
URGENTAREA
GURGHIULUI

A A

UN REPORTAJ

DE PE SOCLUL
NEGLIJENTEI ?

TÏRG PE VALEA

IMPERATIVE IN AGRICULTURĂ

JOI 11 MAI 1967

a biografiei sociale

CINE CAPACITATI
PRODUCȚIEDE

lucrările 
asemenea, 
In noua 

prelucrări 
cu o 8U-

au 
nouă

între altele, în plus, 
peste 14.000 
re noi și piese 
schimb necesare 
dustriei textile.

repe
de 
in

izi vtrtejul dansului (aspect de la serbarea organizată pe Valea 
Gurghiului)

comunicare, 
relații care 
tot de na- 
Prln fap- 
se implică

Poezia — oglindă

La 
in- 

lem- 
Pâmnicu

INSAMINȚARII | DE FLORENȚA ALBU

IN PAGINA

BOLDI
In regiune* Cluj, se

mănatul porumbu
lui e mult întârziat. 

Neîncadrarea în epoca op
timă a semăiXului să fie 
oare cauzată numai de ca
priciile primăx»erii ? Si
tuația întâlnită în unități
le agrioolc cfcu raionul 
Turda, ca de .altfel și în 
alte locuri din »egiune, ne 
dă posibilitatea’ să afir
măm că nu atît ploile au 
contribuit la înregistrarea 
acestor rămîneri in urmă, 
cît mai ales organizarea 
necoreepunrătoare a mun
cii. Nu peste tot consiliile 
de conducere, brigăzile de 
tractoare au luat masuri 
pentru & se lucra imediat 
pe parcelele ce se zvîntau. 
.Unde a existat preocupa
re. unde s-a reușit ca din 
semănatul porumbului la 
timp și la un înalt nivel 
calitativ să se facă o pro
blemă de conștiință a tu
turor cooperatorilor, reali
zările sînt foarte bune. 
Iată oîteva exemple : coo
perativele agricole din 
Frata. Călărași, Boiau, 
Bolduț, Luna, Lunoani. 
Viișoara, Urca, Câmpia 
Turzii.

Insă nu mal depar
te decît în raionul Turda, 
sînt multe cooperative a- 
gricole unde semănatul 
porumbului e abia Ir în
ceput Pe Valea Frății se 
situează maioritatea coo
perativelor agricole care 
au terminat în bune con
diții agrotehnice această 
lucrare. Dar tot acolo, ve
cine, (avînd sol și condi
ții climatice aproape iden-

IOAN RUSU
(Continuare 

în pag. a V-a)

NU COBOARA

RAID PRIN DORMITOARELE CĂMINELOR ȘI APAR
TAMENTELOR ÎN CARE LOCUIESC CONSTRUCTORII 

IEȘENI

TG. MUREȘ. — 
,a întreprinderea 

de utilaj pentru in
dustria ușoară din 
Tg. Mureș se afla 
în curs de construc
ție noi capacități de 
producție, care vor 
dubla actuala ca
pacitate a fabricii. 
Secția de modele 
pentru turnătorie a 
fost dată în folo
sință înainte de 
termen, iar la tur
nătorie 
sînt, de 
în avans, 
hală de 
mecanice, .
prafată de peste 
8 000 mp., a în
ceput montajul uti-
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Poețti adaugă tezaurului nostru liric o contribuție de seamă. 
Ocazională sau nu, poezia inspirată din sensibilitatea epocii 
contemporane, din „întâmplările“ sufletului omului de azi. 
este o poezie socială care se înscrie unei valoroase tradiții 
a creației românești. în ce măsură și cum este poezia socială ? 
In ce măsură poezia se dovedește capabilă să transforme 
conștiința umană, s-o revoluționeze ?

Interlocutorii noștri sînt studenți, dintre cei mai „activi" 
cititori de poezie. Unii dintre ei scriu versuri...

La drept vorbind, Inter
locutorii noștri au dreptate : 
actul poetic este el însuși 
un act social prin răspunde
rile pe care le implică, prin 
conținutul pe care-1 pune în 
circulație. Dacă-1 pune, evi
dent. Apoi, poezia reprezintă 
un act 
stabilește

lajelor, lucrările 
fiind în avans fată 
de grafic. La sfîrși- 
tul celor patru luni 
din acest an au fost 
realizate 37 la sută 
din investițiile pre
văzute pe întregul 
an. Predarea inte
grală a proiectelor, 
asigurarea din timp 
a șantierului cu ma
teriale, mentinerea 
unui ritm susținut 
de muncă sînt fac
torii principali ca
re au contribuit la 
efectuarea înainte 
de termen a lucră
rilor. O dată cu pu
nerea în funcțiune 
a noilor capacitati, 
aici se vor fabrica

PITEȘTI — 
Combinatul de 
dustrializarea 
nului din 
Vilcea unde se ex
tind actualele capa
cități de producție, 
lucrările de cons- 
trucții-montaj 
intrat într-o 
fază de execuție. In 
secția Pal au fost 
turnate fundațiile 
agregatelor și s-a 
început montajul 
utilajelor.

de 
deci 

decît 
socială.

poetul
pe sine în materia poeziei, 
aceasta nu devine deloc mai 
puțin socială. Este adevărat, 
însă, că intre imaginea a 
ceea ce credem câ este poe
zia și ceea ce este ca de 
fapt nu există decît o su
prapunere relativă, fără ca 
să fie, evident, vorba de o 
contradicție. Mai întîi, fi
rește, am încercat să aflăm 
de la cei cu care am vorbit 
imaginea lor despre poezie, 
ca o existență socială cu de
plină îndreptățire printre 
celelalte forme de manifes
tare a spiritului uman în 
epoca noastră.

politice. Faptul că el scriu, e 
un fapt social. Intre poeți deo
sebiți, între Gh. Pituț și Adrian 
Păunescu există această esen
țială asemănare: viatelor, poe
zia lor nu se poate realiza decît 
în acest spațiu geografic și în 
acest timp. Altfel nu mi-i pot 
imagina.

Matei Gavril : Poezia e, îna
inte de toate, trăire. Autoexjpri- 
mare. Un poet trebuie să fie 
deosebit, să aibă o viată a lui, 
originală. Cultura, sau ceea ce 
am auzit foarte des denumin- 
du-se prin intelectualismul 
poetului“ e, pînă la urmă, tot 
biografie. Să trăiești marile eve
nimente, să cunoști planeta a- 
ceasta, așa cum e ea, cu aju
torul propriului tău corp și cap 
și să trăiești cărțile bune care 
s-au scris — cred eu că e o 
biografie autentică.

Nu există poezie asocială. E 
socială prin esența sa. E făcută 
de către și pentru om. Poezia 
e una singură. Poeți, în inten
ție, toți.

Mircea Ichim : Poezia se 
naște dintr-un act de narcisism 
„Sfint trup și hrană sieși“, 
poetul își sublimează biografia 
interioară în licori de cîntec. 
Insă o autentică biografie in
terioară nu e decît un reflex 
al biografiei sociale. Eu na cred 
în „turnul de fildeș“. Poezia e 
un har al omului, e confesie 
prin excelență și, oricum, o 
voce umană, chiar dacă pare 
bănuită la început doar sieși, 
e rostită pentru a fi ascultată 
și trebuie ascultată. Confesiu
nea poetului mi se pare un gest 
social.

Cred că lucrurile grave se 
spun încet. Unii se plîng de 
„inflația“ de poezie. O teamă

Inutilă. La noi s-a scris tot
deauna multă poezie și nu s-a 
plins nimeni de inflație. Are 
grijă timpul să selecteze nu
mai ce e autentică valoare. To
tul e sa concurăm onest și co
legial. Trăim un timp al poe
ziei. Credem că poemul de largă 
respirație, cu proiecții în mit, 
reflex al incandescentei noas
tre vremi, se va naște in curind.

Scrgiu Sălăjan : Despre în
dreptățirea poeziei cu tematică 
socială nu este cazul să vorbim, 
acest fapt fiind unul care se 
impune cu evidenta oricărui 
fapt de viată. Problema mai 
dificilă este însă a încerca să-i 
sesizăm condiția, adică diferen
ța ei . specifică.

Nimic nu-1 poate împiedica 
pe poetul autentic să se auto- 
exprime. 
tematicii 
tematica 
lărgirea 
unul din 
sibilitățli 
creator presupune să-țl faci din 
tematica poeziei pe. care o 
serii atmosfera de. viață, me
diul biologic aș spune, în care să 
trăiești permanent, asupra că 
ruia să gîndești și să simți ne
încetat, șelectînd din mulți
mea realităților esențialul, sau, 
mai bine zis, ceea ce este esen
țialul pentru fiecare creator in 
parte. Trebuie scrisă poezie 
cu tematică socială, cît mal 
adîncă, mal plină de între
bări, de sensuri, de rezol
vări, așa îneît din modul de a 
dezbate această problematică 
să rezulte implicarea întregii 
personalități a creatorului. Așa 

Anchetă realizată de.
LUCIA POSTELNICU ’ 

(Continuare în pag. a IV-a)

exercitîndu-se asupra 
sociale. Teoretic, 

poeziei este infinită, 
sferei poetice fiind 
marile merite ale sen- 

moderne. Procesul

Unul dintre grupurile de șan
tiere ale T.R.C. Iași ne-a reți
nut nu de mult atenția publicînd 
un anunț în care se făcea cu
noscut că are vacante, printre 
altele, posturi pentru 50 de dul
gheri, în brigăzi sau individual, 
20 de faianțari în brigăzi sau in
dividual, 30 de zidari, individual, 
100 de muncitori necalificați în 
brigăzi sau individual etc. însu- 
mînd în total peste 300 de mun
citori constructori.

Lucru explicabil într-un feL 
'Au trecut zilele iernii, babele 
si-au scuturat și ele cojoacele, a 
început să înflorească păpădia și 
T.R.C. Iași, aproape ca întotdea
una, nemaisimțindu-se pus în 
„încurcătura" pe care l-o crea 
desfășurarea muncii pe timp fri
guros, a hotărît să-și organizeze 
pioducția. Foarte bine. Ă om a- 
sista deci la un nou asalt, se va 
desfășura din nou o bătălie ca la... 
Verdun pentru realizarea planu
lui. se va demonstra din nou încă 
o vară ca T.R.C. nu e un pierde 
vară și probabil spre iamă se va 
accepta iarăși înghețul în fata 
„condițiilor obiective" invocate 
atît de des.

Dar, sa nu anticipăm și să spe
răm ca lucrurile vor lua un cu 
totul alt curs. Informații supli
mentare, ne aduce la cunoștință 
anunțul mai sus pomenit, se pot 
obțin'’ la '“rvîciul organizarea 
muncii sau la telefon 5019. Am

preferat de data aceasta să nu 
tulburăm liniștea nici unui servi
ciu sunînd la telefoanele indicate 
și să obținem informările nece
sare, între care și pe cele referi
toare la condițiile de viată și lu
cru oferite celor peste 300 de 
muncitori, care probabil se vor 
angaja, mergînd direct pe teren. 
Iată-ne așadar în vizită la cîteva 
cămine și puncte de lucru ale 
grupului nr. 1 construcții din 
Iași.

Căminul „Decebal" din oartie- 
rul „Dimitrie Cantemîr“ oferă în 
genere condiții bune și un con
fort acceptabil celor 800 de con
structori pe care îi găzduiește, 
îngrijirea spațiului de locuit ne-a 
făcut, de asemenea. în linii mari 
o impresie bună. Și totuși, luat 
în ansamblul său, acest cămin nu 
este ceea ce ar trebui să fie. 
Pătrunzînd sub învelișul unei a- 
parente ordini, dincolo de recla
ma de bună gospodărire pe care 
cîteva aspecte o susțin, am dat, 
deschizînd cîteva uși la întîm- 
plare, și peste aspecte care ne-au 
retezat în mod violent sentimen
tul de admirație și intenția de 
respect. Am întîlnit camere care 
ne-au lăsat o impresie greu de 
redat și mai ales o situație cu 
totul inadmisibilă în dependin-

Cursuri „extrauniversitare" ale 
studenților de la Arhitectură

Produse chimice

românești

solicitate

peste hotare

ION’ CHIRIAC

Ț (Continuare In pag. a V~a)

Produsele chimice românești 
sînt tot mai mult solicitate peste 
hotare. întreprinderea româneas
că de comerț exterior „Chijnim- 
port“ a încheiat recent noi con
tracte care prevăd exportul în 
Tunisia a 1500 tone azotat de 
amoniu.

Cu firme din Grecia, Izrael și 
Siria, au fost încheiate tranzacții 
pentru exportul a 2 000 tone sul
fat de sodiu anhidru. De aseme
nea, pentru chimia organică de 
sinteză din R. P. Bulgaria, ace
eași întreprindere a încheiat un 
contract cu firma „Neftochim" 
din Sofia, care prevede livrarea 
a 200 tone monoetilenglicol,

u (Agerpref)

Locomotivă electrica pe valea Prahovei

Marius Robescu : Am scris 
prea puțin încă pentru a vorbi 
cum se cuvine despre poezie. 
Teoriile trăiesc dacă se susțin 
cu mari exemple. Altfel au va
loare de exercițiu intelectual in
dividual. Cred, simplu, că poe
zia este modul de a fi al unor 
oameni. Adică, sînt pe lume 
persoane care se abandonează 
poeziei, s-au născut cu această 
generozitate. Cred deci că poe
zia e viață, nu viată în general, 
ci viața unică a celui care o 
scrie. Astfel înțeleg și impor
tanța socială a poeziei. Toți 
scriitorii tineri de astăzi tră
iesc, material vorbind, asemă
nător. Au aceleași convingeri

|T reporter M l »? II H h iLhl

REPLICI LA ÎNTÎLNIRIEE
CU „FIARA BLÎNDÂ“

• Pasiune fi iar

pasiune • Boema

Montmarte, fi.

seriozitatea • Ră-

tacit or printre

stele

...Nu cred că un pei
saj, chiar marin, poate fi 
mai frumos decît un om 
admirabil I

Nu există medicinist, 
medic sau cadru sanitar, 
în Timișoara, care să nu 
vorbească cu căldură, en
tuziasm și admirație ple
nară despre profesorul 
doctor Pius Brînzeu, 
torul Institutului de 
dicină...

Reputat practician 
chirurgie cardio-vasculară, 
șeful clinicii universitare 
de chirurgie C.F.R., este 
realmente, un prieten mai 
mare al studenților săi, un

rec- 
me-

de

desăvîrșit pedagog, și un 
om, căruia un farmec per
sonal îi conferă proprieta
tea de a-și apropia, într-o 
clipă, oamenii I

Recent, s-a inaugurat 
un club al mcdiciniștilor. 
Cu prilejul deschiderii, 
rectorul Institutului a 
premiat personal studenții 
fruntași din anul trecut, 
în prezenta cadrelor di
dactice, neomițînd să invi
te pe toți „bobocii" din 
anul I, oferindu-le gustări' 
și numindu-i „colegii mei 
mai tineri" ; după care 
ș-au fotografiat cu toții 1

Renunțînd la formalism 
și convenționalisme. cînd 
maestrul, admirat de 
studenții, se poartă 
chipul acesta firesc și 
ceritor, cu prietenie 
nedisimulată dragoste 
pentru ei, explicația pen
tru popularitatea sa — 
pe lingă 
fesională 
secret al

toți 
în

cu-
șl

autoritatea pro-
— devine un 
lui Polichinelle,.,

*
— Studentul, 

an universitar 
lectorul ara

în primul 
— spune 
nevoie do

înțelegere I E o problemă 
de psihologie aproape ele
mentară... Schimbarea me
diului — de la liceu la 
facultate — libertatea, un 
nou program de învăță- 
mînt, sălile de lectură, 
întregul proces de adapta
re la regimul facultății 
pretinde răbdare și defe
rentă din partea noastră...

Asemenea idei — apli
cate cu consecventă — 
și venite din partea rec
torului, sînt încă o dova
dă a devotamentului pen-£ 
tru profesie, a responsgw

bilității pentru exemplul 
personal.

OLIVIA MOGA 
ȘI BRAZII 
MIORITICI

O mînă de fată, mioa
pă, purtând ochelari, ges
turi calme, de om timid 
și neîntrajutorat.

Un halat de atelier pă
tat, ca o paletă, cu fel

* & 1 
' £ • I. GRINEVICI

(Continuare
tn pag. a ll-a) j
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CRONICĂ IZ televiziunii"!
EMISIUNI
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’un început. Or dacă există o no- 

a televiziunii — in pofida atîtor I 
nâgtrl venite de la San Rem« sau de 1 

ea — ea constă in mijlocirea celui mai 1 
<?ct si extraordinar dialog dintre lume 1 
om. Televizornl e cea mai modernă po- |

STIMULATIVE
slbllitafe ca tn liniștea unei camere, lu
mea — de la cotidian la nemaipomenit, 
de la aproape la departe, de I» cunoscut I 
la necunoscut, lume» pe toate fețele sau 
prinsă pe un singur chip — să ți se des j 
chfdA ca tntr-o minnnr. sft te Invadare , 
cu întrebările ei $1 să-l răspunzi, s-o in- , 
trrbf fl sa (i răspund*. F un ȘfadOf prr- , 
petuu, un dialog «Implu șl complicat, cln- 
rlficlnd șl iulburînd. stimulativ prin cxce- I 
lentă, intr-atît de stimulativ incit la ca
pătul lui lume» ar trchui să ti apară prea 
bnratft pentru a mal fi redusă la imagi
nea telegenică Fără acest dialog, capa- | 
hil să învingă prejudecăți, slmpllsme. j 
clișee șl comodități. Inclusiv ..gîndirca rlc 1 
televizor" — Invenția micului ecran se 
degradează pină la deplorabil. nesigur, 
dacă ne gindim fără perspectivă, amln- 
tlndu-nc doar de umorul emisiunii de 
duminică ..Melodii în premieră" — con
siderațiile de mal sus pol Apare, val. fără 
obiect sau — si mal grav — utopice ; 
cronicarul nn trebuie însă să dispere, glo
durile mari n-au de ce să-l părăsească, 
el e dator *ă caute îndărătnic șl să apere 
cînd le găsește, emisiunile stimulatoare 
ale Imaginației, sensibilității si reflecției. 
Dară emisiuni ca ..Orașele muzicii'' a lui 
Georre Sbircca sau ..De la Giotto la 1 
Brfincuși" a lui Dbd Hăulică nu se bucură |

Radu Cosațu

de atenția cronicarilor — presupunindu-se 
probabil că înalta lor calitate intelectua
lă le scoate din circuitul . obișnuit" și ți
nuta estetică le face ..nepămîntoștl" in 
peisajul cotidian al programului — nu 
înțeleg de ce o emi’ivne mai păm>ntC3s- 
că: „Despre curai' ia rubrica „x. y. r.“ 
(realizator Ștefan lacob), a adunat fie Iro
nia. fir tăcerea. F șdrvlirat că se căuta 
prea Insistent didactic „o definiție a cu
rajului" — dar apăreau dnuh mărturii in 
afara definiției, două documente orale dc 
mare frumusețe, foarte bine filmate, cu 
întregul respect pentru chipul omenesc, 
trecut prin vijelii șl pericole — Interviu
rile cu Inginerul Fritnu. fost campion 
mondial de bob. șl alpinistul Crlstca. a- 
ccst de al doilea merltind să rămînă în- 
tr-o antologie a genului. Oricum, era o 
emisiune care chema, deodată, în plină 
duminică, la o cotă mal înaltă dc reflec
ție.

M-aș opri însă la ..Albatros" — revistă 
lunară pentru școlari, aflată Bîmbătă la 
al patrulea număr, cînd știut este cu cîtă 
zgîrcenie dezbate studioul nostru viafa 
literară, în general. Existența unei pre

ocupări stăruitoare pentru gustul literar 
măcar al copiilor ne alină cît de cit, deși 
n-am uitat vorba Iul Zarifopol : „Dintre 
inscnslhllltilțllf estetice, nici una nu se 
ascunde atf» de bine ri acea literară'. 
Sint citcva reușite certe in această omi
siune : este, în primul rlnd. prezența pre
stigioasă a lui Ștefan Aug. Doinaș, titu
lar nl unei surprinzătoare ..catedre de 
pnezie" pentru cel mal mici poeți. Sîm- 
bătă. apariția lui a fost prea scurtă — 
e tot ce i se poate obiecta nllt de cel 
mici cit șl de cei mari. Prezentatorul emi
siunii. lectorul Octav Păun, e degajat, 
cum rar se intimplă cu alți prezentatori, 
comunicativ, fără dulcegării, serios cum 
se cuvine, fără asperități. Mal e rubrica 
dc cîtcva minute — „Rebus literar". în 
care școlarii trebuie șă ghicească din 
zece dialoguri un personaj : Stela Popescu 
nu a găsit de mult un ton mai just, ca 
aici. în trei, patru minute nepretențioase, 
întreaga emisiune are un ton normal, „de 
lucru", stingăcille nu-s flagrante, doar 
unele formulări leș din atmosferă prin 
convenționalism grăbit și clișeu urîcios. 
Dar e bine — și e foarte important — că 
emisiunea recomandă școlarilor Blaga. 
Poate că-1 vor citi. uitînd cîteva zile 
bune, dacă nu pînă la sfirșitul vieții, de 
Simon Templar.

FAeva Vasile Corneli" 
de la Liceul de muzică 
din Timișoara la ora a- 
ceasta una din marile 
speranțe ale violonisticii 

românești
Foto: 1. PANTE A 

Timișoara

T
î

G pe Valea Gurghiului
Drumurile sînt vii. Le-au 

croit oamenii, după pasul lor, 
după inima lor. Intre vetrele 
satelor, intre un bună ziua și 
alt bună ziua, intre fintâni și 
popasuri Tirgurile au fost so
rocite răspintiilor mari, să se 
bucure drumurile cu oamenii 
învie primăvara și se țin lanț 
— sărbătorile fetelor, florilor 
și culesurilor.

Tirgul de fete din Valea Gur
ghiului, sărbătoarea liliacului 
din Oltenia, simbrele oilor 
din Oaș, Tirgul de fete de pe 
Muntele Găina, Drăgaica... 
Răsună dintr-un colț de țară 
fluierele, din altul buciumele 
și tulnicele, din altul tarafu
rile. Drumurile învie. înflo
resc Răsună de chemări, de 
cintece și se duc, cu tot ome- 
netul lor, pe sub păduri cu 
frunza verde și cuci, peste 
munți și ape : grăbesc, răsună 
de clopoțeii dansatorilor și ai 
cailor, aleargă cu strigăte și 
strigături, să ajungă in toiul 
târgurilor

Tirgurile — cită istorie, in 
aceste vetre străvechi I

— Aci le-am pomenit și-aci 
le-au știut «i părinții și buni
cii noștri

— De ce Tirgul de fete ?
— Așa i-a spus odată...
Dacă s-ar săpa pe vatra târ

gului, poate ar fi găsit urme

le focurilor pe care le-au 
aprins alți oameni, la alte târ
guri, cu veacuri in urmă ; poa
te s-ar găsi încă, unelte de 
fier, aduse pentru schimb, ur
mele călușeilor care-au rotit 
copiii altor generații; și-ar fi 
dezgropat undeva, strămoșul 
lui Hopa-Mitică, jucăria copii
lor de totdeauna ; iar sub dru
murile care vin dinspre Lă- 
pușna. Idicel, Jabenița sau 
Cajva, i-ar găsi alte drumuri, 
adincite-n pămînt, c-un stat 
de om, c-un stat de timp.

In zori, drumurile pornesc 
din tot ținutul Mureșului, spre 
Gurghiu — locul târgului.

Se-aud clopoțeii dansatori
lor din Batoși, se rotesc păunii 
la pălăriile flăcăilor din Ibă- 
nești, sclipesc iile fetelor din 
Idicel și înfloresc mărgelele la 
pălăriile celor din Toaca ; șer- 
parele bărbaților din Cajva se 
fălesc alături de catrințele fe
meilor din Podul Runcului.

Costume ca pe Valea Gur- 
ghiului ' Jocuri ca pe Valea 
Gurghiului I Meșteri ciopli
tori in lemn, de pe Valea Gur
ghiului ! O expoziție de artă 
populară, deschisă la Reghin 
face cunoscut tot acest tezaur 
folcloric, păstrat de pădurenii 
harnici, locuitorii acestui ținut 
pe care natura l-a împodobit 
pe măsura oamenilor.

de Florența Âlbu
Drumurile se laudă. In zori, 

se desfășoară un fel de paradă 
multicoloră, mîndră, cu tot ce 
va fi tirgul peste două ceasuri. 
Dealurile, pădurile, podețele, 
sint un amestec de cămăși 
albe, de traiste, de pene șl 
catrințe. Creanga de brad, flo
rile și frunzele verzi devin un 
cintec ales în țesătură. Vatra 
târgului. La loc de cinste au 
fost rinduite uneltele de mun
că și semințele. Se oficiază un 
ritual solemn, de primăvară, 
nu atât un negoț cit un schimb. 
Iar lauda pe care o aduce fie
care semințelor strinse cu gri
jă in săculețe, răsadurilor, fur
cilor și greblelor — sint o 
laudă muncii, pămîntului pri
măverii.

Meșterii cioplitori în lemn 
au rînduit, alături de unelte, 
fluierele, botele, butoiașele, 
scaunele de-o șchioapă șl că
rucioarele — jucării incrusta
te cu o grijă înduioșătoare 
De parcă meșterii și-au dat 
mai multă osteneală, cînd a 
fost vorba de aceste minuni 
modeste destinate copiilor.

Pop Dumitru și Pralea Emil 
din Hodac, Petra Ion din Ibă- 
nești. Pop Nicolae din Cajva 
sint cioplitori vestiți prin par
tea locului.

Mai departe, începe raiul de 
turtă dulce : florile și inimioa
rele smeurli, cu oglinzi la mij
loc, căluții cu căpestre și șei 
din vopsele și smalțuri dulci.

Spre prinz locul văzut de 
sus, de pe dealuri, pare un 
copac uriaș, înflorit cu oameni. 
E timpul să-nceapă adevărata 
întrecere : patru văi, patru 
ape se-ntrec să-și arate jocul 
și portul. Corul centenar de 
la Solovăstru deschide progra
mul artistic. Ansamblurile de 
dansuri, soliștii și fluierașii 
care s-au prezentat azi, la Re
ghin, pentru faza raională a 
concursurilor artistice de ama
tori, au venit apoi la Tirgul de 
la Gurghiu Intr-un fel, scena 
concursului s-a mutat aici, la 
un alt concurs, sub poală de 
codru verde.

Și din alte vremi învie dan
surile vechi specifice locului : 
„Bota de la Jabenița" — joc 
înrudit cu călușarii, ca și 
acesta cuprinzind un bogat ri
tual de muncă; jocul „De-a 
lungul", Invirtita, alături de 
ceardașuri și dansurile ger
mane. Sint, in raionul Reghin, 
ansambluri de dansuri care 
dezvăluie un folclor bogat, 
plin de inedit, de surprize

pentru cel venit prima dată 
in acest ținut. Ansamblul de 
la Batoși, de la Ibănești, de la 
Monom, Voievodeni, Deleni și 
Idicel-sat și Idicel-Pădure; 
suite de jocuri care în
vie tradițiile ciobănești, pă- 
durene. Țundrele se în
tâlnesc cu ilicele, penele 
de păun, cu cușmele înalte, 
fireturile costumelor maghia
re cu iile — grădini țesute, 
ciucurii și clopoțeii de la pi
ciorul jucătorilor cu bîtele în
cărcate cu panglici și ciopli
turi ornamentale. Ileana Că- 
tană, Rozalia Butiulcă, Rusu 
Ioan și Mariuța Rusu, Kon- 
derth Toma și Foia Dumitru 
— dansatori români, maghiari 
și sași prinși in același, vîrtej, 
la întrecerea din Tirgul Gur
ghiului.

Dar adevărata tradiție a Văii 
Gurghiului o păstrează fluie
rașii. Cei din Cajva, Sinmi- 
haiu șl Toaca. Moș Niculae 
Pop „instructorul fluierășilor" 
din Cajva are 70 de ani. E un 
fluieraș semeț, cu sprincenele 
sălbăticite ca un codru deasu
pra ochilor limpezi de pădu- 
rean. Nu numai că a deprins 
să cinte din fluier de cînd era 
copil, dar tatăl său, Constan
tin Pop, l-a învățat să aleagă 
paltinul, și loza, și prunul din

care trebuie cioplit un fluier 
care să sune frumos (mi-aduc 
aminte de celălalt meșter 
mare al acestor ținuturi, Ro
man Boianciuc, de la Reghin, 
artist al viorilor, violelor, cob
zelor, ghitarelor și mandoline
lor ; meșteri ai arborilor de 
rezonanță și ai instrumentelor 
în stare să cuprindă cîntecele 
inimilor omenești și ale firii 
acestor ținuturi...).

Tirgul de fete din Valea 
Gurghiului. încă un colț de 
țară cu tradiții mai puțin cu
noscute, cu un tezaur folclo
ric de o mare originalitate, 
intră în competiția târgurilor 
și scenelor țării. Drumurile a- 
cestui ținut vă cheamă să le 
cunoașteți frumusețile, pădu
rile, apele, jocurile, cusăturile, 
fetele harnice, bogățiile și 
omenia. Mă-ntorc, de pe aces
te locuri, cu „Antologia de 
poezie populară" a lui Blaga, 
cumpărată din Tirgul Gurghi
ului. Alătur frumuseților locu
rilor și tradițiilor acestui ținut, 
versurile care s-au născut 
poate aici, pe Valea Gurghtu- 
lui, cu fetele, cu pădurea șl 
dragostele : „Foaie verde de 
susai / Pusei șaua pe doi cai, / 
Și plecai / Cu ei la rai. / Nici 
ia rai nu poți să stai / De 
mirosul florilor / Și de dorul 
fetelor".

REPLICI 
LA 

INTILNIRILE 
CU „FIARA

BLINDA“

(Urmare din pag. I) 

de fel de culori ardente, 
papucei de balerină, părul 
aproape decolorat,

Cînd îi surprinzi însă 
prixirile, din spatele len
tilelor, simți acolo două 
lumini viî, mărturisind vi
goare. fapt aproape de 
necrezut la această ființă 
delicată, părelnic, fără 
vitalitate...

Unul din atelierele de 
pictură ale Facultății de 
arte plastice. Miros de u- 
leiuri. Șevaleturi cu lu
crări întoarse cu spatele. 
De afară, zvon de gla
suri tinere. în tăcerea, de 
catedrală, a atelierului pă
răsit, Olivia Moga medi
tează în fața picturii sale, 
care va fi una din lucră
rile ei de diplomă...

...O femeie, cu un gest 
de adincă gingășie, strin
ge la piept un prunc, care 
i se anină de gît. Mama 
are un aer pios, transfi-

gurată de dragoste ; prun
cul, în oarba sa intuiție, 
se lipește, dezarmat, la 

pieptul matern protector.
Pictorița, studentă în ul

timul an, a tresărit la in
trarea mea prea zgomo
toasă, ușor contrariată de 
faptul că a fost tulburată, 
socotindu-mă, ceea ce . și 
eram : un intrus, care a 
greșit ușa.

Olivia Moga s-a în
suflețit, tot pe tăcute, 
și printr-un gest cu 
pensula mi-a arătat o 
altă lucrare a sa, pn 
panou decorativ, stili
zat cu o remarcabilă mă
iestrie : doi brazi enormi, 
străjuind trei grupuri de 
cîte trei ciobani, rezemați 
în bîtele lor, pe un plai, 
verde...

Imagine de basm miori
tic. fără nevoie de lămu
riri, ci numai de acea tă
cere, încărcată de admi
rație, pe care n-o pot e- 
vita.

— Am să pictez, am să 
pictez, am să pictez... și 
o să-i învăț și pe toți ele
vii. mei, copiii, să dese
neze — mărturisește, în- 
tr-un elan emoționant, 
viitoarea profesoară.

BOEMA
ȘI SERIOZITATE

— Și la noi, la Arte 
plastice, „Fiara cea blîn- 
dă“, cum îi ziceți dv., mai 
trece citeodată prin ate
liere și prin cămin — su- 
rîde cu strungăreață, Eva 
Cristea. secretara organi
zației U T.C. a facultății, 
studentă în anul II.

O fată înaltă, cu trup 
de statuie greacă, care a 
fost trei ani învățătoare, 
înainte de a veni aici, să 
învețe desenul și pictura.

— Destui dintre noi, so- 
cotindu-ne „artiști“, „pic
tori“ — „talente" — ne 
luăm lumea în cap. trăind 
un ciudat și dizgrațios

proces de degradare a 
simțului realității '■ extra
vaganța vestimentară, ati
tudini de grandomanie, a- 
bateri de la disciplina 
universitară...

Eva Cristea, locuind la 
cămin, este și membră în 
comitetul de conducere.

— La cămin, unii „ar
tiști", cu veleități de 
boema, pretind dreptul de 
a face excepție de la re
gulament... Vin tîrziu, 
peste ora 23,30, se poartă 
neglijent cu colegii din 
alte facultăți, umblă cu 
naspl pe sus. O „pictori
ță", într-o . seară, a venit 
băută, făcînd scandal ca 
într-un film din Mont- 
martre...

— Majoritatea însă a 
„plasticienilor" noștri sînt 
o lume admirabilă, cei 
mai mulți cu talent, mai 
toți pasionați de arta lor, 
de îndeletnicirea lor vii
toare de profesori...

Asistentul Nichifoț So-

meșan, de la catedra de 
Istoria artelor, vorbește cu 
dragoste și pasiune despre 
cei talentați și serioși, el 
însuși fiind, structural un 
artist.

— Cînd ai de-a face cu 
studenți ca Suciu Gheor- 
ghe sau ca Olivia, pe care 
ați cunoscut-o, aceștia te 
fac să simți că toate efor
turile, zbaterea ta, neca
zurile chiar, nu sînt zadar
nice, ci se răsplătesc prin 
ei...

★
Suciu Gheorghe, student 

anul III, Arte plastice I 
Fiu de ceferist, din co
muna Mocrea, de lingă 
Ineu. Mama, membră ia 
C.A.P.

De mic a urmat Școala 
pedagogică la Arad. Are 
un remarcabil talent la 
desen — și de doi ani 
bursă republicană I

De o rară modestie, 
acest pictor cu ochi visă
tori...

— Și cînd vă gîndiți —
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AGENDĂ

Cureaua
părintească

Mai ieri seară, după ce 
plouase ușor, pe Calea 
Victoriei, vis-à-vis de ma
gazinul „Muzica", adică în 
plină circulație și-n plin 
centrul Bucur eștlului, stă
teau doi inși, bineînțeles un 
băiat și o fată, îmbrățișați 
cum și-n inima pădurii tot 
țl-ar fi silă s-o faci. El, 
bărbatul, își deschisese 
brațele apueînd-o jae după 
fiș-fîș, așa cum ai apuca 
un sac greu, pe care tre
buie să-l transporți, reze- 
mîndu-ți-l de centură și 
stringindu-l bine cu dege
tele miinilor perfect între
pătrunse. Ea, domnișoara, 
îl încercuise pe după ceafă 
cu brațele domniei sale de 
lebădă modernă șl-șl vîrîse 
buzele țuguiate în gura lui 
— gest demn de amenda 
Sanepidului.

Era ora 9 seara, deci 
deloc târziu, ca să existe 
măcar scuza singurătății. 
Era lume, o lume care, vă- 
zîndu-i, se împiedica în 
proprla-i uimire și rămî- 
nea zăpăcită de parcă în 
obrăznicia el indecența ar 
fi împrăștiat pe jos niște 
bolovani greu de trecut. Iar 
ei erau tineri, chiar foarte 
tineri, și bine îmbrăcați, 
ceea ce înseamnă că aveau 
acasă tătici și mămici care 
în cursul săptămînii. mun
ceau ca să-i crească drepți 
și frumoși.

Alții, cîțiva, poate nu 
mai bine educați dar avînd 
măcar simțul umorului, 
le-au aruncat celor doi un 
„zzt !" ca la pisicile adu
nate sub gard. Să fi fost 
miță, ea. măcar ea ! — ar 
fi sărit pirleazul, s-ar fi dus 
și-n pămînt de rușine. Dar 
ea n-avea nici măcar ru
șinea motanilor; drept răs
puns și-a vîrît și mai mult 
buzele în gura lui și și-au 
văzut de treabă.

Voi recunoaște, tn mo
mentul descris mi-au venit 
în cap glnduri negre la 
adresa celor care, Intr-o 
vreme, spuneau că trebuie 
abolită total cureaua din
tre instrumentele de educa
ție : ce lucru mare ar fl 
făcut atunci o curea pă
rintească I rAr fi făcut, 
poate, ce n-au făcut ani de 
sfaturi blînde, de dojeni și 
îndrumări date de mama^ 
miile de exemple educative 
pe care, desigur, le-au pri
mit amîndoi acești tineri 
din cărți, din filme, în 
orele de clasă, dar care au 
rămas pentru ei simple 
vorbe. Fiindcă, se vede, 
simțul rușinii nu se tre
zește la toți la fel, obrazul 
nu se subțiază la toți numai 
cu mîngiieri.

Nu sîntem adepții unei 
educații care să dea vieții 
în serie domnișoare de 
pension, mironosițe care să 
nu ridice privirile din pă
mînt și să stea după per
dele pînă la măritiș, nici 
băieți care să se clatine pe 
picioare de rușine cină văd 
o fată, dar respingem total 
pătrunderea indiferenței 
animalice tn scena sensi
bilă de iubire pentru ci
neva, mal ales atunci cînd 
o faci vizibilă și altora. De 
altfel nici nu credem că 
iubește cu adevărat acela 
care, zicînd că este îndră
gostit, își etalează astfel 
gesturile în plină stradă.

Iubirea presupune, mie-n 
sută, discreție. Restul e 
pervertire a simțurilor, 
exaltare sau, poate, cum 
spuneam, o simplă uitare, 
de către tata, a rolului edu
cativ al curelei...

EUGEN PLORESC0

S-au copt cireșile

zîmbește amuzant — cînd 
eram mic, nu eram în 
stare să zmîngălesc o 
miță...

Am văzut lucrările 
sale de desen și sînt con
vins că, mai devreme sau 
mai tîrziu, veți auzi des
pre pictorul Gheorghe Su
ciu.

ASTRONOMIE
ȘI... GASTRONOMIE

Rectorul universității, 
este distinsul profesor- 
doctor în matematici, Ion 
Curea, o somitate în ma
terie de astronomie și 
seismologie.

întrebat despre rosturi
le, nu ușoare, ale con
ducătorului universitar, 
zîmbește ca un bunic de
zarmat :

Cînd s-a clădit univer
sitatea, m-au chemat, spu- 
nîndu-mi : adică tocmai 
un bănățean să refuze 
conducerea primei uni

versități timișorene ? N-am 
avut putere să refuz 1 Am 
scoborît pe pămînt, dintre 
stelele și pleiadele mele, 
și iată-mă-s de cinci ani, 
aci, printre tineret...

— Dorința cea mai te
restră ?

Un oftat ușor :
— Să ajungem ca toate 

cadrele didactice, fără 
excepție, să se ocupe, pe 
lîngă munca științifică și 
profesională, cu aceeași 
pasiune, și de cea educa
tivă a tineretului nostru...

...L-am văzut la catedră, 
pe stadionul „23 August", 
în bucătăriile modeme ale 
căminului.

Spectacolul unul astro
nom, în mijlocul bucăta
rilor, în colocviu cu bo
netele albe, este, recu
noașteți, inedit I

■ir
...Străbat, înapoindu-mă, 

podul cel vechi, cu cre
neluri de piatră.

Jos, apele par liliachii, 
de culoarea vinului, prin
tre sălciile cuprinse de 
umbrele serii. In spatele 
meu, șirul modemelor clă- 
diri-cămine, și-au aprins 
luminile de aur ; în fața 
mea, cetatea nouă și ve
che a Timișoarei trimite 
pînă aici, în pacea sălcii
lor, ierbii și apei, răsufla
rea sa fierbinte, de oraș 
care se animă din nou, la 
ceasurile serii.

Cele 11 000 de Inimi 
tinere bat, puțin mai do
mol acum, ostenite de o 
zi de muncă, pregătin- 
du -se pentru o nouă, pro
mițătoare zi universitară.

„Fiara cea blîndă" s-a 
tîrit, ușor rănită, către 
cafeul „Alba Iulia", unde 
mai are rosturi de împli
nit. La noapte, e de ser
viciu la barul cu lumini 
colorate și trompete de ar
gint...
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„CUNOAȘTEȚI OAMENII 
DE SEAMĂ AI TĂRII?“ 

PRIMELE RĂSPUNSURI
Tn nr. 9 al suplimentului nostru 

„Preludiu” adresat elevilor a fost inițiat 
concursul „Cunoașteți oamenii dc 
scamă ai țării a cărui primă etapă 
cerea recunoașterea oamenilor de seamă 
moldoveni. întrebarea n-a rămas fără 
ecou, și la redacție am primit nu
meroase răspunsuri. Nc-au scris elevi 
din Suceava, Iași, Bacău cu mîndria 
de a ne furniza cil mai multe amănunte 
despre viat« ?> opera cărturarilor care 
au creat faima meleagurilor moldovene. 
Ne-au scris și elevi din Cluj, din 
Dobrogca, din Brașov, «lin Crafovn, pe 
cile 10—15 pagini dovedind că în 
afara cunoștințelor căpătate in școală, 
au o lectură bogată, folosesc variate

surse de informații. (Eleva G. A. de la 
Liceul pedagogic din Bîrlad a încercat 
să folosească ca izvor de informații 
chiar și cunoștințele... tovarășei profe
soare do română). Elevii Marcel I’opa 
din Panciu, Mircea Brăduțu Rostaș dc 
la .Școala de coregrafie din Cluj și alții 
nc-au trimis, pe lîngâ răspunsul 
propriu-zis ample scrisori în care ne 
mărturiseau că recunoscînd fiecare chip 
reprodus pe harta Moldovei s-au simțit 
îndemnați să recitească o carte, să 
consulte un studiu, să revadă reprodu
ceri, coca ce a fost un cîștig îndemnat 
pentru propria lor pregătire. Iar Marin 
Elena Ganga«, elevă în clasa a IX-a a

liceului din Bal«, „descoperindu-l" cu 
acest prilej pe Ciprian Porumbescu a 
fost atît de emoționată încit i-a închi
nat un poem, pe care, bineînțeles, îl 
anexează răspunsului trimis.

Toți cei < are nc-au scris pînă în 
prezent ne încredințează că vor urmări 
cu același interes și etapele următoare 
ale concursului. Ii anunțăm ca în nr. 10 
al „Preludiului" vom publica fotogra
fiile oamenilor dc seamă din Dobrogea 
și orașul București. Cele mai bune 
răspunsuri, cele mai exacte și mai 
cuprinzătoare vor fi prezentate în pagi
nile ziarului. împreună cu amănunte 
despre școala, clasa elevilor care ne 
răspund.

• MASĂ ROTUNDĂ A ZIARULUI NOSTRU ORGANIZATA LA CLUJ

Nc-am așezat în jurul „mesei rotunde" 
a Liceului nr. 12 din Cluj la o discu
ție „intre noi, părinții“, despre „me

seria de părinte“. Erau vreo optspre
zece la număr — și aveau între unu și patru 
copii. Cu excepția a doi părinți, toți lucrează 
in producție și veneau la „extemporalul“ 
oral „din schimb“.

Recapitulăm, urmărind firul întrebărilor 
așa cum au fost ele formulate acolo.

DACĂ AR EXISTA 
UN CATALOG 

AL PĂRINȚILOR

Evident, nu e chiar a- 
tît de ușor să alcătuiești 
un catalog al părinților, să 
le dai note la oricare din 
disciplinele pe care le cu
prinde orarul „meseriei 
de părinte". Pentru că nu 
se poate măsura foarte e- 
xact, așa cum masori can
titatea $i calitatea cunoș
tințelor, calitatea și inten
sitatea vieții de părinte. 
Totuși, există un catalog, 
există un carnet de note 
al părinților, în care se 
află înscrise rezultatele 
stăruințelor lor de a trăi 
alături de copii viața de 
școală. Am spune că, în 
fapt ele sînt o anexă a 
catalogului clasei din ca
re face parte copilul.

Găsim consemnată în 
stenogramă următoarea re
flecție a tovarășului Vlas 
Constantin, laborant: „E 
foarte greu să fii părinte. 
Devii și tu elev, cu orar, 
cu obligații disciplinare".

Deși dintre părinții a- 
flați în jurul „mesei ro
tunde" nici unul nu era 
„în afara" problemelor 
școlare ale propriilor lor 
fii, nici unul nu ne-a răs
puns exact care sînt disci
plinele de studiu pe care 
le parcurg copiii lor. E 
adevărat că nici unul n-a 
greșit adăugind în plus 
alte discipline și că toți 
cunoșteau materiile de 
bază. Dar atit Am pri
mit și trei răspunsuri care 
sunau așa : „fiul meu face 
toate materiile din clasa a 
IX...’. Firește, dar noi am 
precizat: „Să fie numite 
toate în rubricile care fi
gurează în carnetul de 
note al fiului sau al fii
cei". Iar întrebarea n-a 
fost o glumă. Discutînd a- 
poi mai mult în jurul ei. 
ne-am edificat cu toții că 
elevul cel mai bun, ele
vul bun este, aproape fără 
excepție, acela care are 
in...

PĂRINȚI-COLEGI 
DE ȘCOALĂ

Ne-am oprit asupra a- 
cestei „colegialități părin
tești“ întrucît discutînd 
despre „meseria de părin
te" am asociat tot timpul 
familia școlii. Copilul, în j 
școală, trăiește o viață or
donată, încadrată în nor
me foarte exacte — parte 
înscrise într-un regula
ment, parte nescrise, dar 
știute și respectate de 
cînd există noțiunea de 
școală și noțiunea de elev. 
O etapă de viață, care se 
întinde pe o distanță de 
opt pînă la doisprezece 
ani, acest copil-elev își 
trăiește jumătate din timp 
avînd drept ghid normele 
școlare, cu obligații și 
răspunderi. A-l elibera o ( 
dată cu sunetul clopoțelu
lui care anunță sfârșitul o- 
relor de clasă de obligația 
unei vieți trăită după cri- . 
terii de ordine — in pre
lungirea normelor școlare 
— înseamnă, în fapt, a în
lesni producerea unui de
zechilibru disciplinar, a-l 
încuraja într-un crez, exis
tent în germene în min

tea fiecărui copil, că e 
mai ușor să fii fiul sau fi
ica părinților decît elevul 
școlii, acasă cerindu-i-sc 
infinit mai puțin.

Cuvîntul părinților și 
faptele relatate pentru e- 
xemplificare ne îndreptă
țesc să spunem că familii
le cer copiilor lor foarte 
mult, iar normele de aca
să nu sînt cu nimic mai 
puțin exigente ca cele de 
la școală. Atît doar că ele 
se nasc sau dispar lăsînd 
locul altora, după cum o 
situație de moment le 
impune. De aceea, cole
gialitatea de acasă, îmbra
că uneori haina de bunic 
oscilînd între cicăleală și 
sîcîială și blindețea exce
sivă egală, în fapt, cu lip
sa exigenței. Noi cu pă
rinții am discutat despre 
colegialitatea de acasă, în- 
tr-o altă viziune, defi
nind-o ca o colaborare în
tre părinți și copii, în care 
elementul predominant 
este sfatul venit la timp 
din partea celui mai vîrst- 
nic, impunerea cu autori
tate a unor obligații care 
întregesc obligațiile venite 
din partea școlii. Dar cum 
la școală elevul respectă, 
fără să discute, cerințele 
impuse, primește, fără să 
discute, sfaturile profeso
rilor știind că ele vin de 
la un for pe care, la vîrsta 
aceasta, el îl socotește ccl 
mai competent, simte ne
voia ca și acasă să desoo- 
pere în sfaturile și cerin
țele părinților autoritatea 
competenței întemeiată pe 
cunoașterea exactă a vie
ții lui de elev. Așa că, nu 
întîmplător s-a formulat ca 
o condiție sine qua non a 
„colegialității părintești" 
— obligația ca familia să-și 
înceapă „activitatea șco
lară" la 15 septembrie, 
cercetînd orarul și manua
lele, cu același interes cu 
care le cercetează, sau ar 
trebui să le cerceteze, ele
vul.

Ce facem — ne-au in
terpelat cîțiva părinți — 
dacă uneori proprii noștri 
copii ne depășesc în cu
noștințe ; noi poate am fă
cut mai puțină școală de
cît ei ? Folosește la ceva 
să-i întrebăm ce învață ? 
Părinții înșiși ne-au de
monstrat că valoarea a- 
cestei întrebări este foarte 
mare, „chiar dacă nu-1 poți 
aiuta la o problemă de fi
zică, la traducerea unei 
lecturi dintr-o limbă străi
nă’. Interesul susținut 
pentru problemele școlare 
ale copilului reprezintă nu 
rezolvarea problemelor de 
matematică ori a compo
ziției de Ia limba română 
ci manifestarea atitudinii 
familiei, a părinților, facto
rul stimulativ care mode
lează cu discemămînt res
ponsabilitatea copilului, 
dindu-i acestuia senti
mentul utilității hotărîtoa- 
re a muncii lui de acum, 
ferindu-1 de credința falsă, 
periculoasă, că sarcinile pe 
care le are sînt minore în 
raport cu ceea ce vede că . 
se petrece în jurul său.

„OPINIA 
PĂRINȚILOR"

Mai direct numit, aceas
ta este controlul indispen
sabil al familiei, care capă
tă o valoare de normă,

creînd în viața de acasă a 
| elevului, climatul de ordi- 
I ne, disciplină și, mai cu 
| seamă, de răspundere. For- 

mulînd întrebările : „Care 
este ultima notă a fiului 
sau fiicei dv. ? Ce medii a 

| obținut în trimestrele an
terioare ? Cind ați fost ul
tima oară la școală ? și 

I primind răspunsul, am con
statat că în familie se exer
cită constant controlul a- 
supra activității școlare. 
Părinții și-au impus o dis
ciplină do părînte-elev în 
care au înscris, ca primă o- 
bligație, alături de „bună- 
ziua", întrebarea ,,ce notă 
ai luat Sigur, la rubrica 
„disciplina părinților" se 
înscrie nu numai întreba
rea „ce notă ai luat ?" ci și 
cercetarea carnetelor de 
note, verificarea cu o anu
mită constanță a ritmicită
ții pregătirii lecțiilor, cer
cetarea programului zilnic 
de lucru al copilului acasă.

Oprindu-ne însă în de
cursul „controlului" la sta
diul constatărilor, am face 

— spuneau părinții — o 
treabă pe jumătate. Intr-a
devăr, la ce ar folosi înma- 
gazinarea unor constatări 
pozitive sau negative ? 
Constatările trebuie neapă
rat să declanșeze reacții — 
sau, mai exact spus — o 
opinie a părinților, o opi
nie stimulatoare, iar une
ori radical tămăduitoare la 
fiecare pas al elevului. In 
această opinie părinții au 
situat

...semnătura din car
netul de note, acea cores
pondență laconică cu pro
fesorii, care comunică — 
sau ar trebui să comunice 
(pentru că uneori mai uită 
să facă acest lucru) — e- 
voluția aproape zilnică la 
învățătură a elevului, con
statată de școală, solicitîn- 
du-1 pe părinte s-o înregis
treze, să reacționeze, să-i 
devină aliat acasă, acolo 
unde elevul desăvârșește 
munca din clasă.

...drumul părintelui Ia 
școală, la ședință, dar mai 
ales în afara ședințelor, 
pentru a reconstitui, regu
lat, atent, cu tact, drumul 
copilului și a-i da totodată 
acestuia sentimentul că 
școala e văzută de părinte
le său la loc de cinste ; că 
ceea ce face el aici, la 
școală, e o treabă serioasă, 
că școala se integrează în 
proiectele prezente și vii
toare ale familiei.

...știința de a aprecia lu
cid știrile care-i parvin 
despre învățătură și purta
rea fiului.

întrebarea noastră privi
toare la reacția părintelui 
în fața unei note bune sau 
slabe își propunea să-i de
termine pe părinți să se 
autoverifice asupra opinii
lor pe care le au cînd e 
vorba de aprecierea rezul
tatelor și comportării co
piilor. Relatările părinților 
ne permit să apreciem că 
ori ce constatare e urmată 
de o reacție. Importantă ni 
se pare însă nu reacția de 
moment, ci atitudinea ge
nerală a familiei, care nu 
împarte cuvinte de ocară și 
cuvinte de laudă, ci cultivă 
în rîndul copiilor seriozita
tea în muncă, le stimulea
ză calitățile făcîndu-i să 
înțeleagă că învață pentru 
ei. pentru mulțumirea fa
miliei, dar, mai cu seamă, 
învață să devină oameni 
utili — în sensul cel mai 
înalt al cuvântului — socie
tății.

Indiferența, neglijarea 
preocupărilor școlare ale 
copiilor (chiar dacă ai ar
gumentul suprem : ocupa
ția din producție) — sînt 
cei mai mari dușmani ai 
copiilor și, implicit, ai pă
rinților. Ele devin factori 
„stimulatori“ aducînd indi
ferențe și neglijențe în 
viața elevului, greu repara- 
bile, pentru că copilul, 
sensibil, copiază indiferen
tele părintelui. Există o

psihologie a copilului care 
ne spune că ceea ce face 
cl trebuie să fie apreciat, 
luat în seamă, că el, de o- 
bicei, acționează o parte a 
vieții ca un actor, „se pro
duce" — în cazul nostru, 
învață — pentru „a fi vă
zul". Familia e cel dinții 
factor social îndreptățit și 
dator „să vadă", să apre
cieze, să-i dovedească co
pilului că tot ceea ce cl 
..produce“ ca școlar e luat 
în seamă cu seriozitate...

„CEI 7 ANI 
DE-ACASĂ PLUS 

TOȚI CEILALȚI...

Familia, această celulă 
vie a societății, este în mod 
curent asemuită cu o școa
lă ; alăturarea nu reprezin
tă un simplu blazon, ci ex
primă succint funcția Și in
fluența educativă a fami
liei asupra tuturor mem
brilor ei.

„Se spune că omul în
vață acasă, în familie 7 ani, 
tot ce are nevoie pentru 
restul vieții” — încerca 
tovarășul Alexandru Baston 
să explice mai pe îndelete 
expresia „cei șapte ani 
de-acasă".

Poate că pe vremuri așa 
era. Cei șapte ani de-acasă 
reprezentau un fel de cod 
moral, înmănunchind o sea
mă de învățături fără de 
care copilul nu putea intra 
în lume. Pentru că față de 
cei mai mulți era o lume 
ostilă, omul trebuia înar
mat din anii primei copilă
rii în așa fel îneît să păs
treze nealterate calități de 
preț precum cistea, curajul, 
dragostea de aproape. Așa 
privind lucrurile, noțiunea 
nu mai poate fi absolutiza
tă ; sensul ei se modifică 
în funcție de evoluția so
cială. Astăzi familia nu-și 
mai pregătește copiii pen
tru lupta pe care o vor 
avea de dat după .,cei șap
te ani de-acasă" cu socie
tatea ; societatea i-a deve
nit un aliat în pregătirea 
copilului pentru viață. De 
aceea, puterea educativă a 
familiei nu se poate limita 
doar la primii ani ai copi
lului, ci trebuie exercitată 
pe tot parcursul vieții. Și 
ceea ce are de făcut după 
anii primei copilării este 
mai complex, uneori mai 
greu, reclamă mai mult 
tact, multă știință și răs
pundere. Tocmai de aceea 
ceea ce se înțelege în mod 
curent prin „cei șapte ani 
de-acasă privește punerea 
bazelor unei colaborări de 
o viață în care familia tre
buie să-și întărească per
manent autoritatea de a 
decide și răspunde, în nu
mele societății, de oamenii 
pe care îi formează.

Părinții cu care am stat 
de vorbă ne-au declarat 
că știu totul despre copiii 
lor, ceea ce ni s-a părut 
foarte firesc dar și foarte 
greu de demonstrat. Ce 
știu copiii despre părinți, 
despre tinerețea lor, despre 
munca lor actuală, ce le-au 
încredințat aceștia din tre
cutul lor și ce au aflat co
piii înșiși ?

Interlocutorii noștri 
ne-au încredințat că viața 
și activitatea lor nu sînt 
niște „pete albe" în viața 
de familie; mai devreme 
ori mai tîrziu, ele devin 
cunoscute copiilor. Și tot 
acest tezaur de amintiri 
este predat nu ca o ștafetă 
care trebuie repetată întoc
mai, ci ca o experiență 
care poate și trebuie îmbo
gățita, ca un complex de 
principii călăuzitoare in 
viață. Părinții au simțit ne
voia să se dcstăinuiască co
piilor, să Ie facă cunoscute 
greutățile lor și clin dorința 
de a-i face să înțeleagă ce 
mare este distanța dintre

cadrul social și moral apă- i 
sător în care și-au trăit oi
tinerețea, și climatul de 1
optimism al vieții lor de 1
azi. Dar mai cu seamă
pentru a le încredința niște 
fapte trăite de ei, convin
gătoare prin forța autenti
cității. care explică existen
ța unor atribute umane pe 
care le doresc prezente în 
viața propriilor copii. Pen
tru același motiv ei se simt 
îndemnați să-și inițieze co
piii în treburile lor pre
zente, îi duc în vizită la 
locul de muncă, Ie poves
tesc, acasă, despre succese
le pe care le obțin, despre 
greutăți ; invită acasă to
varăși de muncă în prezen
ța copiilor ; își împart cu 
copiii și bucuriile și neca- 
zurilo cotidiene. Astfel, în 
familie se creează acel cli
mat de încredere recipro
că, de sinceritate, intervine 
obligativitatea față de co
pil de a fi, pe plan școlar, 
“galul părintelui în serio- 
ritatea cu care își respectă 
'ndatoririle.

Cineva spunea în de
cursul discuției „cum e pă
rintele. așa e și copilul I". 
Nu e întru totul exact. Fa
milia este într-adevăr auto
rul moral al personalității 
elevului, caracterul aces
tuia este opera părinților 
ajutați substanțial de școa
lă. Copilul își găsește în
tr-adevăr în viața proprii
lor părinți modele de ur
mat. Dar aceasta nu în
seamnă că fiul sau fiica 
este copia fidelă a părin
telui.

Nu sînt de acceptat pă
rerile potrivit cărora copi
lul trebuie să devină ceea 
ce au fost ori sînt părinții 
și cu atit mai puțin acea 
prejudecată conform căreia 
copiii realizează perfor
manțele nerealizate de pă
rinți. In aceste cazuri este 
vorba de un nefast trans
fer de ambiție care poate 
anula personalitatea auten
tică — incipientă — a co
pilului. în viața și activi
tatea părinților copilul gă
sește un model de existen
ță umană, un model do 
comportare, o sursă de în
vățăminte care-i vor li de 
folos în propria sa realiza
re, dar o realizare confor
mă capacităților și pasiu
nilor lui — dirijate cu în
țelegere și discemămînt 
ferm. Mimetismul este o 
soluție Ia fel de nocivă în 
familie ca și în oricare for
mă de existență socială. 
Nevoia de ideal, de model, 
a copilului nu trebuie con
fundată cu deviza mecani
că : „fă cum am făcut și eu 
și totul va fi bine!“. Sub 
influența binefăcătoare n 
modelului, copilul își des
coperă propria personalita
te, și-o afirmă, la un mo
ment dat, conștient de ea. 
Este la un pas — și în a- 
cest sens trebuie ajutat pe 
toate căile — de a-și des
coperi vocația. Vocația lui, 
pe care familia, urmată și 
ajutată îndeaproape de 
școală o consolidează, pu- 
nîndu-i la îndemîna mij
loacele de realizare.

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU Liniște ! Aici se studiază

Cititorul acestor rînduri este invitat să încerce 
mai întîi a răspunde la o întrebate : poate căpăta 
un tînăr, venit numai de patru luni să învețe me
serie în uzină, deprinderi practice mai temeinice 
decît un altul care are deja un stagiu de paispre
zece luni de școală profesională ?

Anticipînd, presupunem că veți afirma că, in
tr-o competiție normală, pornind de la capacități 
asemănătoare, ultimul va fi, incontestabil, mai 
bine pregătit. Iată însă că lucrurile nu stau peste 
tot și întotdeauna astfel.

...Atelierul mecanică al uzinelor brăilene „Pro
gresul“. Primul dintre tineri se numește Ion Neac- 
șu. Elev, în prezent, la un curs de calificare de 
scurtă durată, el va primi peste șase luni diploma 
de strungar. Acum îl observăm la locul său de 
muncă executînd o operație destul de pretențioa
să : filetarea trapezoidală interioară a unei bucșe. 
Tot aici însă întîlnirn și pe Constantin Ghelase. 
Deși are aproape doi ani de școală profesională, 
Ghelase se mulțumește a privi la colegul său în
tru meserie. Ar putea să lucreze, să pună și el 
mina pe strung ? „Nu, ne răspunde Ion Neacșu. 
El nu știe să lucreze ceea ce execut eu. E de-abia 
in anul II la profesională. Mai are timp să învețe“.

Chiar dacă lucrurile nu ne-au fost repetate 
textual peste tot, ideea că elevul de școală pro
fesională „mai are timp“ suficient să învețe (se 
face aluzie, probabil, la faptul că școlarizarea lui 
este întinsă de-a lungul a trei ani) am intîlnit-o 
adesea în uzină.

Cum se ajunge, de fapt, ca unul din viitorii 
meseriași ai uzinei, fiind spre sfîrșitul anului 11 
al școlii profesionale, să nu poată executa o ope
rație pe care un altul o face la un destul de scurt 
interval, de la data intrării într-un curs de califi
care de scurtă durată ? Ca să spunem de la bun 
început lucrurilor pe nume — aceasta se intim- 
plă pentru că elevilor școlii profesionale, patrona
tă de uzină, viitorilor muncitori pentru care sta
tul investește bani, timp de trei ani spre a învăța 
meserie, le vine rîndul să lucreze independent pe 
mașini numai în ultimele trei luni din totalul de 
trei ani. în rest, există o mare pierdere de timp 
cu... privitul. Iată ce aflăm, de pildă, de la un 
veteran strungar și maistru în secția mecanică, to
varășul Gh. Bratosin :

— Planul de școlarizare este, ce-i drept, întins 
pe o durată de 3 ani. Dar, adunat zi cu zi, timpul 
cit stă în uzină (notați: stă, nu lucrează concret) 
un strungar calificat prin școala profesională nu 
este mai mare de opt luni. Nu mai adaug că 
mulți lipsesc nemotivat de la practică. Se merge 
pe ideea că nu-i un lucru grav dacă un ucenic 
lipsește. Anii trec, timp este. Tocmai de aceea în 
fiecare an, la fiecare promoție, pe lingă băieți 
huni, avem destui care nu-și îndeplinesc normele 
de producție timp îndelungat după absolvire. 
Exemplul nu este departe: promoția lui '66.

Ne e dificil să găsim o apreciere mai potrivită 
pentru modalitatea și „eficiența“ pe care o are, 
după cum se vede, instruirea practică a elevului 
de școală profesională. La afirmațiile tovarășului

Bratosin ar putea fi însă adusă o precizare. Ab
solvenții în cauză, acum muncitori calificați, au 
făcut practică, pe timpul cît erau elevi ai școlii 
profesionale, în acest atelier și în orice caz în 
uzina unde lucrează astăzi.

Spune „nivelul“ lor de calificare actual ceva 
în legătură cu felul în care uzina, școala, s-au 
„îngrijit“ la timpul potrivit de instruirea lor prac
tică ?

Să ne întorceai pentru aceasta în secția meca
nică printre elevii care fac acum practică. Se in- 
tîlnesc aici situații cu adevărat curioase. Am vă
zut, de pildă, în jurul unui singur strung, un elev 
de anul II, unul de anul I, iar un al treilea de la 
cursul de scurtă durată. Muncitorul calificat, de 
fapt titularul locului de muncă respectiv, era al 
patrulea în jurul aceleeași mașini. Repartizați sau 
nerepartizați oficial la un asemenea loc de muncă 
cei patru oameni nu puteau decît să se încurce 
unul pe altul. Arareori ar putea fi lăsați (și nici 
n-ar fi posibil) să lucreze direct și independent la 
mașină, pentru a căpăta deprinderi, pentru a 
învăța, cu alte cuvinte, meseria.

Aceasta într-o zi. Unul din cei mai buni strun
gari ai secției, Alexandru Boală, ne-a oferit însă 
o imagine dintr-o altă zi, imagine, credem edifi
catoare.

— Nu există — spunea dinsul — o perfectă 
organizare a practicii elevilor care ne vin de la 
școala profesională. Azi, de exemplu, am în atelier 
un singur elev de anul II. Miine însă, la același 
număr de mașini, voi avea 4 elevi, plus 2 care 
învață meseria la cțirsul de scurtă durată.

Dar dacă la numai un astfel de aspect s-ar li
mita „practica“ elevilor de anul II lucrurile n-ar 
atinge încă punctul lor maxim de giavitate.

Intr-o altă zi, la orele 13,00. Elevii anului II au 
terminat programul și îl așteptau pe maistrul in
structor, pe tovarășul Sandu Mogoș. Observăm că 
multora dintre ei le lipsesc caietele de practică. 
Sesizează și maistrul acest lucru și-i notează pe 
fiecare cu... o absență. „Să vă învățați minte 
altă dată și să venți cu caietele la voi. V-am spus 
de atîtea ori“. Intr-adevăr, maistrul le spusese, dar 
de controlat nu mai avusese timp. „Elevi sini 
mulți, iar maiștri instructori puțini". Acest argu
ment ne este adus drept justificare și, după pă
rerea conducerii școlii, lucrurile nu pot fi îndrep
tate pînă ce uzina nu va numi mai mulți maiștri 
instructori. In parte ești dispus să crezi că este o 
părere justificată. Ce să facă tiei maiștri instruc
tori la 500 de elevi din anii 11 și III ? De fapt însă 
nu numai acești maiștri sînt chemați să răspundă 
de buna folosire a timpului de practică a elevilor 
în uzină. Aici există, de asemenea, și alți maiștri, 
sînt ingineri, reglori. In sectoarele lor au fost re
partizați elevi pentru practică. Sînt, apoi, la școa
lă mai mulți profesori de tehnologia meseriei, de 
desen, profesori-diriginți. Dar nu este creut acel 
interes și sentiment de răspundere permanentă din 
partea fiecăruia dintre aceștia de a urmări cum 
se califică lucrătorul pe care miine îl va avea în 
subordine. Totul este lăsat — și responsabilitatea

socială apasă greu pe umerii lor — pe seama ce
lor trei maiștri instructori. Nu este încă stabilită 
o legătură și o colaborare strînsă între școală și 
uzină — nu numai la nivelul celor două condu
ceri — pentru ca răspunderea pentru practica e- 
levilor să nu cadă cînd în sarcina școlii, cînd în 
a uzinei. Firește, ea trebuie să fie a amîndorura 
deopotrivă. Teoretic, lucrul se știe foarte bine. 
Practic însă, răspunderea este mutată de la Ana 
la Caiafa...

Rezultă de aici profunde deosebiri între ceea ce 
face elevul în timpul instruirii practice și ceea ce 
ar trebui să facă conform programei metodice 
existente în acest sens. In unele locuri elevul de 
anul II este, intr-adevăr, pus să lucreze (face o 
gaură cu un burghiu, ia o față dreaptă la o pie
să, ia un șpan de degroșare și cam atît) Nu exis
tă în practică o rotație a elevilor de la o mașină 
la alta după un plan judicios organizat și nici 
vorbă de trecerea lor succesivă dc la o operație 
mai simplă la una mai complicată. Și iată aici 
explicația celor relatate la începutul articolului 
nostru. Tineri, absolvenți a 8 clase, cin in uzină, 
fac un curs de scurtă durată și după 10 luni uzina 
le poate acorda încrederea realizării unor sarcini 
de plan. De ce ? Pentru că în timpul școlarizării 
interesul ei, al inginerului, al maistrului este con
centrat zi de zi asupra felului în care deprind acești 
tineri tainele meseriei. Ii presează timpul și gă
sesc posibilități. Pe cînd, la elevii școlilor profe
sionale situația este alta. Ei au timp destul să 
învețe meseria, pentru ei întotdeauna se va găsi 
cineva care să-ți explice lipsa de posibilități. (E 
drept, elevii școlilor profesionale sînt mai mulți 
ca număr și în consecință prezintă mai multă bă
taie de cap).

Nu mai este, credem, nevoie sa spunem că acest 
mod de a privi lucrurile se întoarce în fond îm
potriva uzinei. Faptele constituie ele insele argu
mentele care vor îndemna, sperăm, în cele din 
urmă, conducerea uzinei și a școlii profesionale să 
găsească un limbaj ele colaborare potrivit nu nu
mai în liniile sale directoare și să ia măsuri lio- 
tărîte pentru ca orele petrecute de elevi în uzină 
să aibă rezultatele care să mulțumească uzina.

I. BODEA

P. S. — In articolul de față ne-am referit 
la situația elevilor din anul II, în special la 
cei ale căror meserii cer căpătarea deprinde
rii de a lucra la diferite utilaje. Nu trecem, 
firește, cu vederea prin aceasta că, pentru 
elevii care au îmbrățișat meseriile de lăcă
tuși, montori etc., uzina a asigurat locuri 
de muncă. (Este in fond mai ușor de orga
nizat practica aici. Dar aceasta nu scuză 
cu nimic deficiențele existente, faptul că o 
mare parte din viitorii strugari, frezori, ra- 
botori, rectificatori, ies din școala profesio
nală cu o slabă calificare.

I. B.
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PREMIILE
Cu e satisfacție 

deosebită am pnmit 
vestea instituirii Pre
miilor U T C. pentru 
literatură. Intr-adevăr, 
'iața culturală sănă
toasă și dinamică nu 
se poate lipsi de anu
mite elemente sti
mulative. competitive, 
care, măcar din cînd 
în cînd. să pretindă 
confruntarea operelor 
și autorilor între elr și 
cu publicul. Firește 
aprecierea literara este 
un proces extrem de 
complex și subtil.

Dar tocmai de a* 
ceea este și necesar : 
ne permite și ne obli
că să ne exprimăm 
concis și răspicat pă
rerea în legătură cu 
un produs literar sau 
altul. Pentru mine în
sumi este un prilej 
cum nu se poate mai 
binevenit de a-mi ex
prima stima și admi
rația pentru doi poeți 
incluși pe drept cu-

nimic), ura împo
triva războiului (Lu- 

I cullus pe ruinele ce
tății Amisux), imbol- 
bul cunoașterii (Vița 
dr vie la paralela 
80*).

Cel mai de sea
mă merit al poeziei 
lui Doinaș, căci în
treaga sa poezie, fie 
că e pe temă pntrio- 
tioă sau de iubire, fie 
că e baladescă se or
ganizează în junii u- 
nui ideal uman și va
labil pentru cititorul 
de azi ca și cred, 
pentru cel de mîine.

Dar dintre poeții 
propuși discuției (ca
re toți au merite in
contestabile) aș vrea 
să mă mai opresc și 
asupra numelui lui I 
Osker Pastior a cărui 
poezie o cunosc și o 
apreciez de mulți ani 
de zile, din vremea 
cînd eram amîndoi pe I 
băncile facultății și | 
cînd mi-am și încercat I

Responsabilitate
vtnt în lista propusă 
discuției publice.

Cel dintâi dintre a- 
ceștia este Ștefan Au- 
gustin Doinași. Sfer
tul de veac și mai 
bine pe care se întin
de activitatea sa poe
tică și publicistică) 
își găsește în volumul 
Omul cu compasul o 
oglindă destul de fi
delă. Ea ne restituie 
întâi de toate imagi
nea unui poet com
plet matur, stapîn 
p° meșteșugul său, ca
pabil să construiască 
imagini coerente, să 
manevreze după voie 
diversele forme fixe, 
să-si canalizeze fondul 
df idei și sentimente 
în forme solide.

Cel care se apleacă 
mai atent asupra ver
surilor lui Doinaș va 
descoperi apoi m rân
durile sale bogăția 
valorilor umane și cul
turale. Intr-adevăr, 
numeroase dintre poe
zii sînt dedicate toc
mai acestei proclamări 
și protejări a valorilor 
durabile ale culturii 
umane. Chiar atunci 
cînd sînt dominate de 
simțul tragicului, 
chiar atunci cînd nu 
se par orientate exclu
și' spre urzirea fru
mosului vom desco
peri o mare, nestrămu
tată încredere în pu
tința omului de a tra
duce în ființa și fapta 
sa năzuințele eterne : 
puterea iubirii (Sf. 
Gheorghe cel Fals), 
solidaritatea umană 
(Alexandru refuiînd 
apa'. căutarea idealu
lui Mirirefu/ cu colți 
de argint), lupta cu 
necunoscutul (Acela 
— care — nu se teme

puterile de traducător 
pe textele sale. Pas- 
tior este un poet esen
țial : și, ca și Doinaș, 
punctul său de porni
re este cultura, este 
tradiția poetică a lu
mii. Și el pare con
vins că exclamația di
rectă nu este și nu 
poate fi poezie. Au
tenticitatea este o con
diție necesară dar nu 
suficientă a poeziei — 
mai mult, ea are șan
se de a se manifesta 
mai la largul său abia 
cînd este învesmînta- 
tă în straiele ei firești.

La Pastior, ca și la 
Doinaș, am aplaudat 
întotdeauna modul 
plin de responsabili
tate artistică în care 
încearcă să rezolve 
problemele atît de di
ficile ale poeziei ce
tățenești, patriotice, 
politice. Cel dintâi o 
face îmbogățind o si
tuație prezentă, o în
cărcătură de idei is- ! 
torice, cel de-al doi- ■ 
lea proiectînd-o în . 
sublim. în generalita
tea înaltă a artei și i 
destinului. Oricum, i 
mi se pare că avem i 
de-a face cu poeți de I 
autentică substanță I 
care ne arată, fiecare 
în felul său, direcții 
posibile spre o poe- | 
zie cu adevărat mo
dernă, direcții care, 
departe de a se oier- 
de în teribilisme și 
vorbe sterile, îmbină 
îndrăzneala cu echili
brul și exprimă sincer 
și viguros o simțire 
contemporană în com
plexitatea și profunzi
mile ei.

VIRGIL 
NEMOIANU

(Urmare din pag. I) 
au făcut Dante. Shelley. Puskin, 
Hugo. Eminescu, Arghezi. La- 
bis Poezia socială nu înseamnă 
poezie lozincardă, ci autentică 
pasiune cetățenească si interes 
fată de problemul* omului trăi
tor printre oameni.

Călin Stănculescu :
Dominantă în poezia tînără 

rămîne căutarea unor expresii 
condensate, polivalente, capa
bile să sugereze sensuri mul
tiple. de mare autenticitate spi
rituală. Poezia socială înseamnă 
individualizarea in forme poe
tice originale a urior aspirații 
naționale, ca si a unor momente 
și figuri remarcabile ale Istoriei 
si culturii poporului nostru. Si 
Gh. Pituț și A. Păunescu și C. 
Baltag sau Nichita Stănescu nu 
numai că nu neglijează aceste 
aspecte majore ale poeziei, ci 
îi conferă prin noi interpretări 
o remarcabilă viabilitate în 
contextul poeziei contemporane. 
Atracția pentru concretul rural 
cit și admirabilul poem. închi
nat lui Brâncuși, in poezia lui 
Gh. Pituț, perspectiva generoasă 
a omului in volumul „Mieii pri
mi L de A. Păunescu, infinite
zimalele nuanțe ale legăturii cu 
proprii^ pâmînt din a Tl-a ele
gie a lui N Stănescu sînt doar 
cîteva moduri de a fi ale 
poeziei sociale, bineînțeles nu 
singulare și accidentale ci în
cadrate organic în fluxul liric 
contemporan, caracterizat de 
efervescența creatoare.

Numind direcțiile fertile în 
care se dezvoltă creația poetică 
fiu ist, țvident, și o statistică a

DOI

NIUNII
INERETULUI

CARNET
LUCRU
r...... / . :—î-

POEȚI
MUNTENI

Se înțelege numaidecît difi- 
I cultatea de a te decide pentru 
I unul sau altul dintre volumele 
I propuse pentru premiere. Nu 
I poți numi un titlu și un autor 
I fără a avea sentimentul că 
I săvîrșești față de ceilalți o enor- 
I mă injustiție. Nevoia de cercuri, 
I 11 elegii, Omul cu compasul, 
I Răsfrângeri, Călcâiul vulnerabil 
I marchează individualități sensi- 
I bile egale, unele la începutul 
I afirmării lor literare (Ana Blan- 
I diana), altele fixate într-o for- 
I mulă originală, ușor de recu- 
I noscut. Vizionarismul poeziei lui 
I Nichita Stănescu — ca să încep 
I totuși cu una dintre ele — sem- 
I nalat și în volumele anterioare, 
I tinde, aici la esențializare, la o 
I mitologie proprie, asociind în 

tot momentul sugestii filozofice 
mai largi. Elegii;? sînt, de fapt, 

I niște meditații asupra poeziei, 
I asupra condiției obiectului, uni

versului ei și, prin conversiune 
de sensuri, meditații asupra exis
tenței poetului. Se impune de la 
început lectorului impresia că 
marile motive lirice universale 
sînt supuse unei interpretări noi, 

| într-o formulă poetică surprin- 
I zătoare, nu o dată paradoxală, 

și de aceea, dificilă. Aleg, din
tre cele 11 elegii pe cea de a 
zecea (Sînt) în care toate ele
mentele lirice converg în a da 
sugestii de referință a poetului 
și de supunere a poeziei la real, 
în construcția poetului această 
elegie își propune să reflecteze 
asupra raporturilor liricii cu 
lumea materiei și infinitatea de 
lumi din spatele ei dintre real 
și posibil în ordinea devenirii 
lucrurilor. Intre categoriile necu
noscute sînt altele nenumite, 
spatii largi pe care poezia tre
buie să le intuiască pentru a 
surprinde drama imposibilității 
de întrupare. Poezia e văzută, în 
acest chip, ca o suferință a cu
noașterii, ca un contact dureros 
cu lumea creației perpetue. Fap
tele obișnuite în ordinea exis
tenței au o dramă ascunsă 
cosmică către care poezia are o 
atracție resimțită în chipul ro
mantic mai vechi ca voluptate 
dureroasă. Luarea în stăpînire 
a lucrurilor e în poezia modernă 
(cu un simț exagerat al haosu
lui actul hotărâtor. Apare acum și 
o dramă, a intuiției realului (a 
deației în formele ei multiple și 
de apărare a ei în fața procesu
lui de extincție) :

„Organul numit iarbă mi-a 
fost păscut de cai, / Organul 
numit taur mi-a fost înjunghiat 
de fulgerul / toreador și zigu- 
rat / pe care tu arenă-1 ai. / 
Organul Nor nu s-a topit în ploi 
torențiale, repezi, / Și de organul 
iarnă, întregindu-te / mereu te 
lepezi, / Mă doare diavolul și 
verbul /Mă doare cuprul, alio- 
cul, / mă doare cîinele și iepu
rele, / cerbul, copacul, seîndura,

decorul. / Centrul atomului 
mă doare / Și creasta cea care 
mă ține / îndepărtat prin limita 
trupească / de trupurile celelalte, 
și divine. / Sînt bolnav. Mă doa
re o rană / pe care mi-i port pe 
tavă / ca pe sfârșitul sfântului 
Ioan / Intr-un dans 
slavă" (...)

Ceea ce nu s-a înțeles în poe
zia de această structură e abso
luta ei gravitate filozofică, sub 
învelișuri paradoxale. O ipoteză 
poetică schimbă sensul raportu
rilor dintre creator și elementele 
universului. Materia, în diversi
tatea de forme, apare hegelian, 
ca o creație a spiritului poetic : 
e trupul lui, în înțeles metafo
ric, care suferă de neștiut, ne
auzit, nevăzut, adică de ceea ce 
e dincolo de aparență. In fapt, 
poezia se întrupează într-o ma
terialitate grea și ideea mai pro
fundă e că arta exprimă sufe
rința creației sempiteme, rămî- 
nînd prizonieră realului, concre
tului.

Aleg alt tip de sensibilitate 
și, în fond, o altă formulă poe
tică : Nevoia de cercuri, de Geo 
Dumitrescu, poet tipic pentru 
generația trecută prin experiența 
războiului. Volumul din 1946 : 
Libertatea de a trage cu pușca, 
reprodus în culegerea recentă, a- 
trage atenția prin inconformismul 
moral și ironia acidă, colorată, 
în tradiția poeților munteni. In 
esență poetul a rămas după două 
decenii, același și versurile lui, 
schimbîndu-și perspectiva, te
mele nu și-au modificat nimic 
din modul lor de a comunica : 
direct șocant prin ineditul me
taforei și agresivitatea ideii. Con
fesiunile lui Geo Dumitrescu nu 
pornesc niciodată dintr-o mare 
liniște sufletească, nu presupun 
contemplația senină, ci totdeau
na o conștiință ulcerată, un spi
rit polemic, nemulțumit înainte 
de orice de sine decis a lua toa
te lucrurile în răspăr. Ceea ce 
trebuie numaidecît spus, în legă
tură cu această sensibilitate, ui
tată, e ca nu-și îngăduie frivoli
tatea unei atitudini gratuite. To
tul se ordonează unui sens mai 
înalt și poetul are, cum singur 
spune undeva, o fină ureche 
socială. în spatele spiritului său 
polemic, trebuie să descoperim 
așadar, o 
rizată de 
trecut.

Nevoia

de aprigii

conștiință trează tero- 
experiența prin care a

de cercuri e mai mult 
cît s-ar crede din elementele co
mune, plebee ale imaginii, o 
meditație fină pe tema funda
mentală. Poemul liminar (Aceste 
semne fugare) sugerează un prin
cipiu ordonator, rațional în uni
vers. Ieremia, e un fel de Ba
ladă a păguboșilor (Miron Radu 
Paraschivescu) pusă pe teren 
moral; inconformismul e văzut

soare .

Și

comcntînd un

e nimerit să su- 
apăsat tezaurul

OMUNIST

ca un principiu al înnoirii, o 
condiție a progresului. Surprin
de, aici ca peste tot, tonul voit 
discursiv, alternat cu disocierea 
ironică. Metafora inițială, sub 
semnul căreia e pus în fapt în
treg volumul, e aspirația spre 
adevăr. Un motiv atît de comun, 
în ultima instanță, în poezie, e 
în chip neașteptat adus pe un 
plan liric superior prin cîteva 
mijloace proprii. Totul începe 
printr-o confesiune liberă, fa
miliară, voit prozaică, plină de 
paranteze explicative și digre
siuni ironice, amicale. Nota în
veselitoare și elementele comu
ne, derizorii (Biliard) se modifi
că dintr-o dată și lucrurile sar 
în alt cer, unde bila roșie pe 
care o țintesc jucătorii poate în
semna galaxia în care trăim : 
„Frumos e jocul de biliard 1 / Se 
poate juca și cu vorbe / sau cu 
stele, / cu bile negre și bile 
verzi, / se poate juca și cu gîn- 
duri, albe, albastre, / dar totul 
e să găsești bila roșie, / inima 
jocului, / ce leagă singuratice 
într-un acord / fără de care nu 
poți cîștiga / cele patru puncte. 
Haideți la biliard I Cînd lucru
rile / încetează să mai aibă un 
înțeles, / o legătură / mă duc 
să joc biliard ' ca să pot pricepe 
lumea. / îmi iau capul și-l așez 
pe masă. / E un cap detașabil, 
din fericire. / Și numai cu el pot 
să joc, / Să găsesc bila roșie 
care scapă, / bila 
Iar piciorul unui pocal spart, 
un simbol al fragilității 
materiei translucide.

— Vă citim regulat, de 
la o vreme — paralel cu 
intervențiile publicistice 
în calitate de reporter al 
„Scìnteli“ — inedita „ar
hivă sentimentală“ care 
aduce un ton aparte „Ga
zetei literare“ De unde 
vine această disociere de 
planuri ?

■— E o „arhivă" de ac
tualitate. Da, chiar și arhi
va are actualitatea el, mal 
bine spus, actualitatea noa
stră socială și-a constituit 
de pe acum arhiva. Ne a- 
flăm într-un proces de atît 
do accelerată maturitatea 
fenomenului istoric po ca
re-l construim, îneît nu 
putem să nu luăm act de 
datele lui cristalizate, care 
pun într-un chip aparte 
temelia noului. De ce „ar
hivă Recent, un distins 
profesor, erudit istoric, îmi 
spunea, 
eseu al nostru despre Țe- 
peș, că 
bliniem ,__  ______
nostru de amintiri care ne 
aduce la zi. Firesc, pentru 
o țară ca a noastră care 
și-a construit civilizația în 
vreo două mii sau chiar 
mai mult de ani. Gestul 
nostru edil de astăzi va
lorifică 
iar prin 
în timp 
f>oi. De ce 
a" ? Fiindc;

deci o tradiție, 
ea ne legitimăm 
și înainte, și îna- 

„sentimenta- 
.. *ă acest pro

ces de creștere, de tumul
toasă emancipare, nu în
seamnă, nu poate însem
na și o eradicare nedreap
tă a unor cuceriri sau va
lori. Uităm uneori. Instru
mentul cu care degajăm 
pământul ca să punem te
meliile nu este numai târ
năcopul sau excavatorul, 
ci și uitarea. Uităm că am 
fost bătrîni, foarte bătrîni, 
de o vìrsta cu Herodot și 
Hesiod, de o vîrstă cu Za
rathustra sau Lucian Bla- 
ga, de o vîrstă cu Bachtis 
sau Păstorel Teodoreanu, 
de o vârsta cu frunzele

lor. Pe de altă parte, dacă aces
tea sînt preocupări salutare, tre
buie să observăm și ceea ce e 
mal puțin plăcut dar nu mai 
puțin real : abundența versuri
lor slabe, de o factură uneori, 
ciudată, departe de ceea ce în
țeleg prin caracterul 6ocial al 
poeziei.

„In obște

mă prenumăr..."
Expresie unică, a origina

lității. poezia adevărată nn 
tinde spre o existență abs
trasă preocupărilor sociale 
ale oamenilor ci, dimpotrivă. 
Poetul este o voce repre
zentativă, un mandatar : el 
vorbește în numele obștei, 
despre via(a și preocupările, 
despre valorile morale și 
spirituale ale acesteia. Deci, 
postulatul necesar a fl însu
șit aici este, cum scria 
George Călinescu, înrudi
rea spirituală a poetului cu 
oamenii timpului său. Acea
stă capacitate de a fi ală
turi. în mijlocul șl nu în 
afara obștei, presupune a 
avea sentimentul timpului, 
conștiința istoriei contempo
rane. Dar.-

Cezar Tabarcea :
E ușor de constatat că poe

zia socială are o soartă cam 
vitregă, nebucurindu-se cît ar 
trebui de atenția tinerilor mâ
nuitori ai versului. Există pro-

moarte de viță sau cu 
cromatica lui Lucian Gri- 
gorescu... snn, dacă vreți, 
cu Margareta Pîslaru sau 
Mircea Crișan.

— O ironie P
— O ironie sentimenta

lă. Dar din care decurge 
un program. Nu, nu do
rim să consolidăm ruine, 
ci să revitalizăm niște mo
tive care se strecoară ca 
o surdină sub eposul nos
tru social contemporan, 
dîndu-i nu numai patina, 
dar mareînd exact prospe
țimea istorică. Sîntem un 
popor cu memorie, nu ui
tăm binele și răul și ne a- 
legcm strict mijloacele cu 
care ne construim cultura.

altele, un reper de climat 
cultural. Recunoașteți, a- 
clamați sau sancționați, 
iar prin aceasta od anga
jați intr-un dialog foarte 
strict cu valori familiare, 
la zi...

— Nu m-am putut ab
ține, scriind despre proza 
lui V. Voiculescu, să nu o 
reportez la proza jurna
lieră sau artistică a altor 
scriitori contemporani 
nouă și amatori și ei de 
pitoresc și pastă epică au
tohtonă. Cc nu pricep, 
este precipitarea unora în 
acapararea laurilor de ge
nialitate, cînd opera își 
taie drumul ci modest, de 
rîu, prin vreme. Voicules-

Anghel
O carte, un ciob, un eve
niment sportiv, un perga
ment sau o coală de poli- 
clorură de vinii, un clopot 
sau un turn de carbona
tam sînt evenimente de 
civilizație și de cultură la 
care nu putem să nu fim 
atenți și la care mă simt 
dator să-i fac atenți pe 
contemporani. Nu uităm, 
ci, de fapt, prospectăm 
viitorul. De aici, disocie
rea de planuri de care 
vorbeați și nevoia de a mă 
delimita de publicistica 
jurnalieră prin eseu.

— Ni se pare, totuși, că 
această „arhivă“ nu oferă 
numai un reper de erudi
ție culturală, ci și, printre

EUGEN SIMION

Premiera piesei „Fără mănuși“ de John Galsworthy a fost prezentată recent de colectivul Teatru
lui „Vasile Alecsandri“ din Iași, Spectacolul a fost pus în scenă de Cornel Todea.

POEZIA SOCIALĂ
babll, la unii, o teamă de a 
aborda genul poeziei sociale 
care li se pare, chipurile, prea 
legat de lumea materială ca să 
poată constitui o preocupare 
serioasă pentru un poet. Iar 
dacă nu se tem, pur și sim
plu, nu dau atenție poe
ziei sociale, ceea ce este și 
mai grav. Mal este oare nevoie 
să cităm aici nume ilustre din 
literatura română șl universală 
pentru a dovedi oricui că toți 
marii poeți au cultivat poezia 
socială, conslderînd-o adevă
rată armă de luptă ? Mi se pare 
că la adevărațll artiști, parti
ciparea la viața socială e o ne
cesitate de ordin interior, o 
condiție sine qua non a însăși 
existenței lor ca artiști. Să ne 
aducem aminte de marele Căli
nescu, acest pasionat căutător 
al inefabilului, care ne face în 
„Lauda materiei" dovada unui 
rar talent de a trata la modul 
simplu și genial în același timp, 
temele sociale. Cu cită voluptate 
declară maestrul : „In obște mă 
prenumăr / Lăsați-mă bușteanul 
să-l țin șl eu pe umăr“. Sînt 
sigur că oricare din tinerii poeți 
care s-ar hotărî să „descalece“ 
asemeni lui G. Călinescu, ar 
primi răspunsul simplu și con
vingător al tuturor oamenilor :

.„„Tovarăș fH cn noi / Un 
fluier simplu taie-ți și fă-ne 
cinturi noi“.

Constantin Călin :
De la întîia privire aruncată 

pe o pagină de poezie a unora 
dintre foarte tinerii noștri poeți, 
ești tentat să exclami : cîți poeți, 
atîția filozofi ! S-ar părea că 
de la primele exerciții, condeiul 
tinărului este terorizat de pro
blema condiției omului în uni
vers. Mișcările tinărului se 
petrec numai între Viață și 
Moarte, cu o dezinvoltură de 
speriat, care dă complexe citi
torului de 60 de ani, trecut prin 
două războaie. Mă întreb dacă, 
de fapt, acest val de poezie ocu
pată aparent cu aflarea rațiu
nilor existenței, nu este rodul 
ușurinței de a mima preocupa
rea pentru o atare problematică, 
preocupare reală numai la cîțî- 
va. Știu, în același timp, că a- 
ceastă poezie are tot mai pu
țină priză la cititor, poate toc
mai pentru că acesta simte, din 
bun simț, lipsa de autenticitate.

Cred că se resimte o mare 
nevoie de poezie socială, în 
sensul cel mai bun, adică de o 
poezie preocupată în mod ne
mijlocit de condiția individului

în societate. Omul are, în pri
mul rînd, sentimentul social și 
nevoia de a-1 regăsi în poezie. 
Nu cere nimeni tuturor poeți
lor să fie și filozofi. O călăto
rie pămînteană a poetului poate 
interesa cît și călătoria lui Orfeu 
în infern. Atenție, însă ! Nu pe 
oricine îl țin pingelele pentru 
a repeta aventura lui Orfeu.

Cira Emil :
Poezia socială ? Mi se pare 

că exprimăm totul prin a- 
ceste cuvinte, despre ce ar tre
bui să fie poezia de la ulti
mul război încoace. Și totuși, 
nu-mi pare că întotdeauna ti
nerii noștri poeți țin seama de 
cerințele timpului nostru. A 
așeza, chiar cu vîrtoșenie, cu
vinte și a fi încă dominat de 
ele mi se pare o insuficiență 
de vînă. Declarațiile despre co
paci, apă, piatră, iarbă, verti
cal, orizontal sînt — poate — 
lucruri frumoase, dar care dau 
totuși impresia că autorii nu 
cunosc iubirea, oboseala, de
votamentul. că nu vor să lase 
după ei decît niște fișe de pa
pagali. Sînt convins că vom cu
noaște cît de curind un nou 
Labiș. care să treacă vămile 
timpului înainte, cu noi.

„Poetul-cetafean", 

un crez nu o formulă
Nu sîntem amatori de dia

loguri imaginare dar, făcînd 
o excepție, dacă ne-am ima
gina un dialog cu un poet 
„purist“ (și aceasta se poate 
prin intermediul declarații
lor conținute în stihurile lui) 
n-ar fi dc Ioc nesigur că 
l-am observa grimasa „artis
tă" la auzul unei astfel de 
„formule“ : „poet-cetățean" ! 
In realitate formula im
plică un crez și nu cîteva 
criterii restrictive. A te 
„prenumăra“ in obște, a fi, 
adică, fidel idealurilor oa
menilor epocii tale — iată ce 
înțeles are această formulă. 
Poetul nu este un „specia
list" în zone tematice pentru 
faptul, extrem de simplu, că 
oamenii nu trăiesc în ase
menea zone. Specialitatea — 
dacă se poate vorbi dc vre
una — a poetului este viața 
Interioară a contemporanilor 
săi în care se disting — cu 
mai multă ori mai puțină 
acuitate — permanențele su
fletești ale poporului însuși.

cu, pe care azi îl acla
măm, așezîndu-1 printre 
ctitorii prozei la români, 
n-a vorbit zgomotos, pu
blic despre sine, lăsînd 
altora dreptul să o facă, 
cerîndu-le prin atitudinea 
sa să o facă atent, sobru, 
nuanțat. Dar el ne-a lăsat 
postum o comoară. Cu atît 
mai mult se cere să deli
mităm cu seriozitate par
cela culturală din social. 
Ea se cuvine a fi un mo
del. Nu prin concesie și 
complicități de gașcă, ci 
prin respectul față de 
responsabilitatea comună. 
In această scară a respon
sabilității care nu are 
trepte, ci numai carate, 
obștea culturală se cuvine 
a trudi sub semnul exi
gențelor nepătimașe, al 
grijii constructive, al pre
viziunii. Ciomagul nu are 
ce căuta cînd niște ano
nimi din capul culturii 
noastre, un Azarie, un 
Macarie, un Coressi, l-au 
înlocuit, cu multe veacuri 
înainte, prin pană. Paleo
grafia noastră culturală e 
prea suavă pentru un atît 
de intempestiv apel la 
K.O.

— Vorbeam, la început, 
de Intervențiile do. publi
cistice, atrt de obișnuite 
presei noastre, inoizii oetă- 
țerrești în fenomenul so
cial contemporan. Ca re
porter, ce părere aveți 
despre looul pe care-l o- 
cupă fn prezent reportajul 
în aria noastră cetățeneas
că ?

— El a existat chiar 
oînd presa nu-și făcea da
toria de a-1 consemna. 
Este absurd să oredem că 
cetățeanul busculat în 
tramvai, gospodina brusca
tă la coadă, tînărul mun- 
citor luptând să-și impună

o inovație sau să denunța 
un abuz s-au abținut să 
facă reportajul acestor 
semnificative „evenimen-* 
te", măcar pentru urechi** 
le prietenilor. Unii poale 
își închipuiau că aseme
nea „evenimente" nu fac 
istorie, că ele țin doar do 
sezon sau de efemerul so
cial. Desigur, uneori, sînt 
evenimente de sezon. Dar 
cîte sezoane fac istoria ? 
Tntre timp, vecinul meu a 
îmbătrânit și nu mai reu
șește să coboare, decât pe 
targă. la chioșcul din colț 
unde-1 așteaptă același 
ziar cu aceleași „senzațio
nale" evenimente. Ti dato
rez măcar obligația de 
a-i transcrie revendicarea 
că ziarul nu-i sosește la 
timp. E un subiect de re
portai ? Dacă vreți. Mai 
curând însă, de roman. Și 
cu aceasta, aș vrea să pre
cizez că, totuși, strecurat 
printre ingerințele cotidie
ne — cele care fac să so 
învioreze sau să moară re
portajul — singurul gen 
publicistic și generalizator 
la modul istoric înalt este 
totuși romanul. Ca să re
venim la clasici, am obser
vat din nou cu stupoare 
ca Dostoïevski, în ..Frații 
Karamazov", transcrie ca 
replici pentru Alioșa. pen
tru Fiodor Pavlovici. pen
tru Grigori Vasilievici, 
pentru părintele Zosima, 
compacte articole de ziar. 
Aceste articole, sau aceste 
reportaje, sau aceste opi
nii de anchetă socială, 
există prin autoritatea u- 
nor fictive personaje de 
roman. Este un mod su
perior de a face reportaj 
sau, mai exact, de a con
feri romanului autenticita
tea actualității.

— Scrieți deci un ro
man ?

— Scriem fiecare un ro
man. Acest roman îl des
chid zilnic desfăcînd 
plicurile de corespondență 
de la ziar sau ascultîndu-i 
pe oameni care, direct sau 
indirect devin eroi de re
portaj cotidian. Unele din
tre replicile lor nu le 
transcriem în plumb. Era 
numai jumătate de ade
văr ? Cealaltă jumătate 
era tot a noastră, a repor
terului și a cetățeanului, 
iar amîndoi erau cetățeni 
ai aceleiași istorii. Acum, 
facem e istorie comună, 
și ne străduim s-o mărtu
risim exact, așa după cum 
ne-a învățat dintotdeauna 
partidul. De aceea, soco
tesc că locul pe care tre
buie să-1 ocupe reportajul 
este, de fapt, locul pe care 
dintotdeauna cronica l-a 
ocupat la noi. Revenim 
deci la arhiva noastră sen
timentală.

S. L

Omul de azi nu se în
toarce în trecut, ci îl ia cu 
sine. Poetul, ca orice creator 
autentic, este omul care poa
te să vadă șl să simtă, mai 
bine decît oricine, în ce fel 
este sau devine acest trecut 
contemporan cu noi. Poetul- 
cetățean nu este un simplu 
înregistrator de evenimente 
ci un receptor al spiritului 
lor adevărat.

Cristlna Struțeanu :

„Poetul-cetățean" nu este o 
formulă perimată, nici chiar în 
sensul strict al cuvântului. Poe
zia este o libertate deplină, poe
ții sînt cei ce se simt chemați 
să cînte formele uriașe ale vie
ții, poet-cetățean trebuie să fie 
orice poet, indiferent de formu
lă.

Cînd formula poetică, în ex
tremele ci puriste se îndepăr
tează de poezia socială (în sen
sul larg al acestui termen), se 
creează o ruptură între poet și 
ceilalți, cei ncnumărați. M. R. 
Paraschivescu vorbea odată des
pre poetul instigator, chemat 
să vorbească maselor, să le mo
bilizeze. Poet-cetățean, este 
cel care intuiește suflul mun
cii, al prefacerii pămîntului. 
Concepția că poetului îi este 
proprie atitudinea contempla
tivă este cu totul greșită. Expo
nent al idealurilor colective, 
altruiste, nu poate fl decît un 
mare poet.

Victor Nlță :

Delimitarea termenului dB 
„poezia socială'* este aproape

imposibilă, toată poezia fiind, 
dincolo de aparențe, socială.

In sens restrîns se poate vorbi 
despre o poezie cu tematică so
cială, care există, evident. în 
tradiția literaturii nostre. Esen
țială mi se pare în reușita aces
tei poezii, interiorizarea, forța 
sugestivă. Este de fapt poezia pe 
care a scris-o Labiș.

Merealbe Emanuell •

Mi se pare greșită delimita
rea de manual între lirică „pro- 
priu-zisă" și lirică socială. Poe
zia este viață afectivă, aceea 
pe care poetul o toarnă !n co
municările sale. Nu înțeleg prin 
poezie socială poezia cu tema
tică strictă; orice poet care 
filtrează un sentiment ale că
rui cauze sînt de natură socială, 
scrie poezie socială.

Nu există poeți care să se fi 
ocupat în exclusivitate de poe
zia socială, ignorînd lirica ero
tică, de exemplu. Un poet care 
nu reușește să serie poezie so
cială de înaltă valoare, nu re
ușește să scrie nici poezie erotică 
de mare valoare, acestui poet 
îi lipsește potențialul afectiv pe 
care-l aminteam la început. Cînd 
anumiți poeți șe plîng că tre
buie să dezbată aceleași idei 
își dovedeso neputința.

Originalitatea înseamnă mod 
propriu de abordare a acelo
rași teme, vechi de cînd lumea. 
Nouă ni se cere romantism so
cial, tumultnozitate de idei, pen
tru că structura epocii noas
tre este, în esență, romantică, 
prin posibilitățile de afirmare 
socială pe care le acordă omu
lui.
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ACTUALITATEA
Marțl seara a so

sit în Capitală, to
varășul Cioin Hun- 
iav. secretar al Co
mitetului Central al 
Uniunii Tineretului 
Revoluționar Mon
gol și președinte al 
Uniunii Studenților 
din Republica Popu
lară Mongolă, care 
face o vizită priete
nească în țara noas-

trft. La aeropor
tul Bâneasa, oas
petele a fost întîm- 
pinat de Mircea An- 
gelescu, secretar al 
C.C. al U.T.C, pre
ședinte al Consiliu
lui U.A.S.R., de ac
tiviști ai 
U.T.C. și

■fc
Miercuri, 

șui Petru

C.C. al 
U.A.S.R.

tovarfi- 
Enache,

(Urmare din pag. I) /I

ticel «e află și cooperati
vele dc producție din So
norul de Cîmpie, Iaco
bini. Tntenii de Jos, care 
mai au de semănat o ma
re parte din suprafețele re
zervate acestei importante 
culturi. Situația nedume
rește. Cauzele care au ge
nerat-o sînt comune. La 
SopoT nu <-a lucrat din 
plm două zile (1 și 2 Mai), 
fiind sărbătoare. In 3 și 4 
mai a plouat și, firește, a 
fost nevoie să se aștepte 
zvîntarea terenului. Așa
dar. aproape o săptămină 
a fost liniște pe tarlalele 
cooperativei agricole. Cele 
4 semănători au așteptat, 
iar, pe apucate, tractoriștii 
au mai arat cîte un Iot din 
folosința personală a țăra
nilor cooperatori. Curo de 
acolo se putea lucra ? în 
alte cooperative agricole 
din raionul Turda, (Lita, 
Filea. Petrești, Ciurila) în- 
samînțarea porumbului nu 
se află înri-un stadiu mai 
avansat pentru că se aș
teaptă în continuare ca lu
crarea să se facă numai 
mecanizat, atelajele nefi- 
ind de loc folosite. Se iro
sește astfel timp prețios, 
se întârzie semănatul, 
lasă să se piardă o parte 
însemnată de producție.

Cu toate că zilele calen
darului indică o dată des
tul de înaintată. în raio
nul Bistrița s-a însămînțat 
abia 40 la sută din supra
fața planificată, în Gherla 
și Dei 50 la sută. Și aici 
timpul nefavorabil este 
singur învinuit: invocarea 
lui ca un argument pen
tru carențele organizatori
ce nu poate decît să ri
dice niște paravane de 
hirtie în fața realității. 
Săptămîna trecută, în coo
perativele agricole de pro
ducție Budacu de Jos, 
Șieu, Dorolea, Dumitrița, 
din raionul Bistrița, nu se 
începuse încă semănatul 
porumbului, iar în altele 
lucrarea se afla abia la în
ceput. Mai mult, la Mări- 
șel nu numai că nu se în
cepuse însămînțarea, dar 
mai existau încă aproape 
180 hectare nearate. Tot 
numai ploaia să fie de 
vină ?

Raidul-anchetă între
prins în regiunea Cluj ne-a 
permis să constatăm că 
foarte multe tractoare stau 
nefolosite din diferite cau
ze. Pe 6 mai. spre exem
plu, în raionul Bistrița 128 
de tractoare n-au lucrat 
nici măcar un minut, iar 
în raionul Gherla 186.

CARNET

se

Gospodăria agricolă de stat ' 
Domnești are un profil le
gumicol. Anual unitatea a- 
gricolă amintită produce 
pentru piața Capitalei ți 
pentru export peste 4 600 t. 
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8PARTACU8 — film pentru •- 
cran panoramic —

rulează la Patria (orele 
12.45; 16,30: 20,15).

ANGELICA ȘI REGELE 
(cinemascop)

rulează la București (orei® 
8,45; 13,30; 16; 18,30; 21). Lu« 
ceafărul (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18.30; 21).

JANDARMUL LA NEW YORK 
rulează la Republica (orele 
9.30; 11,45; 14,15; 16,45; 19;
21,15), Grivița (orele 9,30; 12; 
15,45; 18; 20,30), Flamura (ore- 
1p 9; 11.45; 15; 17,45; 20.30).

MONDO-CANE (ambele serii) 
rulea7.â la Excelslor (orele 
9,30; 13; 16; 20).

ÎNDRĂGOSTIȚI! DIN MARO- 
NA — SUCCES, CHARLIE !

Miorița (orele 9; 11,15; 13,30;
18; 18.30; 20.45).

SUCCES, CHARLIE 1 
rulează la Festival (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18.30; 21). Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Modern (orele 10; 
12; 14; 16.30; 18.30; 20,30).

COPIII LUI DON QUIJOTE 
rulează la Capitol (orele 9.15; 
11.30; 13,45; 16.15; 18,30; 20,45), 
Aurora (orele (8,45; 11; 13,15; 
15,30; 18; 20,30).

UN FILM CU O FATA FER
MECĂTOARE

rulează la Unlon (orele 15,30; 
18; 20.30).

CĂSĂTORIE In 8TIL ITALIAN 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20.45), Volga 
(orele 9,30; 11,30; 14,15; 16,30; 
18.45; 21).

ROBII
rulează la Tomls (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.30; 20,45),
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Gloria (orele 
9; 11,15; 13.45; 16; 18,15; 20,30).

RELAXEAZA-TE. DRAGĂ 
rulează la Floreasca (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Bucegi (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18.30; 21).

DACII — cinemascop — 
rulează la Lumina (orele 9,15; 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,45).

VINETOU I—II
rulează la Gluleștl (orele 
15,30; 19).

RAPID
REVENIRE

Secvență din prima manșe a finalei G.C.E. la volei masculin
Foto: VIOREL RABA

SPECTACULOASĂ

prim secretar 
C.C. al U.T.C.. 
primit pe tovarășul 
Cioin Hunjav, cu 
care a avut o con
vorbire prietenea
scă.

La primire au 
fost prezenți tova
rășii Mircea Ange- 
lescu și Vasile Ni- 
colcioiu, secretari 
ai C.C. al U.T.C.

RITMl/L CULORILOR
Văzută cu o zi înaintea în

chiderii, întârziere de neiertat 
pentru nevoia comunicării im
presiilor și a unei invitații iz
vorâte din inimă, expoziția 
pictorului Ciprian Radovan a 
dat posibilitatea publicului ti
mișorean, să-și împrospăteze 
și să-și sporească zestrea cu
noștințelor plastice.

Dacă încerc să-mi îngădui a 
vorbi de pictura lui Ciprian 
Radovan, nu o fac cu preten
ția exegetului, ci a omului tre
cut întâmplător pe străzile 
unui oraș, răscolit de bogăția 
sentimentelor ce i se comuni
că, trecînd prin fața tablou
rilor care explodau, pline de 
o rară densitate.

Culori, poezie, amintiri, 
muzică, vacanță, toamne, veri, 
de fapt este puțin, pentru că 
fiecare ” . ' ’ ’ .
care aș vrea să vorbesc, sînt 
o călătorie 
basm, într-o lume aproape sen
tențioasă de vis, care străbate 
cu o forță a convingerii 
adinei, vorbind despre o în
treagă generație tînără, al că
rei reprezentant dintre cei de 
cinste este și pictorul Ciprian 
Radovan.

O să mă opreso străbătută 
de fiorul „Nopților de Sînzie- 
ne" a lui M. Sadoveanu și 
dintr-o foarte depărtată vîrstă 
de lecturi, amintindu-mi cân
tecul „De la Sfîntul Timotei, 
țarca-și face cuib în tei“, con
vingător și vesel în pînza cu 
acest nume.

„începutul primăverii" ne 
cheamă copilăria, dar o copi
lărie lucidă, văzută, retrospec
tiv, ca o primăvară viguroasă 
în care ne întoarcem pentru 
a ne apăra uneori de tristeți 
cotidiene. „Insula" — altă pîn- 
ză de albastru strălucitor

din pînzele despre

într-o lume de

cheamă siluetele celor doi care 
nu se găsesc niciodată, îi în
văluie- în nimb și le ordonă 
să se găsească respingînd so
lia insului de nerealizat, po
trivit căreia oamenii întîlnin- 
du-se nu se pot odihni, ci con
tinuă să joace într-un 
al dragostei epuizant și 
sfîrșit.

Adversar ideii vîrstei 
gice, vorbind de tinerețea fără 
bătrînețe și intrând în folclor, 
prin „întoarcerea în timp", 
pictorul continuă pledoaria 
fără echivoc a vîrstei noastre 
puternice și dornică de împli
niri.

Multe peisaje, foarte multe, 
cu siluete feminine, unele iz- 
vorîte din arbori, în plimbări 
matinale, nocturne, de amiezi 
dogoritoare, în culori care se 
întregesc în aceeași familie, 
așa cum arta pictorului fără 
să fie figurativă, îți descoperă 
oameni, copii, păsări și ani
male.

Albastru lîngă albastru în 
„Timp nedefinit“, joc de pă
puși vesele în „Tensiune liri
că", „Zidul părăsit“ cu roșu 
mult de soare și pământ, 
„Basm“ cu păsări și cîini a- 
proape de zgomot, alb mult de 
zi de vară în „Zbor între
rupt“, o creștere vegetală de 
pădure nebiruită în „Creștere" 
și, încă și încă, într-o enume
rare duioasă a pînzelor pe 
care nu o mai fac, pentru că 
anunțînd o exaltare lucidă, 
rog cititorul să mă ierte, pen
tru aceste rînduri care nu au 
putut fi cronică și care s-ar 
fi vrut versuri, neputînd să le 
scriu altfel decît așa, pînzelor 
lui Ciprian Radovan.

cadril 
fără

biolo-

După prima înfruntare de forțe, 
cînd Rapidul a capotat la 3—0 
în favoarea colegilor dinamoviști, 

nimeni nu mal întrezărea un al treilea 
joc. Dar se pare că în legenda cu pa
sărea Phoenix e mult adevăr. Marți, 
după amiază, rapidiștii păreau mai ti
neri și mai plini de forță și îndemî- 
nare ca orieînd. Jocul lor a fost simplu 
și eficace, iar blocajul de neînvins. In 
plus au găsit și antidotul celor două 
„subtilități tactice" de rară 
ale dinamoviștilor cu care 
învins în prima partidă : trasul mingii 
ridicate la un centimetru deasupra 
plasei și ridicatul mingii la semiînăl- 
țime, pe coardă, cu simularea că trage 
primul jucător ca să atragă blocajul și

finețe
i-au

creeze deruta ca al doilea să vină 
bomba imparabilă. Victoria rapi-

să
cu _____
diștilor a fost însă și victoria voinței 
și calmului, a dăruirii totale voleiului, 
sportivității și suporterilor. Poate și 
victoria nestinselor amintiri... Acestea, 
toate le-au stimulat energia, vigoarea 
atit de necesare într-o încleștare mai 
mult a nervilor decît a forței. Men
țiuni ? întreaga echipă, ambele for
mații. Spectacolul ale cărui atribute au 
fost bombele lui Nicolau, salturile 
acrobatice ale lui Drăgan, subtilitățile 
și blocajul lui Grigorovici, Plocon, 
Costinescu, Mincev, dar și replica vi
guroasă. puternică a adversarului 
unde, din nou au excelat Corbeanu, 
Derzei, Smerecinschi și ceilalți.

Indiferent care va fi rezultatul 
ciului decisiv — cîștigătorul se 
noaște de pe-acum : voleiul românesc. 
Tocmai de aceea se cuvine să abordăm 
aci — și ne pare rău — problema mo
dului cum știu să se manifeste și să-și 
încurajeze echipele cele două galerii. 
N-am auzit atitea huiduieli și fluieră
turi niciodată. într-o parte se auzea 
„C.F.R." sau „Hai Rapid", replica de 
vis-â vis era : „Huuooo“ și invers. (Ci
neva mi-a spus c-ar fi elevi. N-am cre
zut, la școală nu se învață așa ceva, se 
face educație !).

Desigur, galeria are favoriții ei. Dar 
cum îi încurajează ?

me- 
cu-

V. CABULEA

UCIAN POPESCU POVESTEȘTE
• Federația noastră de 

de cîmp a stabilit ca meciul Ro
mânia—Spania din cadrul „Cu
pei Davis“ să se dispute pe te- 

@ renurile clubului sportiv Pro
gresul. întîlnirea va avea loc în 
zilele de 19. 20 și 21 mai. Echi
pa spaniolă va prezenta pe 
Santana, Gisbert și Arilla.

e Sezonul internațional 
tenis de masă se încheie cu des
fășurarea finalei „Cupei campi
onilor europeni“, în care se în- 
tîlnesc echipele feminine ~ 
greșul București și Sparta 
ga. Cele două jocuri vor 
loc în zilele de 17 mai la 
ga și 25 mai Ia București.

9 în cursul zilei de Ieri a fost 
alcătuită echipa de box a țării 
noastre care va participa la 
campionatele europene progra
mate între 24 mai și 2 iunie la 
Roma. Șl la această ediție țara 
noastră va prezenta o echipă 
completă, alcătuită din 10 bo
xeri, in ordinea categoriilor : 
C. Ciucă, N. Gîju. C. Stanev, M. 
Goanță, V. Antoniu, I. Hodoșan, 
I. Covaci, Gh. Chivăr, I. Mo- 
nea și V. Mariuțan.

de

Pro- 
Pra- 
avea 
Pra-

VERA LUNGU

Victoria roca asu
pra lui Kid Oliva a 
făcut vîlvă în toată 
Europa. „Cine e a- 
cest român brunet, 
a cărui vitalitate și 
tehnică au spulberat 
speranțele lui Kid ?" 
— se întrebau croni
carii de specialitate 
de Ia marile cotidi
ene europene.

Adevărul este că 
pentru meciul me
morabil de la „Rom- 
comit“ cu mă pre
gătisem luni de zile 
în șir. Performanța 
mea, comentată cu 
lux de amănunte, a 
făcut ca ofertele de 
a pune titlul în joc, 
să curgă. într-o zi, 
îmi amintesc, am pri
mit o scrisoare de la 
I.B.U. — forul in
ternațional al boxe
rilor profesioniști — 
prin care eram în
științat că francezul 
Renée Challange a 
fost desemnat șalan- 
ger oficial la titlul 
categoriei muscă. 
Meciul a fost pro
gramat tot la Bucu
rești, la 16 august 
1930, pe „Arenele 
Romane“. Mi-am a- 
părat cu succes titlul 
dominîndu-I net pe 
pretendentul Ia cen
tura europeană. Ne
mulțumit însă cu cît 
realizasem m-am 
gîndit la o tentativă 
pentru titlul conti
nental la categoria 
cocoș. De aceea ur
măream cu emoție, 
în ziare, filmul me
ciurilor susținute de 
deținătorul titlului, 
.spaniolul Carlos Flix. 
Se spunea că e agil 
ca o pisică și puter- 
nlo ca un leu. Am

(Urmare din pag. I) 

țele igenico-s ani tare. In toate»
fără excepție.

Convins că despre taurul pe 
care îl ții de coarne nu ți se 
poate demonstra niciodată că-i 
ciut, administratorul căminului a 
început înșiruirea justificărilor. 
Unele plauzibile, ce-i drept, al
tele. din capul locului, nu I E 
vorba in primul rind de cazurile 
de indisciplină destul de dese și 
grave care ni s-au semnalat, de 
lipsa de respect a unor locatari 
fD Anton. M. Mocanu, D. Mi
toc. V. Loghin. Giurgi Mihai, 
C Hoștină și alții) față de colo
catarii lor, personalul de servi
ciu și a\TJtul obștesc. Ce s-a în
treprins însă în mod concret în 
vederea retezării din rădăcină 
sau a preîntîmpinării unor ase
menea cazuri ? Nimic I Deși că
minul „Decebal" dispune de mij
loace suficiente și eficiente pen
tru combaterea unor asemenea 
acte de indisciplină și stimularea 
unei opinii publice sănătoase. 
Stația de amplificare, defectă o 
bună bucată de vreme, aflată a- 
cum în stare de funcționare, deși 
are un om plătit ți sperăm fi 
competent, s-a mulțumit să re- 
transmită emisiunile posturilor 
noastre de radio, cîteva articole 
din foaia volantă a șantierelor fi 
ceva muzică ușoară, chipurile, în 
cinstea camerelor fruntașe. Comi
tetul U T C. din cadrul grupului, 
lipsit de îndrumările atît de pre-

CINE NU 

DE PE SOCLUL

COBOARĂ 

NEGLIJENTEI ?

început pregătiri fe
brile. Intensitatea 

antrenamentelor 
creștea de la o zi la 
alta.

— Ce zici, m-a în
trebat Nour într-o 
zi, trimitem „provo
carea" ?

— Mai încape în
doială ?...

A doua zl, scrisoa
rea a luat drumul 
Madridului. Răspun
sul a venit curînd. 
„Senor Carlos" a ac
ceptat fără multe 
demersuri. Partida 
urma să aibă loc la 
19 septembrie, tot pe 
ringul de la „Are
nele Romane'* un- 
de-1 învinsesem pe 
Challange. Flix a so
sit la București cu

A DOUA

spital, iar dacă reu- 
șeso să-i plasez o 
dreaptă îl bag în 
mormînt.

...Meciul a fost 
greu, epuizant, deși 
la un moment dat, în 
repriza a treia, spa
niolul a făcut cu
noștință cu podeaua. 
Se deplasa excelent 
și mă găsea cu cro- 
șee, peste umăr. Eu 
ripostam și păcălin- 
du-1 prin eschive 
derutante, l-am tri
mis pe Flix de ne
numărate ori, în 
corzi. Dar acesta re
venea furios în mij
locul ringului, însă 
aici îl așteptam cu 
un tir necruțător.

EUROPEANĂ
cîteva zile înainte 
de meci. Dorea mult 
să se plimbe prin 
capitala noastră, să 
vadă oamenii, locu
rile noastre. Fotore
porterii se țineau 
scai de el, și-i imor
talizau orice gest, 
orice mișcare. Dă
dea autografe, făcea 
declarații. într-un 
fel „made Sonny 
Liston" :

— Nu voi lăsa ti
tlul în România, de
clara el ziariștilor, 
veți vedea. Dacă-i 
dau o stingă (se re
ferea, bineînțeles, la 
mine) îl internez în

prize de luptă extra
ordinară. Arbitrul 
neutru, Weisberg 
(Franța) totalizase 
pe buletin 293—290 
în favoarea mea. 
Devenisem Campion 
al Europei șl Ia ca
tegoria cocoș. Eram 
comparat cu cele
brul Georges Car
pentier, a cărui per
formanță — aceea de 
a deține două titluri 
europene în același 
timp — o egalasem. 
Poate că cititorilor 
acestor rînduri le va 
pare curios dar cu 
toate marile succe
se pe care le reali- I

zasem, nu știam incă 
box, nu cunoșteam 
încă bine adevărata 
„meserie". Aceasta 
am slmțlt-o în tim
pul partidelor pe 
care le-am disputat 
peste hotare, cu 
Huat, Bernasconi că
ruia, la 19 martie 
1932 i-am cedat tl-
tlul european la ca
tegoria cocoș, Bon- 
augure, Girones. 
Știam că pot fi su
perior acestor pugl- 
liști celebri, dar îmi 
lipsea ceva, ceva ce 
nu cunoșteam în 
acel moment. Anu
me, arfa de a ști să 
te antrenezi. Deși 
eram conștient de a- 
ceste deficiențe, 
m-am hazardat to
tuși să atao și titlul 
continental la cate
goria pană. La 22 
noiembrie 1933 am 
încrucișat mănușile, 
la Barcelona, cu Jose 
Girones, deținătorul 
centurii. Sosisem în 
ajunul meciului, 
după o călătorie o- 
bositoare, dar nu a- 
cesta a fost factorul 
principal care a con
tribuit la înfrîngerea 
mea. Nu. Ar fi ne
adevărat să afirm 
așa ceva. Insuccesul 
s-a datorat faptului 
că, așa cum spuneam 
mai sus, nu știam să 
mă antrenez. Mi-am
dat seama după mii 
de ore de muncă, de
ceea ce îmi lipsește
și cu aceeași rîvnă 
care m-a condus în 
tot timpul carierei 
sportive am muncit 
zl de zi, făcînd tot 
felul de experiențe, 
pînă cînd am pă
truns acest secret...

țioase și binevenite ale Comite
tului orășenesc Iași al U.T.C. nu 
a avut niciodată în intenție să 
transforme acel mijloc de influen
țare a conștiinței constructorilor 
în ceea ce în mod obișnuit ar fi 
trebuit să fie. Clubul, existent în 
spațiul aceluiași cămin, dotat 
cam cu tot ceea ce îi trebuie 
(putem afirma acest lucru chiar 
aacă ne gîndiro numai la apara
tul de proiecție cinematografică 
și la televizorul de care dispune) 
nu a fost nici el folosit, de ase
menea, în scopuri bine precizate. 
Puteau fi instalate aici cîteva 
mese de șah, o masă de tenis, 
șubah, un colț al presei și, mă 
rog. cîte nu se puteau face dacă 
toate acestea ar fi trecut măcar 
prin gînd cuiva.

Informația pe care aro pri
mit-o, și conform căreia o parte 
dintre constructorii grupului nr. 
1 locuiesc în apartamente, ne-a 
îndemnat să facem o vizită și a- 
cestora Sîntern, așadar, la apar
tamentele destinate constructori
lor în cartierul Tâtărași. Deși 
condițiile de viață oferite locata-

rilor de aici ar fi trebuit să fie 
incomparabil mai bune ca cele 
de la „Decebal" lucrurile stau 
tocmai pe dos. In locul familiilor 
de constructori, ne referim la 
colectivele de locatari închegate 
pe baza relațiilor de muncă și 
de conviețuire, am întâlnit o si
tuație cu totul deplorabilă. Gri
ja pe care trebuia să o aibă ad
ministrația față de constructorii 
de aici, și atenția cu caro tre
buiau respectate eforturile statu
lui nostru pentru crearea unor 
condiții cît mai bune oamenilor 
muncii au fost înlocuite, de ce 
să n-o spunem, cu gestul inadmi
sibil, care atentează la sănătatea 
oamenilor în primul rînd, și com
promit ideea de respect față de 
fiecare om al muncii. Dintr-o 
slugărnicie față de șefii ierarhici 
de la trust, care au dat dispoziții 
în totală necunoștință de cauză 
șeful serviciului administrativ de 
la grup, Nicolae Trifu, și acesta, 
la rândul lui, administratorului 
Gradu s-a ajuns la o folosire cu 
totul irațională a spațiului dis
ponibil ceea ce dă apartamente
lor un aspect greu de închipuit

Trecem peste introducerea patu
rilor suprapuse, peste faptul că 
păturile sînt vechi și roase, din 
vremea bunicii, ceea ce dă apar
tamentelor care ne-ar fi putut 
impresiona prin nota lor de civi
lizație, un aspect de cazarmă și 
ne oprim, dorind să subliniem și 
să punem în discuție introduce
rea a cîte patru locatari în spa
țiul destinat bucătăriilor cu di
mensiunile destul de reduse în 
care, chiar și ziua în lipsa celor 
care vin să se odihnească aici, 
este imposibil de respirat. Dînd 
oarecare atenție condițiilor o- 
biective de care factorii de răs
pundere se agață ca înecatul de 
pai, nu putem trece cu vederea 
atitudinea de repugnabilă pasi
vitate a acestora care (de exem
plu Paraschiva Popa, șefa servi
ciului administrativ al T.R.C. 
Iași) au încă curajul de a de
clara drept optimă situația pe 
care, de altfel o cunosc pînă în 
cele mai mici amănunte, o accep
tă și o înrăutățesc cu bună ști
ință, efectuînd controale superfi
ciale și pe lîngă măsurile cuve
nite.

Mai mult decît atât, lucrează 
aici în cadrul acestui spațiu so
cial destinat constructorilor și 
tendința administratorului de a 
favoriza pe unul sau pe altul din
tre locatari în funcție de „cum 
mișcă din urechi". Expresia a- 
parține mai multor tineri, între 
care și tovarășului Ion Teheică, 
șef de brigadă, care ne-au dat 
declarații în acest sens. Nu ne-a 
stat în putere să facem o anchetă 
juridică, deși credem că lucrul a- 
cesta trebuie făcut, dar situațiile 
pe care le-am întîlnit, analizate 
cu amănuntul confirmă cultiva
rea favoritismului, fără drept de 
apel. Un exemplu : șefului de 
brigadă Vasile Gheorghița, i s-a 
lăsat o cameră ocupată numai de 
patru paturi (camera este dublă 
fața de bucătărie ; comparația se 
impune) ; I s-a adus și o masă 
(pentru că, mă rog. ca șef tre
buie să mai țină ședințe din cînd 
în cînd. ni se explică) și un ves
tiar, pe cînd tovarășului Ion Te- 
beică, șef de brigadă și el, ime
diat ce, după cum ne-a mărturi
sit nu a mai vrut să miște din

urechi, i s-au mai adus încă trei 
paturi în continuare. Va exista 
poate tentativa să fim contraziși. 
Acceptăm dar nu vom putea 
crede în nici un fel de argument 
pînă ce nu vom uita (dacă acea
sta se poate uita vrodată), gunoiul 
aflat în fiecare dormitor, parche
tul nelustruit niciodată timp de 
două luni și nămolul din căzile 
băilor. Da, deja ni s-a și repli
cat cîte ceva. „Tinerii sînt cu 
totul necivilizați, barbari, veniți 
de la țară (observați poziția și 
aerul acesta de dispreț și aristo
cratism desuet) nu știu să res
pecte nimic, distrug totul".

Oare așa să fie ? Am întîlnit o- 
dată pe șantierele Orașului „Ghe
orghe Gheorghiu-Dej", un tînăr 
venit de la țară care în fața or
dinii exemplare, a lenjeriei albe și 
a parchetului lustruit din apar
tamentul în care urma să fie ca
zat, s-a descălțat la ușă și îi ve
nea să intre-n genunchi. Bunul 
simț prin urmare există. Ce se 
așteaptă însă, de ce nu este în
treținut și cultivat ?

în urma unor discuții cu fac
torii de răspundere (Popa Paras
chiva, șefa serviciului admini
strativ de la trust, N. Trifu, șe
ful serviciului administrativ al 
grupului, Teodor Budăi, inginer 
șef al grupului, Gh. Macovei se
cretar cu probleme economice al 
Comitetului orășenesc Iași al 
U.T.C. și I. Savin secretar al co
mitetului U.T.C. pe grup) con
semnăm cîteva concluzii, de care
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Kirk Douglas în „SPARTACUS"

ținîndu-se cont în activitatea de 
viitor, se vor putea rezolva prin
cipalele probleme legate de a- 
cest aspect din viața constructo
rilor de care ne-am ocupat.

Sporirea preocupărilor factori
lor de răspundere pentru asigura
rea unor condiții de viață optime 
constructorilor, pentru folosirea 
rațională și sporirea spațiului lo
cativ existent prin mijloacele dis
ponibile, controlul eficient și cu 
simț de răspundere al felului în 
care spațiile de locuit sînt îngri
jite zilnic, amenajarea în cadrul 
spațiilor de lucru a unor puncte 
în vederea servirii mesei în 
timpul pauzei de prînz — iată 
numai cîteva din liniile elementa
re ale activității de vuitor. Pe de 
altă parte, organizației U.T.C. îi 
revine sarcina ca în colaborare 
cu comitetul sindicatului să stu
dieze amănunțit și să fructifice 
toate posibilitățile existente în 
vederea închegării unui colectiv 
al constructorilor, ca breaslă de 
mare stabilitate și eficiență eco
nomică de care lașul nou. socia
list, aflat în plin proces de con
strucție și prefaceri, are și va a- 
vea în permanență atîta nevoie. 
Tn fine, socotim că s-a vorbit des
tul pe marginea acestor probleme 
și că s-au făcut intolerabil de pu
ține lucruri. Lăsăm deci să gră
iască faptele menținîndu-ne spe
ranța că vom putea vorbi foarte 
curînd cu admirație și entuziasm 
despre urmașii neîntrecut! ai 
Meșterului Manole.
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GENTLEMANUL DIN COCODY 
rulează la Dacia (orele 8,45; 
15,45; în continuare 18,45; 21). 

SĂ TRĂIEȘTI, SĂ ÎMBĂTRÎ- 
NEȘTI — ORIZONT ȘTIINȚI
FIC nr. 3/1967, PĂSĂRELELE 
DRAGOSTEI, TINEREȚE (a 
45-a aniversare a creării U.T.C.), 
DE ZIUA MAMEI

rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—21 în continuare).

RAIDUL VĂRGAT
rulează la Vitan (orele 15,301 
18).

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Arta (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45).

RIO CONCHOS — cinemascop 
rulează la Moșilor (orele 
15.30; 18; 20,30).

DIMINEAȚA DEVREME —
— cinemascop —

rulează la Popular (orele 
15.30: 18; 20,30).

ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOA
RE.

rulează la Rahova (orele 15; 
17,45; 20.30).

LENIN IN POLONIA — cine
mascop —

rulează la Drumul Sării (ore
le 16; 18; 20).

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Colentina (orele 15; 
17,30; 20).

MOMENTUL ADEVĂRULUI —
— cinemascop —

rulează dimineața la Victoria 
(orele 9; 11,30; 13,45; 16).

ÎNDRAGOSTITII DIN MARO- 
NA

după amiază (orele 18,15; 
20,45).

DRAGĂ BRIGITTE — cinema
scop —
rulează dimineața la Munca 
(orele 9,30; 11,30).

EVADARE ÎN TĂCERE 
rulează după amiază (orele 
17; 19).

WEEK-END LA ZUYDCOOTE 
rulează dimineața la Flacăra 
(orele 9,45; 12,15).

MI-AM CUMPĂRAT UN TATĂ 
după amiază (orele 17,15; 
19,15).

INSPECTORUL DE POLIȚIE 
rulează dimineața la Lira 
(ora 11).

BUCĂTĂREASA 
rulează după amiază (orele 
16; 18).

I
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18,00 : Pentru cei mici. în loc 
de cinema : Filmul Bondarul; 
18,10 : Pentru tineretul școlar. 
Studioul pionierilor ; 18,50 : Pu
blicitate ; 18,58 : Ora exactă ;
19,00 : Telejurnalul de seară. A- 
genda economică ; 19.27 : Bule
tinul meteorologic ; 19,30 : „Mult 
e dulce și frumoasă" ; 19,40 : La 
ordinea zilei : Organizarea știin
țifică a producției și a muncii ; 
20,00: Momente din istoria fil
mului ; 20,15 : Dicționar de per
sonaje. Literele K, L ; 20,45 :
Teleglob. Insulele Azore ; 21,15 : 
Varietăți pe peliculă ; 21,30:
De la Giotto la Brâncuși ; 21,50 : 
Dosarul nr.... ; 22,05 ; Viața li
terară ; 23,05 : Telejurnalul de 
noapte.



• Știri insem 
nări comentarii 

• Știri însemnări com 
entarii 0 Știri Însemnări

ZILNIC

Cu prilejul celei de-a 90-a aniversări a independentei 
de stat a României

Festivități in localitățile bulgare unde 
au luptat ostașii români in 1877-1878

PLEVNA P — Trimisul spe
cial Agerpres, C Prisă- 
carti, transmite : Grivița, Po
radim, Plevna, Rahova — lo
cali tâți bulgare cu adincă re
zonanță în istoria popoarelor 
român si bulgar, eu îmbrăcat 
haine de sărbătoare.

Marți, oe aceste memorabile 
locuri s-au adunat sute și sute 
de cetățeni bulgari — tineri și 
virstnici — pentru a aduce 
prinos de recunoștință ostași
lor români căzuți în războiul 
din 1877—1878

Locuitorii Griviței și ai altor 
așezări din împrejurimi au fă
cut o primire călduroasă de
legației oficiale venite din Re
publica Socialistă România, 
formată din militari și repre
zentanți ai oamenilor munsii, 
condusă de general de armată 
Jacob Teclu, membru al Con
siliului de S!aL O gardă de o- 
noare. formată din militari 
ai R. P. Bulgaria, este aliniată 
pen'ru onor. Se intonează im
nurile de stat ale celor două 
țări. Are loc apoi solemnitatea 
depunerii de coroane de flori 
la Mauzoleul român de la 
Grivița. Din partea Consiliului 
de Stat a fost depusă o coroană 
ce flori de către generalul de 
armată lacob Teclu. iar din 
partea Ministerului Forțelor 
Armate ale Republicii Socia
liste România de cât.re genera
lul locotenent Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului forțelor 
armate. Se depun, de aseme
nea, coroane de flori din 
partea Comitetului regional, 
Comitetului orâșeneso și Co
mitetului raional Plevna al 
P.C. Bulgar și din partea Sfa
tului popular regional Plevna.

Pentru a protesta îm
potriva războiului din 
Vietnam, un grup de ti
neri americani a declarat 
marți o grevă a foamei in 
incinta Pentagonului. Alte 
grupuri de tineri au de
monstrat în fata intrării 
principale a clădirii Pen
tagonului. Ei purtau 
pancarte pe care era scris : 
..încetați bombardamen
tele !". ..Vietnamul vietna
mezilor !“, ..Refuzăm să 
servim în armată !“, ..Nu 
vrem să murim !“. Mulți 
demonstranți au efectuat, 
timp de 45 de zile, un 
marș de la Boston spre 
Washington. Printre aceș
tia s-a aflat David Miller. 
care a fost condamnat la 
10 ani închisoare pentru 
că și-a ars ordinul de 
recrutare. El se află în 
prezent în libertate pro
vizorie. întrucit a vocații 
lui au făcut recurs.

Participanții la greva 
foamei au rămas în cursul 
nopții de marți spre 
miercuri în incinta Penta
gonului. sub paza poli
țiștilor. Ei au declarat că 
demonstrațiile de protest 
împotriva intervenției 
S.U.A. în Vietnam vor 
continua pînă la 17 
mai.

Tn continuare are loo festi
vitatea înminării Ordinului 
..Tudor Vladimirescu' clasa 1. 
conferit Mauzoleului român 
de Ja Grivița.

Luînd cuvîntul, generalul de 
armată lacob Teclu, a spus 
între altele : „Am misiunea de 
onoare de a înmîna înalta dis
tincție, acordată de Consiliul 
de Stat al Republicii Socialis
te România, Mauzoleului ro
mân de la Grivița. Aceasta 
este o expresie a prețui
rii și recunoștinței poporu
lui nostru față de eroii români, 
ruși și bulgari căzu ți în 
crîncenele bătălii de pe re
dutele Griviței în 1877, și în 
același timp, o expresie a re
cunoștinței fața de poporul 
bulgar și conducerea sa de 
partid și de stat, față de or
ganele regionale, direcția mu
zeelor istorico-miliîare din 
Plevna și colaboratorii ei, 
prin grija cărora se păstrează 
vie amintirea faptelor de ero
ism ale ostașilor români.

Aflindu-ne astăzi aici, unde 
în urmă gu nouă decenii s-au 
înscris fapte de vitejie, con
semnate în istoria popoarelor 
român si bulgar, trăim clipe 
de adinei emoții. Aceste fapte 
de arme au dus le înfăptuirea 
năzuințelor de veacuri ale 
popoarelor noastre pentru in
dependență și, libertate, au ci
mentat» pe veci prietenia de 
nezdruncinat româno-bulgară".

Mulțumind pentru distinc
ția acordată Mauzoleului. Ni- 
kifor Djurov, vicepreședintele 
Sfatului Popular regional 
Plevna, a spus, printre altele t 
„prietenia dintre poporul ro
mân și poporul bulgar este se
culară și Indestructibilă. Legă
turile de prietenie dintre țări
le noastre au la bază tradiții
le sănătoase ale prieteniei, co
laborării și asistenței mutua
le. au adinei rădăcini în tre
cutul îndepărtat al celor două 
ponoare frățești“

înalta distincție acordată 
astăzi Mauzoleului din comu
na Grivița — a subliniat Ni- 
kifor Djurov — constituie o 
expresie a respectului adine 
și a sentimentelor prietenești 
pe care le nutresa unul față 
de altul cele două popoare ale
noastre care în prezent pă-
șese «u pas ferm și sigur pe
drumul socialismului și comu
nismului". . . ■

Cel prezențl condua au a- 
plauze pe oaspeți «are se în
dreaptă apoi spre localitatea 
Poradim. unde se află „Mu
zeul ostașul român — 1877- 
1878". Aioi sînt depuse corOR- 
ne de flori în fața busturilor 
legendarilor eroi — maior 
Gheorghe Șonțu și sergent 
Grigore Ion Alucăi.

In fața muzeului are loc 
un scurt miting cu prilejul 
căruia generalul de armată Ia- 
cob Teclu înmînează Ordinul 
„Tudor Vladimirescu“ cl. 1. 
conferit de Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia „Muzeului ostașul 
român — 1877'1878" din satul 
Poradim.

După cuvîntul de salut ros
tit de generalul de armată Ia- 
cob Teclu. a luat «uvîntul Ni
cola Bosnacov. directorul 
muzeelor istorico-mllitare din 
regiunea Plevna.

După vizitarea muzeului, în 
care se păstrează documente 
care atestă prietenia și relați
ile tradiționale romàno-bulga
re. arme, uniforme și alte ma
teriale militare râmase de la 
ostașii români căzuți pe aces
te meleaguri, membrii dele
gației române au semnat în 
Cartea de onoare a muzeului.

Oaspeții români și persoa
nele oficiale bulgare s-au îna
poiat în orașul Plevna. unde 
a avut loo solemnitatea depu
nerii de coroane de flori la 
Mauzoleul eroilor de la Plev
na, din partea Consiliului de 
Stat și a Ministerului Forțe
lor Armate ale Republicii So
cialiste România.

După-amiază membrii dele
gației române șl persoanele ofi
ciale bulgare care îi însoțesc, 
au plecat spre orașul Rahova. 
unde se află un alt monument 
ridicat în memoria eroilor ro
mâni și ruși căzuți pentru eli
berarea Bulgariei

Au fost depuse coroane de 
flori din parlea Consiliului de 
Stat și a Ministerului Forțelor 
Armate ale Republicii Socia
liste România, precum și din 
partea comitetelor regional, 
orășenesc șl raionai de partid. 
Sfatului popular orășenesc Ra
hova și Uniunea Tineretului 
Comunist Dimitrovist.

Seara, ambasadorul Republi
cii Socialiste România Ja Sofia. 
Ton Beldean. a oferit o masă 
în cinstea delegației române.

SPANIA : La Madrid s-au desfășurat recent puternice demonstrații studențești împotriva 
războiului purtat de S.U.A. in Vietnam

Dictatorul de la Seul a pus în scenă o 
farsă electorală și s-a instalat încă odată în 
fotoliul prezidențial. Declarațiile victorioase 
pe care slujbașii lui Pak Cijan Hi le dau ti
parului nu pot să camufleze dificultățile cu
care președintele a

Dacă dăm crezare cifre- ' 
lor oficiale Pak Cijan Hi 
a obținut 51.4°/o din 
voturi. Vremea cind urnele 
puteau fi măsluite cu re
lativă ușurință a trecut. 
Li Sin Mau se „alegea“ 
cu procentele care-i con
veneau. în 1967, Coreea 
de sud cunoaște, însă, o

reușit să se „realeagă", 

efervescență politică care 1 
îngrădește posibilitățile | 
de manevră ale actualului 1 
dictator. Semnificativ este 1 
faptul relatat de ASSO
CIATED PRESS că la 
Seul și în regiunile înve
cinate (chiar potrivit date
lor comunicate de autori
tăți) opoziția a recoltat

majoritatea voturilor. De
altfel, anunțul final al co
misiei electorale centrale 
acordă candidatului opo
ziției 4 526 541 voturi, a- 
dică 4O,9°/o din sufragii
le exprimate, ceea ce, 
în fond, reprezintă o 
recunoaștere indirectă a 
amploarei adversității față 
de politica șubredului re
gim sud-coreean. Aproa
pe jumătate din corpul I 
electoral (repetăm : po- I 
trivit datelor furnizate de | 
autorități) a refuzat să-și 
dea votul pentru Pak 
Cijan Hi. în realitate, îm
potrivirea fală de gu
vernul antipopular de la 
Seul este cu mult mai 
amplă, iar dacă alegerile 
s-ar fi desfășurat într-un 
climat de libertate, dicta
torul care a schimbat ga
loanele de general pe 
fracul prezidențial cu greu 
ar fi obținut cîteva pro
cente, lipsite de impor
tanță în ansamblul rezul
tatului electoral. Dar, în 
pofida aparențelor de I 
..democratizare“ pc care 
Sculul se străduiește să le 
creeze (pentru a fi pe 
placul Washingtonului 
dornic să nu apară pretu
tindeni ca tutore al dicta
torilor) alegerile sud- 
coreene s-au consumat sub 
semnul intervenției masi
ve a autorităților, a unor

Greva generală 

in Aden
Greva generală — a Jl-a 

din acest an — declarată 
miercuri în Adcn la che
marea Frontului de elibe
rare a sudului ocupat al 
Yemenului (F.L.O.S.Y.) a 
paralizat întreaga viață a 
acestui protectorat brita
nic, anunță agenția Reu- 
ter.

Magazinele, birourile, stațiile 
de distribuire a petrolului și șco
lile au fost închise, iar transpor
turile rutier, aerian și maritim au 
fost complet paralizate. Greva a 
fost declarată, în semn de protest 
împotriva „acțiunilor teroriste 
puse la calc de agenți ai autori
tăților colonialiste și ai guvernului 
federal din așa-zisa Federație a 
Arabiei de sud (N.R. — în aceas
tă Federație este inclus și Ade- 
nul). Paralel cu chemarea la gre

va generală. F.L.O.S.Y. a chemat 
la intensificarea manifestațiilor de 
masă și a operațiunilor împo
triva instalațiilor militare și for
țelor colonialiste britanice. Ape
lul la greva generală expre
sie a protestului populației din 
Aden împotriva atrocităților și 
acțiunilor teroriste puse la calc 
de. autorități împotriva locuitori
lor protectoratului - denunța și 
condamnă represiunile puse la 
cale de autoritățile federale și 
trupele britanice în timpul că
rora și-au găsit moartea în ulti
ma vreme peste 50 de locuitori 
din Aden.

Potrivit agenției France Presse 
care citează o declarație a unui 
purtător de cuvînt al arma
tei britanice, greva declanșată 
miercuri este totală. Militarii bri
tanici și familiile acestora au 
primit ordin să nu iasă pe străzi.

Standul românesc de la Tirgul internațional din Hanovra a suscitat 
un deosebit interes

Tinerii australieni An
drew Wall (in vîrstă de 
24 de ani). Desmond 
Keams (22 de ani) și 
Robert Nance (27 de ani), 
care întreprind o croa
zieră în jurul lumii pe 
bordul unui iaht cu pinze 
de 9 metri lungime, 
denumit „Carronade". au 
sosit la Buenos Aires. 
Ei au părăsit la 21 martie 
1965 orașul Sydney (Aus
tralia) și au făcut escale 
în Noua Zeelandă. Tahiti. 
Hau ai. la San Francisco 
și Ushuaia (Țara de Foc). 
Durata mare a călătoriei 
se explică prin faptul că, 
neavind mijloace mate
riale suficiente, navigato
rii australieni au fost ne- 
voiți sa muncească în dife
rite porturi pentru a cîști- 
ga banii necesari. La 
Buenos Aires ei vor ra
mine pînă la 25 mai. cind 
vor ridica din nou ancora 
îndreptîndu-se către Mon
tevideo, Rio de Janeiro. 
Recife. Antigua și Miami. 
Aici urmează să fie stabi
lit traseul ulterior al 
călătoriei lor.

Succesul studenților 
bucureșteni 

la Festivalul
de la Wroclaw

In cadrul festivalului tea
trelor studențești premiate 
la festivalurile internaționale, 
care se desfășoară in locali
tatea Wroclaw din Polonia, a 
avut loc un spectacol cu piesa 
„Nu sînt turnul Eiffel“ de 
Ecaterina Oproiu, prezentat de 
studenții din București.

„Spectacolul românilor a fost 
revelația festivalului“, a scris 
ziarul „Wieczow Wroclawia". 
iar o cronică apărută în ziarul 
„Robotnika" însoțită de foto
grafiile protagoniștilor Florian 
Pitiș șt Cornelia Hincu, a rele
vat că spectacolul studenților 
români s-a detașat net de 
toate celelalte.

Spectacolul a fost aplaudat 
in mai multe rînduri la scenă 
deschisă. S. Zigmut, directorul 
teatrului „Kamerlany“ a de
clarat că nici o piesă prezen
tată in sala teatrului nu s-a 
bucurat de un asemenea 
succes de public.

De citva timp Alfrad StroeB«- 
ner era preocupat de găsirea 
unei soluții „legale“ care sfi-i 
asigure menținerea sa în frun
tea statului cu toate puterile dis
creționare ce decurg din func
ția prezidențială. Grijile dicta
torului din Paraguay se dato
rau faptului că constituția din 
1940 stabilea că aceeași persoa
nă nu poate rămine ca președin
te al țării decît un număr li
mitat de ani. Abolirea constitu
ției și conducerea țării prin de
crete nu a fost luată în calcul ; 
emisari ai Departamentului de 
Stat al S.U.A. au exercitat pre
siuni în ultima perioadă — re
latează observatori — pentru 
a-I obliga pe dictator să cree
ze un „paravan democratic" în 
spatele căruia Stroessner să 
conducă nestingherit țara, bene
ficiind de „creditul moral 
material" al Washingtonului.

In cele din urmă formula a 
fost găsită. Cu citva timp in 
urmă s-a creat o „opoziție" le
gală. Partidul liberal, febrist (de 
extremă dreaptă) și alte cîteva 
organizații au fost admise in 
x-iața politică. Pozițiile acestor 
grupări sînt în linii mari ase
mănătoare cu cele ale partidu
lui Colorado (sprijinitor fidel al 
regimului), deși există unele 
deosebiri aparente, mai ales de 
limbaj. în același timp, forțele

și

fraude care s-au comis 
mai ales în zonele rurale 
unde libertatea de expri
mare a fost totalmente 
împiedicată. ASSOCIA- 
TED PRESS relata că un 
purtător de cuvînt al can
didatului opoziției a de
nunțat ilegalitățile săvîr- 
șite de autorități și a eva
luat buletinele de vot 
trucate la 15°/o din numă
rul înscrișilor pe listele 
electorale. Deplasarea a- 
ceasta de voturi, în cazul 
în care nu s-ar fi produs, 
putea provoca înfrîngerea 
lui Pak Cijan Hi. Dicta
torul își luase, însă, masuri 
de precauție astfel îneît 
rezultatele au fost „fără 
surprize“ — cum scria LE 
MONDE. Cotidianul pari
zian sublinia că valoarea 
„victoriei“ generalului ..nu 
trebuie supraestimată", a- 
mintind că, în 1960. Li 
Sîn Man a obținut, dună 
datele oficiale. 92°/o din 
voturi (ce simplu se fal
sificau atunci urnele — 
oftează subalternii lui 
Pak Cijan Hi) ceea ce nu 
a împiedicat ca numai 
după două luni să fie 
înlăturat de la putere de 
o revoltă populară. Cele 
92°/o din voturi nu i-au 
servit lui Li Sîn Man drept 
scut. Dealtfel, nici viața 
actualului dictator nu este 
prea liniștită. De cind

deține frînele regimului 
de la Seul a supraviețuit 
numai datorită șansei pe 
care a avut-o de a re
prima la momentul potri
vit comploturile organizate 
împotriva lui. Dar viitorul 
ce-i rezervă ?

Bătălia electorală nu a 
permis înfruntări reale, 
pentru că nici opoziția le
gală, (forțele consecvent 
democratice au fost ex
cluse prin interdicții draco
nice) nu a preconizat mă
suri radicale care să mo
difice actuala situație. 
Pak Cijan Iii a încercat 
să obțină voturi făcind 
reclamă unei pretinse 
„stabilități“ economice în 
vreme ce adversarul său 
a demascat corupția gu- 

I vernamentală. Trebuie 
| subliniat că, sub presiunea 

curentelor de opinie pu- 
I blică. opoziția a cerut 
i retragerea celor 45 000 
| soldați sud-coreeni tri

miși să lupte și să moară 
| pentru cauza Wasbingto- 
I nului în Vietnamul de 
’ de sud. Tinerii Coreei de 
I sud își pierd viețile într-un 
j război străin de intere

sele poporului lor, iar 
marea burghezie sud- 
corceană își rotunjește 
averile căci după fiecare 
transport dc militari de la 
Seul către Saigon dolarii 
se scurg în safeurile mag

naților finanței și ai indus
triei. Este o tranzacție si
nistră : vieți omenești li
vrate pentru dolari („Parti
ciparea în oameni la 
războiul din Vietnam jus
tifică foarte importantele 
comenzi transmise de ad
ministrațiile militare de la 
Saigon întreprinderilor 
sud-coreene“ — relata 
LE MONDE). Angajarea 

; Coreei de sud în aventu- 
I ra vietnameză are reper- 
I cusiuni politice și sociale, 
j amplifică prăpastia dintre 
j vîrfurile militare — eco- 
I nomice și masele popu- 
| lare. Ignorarea stării de 

spirit a populației duce la 
acumularea unor clemen
te explozive care ar putea 
provoca, în viitor, tulbu
rări cu urmări imprevizi
bile. Un comentator pari- 

j zian scria că ..victoria“ 
electorală a lui Pak Cijan 

' Hi „garantează înainte de 
, toate persistența unei po

litici anticomuniste ferme 
| și menținerea influenței 

americane în această par
te a Asiei“. Dar. la 
timpul său. și Li Sîn Man 
părea o ..garauție“ pentru 
aceeași politică și pentru 
aceeași influență. Sfîrșitul 
bătrinului dictator tulbură 
ceasurile de răgaz ale 
urmașului său dc la Scul.

EUGENIU OBREA
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o LA SEDIUL Ambasadei 
Republicii Socialiste România 
din Roma, a avut loc o confe
rință dc presă cu tema „Turis
mul în România“. Deschizind 
conferința de presă, ambasado
rul României la Roma, Cornel 
Burtică, a subliniat că România 
a fost coautoarea rezoluției pri
vind declararea anului 1967 „An 
al turismului internațional“, 
rezoluție adoptată de ultima 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Numeroși reprezentanți ai or
ganizațiilor de turism italiene 
și ziariști au adresat întrebări 
reprezentanților Oficiului Na
țional dc Turism și Tarom cu 
privire la situația turismului în 
Romnia și la dezvoltarea rapidă 
a acestuia.

• ECHIPAJUL primei cabine 
americane „Apollo" va fi for
mat din Walter Schirra, Walter 
Cunningham și Don Eisele, a 
anunțat James Webb, directorul 
Administrației naționale pentru 
problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.). Webb. care a vorbit 
în fata membrilor Comisiei se
natoriale pentru aeronautică și 
spațiul cosmic, 
data la care va 
rea în spațiu a 
..Apollo“, dar a 
trucția acesteia _ ____
spre sfîrșitul acestui an. Potrivit 
părerii experților, lansarea ca
binei spațiale „Apollo“ va avea 
loc la începutul anului 1968.

• UN PURTĂTOR dc cuvînt 
al Departamentului de Stal al 
S.U.A. a anunțat marți că se
cretarul de stat, Dean Rusk, va 
pleca la Geneva dacă va fi ne
cesară o conferință ministerială 
pentru a se ajunge la un acord 
in cadrul „rundei Kennedy“. El 
a adăugat că Washingtonul n-a 
luat încă nici o hotărîre înainte

de a afla punctele dc vedere 
ale celorlalte guverne in ceea 
ce privește o viitoare reuniune 
ministerială. Posibilitatea 
plasării peste Atlantic a 
Dean Rusk a fost evocata 
săptămîna trecută dc către Wil- 
liam Rotii, negociatorul princi
pal al Statelor Unite pentru 
tratativele rundei Kennedy.

de
liii 

Și

nu a precizat 
avea loc lansa- 
navei cosmice 
arătat că cons- 
se va încheia Concurs neobișnuit

© DE LA BAZA militară ae
riană americană Vandenberg 
(California) a fost lansat marți 
cu ajutorul unei rachete „Thor- 
Agena“, un satelit secret. Un 
purtător de cuvînt al bazei ae
riene a declarat, că, potrivit 
primelor informații, satelitul 
s-a plasat pe orbita prevăzută.

Paravanul

• PRINTR-O 
a autorităților 
nunțat că toate _____
și imobile ale șeicului ___
Habannakeh au fost confiscate, 
iar fondurile sale din bănci 
blocate. Șeicul este acuzat că 
este implicat în acțiuni împo
triva statului sirian. împotriva 
altor 45 de persoane, implicate 
ca și șeicul in acțiuni antistata

le, au fost adoptate măsuri si
milare.

lui Stroessner
de stingă continuă a fi menți
nute în afara legii. După asi
gurarea unei asemenea „opozi
ții“ care să nu-i încurce soco
telile, Stroessner a consimțit să 
organizeze „alegeri“ pentru o 
adunare constituantă al cărui 
scop este să modifice „actuala 
constituție devenită anacronică“. 

Doleanțele sprijinitorilor de 
la Washington erau, deci împli
nite. In ultimii aproape o sută 
de ani, numai în două rînduri 
i s-a permis opoziției să partici
pe la alegeri (în 1928 și 1963). Era 
un nou pas spre „democratiza
rea" vieții politice paraguavene. 
In ciuda propagandei agitate a 
coloradiștilor, liberalilor și fe- 
briștilor. participarea la scrutin 
a fost redusă. Din totalul de cir
ca 2 000 000 de locuitori, pe lis
tele electorale au fost înscrise a- 
proximativ 670 000 persoane. Cum 
era de așteptat, „alegerile" au

dat cîștig partidului Colorado. 
Sprijinitorii fermi ai lui Stroe
ssner ar fi obținut 80 de locuri 
din 120, restul revenind celor
lalte partide „legale“. Urnele 
au fost „aranjate“ într-o ma
nieră care să-1 lipsească pe dic
tator de eventuale emoții. Lip
sa de interes a populației (din 
care circa 25 la sută se află în 
exil forțat sau benevol în afara 
granițelor țării) față de alegeri 
nu l-a stînjenit pe generalul 
Stroessner. Tn ultimii 14 ani el 
s-a „obișnuit“ să administreze 
țara ca pe propriul său dome
niu particular, fără a lua în 
seamă revendicările maselor 
populare. „Adunarea constituan
tă" va fi un paravan prea stră
veziu pentru a putea ascunde a- 
devărul despre lipsa de liber
tăți democratice din Paraguay.

I. TIMOFTE

ORDONANȚĂ 
siriene s-a a- 
bunurile mobile 

Hassan

Miercuri dimineața, 
în orașul sud-african 
Capetown este aștep
tat cu mult interes 
începutul unei com
petiții neobișnuite : 
„Concurența“ — o 
navă și un automobil 
— își vor disputa re
cordul de viteză pe o 
distanță de cîteva mii 
de kilometri. Nava, 
„Windsor Castle", va 
avea de străbătut o 
rută obișnuită și fără 
dificultăți deosebite. 
Automobilul însă, un 
Ford „Corsair“. con-

dus de Ken Cliambers 
și Eric Jakson, tre
buie să străbată regi
uni primejdioase, din
tre care se remarcă 
..marele drum al nor
dului“ denumit și 
„calea infernului“. 
Zona, care cuprinde, 
aproximativ 1 600 de 
kilometri la frontiera 
Tanzaniei cu Zambia, 
nu este altceva decît 
o imensă aglomerare 
de mlaștini deosebit 
de periculoase în 
timpul ploilor muso- 
nice. Pînă în prezent

cîteva zeci de șoferi 
care au cutezat să le 
străbată au pierit în- 
ghițiți de nămol sau 
cu mașinile in flăcări. 
Traversarea regiunii 
cuprinde și trecerea 
fluviului Zambezzi, 
patria favorită a cro
codililor.

Cu toate acestea, 
cei doi temerari au 
declarat că speră ca 
vineri să ajungă în 
Zambia, sîmbătă în 
Tanzania, pentru ca 
să se reîntorcă, înain
tea vaporului, peste 
11 sau 12 zile.
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