice a lui I 
Omescu. aceasta este explicația succesului repur
tat de autor".

Profesorul de psihologie de la Universitatea 
Al T. Cuza din Iași. dr. docent Vasile Pavelcu: 
„Veac de iarnă", evocare istorică a lui Ion 
Omescu, a reușit să mă cîștige de la primele pa
gini așa cum rareori mi s-a întîmplat la lectura 
unui text dramatic. Meritul piesei este cu atît 
mai mare cu cît ea vizează stimularea iubirii de 
patrie, sentiment deosebit de complex, care consti
tuie nucleul personalității umane și scopul suprem 
al tuturor influențelor educative. Tin să subliniez, 
că. din acest punct de vedere, forma artistică îm
bracă intr-un mod deosebit de ingenios și specific 
actului dramatic, nucleul ideatic al piesei. Cred 
că tocmai complexitatea și superioritatea morală a 
sentimentului patriotic face dificilă pentru un au
tor evadarea din șabloanele curente ale expresiei. 
Nimic nu este mai spinos decît a reda prospețimea 
mariloT elanuri invadate de stereotipii. Ion Omescu 
a reușit să dea vibrație ?i tonalitate proprie iubi
rii de patrie, concretizînd-o, răsfrîngînd-o prin 
conștiința individuală și ireductibila a fiecărui 
personaj, reliefind-o prin numeroasele contradic
ții interioare, contraste și conflicte personale, 
sociale și politice. Noutatea unei opere artistice, 
ca și a unei lucrări științifice, constă în crearea 
sau relevarea de noi sensuri și semnificații ale fe
nomenelor. Aș sublinia faptul că superioritatea 
culturală a unor națiuni este tributară în mare 
măsură sacrificiilor, de atîtea ori anonime ale po
porului român și a le valorifica artistic înseamnă 
a da putere de pătrundere în conștiința socială 
unor prețioase semnificații istorice. Mesajul nu se 
comunică declarativ și didactic, ci printr-un pro
ces de convergență $i interferență de planuri.

Prof. dr. Gheorghe Chipail : „Apreciez piesa 
lui I. Omescu. în primul rând pentru că aduce o 
nouă înțelegere a ceea ce numim o dramă is
torică. Desigur, piese istorice valoroase sau mai 
scris. Dar sensibilitatea noastră modernă e mai 
puțin receptivă la o anacronică grandilocvență 
atît dc frecventă odinioară. I. Omescu a renunțat, 
pe bună dreptate. Ia tirada pompoasă, la fraza 
pompoasă, și a găsit o convingătoare decență în 
exprimarea marilor sentimente. Autorul se inspiră 
din înțelepciunea poporului român, izvorâtă din 
experiența de veacuri care nu se rezumă numai 
la cuvinte și încercări fără rost, din acea înțelep
ciune care înțelege să recurgă la toate armele 
pentru a-și salva patria. îmbinînd dîrzenia cu răb
darea și chiar cu umilința, tactica diplomatică cu 
gestul eroic. Autorul înțelege, de asemenea, că 
cei care luptă nu trebuie neapărat să moară dacă 
nu înving, dar li se cere să se poată ridica pînă la 
Sacrificiul intereselor mărunte și al plăcerilor per
sonale.

Conf. univ. Al. Husar: „Actor înzestrat și

Caz rarisim în epo
că. C.eo Dumilrescu a 
evoluat pe o singură 
linie, nepărăsită nici 
o clipă, necontrazisă 
în nici un punct al 
ci și care, in perspec
tiva anilor, se dove
dește mereu ascen
dentă. Infnintînd ten
tația și moda zecilor 
de volume, el este 
autorul a numai trei 
cărți do poezie : „Li
bertatea dc a trage cu 
pușca" (1946). „Aven
turi lirice" (1963), și 
„Nevoia de cercuri" 
(1966).

întreaga critică, e- 
logioasă, a fost de 
acord asupra faptului 
că Geo Dumitrescu e 
un poet cu totul ciu
dat, un poet care re
fuză să folosească u-
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neltele poeziei. El în
suși, cu cochetărie, 
își nega la începuturi 
calitatea de poet, de 
scriitor chiar. Dar, 
poczta în acest caz stă 
tocmai în oroarea de 
poetic, în acele „rân
duri aspre, sceptice și 
fără poezie", cu me
tafore neașteptate și 
derutante în care e- 
roul iese „aprins ca 
un caldarâm bucu- 
reștean" sau „țanțoș 
ca un țăran pe bici
cletă", iar nopțile sînt 
„sticloase ca ochii 
morților". In felul a- 
cesta nimic nu este 
exclus din perimetrul 
artei sale, de la ener
varea „că la C.F.R. 
condica se ridică prea 
de dimineață“ pînă la

colonelul răcnind 
„dar însă totuși sîn- 
tem oameni". Orice 
poate deveni compo
nent al universului 
său poetic („sînt atî- 
tea lucruri din care 
poți să faci o poe
zie"). orice în afara 
rechizitei poetice ve
tuste de care se 
ferește cu spaimă, ob
sedat aproape : „dar 
mereu năvălesc vene
rabile inerții / și gîn
durile mi le apucă de 
gît, lăsîndu-mi / pe 
emoții curate, aproa
pe neîncepute, / urme 
groase de labe lite
rare". Uneori spaima 
poetului de literatură 
mi se pare asemănă
toare spaimei de

noapte a copiilor care, 
în întuneric, vorbesc 
tare ca să-și facă cu
raj, ca să sperie bez
na. Ca să sperie lite
ratura poetul vorbește 
tare, cîntă voit fals 
romanțe demodate, 
strigă „plata, vă rog", 
spune zicători, imită 
sunete mecanice — și, 
intimidată literatura îi 
admite orice. Ceea ce 
la început fusese mij
loc de apărare devine 
cu timpul metodă de 
lucru : 
deschide
devine pretextul unui 
apel profund omenesc 
la comunicare, de la

„deschide, 
fereastra",

„a nimerit-o ca Ere- 
mia cu oiștea-n gard" 
se ajunge la un elo
giu al nonconformis- 
mului și progresului, 
banalul joc de biliard 
este punctul de porni
re al unei pledoarii 
pentru intensitatea 
trăirii. Motivele de la 
care se pornește, ale
se cu grijă, asigură 
de fiecare dată coefi
cientul de umor sau 
sarcasm de care poe
tul are nevoie pentru 
pigmentarea ideii. Pa
tetismul strîns în 
chingile ironiei este 
astfel mai tulburător 
decît cel întins sub 
baldachine retorice. 
Decența, și în poezie

este o garanție a far
mecului.

Farmecul, recunos
cut. al lui Geo Dumi
trescu, mi se pare iz
vorât dintr-o ciudată 
întîlnire în persoana 
eroului său liric între 
Don Quijote și Sancho 
Panța. Este o luptă, o 
dispută continuă în 
care nici unul nu este 
definitiv învingător, 
un echilibru instabil 
în care cînd unul cînd 
altul deține punctul 
de sprijin. Marile cla
nuri romantice și a- 
venturile tragice, pe 
de o parte, persiflarea 
oricărui gest prea 
larg, dintr-un bun 
simț cu picioarele pe

pămînt, pe de alta — 
fioetvl este silit să 
acă o veșnică și chi

nuitoare navetă între 
cele două laturi 
personalității 
Poate că această con
tinuă mișcare îl păs
trează neschimbat 
tinăr.

Oricum ar fi — 
nonconformist, entu
ziast, zeflemitor, cald, 
ironic, fără astîmpăr, 
neliniștit, ingenios, 
disimulat. Geo Du
mitrescu este un pro
totip și un cercetător 
al tulburatului suflet 
modern, un neobosit 
„experimentator de 
șindrile“, cum îi place 
singur și amuzat să 
se numească, un poet

ale 
sale.

ANA BLANDIANA• ANA BLANDIANA• SiNZIANA pop
Ana Blandiana poartă cu luci

ditate învestitura grea — „darul 
de a preface tot ce atingi în cu
vinte". „Tragic mi-e dorul ase
meni pedepselor vechi" — spune 
poeta tulburată că — „cerul se 
înnourează de vorbe, dragostea 
se modelează în fraze, arborii nu 
scutură frunze, numai cuvinte"
— ; ar vrea să adune vorbele, să 
le aprindă, să dezbrace lumea de 
ele. Este o „ars poetica" pe care 
o încheie întrebîndu-se: „Nu 
știu eu oare desparte sau nici nu 
sc poate desparte. / Lumea de lu
mea cuvintelor mele de-acum" / 
Și-atunci, în alt poem spune: 
„Amin mereu", aar are certitu
dinea că trecerea existenței sale 
in cuvinte va fi o trecere totală, 
definitivă, cu bucurie așa cum 
pătrundeau dacii în moarte.

Răsturnînd ciclul obișnuit. Ana 
Blandiana spune : „Ar trebui să 
ne naștem bătrîni / ...Să ne fa
cem copii la nașterea fiilor noș
tri / care /, Ne-ar învăța să vor
bim, ne-ar legăna să dormim" 
ea cîntă vibrant apoi „Părinții 
care rămîn cu discreție în urmă yi 
nu pregetă o clipă „Să ni se așeze 
în pămînt temelie." Vrînd să re
facă drumul părinților — purtă
toare a tradiției — spune : „Fie
care venim dintr-un sat" splen
didă metaforă contemporană a 
continuității.

Sentimentul demnității face 
parte din însăși rațiunea de a fi 
a poetei — care declară sever: 
„Vreau tonuri clare / Vreau cu
vinte clare" : exigentă cu sine u- 
răște tranzacția, curajoasă — ea 
nu va tăcea : „Ce spaime ascund 
tăcerile lor ! / nu va lăsa cenușa
— ..praful focului mort" peste 
„alba operă", „astru arzînd de 
zăpadă".

La Ana Blandiana zborul — 
desprinderea de pămînt, încer
carea de a ieși din moarte prin

cîntec, aspirația de a suna din 
„cel mai grâu clopot al lumilor" 
este condiția sa umană și poe
tică. Și desigur ciclul se încheie 
cu neființa, dar va muri frumos, 
afirmă ea, prohodîtă de vînt, tre
cerea în eternitate fiind posibilă 
numai atingînd marginea perfec
țiunii.

Fără false pudori Sînziana Pop 
în proza sa își dezvăluie sufle
tul, gîndurile, stările interioare 
cu o mare emoție și sinceritate. 
Intr-o continuă „cursă cu obsta
cole" ea se bate cu toate con
vențiile, cu inerția, cu tiparele, 
cu limitele și lipsa de orizont.

Dorind permanent să plonjeze 
în viața adevărată, se zbate în 
carapacea uzanțelor, așezărilor 
ordonate, a baricadelor impuse 
de un așa-zis bun simț, de fapt 
o lipsă de curaj în a spune și a 
face ce simți și ce gîndești. Co
ordonata sa spirituală, așa cum 
spune și titlul volumului, este re
zistența, fronda, nesfiindu-se să 
declare : „Nu te lăsa niciodată".

Capacitatea de a sugera exact 
o stare sau un personaj în puține 
cuvinte fără a căuta anume să 
construiască fraze frumoase, dia
logul simplu, senzația care se de
gajă de regăsire a cititorului în 
pagina scrisă — sînt date ale ți
nui talent adevărat. Simți la Sîn
ziana Pop dorința expresă de 
comunicare cu omul de alături, 
încercînd să spargă gratiile după 
care stă ascuns apărîndu-se „spri
jinit bine de cărți" și de alte mă
runte dar solide bariere. Afară e 
viața tumultuoasă, libertatea, frea
mătul, și dincolo de geam — 
viața așezată, ..puține mobile și 
calme", tablourile cu natură moar
tă. ea balansînd pe marginea des
părțitoare — cu toată ființa în 
extensie spre viața plenară.

CRISTINA TACOI

Dacă în general critica de specialitate nu acordă prea multă 
atenție literaturii de aventuri, destinată mai ales adolescen
ților, discuții aprinse incită fiecare carte în rîndul acestora. 
Elevii socotesc un eveniment deosebit apariția unui nou vo
lum care li se adresează și comentariile critice urmează firesc 
lectura. „Trandafirul alb“ de Constantin Chiriță și „Al 
82-lea“ de Radu Tudoran constituie de data aceasta, subiec
tul discuției purtate dc cinci elevi ai Liceului „Gh. Lazăr“ din 
București. LILIANA STEBLEA — clasa a X-a A. VIOLETA 
POPESCU — clasa a X-a B, MANUELA COLIȚA — clasa a 
X-a F, MIHAELA DUMITRU — clasa a X-a B, CRISTIAN 
PEPINO — Clasa a X-a G.

VIOLETA POPESCU : Ceea 
ce reprezintă un merit al cărții 
„Trandafirul alb" este modalita
tea ei specifică de a menține ten
siunea. contrarietatea pentru că 
de la început asasinarea infirmu
lui, modestului și inofensivului 
Radu St. Emil pare incredibilă, 
gratuită și neliniștește mai ales 
prin aparenta ei perfecțiune. Car
tea depășește narațiunea uscată 
a unei aventuri polițiste și sche
matismul caracterologic al eroi
lor unui roman obișnuit al genu
lui.

MIHAELA DUMITRU : Dacă 
numai aventura stă în preocupa
rea scriitorului, numai nararea u- 
nor episoade senzaționale și ne
glijează nevoia de comple
xitate a eroilor, care ei sus
țin de fapt aventura ra
tează impresia obligatorie de 
autenticitate a ficțiunii romanu
lui. Dr. Tudor — anchetatorul 
din cartea lui C. Chiriță — chiar 
dacă nu are o biografie completă, 
chiar dacă are și el o oarecare 
rigiditate, posedă cîteva calități, 
bine drămuite, nu expuse de au
tor ci implicate în evoluția con
cretă a interogatoriilor, a anche
tei psihologice pe cRre el o efec
tuează cu subtilitate și inteligen
ță pentru a descoperi adevărul 
despre asasinat și asasin. E ade
vărat că uneori se încarcă povesti
rea cu reflecții prea pretențioase, 
cu dezbateri de natură morală 
nelegatc suficient de materia căr
ții. inutile pentru economia ei.

MANUELA COLIȚA : Sensul 
etic major al romanului „Tran
dafirul alb" care evită tentația 
cea mai des sesizată în creația au
torilor noștri de literatură de a- 
venturi, a didacticismului arid, 
rezultă din fapte, din conduita 
personajelor, din motivația stric
tă a comportamentului lor, din re-

plici firești. Ceea ce dâ satisfac
ție în mod deosebit la lectura lui 
unui cititor avizat, informat în 
producția de gen, este sistemul 
unitar, construcția minuțioasă a 
proceselor deductive.

MIHAELA DUMITRU: „Tran
dafirul alb“ marchează o treaptă 
în trecerea de la romanul polițist 
cu elementul epic dezvoltat, cu

regizor, stăpîn pe tainele scenei, literat 
distins, Ion Omescu se impune prin piesa 
sa ca un bun dramaturg. Inspirată din 
epoca marilor vijelii ale istoriei noastre medievale, 
cînd, la intersecția sferelor de influență a unor 
puternici vecini, poporul român duce o aprigă 
luptă de rezistență — pe linia unei fecunde tra
diții a dramaturgiei, pentru care inspirația din tre
cutul istoric devine o constantă — piesa „Veac de 
iarnă ne introduce în culisele vieții politice de la 
curtea domnească asaltată de solii marilor puteri 
trimiși să ne cîștige. Statornic, prudent, circum
spect, in toate acțiunile sale, adînc legat de popor, 
conștient de rolul și contribuția sa în dezvoltarea 
culturii naționale și europene, domnul devine ex
presie reală a năzuințelor țării, simbolizînd fără 
o determinare cronologică ; metaforic vorbind, în 
acest Veac de Iarnă, în care, fără a mai avea stră
lucirea marilor predec*,s''ri Mircea, Mihai, el de
vine „vierul care acoperă via, o scoate din iarnă, 
...o ferește de frig", veghind rădăcinile pentru ca

în ziua cînd viforul va istovi „neamul acesta bîn- 
tuit să-și împlinească rodul". Piesa are marele 
merit de a da curs dramatic acestei idei, de a o 
pregăti cu un bun simț istoric, ca expresie artistică 
a unui adevăr. De aici forța de sugestie a acestei 
piese, din încleștarea vie a conflictelor și zugră
virea profundă a personajelor, a caracterelor lor. 
Dramaturgul e, în același timp, un istoric și un psi
holog, reconstituie epoca prin intermediul unor 
personalități care trăiesc autentic.

Directorul Teatrului Național din Iași, prof. 
Ilie Grămadă : „Ca și în trecut, istoria oferă 

și astăzi cîmp rodnic inspirației literare. Ion 
Omescu s-a inspirat dintr-o epocă in care acțiunea 
eroică este mai puțin evidentă dar tot atît de va
loroasă ca și aceea a marilor eroi, pe care istoria 
îi menționează ca atare. Avem de-a face aici cu 
simbolul tuturor acelor domnitori din trecutul în
depărtat, păstrători ai existenței unui neam, care 
neavînd condițiile de a lupta cu armele, au trebuit 
să găsească alte mijloace care să apere de vifor-

Intîlnlm numele prozatorului 
George Bdlălță pe lista de con
curs a premiilor literare dedica
te tinerilor și subliniem prezen
ța acestui nume printre argumen
tele de seriozitate cu care este 
privită șl apreciată emulația ta
lentelor proaspete și îndrăznețe.

Desprins din varietățile bana
la și de orgoliile hrănite de tim
puriu și prin hazard de cerneala 
tiparului, lucrindu-și proza într- 
un colț de țară unde lauda fără 
măsură nu l-a atins, Ceotge Bă
buță, își definește tinerețea de 
scriitor prin maturitatea unei 
continui munci de nuvelist și 
face parte din acei autori pe 
care poezia oamenilor și a lucru
rilor i-a așezat dintr-un început 
pe drumul unei activități scrii
toricești ce se refuza superficia
lității si modelor literare schim
bate de pe o zi pe alta. De la 
primul său volum „Călătoria" 
șl-a mărturisit cu gravitate apli
carea spre sensurile șl esența ac
tualității, epica și personajele 
sale interesînd prin substanță și 
nu prin abilități egocentriste de 
autor format în (arcul bunăvoin
ței altora. Volumul recent „Con- 
versînd despre lonescu", confir- 
mind un drum și o vocație, a 
atras pe bună dreptate atenția 
unor aprecieri critice nuanțate 
care au recunoscut proza lui 
George Bălăiță ca una din ex
presiile literare reprezentative '» 
pentru climatul actual de emula
ție autentică, deschisă originali
tăților de talent și vigoare. Ge
neroase pentru observații critice 
subtile, paginile din ultima carte 
a prozatorului credem că vorbesc 
și despre ceva stuctural ființei de 
scriitor: ținuta muncii literare. 
Stima pe care o merită numele 
de scriitor ne face să amintim 
munca grea literară și să ne 
bucurăm rostindu-ne respectul 
pentru cei care o poartă onest și 
cu integritate.

&

personaj al său un contur. între 
structura de anchetă, poate cam 
monotonă, a romanului și inten
țiile analitice ale autorului se 
stabilesc relații de reciprocă de
terminare. Uneori ai chiar impre
sia că factura polițistă a cărții 
este de fapt un truc prin care 
cititorul avid de peripeții naive, 
accesibile unei lecturi superfici
ale în tramvai, este forțat să a- 
siste la o dezbatere de ținută, la 
un spectacol bine regizat.

în general, s-a observat (de !a 
un timp lucrurile au căpătat o 
oarecare remediere), o concepție 
greșită cu privire la cititorul de 
romane polițiste. Considerîndu-1 
indiferent față de valoarea este
tică și preocupat mai mult de a- 
ventură în sine, i s-a oferit o 
maculatură literară fără funcții 
educative. C-tin Chiriță demon
strează că poți fi fidel genului

vînd în vedere că el răspunde 
nevoii noastre de informație cit 
mai largă, cît mai diversă, doru
lui marilor aventuri într-o lume 
reală, dar totuși surprinzătoare, 
necunoscută, miraculoasă. Radu 
Tudoran este poate cel mai îr*Ș 
strat scriitor român contemp Ln 
de asemenea romane, și desigur 
o nouă carte semnată de el sus
cită interesul. „Al 82-lea" îl arată 
din nou, călător pasionat, repor
ter receptiv la tot ce e nou și ne
obișnuit, sensibil contemplator al 
exoticelor meleaguri întilnite în 
drum de traulerul „Constanța". 
Există în paginile noului roman 
aceeași atmosferă fermecătoare, 
cu care deja ne-am obișnuit în 
creația lui Radu Tudoran, același 
peisaj agitat, dinamic și de ace
eași viață de mateloți îndrăgostiți 
de valuri și orizonturi largi. Se 
îmbină latura de informație pro
priu-zisă cu cea lirică, evocatoare, 
reflectivă.

PEPINO : Ceea

CE VREM DE LALITERATURADE CĂLĂTORIEȘI ACȚIUNE
interesul acordat în special țesă
turii anecdotice și mai puțin per
sonajului, care este de regulă un 
membru al unei relații și nu o 
individualitate, spre cel în care 
datele eroului, motivația actelor 
lui au rolul preponderent. Dc a- 
ceea este interesant de urmărit 
cum C-tin Chiriță încearcă și u- 
neori reușește să creeze fiecărui

chiar atunci cînd îi trădezi obli
gațiile de construcție, cînd îi o- 
feri un dramatism de esență, iar 
personajului pozitiv sau negativ 
îi stabilești coordonate psiholo
gice neobișnuite.

CRISTIAN
ce mi se pare caracteristic lite
raturii lui Radu Tudoran este 
larmecul și varietatea povestirii 
presărate cu numeroase scene de 
pitoresc marinăresc, cu momente 
stranii, lirice, cu întîmplari pline 
de umor. Toate acestea dau o di
namică aparte unei narațiuni care 
ar putea fi monotonă și trenantă. 
Autorul este un romantic, un 
sentimental, iar ca personaj se 
descrie cu cele mai eterogene cu
lori, devenind poate cel mai a- 
greabil și mai simpatic dintre e- 
roii săi, puțin idealizați, puțin 
convenționali. Trăiește în paginile 
cărții un Radu Tudoran, matelot 
virtual, călător prin oceanul ade
vărat și un ocean imaginar, cel 
al amintirilor, al retrospecțiilor, 
al referirilor livrești, un senti
mental, un lup de mare contem
plativ, un analist și un meditativ, 
impresionat de tot ce vede, de 
tot ce se află.

LILIANA ȘTEBLEA: Ultima 
carte a lui Radu Tudoran re
aduce atmosfera cunoscută «a 
scrierilor sale, dar se complică c«

nița silniciilor și cotropirilor masa largă a poporu
lui, Acesta este eroul lui Ion Omescu. Se spune 
cu fermitate că pentru a dezvolta marile opere ale 
Renașterii, pentru a crea, oamenii de cultură ai 
Apusului au avut nevoie de liniște, de pace, iar 
liniștea le-a fost asigurată de anonimii din Car- 
pații de la Dunăre, ale căror morminte împînzesc 
cîmpiile și străjuiesc satele. Gînd viu, la care spec
tatorii răspund cu aplauze îndelungate. Ion 
Omescu a găsit în „Veac de iarnă" și o formulă mo
dernă de exprimare și concretizare dramatică. Ac
țiunea se desfășoară vioi, replicile sînt scrise fără 
ostentație și fără nici o încărcare cu patina ve
tustă a documentului. Este o piesă de succes, 
plină de viață, citită și ascultată cu atenție, pen
tru că Veacul de iamă este o sinteză a multor 
momente din istoria poporului român".

MANUELA COLIȚA : Totuși 
e bine spus că „Trandafirul alb" 
trădează legile genului. Intriga 
mi sc pare prea simplă, foarte 
bine învăluită în mister, dar ex
trem de simplă și tocmai de a- 
ceea parcă prea puțin verosimilă. 
Dar C-tin Chiriță deține secretul 
unei bune tehnici a investigației, 
a anchetei în care subtil se stre
coară sugestii, se creează incerti
tudini, se luminează un amănunt 
care ar putea fi revelator, dar 
ar putea fi și inutil. Această teh
nică 
ți lor 
riță, 
alb" 
bilă.

care a înlăturat lirismul căr- 
anterioare ale lui C-tin Chi- 
a făcut din „Trandafirul 
a lectură atractivă, agrea-

Opinii consemnate de 
OCTAVIAN STOICA

LILIANA STEBLEA: In lite
ratura destinată tineretului, ro
manul de călătorie are uri loc a- 
parte, o pondere recunoscută, <4

elemente noi, mai puțin speculate 
pînă acum. Așa ar fi, de pildă, 
descoperirea neliniștilor ținînd de 
o sferă afectivă proprie, de vraja 
amintirilor, a unor neliniști liri- 
cizate, metaforizate care ar putea 
fi străine timpului special al unei 
cărți de călătorii și chiar și sînt 
uneori parazitare, neintegrate or
ganic narațiunii (scopul principal 
în literatura de acest gen), dar 
reușește uneori să ridice consem
nările zilnice ale călătorului de 
pe „Constanța" la un potențial 
estetic unic.

Există o inegalitate între prima 
parte a cărții și cea de a doua. 
Dacă la început povestirea e mai 
închegată, mai armonioasă, cu in
teresul cititorului mereu solicitat, 
în partea a doua se creează o e- 
clipsă epică, jurnalul devine arid, 
coeficientul dramatic scade, ca 
urmare firească și participarea 
cititorului se micșorează, începe 
să se plictisească, să sară peste 
pasaje.

Opinii consemnate de 
DANA DUMITRIU
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• In \ ichy sr dispută
meciul revanșă de rughi din
tre Selecționata armatei fran
ceze fi formația română 
Steaua București. In primul 
foc, disputat anul trecut la 
București, cele două echipe au 
terminat la egalitate

In echi 
lua o ser 
loare printre care internațio
nalii Ruiz, Darhax, Qullls fi 
Salut

Formația română va prezen
ta echipa obișnuită din care 
nu vor lispi Tenciu, Ciobănel, 
lonescu, Mateescu, Luscal, 
Șerban.

• La Weîssxvasser 
Germană) s-a disputat întîl- 
nirea internațională de volei 
dintre selecționatele mascu
line ale R.D. Germane și 
Mexicului. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 3—0 
(15—8, 15—4, 15—8).

• La Luxemburg. într-un 
meci contând pentru „Cupa 
Daxis“. echipa de tenis a 
Luxemburgului a învins cu 
3—2 selecționata Irlandei.

In partida decisivă, Bras- 
seuer a dispus cu 6—3. 11—9. 
5—7, 7—5, de Jackson. In 
turul II al competiției, echipa 
Luxemburgului va juca cu 
învingătoarea întîlnirii Italia— 
Austria.

• In clasamentele cam
pionatului profesionist de 
fotbal al S.U A. conduc echi
pele Pittsburgh (grupa de est) 
cu 21 de puncte și Saint 
Louis (grupa de vest) cu 31 
de puncte.

• La Ruenos Aires s-au 
disputat două noi întîlniri 
contînd pentru ..Cupa cam
pionilor Americii de sud“ la 
fotbal. River Plata (Argen
tina) a învins cu scorul de 
2—0 (2—0) pe Bolivai 
liviâ), 
Aires- 
(3—O) pe 
(Bolivia).

(Bo-
iar Racing Buenos 

a întrecut cu 6—0 
„31 Octombrie“

în aula Academiei 
a început miercuri 
al doilea simpozion 
național de genetică 
intitulat „Poliploide, 
mutații și recombi
nări genetice“.

Lucrările simpo
zionului, care se des
fășoară sub egida 
Ministerului Invăță- 
mîntului și Acade
miei au fost deschi
se de acad. Stefan 
Milcu. vicepreședin
te al Academiei, 
președintele comisiei 
de organizare a sim
pozionului. Au vorbit 
apoi Jean Livescu, 
membru corespon
dent al Academiei, 
adjunct al ministru
lui invățămîntului, 
Nicolae 
membru 
dent al 
președintele 
liului Superior 
Agriculturii, și 
Moraru, adjunct 
ministrului sănătății 
și prevederilor so
ciale, care au urat 
succes lucrărilor sim
pozionului.

Gusturile între DA Și nu

A apărut :

„PRESA NOASTRA"
Revista Uniunii Ziariștilor 

din Republica Socialistă România 
Nr. 3 — 1967

Nou complex comercial des
chis, de curlnd, in cartierul 

Torni* H din Constanța

Simțul măsurii, această ne
prețuită însușire a bunului gust, 
se află intr-un fel înscris In 
însăși natura omului care după 
cum sublinia încă Marx „știe 
să producă pe măsura oricărei 
specii șl știe să imprime îniot- 
rlcanna oblectulnl măsura care-l 
csfc inerentă : de aceea, omul 
modelează materia și potrivit 
legilor frumosului". Desigur, 
capacitatea de a surprinde a- 
ccastă măsură, de a crea în 
conformitate cu ea și a și re
cepta ca atare nu este un dar 
biologic, cl unul •social, născut, 
în decursul unei practici înde
lungate șl suferind el însuși nu
meroase modificări. Ar fi sim
plist de aceea să ne închipuim 
că simțul măsurii apare la om 
în mod automat, ca simplu re
zultat al conștiinței sale biolo
gice, sau că s-ar putea statua 
reguli fixe care, odată însușite, 
ar fi suficiente. Produsele cul
turii sînt atît do variate, influ
ența tradiției conjugată cu ro
lul modelator al circulației va
lorilor modifică mult datele 
problemei și apoi, fiecare per
sonalitate are un ‘ ‘ 
priu de referință, 
de personalitatea, 
preferințele sale, 
un simț al măsurii 
fi greu de găsit. însăși particu
laritatea sa principală — aceea 
de a se adecva obiectului, si
tuației, persoanei, ne împiedică 
să vorbim despre el în general, 
cu pretenția de a statornici ca
noane, obllgînd de fiecare dată 
la o analiză concretă.

Simțul măsurii presupune 
astfel o atitudine echilibrată, 
conform căreia reacțiile de 

oricît de variate ar fi.

Ion Paicadl

in

sistem pro- 
condiționat 
înclinațiile, 
astfel încît 
abstract ar

s-au bucurat — cel puțin 
parte — de aprecierea meritată 
în momentul cind au apărut, ba 
a existat față de ele chiar o a- 
numitfi rezistență a gustului 
needucat, neformat. Drumul pe 
care l-au parcurs in ierarhia 
valorilor se explică atît prin 
procesul Istoricește .............
selecției în timp, 
faptul că în gustul 
petrecut oscilații 
linia perfecționării ___ ___
lor. în domeniul modei, oscila
țiile gustului sînt însă dp altă 
natură șl aici, amplitudinea lor 
simțitor crescută trebuie expli
cată nu numai prin factori ce 
țin de valoarea estetică reală a 
produselor respective, cl și prin 
această masivă intervenție a 
convenției sociale (uneori sti
mulată direct de anumite inte
rese economice în lansarea unei 
mode) care creează aparența 
de noutate, de valoare. în li
mitele decenței, asemenea os
cilații sînt nu numai accepta
bile, dar chiar necesare, gene
rate în mare măsură și de ne-

constituit al 
cit și prin 

public, s-au 
sensibile pe 
și rafinării

receptivitatea gustului este în 
mod Inevitabil limitată intrucit 
prin tradiție, educație, obișnu
ință sau forța opiniei publice, 
cl a dobîndlt o relativă stabili
tate, totul este ca această sta
bilitate să nu se transforme in 
încremenire și fixism. Noul va 
produce întotdeauna un anumit 
șoc estetic în sensul că el va 
pretinde criterii noi de apre
ciere sau măcar adecvarea ce
lor vechi. în cazul unui gust 
educat, acest șoc nu este însă 
niciodată atît de puternic, încît 
el să transforme radical atitu
dinea estetică, ci numai s-o îm
prospăteze, îmbogățind-o. Dacă 
vom combate noul Introdus zgo
motos și artificial — prezent 
uneori în viața artistică ca și 
în cea cotidiană — nu mai pu
țin străine trebuie să ne fie 
monotonia, șablonul, stas-ul a- 
plicat în unele domenii cum ar 
fi construcția de locuințe, ves
timentația, reclama comercială. 
Este adevărat că în primele 
două cazuri citate o dificultate 
obiectivă o reprezintă contra
dicția reală, existentă între 
producția modernă de serie și 
cerința ca flecare produs să 
prezinte note proprii, să albă 
personalitate. Folosirea proiec-

SIMȚUL

Giosan, 
corespon- 

Academiei, 
Consi

st 
Ion 

al

în baza contracte
lor încheiate de în
treprinderea româ
nească comerț

exterior „Auto-trac- 
tor“ pentru exportul 
de mașini agricole, 
recent au fost livra
te in Bulgaria 268 se
mănători tip S.P.C.-6, 
61 semănători uni
versale în Ungaria. 
307 remorci bascu
lante de 4 tone, iar 
în Guineea 400 de 
remorci basculante 
de cinci tone.

Printre 
livrări de 
se înscriu 
tractoare de tip U- 
450 în Guineea, '~ 
tractoare U-650 si U- 
651 în Franța, 5 trac
toare U-520 în Ior
dania si 20 tractoare 
U-650 în Olanda.

Alte 
comerciale 
exportul în 
de garnituri 
lope pentru 
autoturisme . 
camioane în valoare 
totală de peste 160 000 
lei valută. Dfe ase
menea, sînt prevăzute 
livrări de anvelope

ultimele 
tractoare 

de99
20

aranjamente 
prevăd 
Anglia 

de anve- 
remorci, 
și auto-

pentr • autoturisme, 
anvelope și camere 
de aer pentru bici
clete și garnituri de 
anvelope pentru 
tractoare cu destina
ția Cipru, R._P. D. 
Coreeană, 
Iugoslavia, 
Sudan și 
Sovietică.

mului național Tîr- 
gu Jiu — Birsești — 
Ploștina, pe o lungi
me de 84 km. Șosea
ua va străbate nouT 
oraș minier Motru. 
realizind legătura 
între Turnu Severin 
și Rîmnicu Vîlcea_ 
prin Tg. Jiu.

de porumb MĂSURII

Grecia,
Liban, 

Uniunea

OK- —
întreprinderea 

construcții 
transporturi 
va a început 
acestea lucrările 
modernizare a < 
mai înalt drum 
pin din tară, 1 
gești — Novaci 
Sugag. Drumul tra
versează zona turis
tică a masivului Re
tezat, la o înălțime 
ie 2 200 de metri, pe 
sub vîrful Păpușa și 
coboară pînă in a- 
propierc de Obîrșia 
Lotrului, la Sugag.

Tot în Oltenia au 
început lucrările de 
modernizare a

de 
speciale 

Craio- 
zilele 
» de 
celui 

al- 
Ben-

în noua 
hotelului 
fost dată 
o mare

La Sibiu, 
‘aripă a 
Bulevard, a 
în folosință
braserie-restaurant. 

în același oraș se 
modernizează ve
chiul hotel Bulevard 
și restaurantul din 
Dumbrava Sibiului. 
Tot în Dumbrava Si
biului se amenajează 
un camping. La Bra
șov au început lu
crările de moderni
zare a hotelului și 
complexului de ali
mentație publică Po
stăvarul. Se amena
jează, de asemenea, 
o grădină de vară la 
cunoscutul complex 
de alimentație publi
că — Cerbul carpa
tin — și un mic res
taurant, unde se 
servi specialități 
linare și 
toaiele 
local.

La Institutul de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice de 
la Fundulea și în stațiunile sale 
experimentale au fost însămînțați 
în primăvara aceasta pentru stu
diu, în culturi comparative de 
concurs, 180 de noi hibrizi de po
rumb. A început astfel o adevă
rată competiție urmărită cu me
ticulozitate de specialiștii institu
tului. In toamnă, la cules, ei vor 
face aprecieri și notări asupra re
zultatelor obținute do la acești 
hibrizi. Cei ce se vor remarca 
prin însușiri calitative Superioare 
și potențial ridicat de producție 
vor fi predați Comisiei de stat 
pentru încercarea și omologarea 
soiurilor în vederea raionării 
diferite zone pedoclimatice.

Dispunînd de un material 
ameliorare bogat, cercetătorii
la Fundulea dezvoltă studiile pri
vind unele însușiri ale soiurilor 
și hibrizilor de porumb ca rezi
stență la secetă și arșița, la tem
peraturi scăzute și diferiți agenți 
patogeni, crearea de hibrizi mai 
timpurii, mărirea conținutului de 
proteine în bob, obținerea de hi
brizi cu mai mulți știuleți și de 
hibrizi cu talie mică.

în

de 
de

vin din 
așezate

vór 
cu- 
bu- 

în

(Agerpres

(Urmare din pag. I)

rită, dincolo de meschinăria pro
fesiunii și era încredințat că în- 
tr-o zi personajul elegant pe ca- 
re-l interpreta se va instala în 
destinul său realizat, în chip de 
star american de cinema sau în 
chip de aventuriei celebru (pe 
atunci era la modă faimosul es
croc Stavisky). Seara, după ce tră
gea oblonul, iluzionistul se ducea 
în Văcărești să-și soarbă ceaiuL 
Era acum un prinț dizgrațiat. 
Purta o haină veche singura ce 
o poseda, o pălărie fleșcăită. Ți
nea în palme paharul fierbinte, 
ca toată lumea, absent, tăcut. Ni
meni, in afară de mine, nu-l re
cunoștea Nimeni nu-l identifi
ca. Era anonim ca toți consuma
torii de la „ceaină“.

L-am surprins odată privind 
lung, nu știu ce pe un perete. 
Credeam că se uită la afișul ci
nematografului elalind portretul 
unei celebre vedete de la Holly- 
wood — un arist cu dinți albi și 
frizură neagră, îmbrăcat intr-un 
frac statuar. Mă înșelasem : Omul 
cu joben se uita ceva mai ală
turi. la fereastra cîrnăfăriei plină 
cu fleici și mititei...

*
Evocările acestea ce pot pă

rea insolite tinerilor din genera
ția născută in epoca aceasta 
nouă, eliberată de inegalități și 
contraste sociale care se repercu
tau și în zona îmbrăcăminții 
mi-au fost suscitate de două tn- 
tilniri. Una, cu un ziarist mexi
can, care. împărtâșindu-mi im
presiile produse asupra lui de 
splendidele aspecte urbanistice 
ale Bucureștiului, văzut după 
aproape trei decenii (le-a 
și consemnat într-o coresponden
ță dintr-o serie apărută în zia
rul de mare tiraj „La Prensa 
din redacția căruia face parte) a 
emis următoarea remarcă:

„Văd că toată lumea e bine 
îmbrăcată. Asta denotă posibili
tăți materiale, iar pe plan este
tic. gust“.

A doua întîlnire a fost cu Ha- 
san, pe care l-am găsit spre sur
prinderea mea vînzînd ghiocei, 
violete și alte flori de primăvară, 
tn Piața Unirii. Se va înțelege 
mirarea mea, dacă voi destăinui 
că meseria lui de o viață a fost 
aceea de lustragiu, Își avea se
diul profesional pe Dudești, 
punctul de convergență al citor- 
va străzi pe care le băteam de-

mese-

zis cu

seori pe timpuri, în perioadele 
electorale sau cind Mă aventu
ram pe acolo minat de curiozi
tăți edilitare și uneori gastrono
mice. Nu l-am văzut de multi
șori ani. L-am întrebat :

— De ce te-ai lăsat de 
rie, Hasane ?

— Nu mai mergea. S-a
lustrageria. Era necesară pe vre
mea gropilor. Iți aduci aminte. 
Veneau ăia din Vitan, sau din 
Raion, sau din Lînăriei, in sezo
nul noroiului, știi, tinerii care se 
duceau duminica să se distreze 
la vreun cinema, la vreun „com
plet“, la vreun local. Veneau, zic 
cu ghetele numai clisă. Nu mai 
pridideam cu văcsuitul. Ții 
minte, că doar ani de zile te-am 
servit și pe dumneata. Lucram 
cu toată familia, cu nevasta, bă
ieții, fata și cu un ginere cind ne 
blagoslovea cel de sus cu niște 
ploi lungi de toamnă. Și cele de 
primăvară erau bune. Și cele de 
vară. Și praful, sireacu. Fain 
praf, domnule! Gros de o palmă. 
Nu mai găsești așa praf, dom
nule. Acuma, de cind cu asfal
tul... Stăteam toată ziulica fără 
un client. Șl să-ți mai spun ceva, 
parcă și oamenii, astăzi, de dnd 
locuiesc în case moderne, au ra
dio, televiziune, ștranduri, sta
dioane și mai știu eu ce, îs cum 
să-ți zic, altfel de cît înainte... 
Se îngrijesc, umblă frumos îm- 
brăcați, nu numai sărbătorile și 
dumineca, cumpără flori... Fiind
că veni vorba, îmi iei și dumnea
ta niște narcise ? Îs din grădini
ța mea... Am o căsuță în Coțo- 
fenii din Tei... Ha! Ha!

Și apropos de gust. E de ob
servat că exigențele publicului 
intr-un magazin nu denotă nu
mai capricii sau indecizie în 
preferințe, ci dimpotrivă ele pot 
exprima, cum se vădește din ce 
in ce mai frecvent, un imperativ 
al gustului rezultat dintr-un lu
cid contact cu lucrurile, contact 
ce i-a ascuțit facultatea selecti
vă. A pipăi expert postavul, a 
mirosi „eliminatoriu“ numeroase 
tipuri de colonie, a alege dintr- 
un buchet 
fabricantul 
să le facă 
exemplarul
pune croitorului niscai observa
ții personale în ce privește exe
cuția hainei — arată că consu
matorul a ajuns la o etapă ce îi 
permite să dialogheze „pe pi
cior egal" cu mentori care pînâ

nu demult îi dictau „choix-ul" și 
opțiunile.

Din acest discernămînt al ca
lității și frumuseții mărfurilor 
s-a cristalizat gustul. Pe care ți-e 
agreabil să-l apreciezi în sălile 
de spectacol și chiar pe stradă, 
în acuratețea vestimentară a pu
blicului, la care noțiunea de co
rect se aliază cu cea de elegan
ță. Căci epoca aceasta fecundă, 
creatoare, generoasă, e aceea 
care dă stil și linie ținutei cetă
țeanului, punîndu-i în valoare a- 
natomia formată de sportivitate, 
dar și dunga pantalonilor ce nu-i 
decît o altă variantă a verticalei 
arhitectonice. Ca a blocurilor- 
turn. Orașul modern e un alter- 
ego al omului. O antropometrie 
a lui. Pe osatura lui se mulează 
viața plastică și spirituală a omu
lui. Orașul e efigia cetățeanului. 
Orașul e omul.

h

ocolesc pozițiile extreme, în
deobște pîndite de pericolul 
unilateralității. Nu este vorba 
de cunoscutul echilibru clasic 
propriu, de pildă, artei grecești 
vechi sau clasicismului francez 
al secolelor XVI—XVII în care 
armonia și simetria formală de
veniseră și criterii de apreciere 
a conținutului, iar încălcarea 
lor era considerată de prost 
gust. Ne referim la acea atitu
dine cumpănită, atît de proprie 
poporului nostru și pe care 
proverbul popular o exprimă 
atît de sugestiv : „frumusețea 
fără înțelepciune este ca floa
rea în noroi". O asemenea ati
tudine nu exclude oscilațiile 
gustului — firește și explicații
le prin factori sociologici, psi
hologici, estetici — cu condiția 
că dacă nu la nivel individual, 
măcar la nivel social asemenea 
oscilații să aibă o rațiune, o 
explicație. Firește, lucrurile de
pind mult șl de domeniu. Se 
știe, de pilda, că • muzica lui 
Beethoven, Wagner, Șostako- 
vici, Enescu, pictura lui Van 
Gogh sau Țuculescu. sculptura 
lui Brâncuși, acum unanim re
cunoscute ca valori de prim 
ordin ale culturii universale, nu

soe-

de cracate pe. care 
s-a străduit, desigur, 
pe toate atrăgătoare, 
cel mai reușit, a o-

h
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In prima linie

a organizam

științifice a producției
dezvoltarea și modernizarea ce
lor existente.

Problemele privind organizarea 
producției și a muncii se pun. în 
primul rînd în etapa DE PRO
IECTARE. La rezolvarea lor își 
aduc aportul în prezent EXCLU
SIV proiecfanții cu pregătire 
tehnică fără PARTICIPAREA 
unor proledanfi cu pregătire e- 
conomică superioară. Puțini e- 
cnnomiști din institutele de pro
iectare sînt folosiți în probleme
le economice legate de îndepli
nirea sarcinilor institutelor res
pective decurgînd din contractele 
pe care le au încheiate cu benefi
ciarii. Ei nu sînt antrenați și 
nu participă la ANALIZA EFEC
TELOR ECONOMICE ale dife
ritelor soluții tehnice propuse de 
proiedanți. Consider că ar fi foar
te indicat să se îmbunătățească 
latura economică a activității de 
proiectare prin utilizarea efecti
vă a economiștilor.

IN-în ÎNTREPRINDERILE 
DUSTRIALE, activitatea econo
miștilor însărcinați cu problemele 
privind organizarea producției și 
a muncii trebuie să se caracte
rizeze printr-un STUDIU PER
MANENT, în colaborare cu ca
drele tehnice, asupra principalelor 
probleme economice. Aceste cadre 
trebuie să lucreze. în colective 
stabile, constituite, după caz, în 
servicii sau laboratoare, subordo
nate directorului întreprinderii, 
fără a mai avea și alte sarcini. 
Experiența altor țări în acest do
meniu arată că problemele orga
nizării producției și ale organi
zării muncii nu pot fi rezolva
te — printre alte sarcini — de 
cadre care au de rezolvat și alte 
probleme.

Problemele principale care re
vin serviciilor sau laboratoarelor 
de organizarea producției și a 
muncii, la rezolvarea cărora eco
nomiștii trebuie să participe, se 
referă la studiul organizării inte
rioare a secțiilor și atelierelor, al 
utilizării capacităților de pro
ducție, studiul transporturilor 
interne și al aprovizionării locu
rilor de muncă cu ihâterii prime 
și materiale, studiul organizării 
locurilor de muncă al metodelor 
de lucru și intensității muncii, 
elaborarea normelor și normati
velor de muncă, studiul formelor

Studenți din anul III al Institutului de științe economice din 
Capitală în laboratorul de cibernetică economică 
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voia general-omenească și 
cial-feminină de noutate. Nu 
asemenea oscilații firești, expli
cabile. are a combate o atitudi
ne echilibrată in materie de 
gust. Trebuiește combătută va
riația lipsită de orice finalitate, 
tirania pe care o exercită une
ori o anumită modă, exageră
rile unilateralizatoarc, lipsa de 
adecvare a preferințelor la po
sibilități și necesități. Ni se pare 
astfel că față de artă — atît 
publicul cît mai ales unii cri
tici — au manifestat oscilații de 
gust care departe de a dovedi 
„spirit modern", ceea ce cred 
reprezentanții lui. este mai de
grabă manifestarea unei nesi- 
guranțe. a unor carențe ale 
educației estetice. Dacă cu ani 
în urmă de pildă, preferințele 
acestei categorii de receptori de 
artă se îndreptau exclusiv șl 
fără discernămînt asupra poe
ziei versificate și cu subiect, a 
tablourilor „gen fotografic“ și a 
muzicii programatice (dacă se 
poate cu text !), acum ele ma
nifestă o exagerată înverșunare 
în apărarea unei poziții opuse 
prin exclusivismul ei : versul 
liber, poezia înțeleasă exclusiv 
ca autoexprimare. încărcată de 
metafore ermetice, pictura ab
stractă, muzica serială. Am vrea 
să fim bine înțeleși : nu sînt de 
încriminat după părerea noas
tră modalitățile de expresie ca 
atare, nici nu este exclusă posi
bilitatea unor noutăți ale gus
tului, ceea ce ne apare îngrijo
rător este faptul că în cazuri 
ca cele citate apare exclusivis
mul, arbltrariul subiectivist, 
lipsa de criterii, pe care îi con
siderăm adversari dintre cei 
mal redutabili ai gustului de 
calitate.

între trăsăturile simțului mă
surii considerăm că trebuie in
trodusă și generozitatea, capa
citatea de a fi receptiv atît la 
înnoiri, cît și la gusturile alto
ra. în mod evident deosebite, 
uneori chiar extrem de pronun
țat. După cum spunea Mihal 
Ralea, „bunul gust e caritabil" 
nu în sensul că suportă si ad
mite tot ce i se oferă, dar că 
este străin de rigiditate și capa
bil de înțelegere. în acest sens, 
am snune că bunul gust nu 
obligă întotdeauna și la adezi
une spirituală, în sensul că poa
te, de pildă, să nu-mi placă 
muzica ușoară, ceea ce nu tre
buie să mă conducă la conclu
zia lipsei ei de valoare, sau că 
pot aprecia ca adecvată estetic 
și funcțional o anumită cons
trucție, chiar dacă ea nu-mi 
produce o desfătare. Desigur,

telor tip, a prefabricatelor re
prezintă elemente dintre cele 
mai însemnate în realizarea 
economicității și evident, ele 
fac practic imposibilă în cons
trucția de locuințe realizarea 
de unicate. Există totuși încă 
prea puțină fantezie în felul în 
care aceste clemente ale pro
ducției de serie sînt asamblate, 
în felul în care sînt concepute 
și amplasate construcțiile la 
nivelul microraioanelor, a locu
lui pe care îl ocupă ceea ce se 
cheamă „mica arhitectură a 
străzii“ (tonete. indicatoare, sta
tui. decorații etc). Dacă intr-a
devăr la nivelul construcției 
individuale este dificilă, chiar 
imposibilă uneori, evitarea mo
notoniei, la nivelul organizării 
acestora, deci al urbanismului, 
există încă foarte multe posibi
lități nefolosite, mai ales în di
recția încadrării construcțiilor 
în cadrul natural.

între trăsăturile ce caracteri
zează simțul măsurii, se înscrie 
apoi spiritul de discernămînt 
spontan, capacitatea de a selec
ta și aprecia corect șl rapid, 
emitînd cu promptitudine jude
căți de valoare care să dea im
presia unei îndelungi cîntăriri. 
Desigur, o asemenea calitate 
nu se poate obține ușor și ea 
este rezultatul unei solide edu
cații estetice, care a sedimentat 
de-a lungul timpului impresii, 
reacții, atitudini. Fără îndoială, 
pentru aceasta cunoștințele, im
presiile nu pot rămîne la nive
lul superficial al conștiinței, ele 
trebuie să se traducă în convin
geri și deprinderi estetice care 
vor constitui apoi temelia unui 
discernămînt prompt și adecvat. 
Școala, organizațiile de tineret, 
întreg sistemul de instituții de 
cultură trebuie să urmărească 
deci nu numai simpla transmi
tere de „cunoștințe despre", ci 
și felul în care acestea devin în 
timp particularități definitorii 
ale modului de gîndire și com
portare al oamenilor.

Pentru a educa un spirit de 
discernămînt ascuțit este nece
sară, alături de multă încredere 
și atașament estetio pentru fe
nomenul, obiectul sau atitudi
nea respectivă, și o îndoială 
metodică, o necesară critică 
care să tempereze — dacă este 
cazul — izbucnirile de entu
ziasm nefondate. O asemenea 
atitudine se va naște însă nu
mai pe baza unei atitudini rea
liste, lucide în aprecierea lu
crurilor, în conformitate cu 
vechiul proverb arab : „Oricît 
de sus își poartă frumusețea 
capul, ea atinge întotdeauna cu 
picioarele pămîntul“.

de cointeresare materială a mun
citorilor, studierea soluțiilor pen
tru atragerea și stabilirea forței 
de muncă, pentru pregătirea ca
drelor, studierea diferitelor pro
bleme de psihologie și sociologie 
a muncii etc.

Pentru efectuarea fructuoasă a 
acestor studii, economiștii tre
buie să posede UN SISTEM IN
FORMAȚIONAL MOBIL, ‘ 
documenteze necontenit 
pra realizărilor pe 
mondial în domeniile 
pedice. Pc baza acestor 
multilaterale, economiștii 
Veni cu propuneri prețioase 
privind economia generală a în
treprinderii. Ei pot antrena în 
elaborarea acestor studii și pe 
ceilalți economiști care lucrează 
în contabilitate, statistică, apro
vizionarea tchnico-materială și 
planificare. Economiștii țlin a- 
ceste compartimente ale între
prinderii, prin natura preocupări
lor lor, pot aduce un aport la fél 
de prețios, contribuind la mai 
buna gospodărire a fondurilor 
fixe și a materialelor, la mai jus
ta planificare a producției, la 
creșterea productivității muncii 
și la scăderea conturilor produc
ției.

Metodele modeme de condu
cere a întreprinderilor industria
le arată, odată în plus, că activi
tatea economiștilor trebuie să se 
desfășoare la un nivel științific 
înalt, că nu poate fi confundată 
cu munca funcționarilor admi
nistrativi obișnuiți și că ei pot și 
trebue să contribue substanțial la

realizarea unor acumulări socia
liste mai mari, care să permită 
avîntul continuu în dezvoltarea 
economiei noastre naționale.

„CURSUL
LIBER“

să se 
asu- 
plan 
res- 

studii 
pot

nească și din străinătate, evocări 
ale personalității unor mari 
oameni de știință, conferințe asu
pra unor școli și curente matema
tice. prezentarea de către candida
ci la titlul de doctor docent a 
lucrărilor științifice personale“.

Prof. dr. docent NICOLAE 
BARBULESCU, decanul Facul
tății de fizică : ..Organizăm încă 
din anul universitar trecut 
cicluri de expuneri neincluse în 
planul de îuvățămînt, asupra pro
blemelor și descoperirilor foarte 
recente în fizică.

Astfel, studenților li s-a vorbit 
despre „Dinamica proceselor re
versibile", „Biofizica modernă“, 
„Bionică“. într-un curs liber 
conceput în sensul mai larg și 
cuprinzător pc care i l-a acordat 
Institutul de medicină din Timi
șoara gîndesc să integrăm și 
prelegeri asupra unor probleme 
filozofice ale fizicii, dar și întîl
niri cu valoroși oameni de știință 
din afara facultății, care să 
vorbească studenților despre 
orientarea și cuceririle actuale din 
fizica românească și mondiala“.

Prof. dr. docent 6. C. NICO- 
LESCU, decanul Facultății de

limbă și literatură română: 
„Asemenea idei organizatorice au 
darul de a cuceri. Că vom iniția 
și în facultatea noastră un „curs 
liber“ pot spune cu certitudine, 
dar detalii n-aș putea încă da. 
Stabilirea unor teme, profilul său 
exact necesită consultări, discuții 
mai largi, cu profesorii facultății.

Consider că un asemenea curs 
trebuie să argumenteze prin 
cuvîntul profesorilor, al unor 
critici și istorici literari, în înlîlni- 
rile cu creatorii de literatură, ne
cesitatea unei complexe formații 
umaniste a studentului de ia filo
logie, să cultive la viitorii absol
venți ni facultății interesul pentru 
dobîndirea unei bogate culturi în 
domeniul muzicii, artelor plastice 
și cinematografului, pentru te
meinica însușire a limbilor străi
ne“.

Conf. dr. arhitect TIBERIU 
BENEDEK, decanul Institutului 
de arhitectură, „Ion Mincu“ : 
„Suita de conferințe a mediciniș- 
tilor are succes, de bună scamă, 
pentru că a găsit un cadru or
ganizatoric foarte interesant. Cu 
toate că și la noi în institut se 
țin conferințe unde, însoțindu-și 
expunerile cu proiecții, profesorii 
comunică observații, concluzii 
în legătură cu ansambluri arhitec
tonice recent construite, n-am 
putea spune că totdeauna au 
ecoul pe care l-au stîrnil prele
gerile de la Timișoara. Aici își 
spun desigur cuvîntul varietatea 
de ansamblu a temelor și periodi
citatea săntămînnlă riguroasă a 
exnun»’rilnr. Consider foarte hună 
propunerea de a organiza „cursuri

libere“ în fiecare facultate, acce
sibile și studenților din institute 
cu alt profil. Pentru aceștia din 
urmă este unul din modurile cele 
mai adecvate de a-și forma o 
cultură generală în spiritul exi
gențelor lumii universitare și nu 
prin frecventarea unor conferințe 
de popularizare căci, o spun ca
tegoric. acestor prelegeri trebuie 
să li se confere caracterul unor 
comunicări de valoroase cercetări 
personale, sar» de susținere per
sonală a unei teme de interes 
cultural. Să nu subapreciem stu
denții — intelectualii în devenire 
— vorbindu-le despre probleme 
asupra cărora s-ar putea informa 
și ar putea conferenția ei înșiși.

Prof. dr. docent N. A. LUPU, 
rectorul Institutului de științe 
economice : „Ne preocupă alcă
tuirea unui ciclu de expuneri

numit 
rînd

bilunare în cadrul 
liber“, cum l-au 
șorenii, în primul 
stimulent în cunoașterea proble
melor noi ale specialității — 
curente orientări în gîndirea eco
nomică contemporană, proble
mele actuale în organizarea și 
planificarea producției etc., clar 
și pentru a ține în contact stu
denții cu marile probleme ale 
lumii contemporane.

Din discuția purtată cu inter
locutorii noștri a reieșit cerința 
ca Ministerul invățămîntului să 
sprijine inițierea acestor cursuri 
— în ceea ce privește tematica și 
conlucrarea cu personalități mar
cante din cele mai diverse do
menii.

„curs 
timi- 

ca un
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R. D. VIETNAM. — Grădiniță de copii la Hanoi

După un week-end agitat, după trei reu
niuni succesive, aproape neîntrerupte ale ca
binetului britanic premierul Wilson a anun
țat marți în Camera Comunelor că Anglia va 
face cerere de admitere în Comunitatea Eco
nomică Europeană.

Ceea ce nlTage în^ă atenția în 
declarația do intenții a primului 
ministru cric prudența și rezer
vele abia disimulate care înso
țesc cererea engleză de aderare la 
Piața comună. „Marca Britanic — 
a spus Wilson — este gata sâ ac
cepte tratatul de la Roma sub 
rezerva ajustărilor necesare... și 
cu condiția ca ca să obțină satis
facție asupra punctelor în care, 
după părerea sa, rezidă dificultă
țile“. Evident, termenii prudenți 
ai declarației oficiale trebuie a- 
preciați în lumina tendințelor do 
a evita reacțiile nefavorabile ații 
din partea laburiștilor de stingă 
și opiniei publice britanice, cil și 
din partea țărilor Commonwcalth- 
tilui și Asociației Europene a li
berului schimb. Nu este însă mai 
puțin adevărat că rezervele și li
mitele formulate do Wilson re
flectă dilemele și ezitările exis
tente chiar în acclo cercuri care 
au luat inițiativa ancorării bătrî- 
nului Albion Ia „mica Europă“ a 
celor șase.

Practic, rezervele exprimate 
lasă să se înțeleagă cft cererea 
britanică do adeziune nu înseam
nă în nici un caz un angajament

„salvgardării Intereselor specifice" 
au fost auzite și în 1962, In pri
ma tentativă, eșuată, a Angliei de 
a adora la Piața comună. Nu o 
§rcu do sesizat (și turneul de son- 

nj al lui Wilson în capitalclo 
„celor șase" a scos clar în eviden
ță) că „regulile jocului“ în Piața 
comună a anului 1967 au devenit 
și mai greu de împăcat cu ceea 
co britanicii denumesc „interese 
speciale". Acum, după punerea

glia este membră a A.F.L.S. Tn 
sfirșlL nu pe ultimul plan din 
punct de vedere al importanței, 
persistă marca dificultate politică 
croată do faimoasele „relații spe
ciale" ale Londrei cu Washingto
nul. In fapt, nimic nu arată că 
suspiciunile existente la Paris (și 
nu numai acolo) in legătură cu 
aceste „relații speciale" s-ar fi a- 
tenuat. Umbra unui nou „veto“ 
francez continuă să planeze. în-

Candidatura Londrei
ferm do a semna tratatul do la 
Roma. Do altfel, la reuniunea do 
joia trecută a grupului parlamen
tar laburist, ministrul do externo 
Gcorgo Broxvn a fost și mai tran
șant. FI n subliniat că „Marea 
Britanic înțelege să intre în Piața 
comună numai dacă vor puica fi 
încheiate aranjamente acceptabile 
în vederea salvgardării intereselor 
salo esențiale". La drept vorbind 
arii do genul „necesității ajustă
rilor", „obținerii de satisfacții“ și

po picioare a „Europei verzi“ 
problema agricolă a devenit și 
mai spinoasă din punctul do ve
dere al intereselor engleze. Chiar 
și cei mai optimiști experți brita
nici nu pot să nu remarce con
secințele foarlo grele pe caro 
Ic-ar avea conversiunea la acor
durile agricolo comunitare.

Dificultăților „dosarului agri
col“ li se adaugă celo dcrivînd 
din legăturile Angliei cu Com- 
monwealthul și din faptul că An-

sășl lipsa de dorință a Parisului 
de a se include pe agenda apro
piatei reuniuni la nivel înalt a 
C.E.E. chestiunea aderării brita
nice constituie un indiciu în acest 
sens. „Simpla anunțare a faptului 
că nici o adaptare specială a tra
tatului de la Roma iui va ti făcu
tă — notează L’AURORE — c- 
chivalcază cu un veto al Parisu
lui“.

Oricum, hotărîrea cu privire Ia 
prezentarea cererii de intrare în

Piața comună nu constituie decît 
un nas pe un drum plin de incer
titudini. Aceasta reiese și din pru
denta concluzie a lui Wilson : 
„Nu putem spune că intrarea în 
C.E.E. ar fi singura alternativă 
pentru Marca Britanic" (aluzie 
care a fost interpretată și ca o 
acoperire a eventualului eșec el 
operațiunii „aderare"). In aceeași 
ordine de idei mulți comentatori 
sini inclinați să vadă în aproba
rea smulsă de Wilson cabinetului 
mai degrabă acceptarea unui de
mers formal decît adeziunea netă 
la ideea aderării. „Puternica frac
țiune laburistă de stìnga și cei 
șase membri ai cabinetului care 
se opun intrării in Piața comună 
— opinează NEUE ZURCHER 
ZEITUNG — par să considere 
cererea oficială dc aderare ca un 
gest necsențial. Ei sint convinși 
că negocierile care vor urma vor 
avea deznodămîntul pe carc-l 
preconizează și anume va duce la 
concluzia menținerii Marii Brita
nii în afara C.E.E.".

Ecuația aderării britanice la 
C.E.E. rămîne o ecuație politico
economica dificilă, cu multe ne
cunoscute.

t EM. RUCAR

CONVORBIRILE

LUI P. HARMEL LA PRAGA

VIZITA CANCELARULUI
CAPITALA R. S. Ceho- 
au început convorbirile

pronunță pentru slăbirea încor
dării.

• GUVERNUL britanic a in
format oficial Consiliul Europei 
Occidentale că își va retrage 
de pe teritoriul R. F. a Germa
niei 4 000 de soldați, în confor
mitate cu înțelegerea interve
nită la 28 aprilie intre repre
zentanții Angliei, S.U.A. și R. F. 
a Germaniei.

Concomitent, ministrul apă
rării al Angliei, Denis Healey, 
a anunțat in Camera Comune
lor că guvernul britanic este 
hotărit să retragă pină la 1 
aprilie 1968 un efectiv de 20 000 
de ofițeri și soldați britanici 
aflați la bazele militare engleze 
situate la est de Sucz.

9 UN COMUNICAT al Minis
terului Apărării al Colum
biei. anunță că între 
pele guvernamentale și 
tizani. s-au produs noi 
niri. 
la . . .
Tolima). Un bilanț al 
care au avut loc în luna aprilie, 
arată că șase soldați și un sub
ofițer au fost omoriți, iar alți 
20 au fost răniți. Au fost înre
gistrate pierderi și din partea 
partizanilor.

tru- 
par- 
cioc- 

Luptc îndirjite au avut loc 
Chaparral (Departamentul 

luptelor

avionului supersonic franco-brl- 
tanic „Concorde-OOl" va avea 
loc la 28 februarie 1968. In mo
mentul de față lucrările de a- 
samblarc a diferitelor părți 
componente ale avionului se 
află într-un stadiu avansat.

Li Sonc Won a primit premiul 
f la Conferința națională științi
fică a studenților din R.P.D. Co
reeană. Lui Li Cliun Kak și 
Kwak Jung Ho le-au fost acor
date distincții pentru inovațiile lor 
care au adus îmbunătățiri impor
tante calității îngrășămintelor ne
cesare agriculturii. Toți trei sînt 
tineri. Trei din sutele de tineri 
cu care se mîndrește colectivail 
combinatului de îngrășăminte din 
Hungnam.

La Hungnam prezența tinere
tului în x-iața uzinei are aspecte 
și accente deosebite. Pe lîngă 
combinat funcționează un insti
tut tehnic unde sînt pregătite 
cadre de specialiști necesare in
dustriei chimice în continuă dez- 
%’oltare. înființat de cițiva ani 
institutul a pregătit pînă acum 
700 de tineri care reprezintă 80 
la sută din inginerii combinatului. 
Majoritatea studenților acestui 
institut nu-și părăsesc locul de 
muncă în timpul studiilor, combi
natul devine laboratorul și clasa 
lor, iar stadiul de practică nu mai 
reprezintă examenul final al cu
noștințelor însușite în Institut. 
Dimpotrivă, fiecare zi înseamnă 
un examen pentru tinerii munci
tori. Inovațiile și invențiile lor 
care se ridică la 40 la sută din 
numărul tuturor propunerilor do
vedesc că muncitorii-studenți își 
trec examenele foarte bine. Co
relația combinat-institut e de
plină : profesorii studenților sint 
ei înșiși ingineri care de la ca
tedră se îndreaptă spre atelierul 
lor. sau oameni de știință și cer
cetători care-și au laboratoarele 
lîngă ateliere. Chezășie a succe
sului lor, această îmbinare a 
studiului cu munca de produc
ție se soldează cu rezultate din 
ce în ce mai îmbucurătoare :
nul trecut au absolvit institutul 
115 mundtori-studenți.

în acrixitatea creatoare a tine
rilor de la Hungnam se reflectă 
însuflețirea, abnegația cu care tî- 
năra generație a R. P. D. Core
ene luptă alături de întregul po
por, pentru prosperitatea patriei 
socialiste.

• TN 
slovace . _____
dintre Picrre Harmel. ministrul 
de externe al Belgiei, și Vaclav 
David, ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace. Po
trivit agenției C.T.K., convor
birile se refera la posibilitățile 
lărgirii relațiilor dintre cele 
două țări și la unele probleme 
ale situației internaționale.

Ministrul de externe belgian 
a acordat un interviu unui re
prezentant al agenției C.T.K. 
Țările europene mici și mijlocii, 
a spus el, au multe lucruri co
mune. In primul rînd ele do
resc o dezvoltare pașnică. Indi
ferent dacă aceste țări participă 
sau nu la alianțe mari,

• TOPIREA rapidă a zăpezi
lor și ploile torențiale căzute în 
ultimul timp au provocat mari 
inundații în unele regiuni din 
Asia Centrală sovietică. In une
le locuri, unde în mod obișnuit 
cantitatea de precipitații este 
egală cu aproximativ 56 mili
metri pe lună, într-o singură zi 
au căzut precipitații de peste 
35 milimetri. Apa a umplut ca
nalele de irigații și a distrus 
unele instalații hidrotehnice.

Autoritățile locale din toate 
republicile Asiei Centrale au 
luat măsuri pentru ajutorarea 
sinistraților și pentru preîntâm
pinarea distrugerilor provocate 
de inundații și avalanșe.

• AUTORITĂȚILE elvețiene, 
însărcinate cu anchetarea cau
zelor prăbușirii, în apropiere de 
Nicosia a avionului de pasageri 
al companiei aeriene „Globe 
Air" au intentat o acțiune pena
lă conducătorilor societății el
vețiene de transporturi aeriene. 
Ancheta a stabilit că pilotul a- 
vionului, căpitanul Mullcr de
pășise în momentul accidentului 
numărul de ore de pilotaj re
glementare.

mlt marți de Pal Losonozl, pre
ședintele Consiliului Preziden
țial al R. P. Ungare. In aceeași 
zi, Joscf Klaus a făcut o vizită 
lui Jeno Fock, președintele Gu
vernului revoluționar muncito- 
rcsc-țărăncsc ungar, șl lui Gyu- 
la Kallai, președintele Adunării 
de Stat a R. P. Ungaria. Au fost 
de față Lujo Toncic, ministrul 
afacerilor externe al Austriei, 
și Peter Janos, ministrul aface
rilor externe al R. P. Ungare.

a-

D. T.

AUSTRIEI ÎN R. P. UNGARĂ

cancelarul 
vizită ofi-

• JOSEF KLAUS. 
Austriei, care face o 
cială în R. P. Ungară, a fost pri-

• MEMBRII misiunii O.N.U. 
pentru Adcn, s-au întîlnit marți 
cu secretarul general al O.N.U., 
U Thant. In cursul întrunirii a 
fost analizat răspunsul guvernu
lui britanic în legătură cu ati
tudinea sa față de misiunea 
O.N.U. In cercurile O.N.U. se 
apreciază că este puțin proba
bil ca membrii misiunii să în
cerce să viziteze dn nou Ade- 
nu. Cu toate acestea, ei s-ar 
putea întîlni la Geneva, în 
cursul acestei săptămîni. cu di
verși petiționari din Aden. Mi
siunea O.N.U. pentru Aden este 
compusă din Perez Guerrero 
(Venezuela), Leo Keita (Mali) 
si Abdussatar Shalizi (Afganis-

• LA PARIS s-a anunțat 
primul zbor al prototipului

„CONCORDE-OOV

în Sudan ?
Declarația primului-ministru sudanez

El 
să-și

Primul ministru al Su
danului, Sadik El Mahdi, 
a declarat recent că este 
convins că forma preziden
țială, investită cu puteri 
executive, este singura 
cale spre stabilitate in 
Sudan.

a anunțat că este gata
, depună candidatura dacă 

partidul său o dorește. El Mahdi 
a făcut această declarație pen
tru a-și preciza poziția față de 
noua constituție permanentă a 
țării, care urmează să fie 
adoptată în luna iunie și față de 
actuala agitație politică din Sudan 
datorată acțiunii unor grupări- 
dornice să ocupe fiecare o pozi
ție importantă după 
constituției.

Sadik El Mahdi — 
de 31 de ani — este 
Partidului U.M.M.A. și conduce 
un guvem de coaliție. Partidul 
național unionist, grupare poli
tică rivală partidului U.M.M.A., 
dorind să împiedice pe tînărul 
premier de a ajunge la Președin
ția țării, cere ca noua constitu
ție să prevadă ca vîrsta minimă 
a președintelui să fie de 40 de 
ani.

Candidații mai importanți pen
tru postul de președinte al Su
danului mai sînt x’ărul actualului

prim-ministru, imamul El Hadi El 
Mahdi, și președintele partidului 
național unionist, Ismail El 
Azhari.

Anunțînd că este dispus să-și 
depună candidatura, El Mahdi 
a afirmat că președinția execu- 
cutivă este singura cale adevă
rată spre instaurarea stabilității, 
dacă președintelui i se permite 
să formeze un guvem, fără să 
fie supus presiunilor și compro
misurilor. El trebuie, de aseme
nea, să poată promova în gu
vernul său toate elementele na
ționale.

R. P. BULGARIA. — Intr-una din secțiile uzinei de aparataj 
pentru curenții slabi din Sofia, unde se produc televizoare

stabilirea

în virstă 
lider al

Dispariții misterioase...

pe Lună

Prețul
dosarelor

Specialiștii de la 
’entrul de cercetări 
pațiale din Pasade- 
a (statul California), 
tudiază în prezent 
șa-zisele dispariții 
nisterioase pe Lună, 
n două rinduri, luni, 
aaterialul excaxat de 
Surveyor-3" si de- 
)us la trepiedul ve-

hicolului pentru a fi 
fotografiat, a dispă
rut. Pină în prezent 
nu a fost găsită nici 
o explicație acestui 
fenomen. Specialiștii 
se mărginesc să cons
tate doar că „dispa
riția misterioasă“ s-a 
petrecut în mai puțin

de un minut, cît 
rează de obicei 
punerea materialului 
excavat la picioarele 
trepiedului și fotogra
fierea în prim plan 
a acestui material de 
camera de luat ve
deri de pe „Surve- 
yor-3".

du- 
de-

Prefectul capitalei columbiene a oferit recent o 
recepție. S-au adunat mulți invitați. Toți erau 
persoane sus-puse, printre care subsecretarul de 
stat la ministerul de interne Allejandro și amba
sadorul Statelor Unite la Bogota. La masă s-au 
rostit toasturi și s-au întreținut conversații pe cele 
mai diverse teme. Intr-un salonaș a avut loc o 
„convorbire confidențială" între Allejandro și 
ambasadorul american (după toate probabilitățile, 
la inițiativa acestuia din urmă). Corvorbirea s-a 
desfășurat cam așa :

Ambasadorul : Vreți să cîștigați 500 000 de 
dolari ?

Subsecretarul : Cum ?
Ambasadorul : Foarte simplu. îmi dați dosarele 

poliției politice și judiciare din capitalele depar
tamentale și eu personal vă remit dolarii.

Subsecretarul : Dar cum veți face acest lucru ? 
De unde veți face rost de o asemenea sumă ?

Ambasadorul : Să vă destăinui un mic secret. 
Tranzacția va fi onorată din fondurile deținute pe 
baza punctului 4 al programului de ajutor 
pentru străinătate.

Subsecretarul : Bine, dar punctul 4 al acestui

program prevede acordarea de ajutor economic, 
nu cumpărarea de dosare polițienești.

Ambasadorul : Să lăsăm naivitățile ! Noi practi
căm asemenea aranjamente. Vă sfătuiesc să vă 
grăbiți. Luați notă că am făcut propuneri similare 
și altei persoane competente și interesate.

Dialogul nu e reprodus, desigur, textual, dar 
sensul lui a fost redat exact. Conținutul amă
nunțit al „convorbiri confidențiale" din salonașul 
prefecturii capitalei columbiene a fost dezvăluit 
de unul dntro interlocutori, subsecretarul de stat 
Allejandro. El a chemat un grup dc ziariști din 
Bogota, i-a informat despre propunerea amba
sadorului american și a ținut să releve că a 
respins această „propunere insultătoare" deoarece 
„consideră revoltător și periculos să oferi nord- 
americanilor posibilitatea do a fotografia docu
mentele aflate în dosarele poliției naționale".

Cumpărarea de dosaro polițienești 1 Ce spirit 
de prevedere 1 E evident că nu datele privitoare 
la criminalii do drept comun interesează unele 
organe de Ia Washington. Nu încape îndoială că 
aceste foruri se interesează foarte activ de datele 
cu privire la oamenii politici. Dosarele poliției 
oferă, probabil, bogate posibilități pentru exerci
tarea de șantaje și intimidarea diferitelor persona
lități politico columbiene.

Intr-o informație din Columbia NEUE ZUR
CHER ZEITUNG notează că „scandalul Allen- 
jandro riscă să devină un mare scandal politico- 
diplomatic". Episodul de Ia Bogota merită aten
ție nu numai ca o ilustrare flagrantă a amestecu
lui S.U.A. în treburile țărilor latino-americane. 
Acest episod scoate în lumină modul și mobilurile 
în care sînt folosite mari sume de bani din 
faimoasele „ajutoare" acordate cu mare vîlvă do 
Washington sud-americanilor.

P. NICOARÄ

— Alături — 

de încercatul 

popor grec I

Costache Antonia
artist al poporului

Știrile sosite în ultimele zile din Grecia stîrncsc o profundă 
îngrijorare. Lovitura de stat militară a creat în această țară 
o situație absolut incompatibilă cu normele democrației, cu 
conștiința umanității : au fost încălcate normele și garanțiile 
constituționale, s-au adoptat măsuri represive împotriva con
ducătorilor și activiștilor partidelor politice, în primul rînd ai 
celor democratice. Mii de persoane sc află sub stare de arest, 
asupra lor planind amenințarea unui simulacru de proces și 
asupra multora dintre ei, chiar moartea.

Cu profundă indignare și îngrijorare am aflat că se află 
în mare pericol viața lui Manolis Glezos, erou național al 
poporului grec, cunoscut in întreaga lume prin lupta sa îm
potriva fascismului, pentru cauza păcii și a colaborării inter
naționale. Opinia publică de pretutindeni condamnă prigoana 
dezlănțuită în Grecia împotriva elementelor democratice. E- 
voluția evenimentelor din această țară dovedește teama for
țelor reacționare față de dezvoltarea vieții politice în Grecia 
pe calea democrației. In acest sens, mi s-au părut semnifica
tive referirile din presa străină privitoare la legăturile exis
tente între lovitura de stat din această țară și serviciile ame
ricane C.I.A., ceea ce demonstrează încă o dată că cercurile 
agresive imperialiste organizează și sprijină comploturi reac
ționare, lovituri împotriva forțelor progresiste, democratice.

Experiența internațională a arătat de nenumărate ori că 
acțiunile dc felul celor desfășurate in urma puciului din Gre
cia, represiunile îndreptate împotriva comuniștilor și a for
țelor democratice și progresiste lovesc în interesele naționale 
fundamentale. în aceste zile s-au ridicat «gasurile de protest 
ale tuturor oamenilor iubitori de libertate și dreptate care 
cer restabilirea libertăților cetățenești în Grecia, exprimîn- 
du-și deplina solidaritate cu forțele progresiste ale acestei 
țări. Protestului cu totul îndreptățit al oamenilor cinstiți de 
pretutindeni față de situația creată în Grecia i se adaugă cel 
al poporului român, care privește cu neliniște și indignare 
ceea ce se întimplă în această țară greu încercată. Opinia pu
blică din țara noastră cere ca în Grecia să fie împiedicate 
crimele politice, să fie luate toate măsurile pentru a fi puse 
în siguranță viețile patrioților și democraților, să fie restabi
lite legalitatea și normele constituționale.

în satul Faistenoy (R. F. G.), funcționează de 600 de ani, 
fără să se fi defectat vreodată, un sistem de distribuție a apei, 
printr-un sistem subteran de conducte de lemn. Construcția 
medievală a constituit subiect de studiu pentru numeroși 

specialiști
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Proteste 

împotriva 
măsurilor 

antidemocratice 
din Grecia

în orașul universitar Tubingen 
a avut loc o demonstrație împo
triva represiunilor antidemocra
tice din Grecia. Au luat parte 
studenți, oameni de știință, pro
fesori. într-o telegramă adresată 
ministrului afacerilor externe al 
R. F. a Germaniei, participanții 
la demonstrație au cerut ca gu
vernul vest-german să se desoli
darizeze de regimul militar din 
Grecia.

Peste 150 de persoane de 
origine greacă au pichetat 
marți consulatul Greciei din 
Boston în semn de protest îm
potriva loviturii de stat militare 
care a avut loc în această țară. 
Demonstranții purtau pancarte 
pe care erau înscrise lozinci ce- 
rînd desfășurarea de alegeri li
bere în Grecia, întreruperea 
ajutorului militar acordat de 
Statele Unite acestei țări și ru
perea relațiilor diplomatice cu 
actualul guvern din Atena.

într-o telegramă adresată 
regelui Greciei, Constantin, 
președintele Sindicatului unit 
al muncitorilor din industria de 
automobile și de avioane a 
S.U.A., Walter Reuther. își ex
primă îngrijorarea in legătură 
cu lovitura de stat militară din 
Grecia și cu arestarea a nume
roși lideri ai opoziției. In tele
grama lui Reuther se arată că 
membrii acestui important sin
dicat american sprijină efortu
rile poporului grec îndreptate 
spre cucerirea libertății.

în scrisori adresate secretaru
lui de stat, Dean Rusk, și pre
ședinților Comisiilor pentru 
probleme externe ale Senatului 
și Camerei Reprezentanților, 
Reuther a cerut ca Statele Uni
te să sisteze imediat ajutorul 
economic și militar acordat 
Greciei.

Guvernatorul Băncii de dez
voltare industrială a Greciei și 
cei doi adjuncți ai săi, și-au dat 
demisia în semn de protest îm
potriva preluării puterii de către 
armată, s-a anunțat marți la 
Atena.

Ei fuseseră numiți în aceste 
funcții de guvernul format de 
Uniunea de centru — partidul 
fostului prim-ministru Papan- 
dreu, actualmente aflat sub stare 
de arest, împreună cu numeroase 
alte personalități din Grecia.

Printr-un ordin al comandan
tului militar al orașului Pireu, 
primarul acestui oraș, precum și 
alți patru primari din regiune, 
au fost destituiți. Persoanele des
tituite au făcut parte din parti
dele Uniunea de Centru și 
E.D.A. și acesta constituie mo
tivul înlăturării lor.


