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1. Admirație
Ninge cu fulgi, înstelați, 

mari, albi nemaipomenit, cu 
petale vizibile și tremurătoare. 
Un foșnet de adîncă liniște 
pe care-l auzim pe undeva 
prin aer ne face să avem sen
timentul că cineva trece me
reu prin preajma noastră mer- 
gînd să pună flori pe-o o- 
peră de artă. E gîndul cel 
mai nobil al unei treceri prin 
muzeu, deși noi fiind departe 
de așa ceva, de tot ceea ce 
ocrotesc muzeele, avem în 
față, totuși numai opera de 
artă: am venit să revedem

în plin decembrie digul a- 
cesta lung de 70 km care 
pornește din Albița spre Făl- 
ciu și care fiind o mărturie 
a unei munci entuziaste și a 
forței creatoare a omului se 
cere consemnat pe hartă în
tre munții țării.

Bulgări de pămînt încă fier
binte rămași așa cum au fost 
puși de mina celor care-au 
construit, bulgări de lut, pe 
care omătul se topește ca la 
atingerea unor ființe, amin
tesc de om, de creatorul care 
a rămas aici omniprezent do
rind să guste parcă această 
albă liniște de iarnă. Construe-

torit — șoferi, buldozeriști, 
screperiști, inginerii și maiștrii 
care și-au materializat aici 
gîndurile în lutul negru al 
luncii ca într-o marmură ne
maipomenită, se văd. Vin 
parcă din depărtări, de-acolo 
unde sînt acum ceruți și stre- 
curîndu-se pe sub ninsoare 
se-opresc în fața marmorei de 
lut pe care au muncit-o cu 
mintea și cu brațele, într-un 
binemeritat sentiment de ad
mirație pe care ni-l inspiră.

Dar, să rememorăm. La în
ceput a fost apa. Apa rîului

(Continuare în pag. a III-a)
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Invitațiile pentru 
cea de-a V-a ediție a 
„serilor** (din 23 de
cembrie orele 19 — 
în sala Conservato
rului „Ciprian Po- 
rumbescu**) se pot ri
dica începînd de azi 
de la cassa Cinema
tecii din B-dul Ma- 
gheru.

Experiența a- 
cumulată în cei 
6 ani -de cînd 
sînt secretar al 
comitetului co
munal U.T.C., 
îmi dă posibili
tatea să înțeleg 
cîtă însemnătate 
au măsurile pri
vind munca cu 
tineretul pentru
organizația noastră, pentru îmbo
gățirea activității sale educative, 
și apropierea ei de cerințele tine
rilor. Pentru a sublinia acest lucru 
mă voi referi doar la cîteva pre
vederi — simplificarea muncii de 
organizație, îmbunătățirea struc
turii organizatorice. Acestea re
prezintă după părerea mea con
diții deosebit de însemnate pen
tru ridicarea întregii munci de 
organizație la un nivel superior. 
Fiindcă multe din neajunsurile 
activității educative sînt cauzate 
tocmai de structura complicată a 
organizației, de fărîmițarea ei în 
organizații mici. La noi în co
mună, de pildă, sînt 8 organizații 
U.T.C. pe brigăzi, în C.A.P. — 
în alte comune numărul acestora 
este mai mare — la care se mai 
adaugă organizațiile de bază ale 
cadrelor didactice, ale elevilor, a 
brigăzii de tractoare etc. O ase
menea împărțire a tinerilor dimi
nuează mult puterea de mobili
zare a tineretului la acțiunile în
treprinse de comitet, fac imposi
bilă desfășurarea unei activități 
educative bogate, diverse. Exis
tența celor 11 organizații înseam
nă, în același timp, 11 adunări 
generale pe lună la care se adau
gă ședințele birourilor, ale celor

două comitete, pe comună 
, și C. A. P., ședințele de 

' ‘instruire a activului U. T. C.
și altele. Aproape numai șe
dințe. Acestea ne răpesc foarte 
mult timp, nedîndu-ne posibili
tatea să ne mai ocupăm și de 
alte lucruri. Deși după Congresul 
al VlII-lea al U.T.C., conținutul 
adunărilor generale s-a îmbună
tățit întrucîtva, continuă totuși 
să persiste formalismul și șablo- 
nismul în pregătirea și ținerea 
acestora, tematica este stabilită 
de membrii birourilor, iar mate
rialul fiind întocmit de cîte unul 
sau doi din membrii comitetului 
nu reușește să oglindească de cele 
mai multe ori aspecte concrete 
din viața colectivului ; de multe 
ori, același material se prezintă 
în două, trei organizații. Chiar și 
adunări generale care au dezbătut 
teme interesante ca : „Pe urmele 
istoriei în regiunea Argeș", „Ca
litatea — deviza activității noas
tre", „Avutul obștesc — avutul 
nostru" deși pregătite din timp, 
pe baza unor materiale bine 
documentate, și bucurindu-se de 
participarea unor oameni compe- 
tenți din comună, profesori, ingi
neri, medici — invitați ai organi
zațiilor U.T.C., nu au dus la 
rezultatele dorite, întrucît numă
rul mic de tineri din fiecare 
organizație, nivelul de cunoștințe 
diferit, preocupările variate, le-au 
făcut pentru unii mai greu de 
înțeles, iar pentru alții plictisi-

LIVIU MARINESCU 
secretar al comitetului 

comunal U.T.C. Fierbinți, 
raionul Găiești, regiunea Argeș
(Continuare în pag. a III-a)

GENEROZITATE

Pagina întii a ziarelor 
este asaltată, de o Jună în
coace, de sute de telegrame 
economice. Culese cu litere 
aldine sau cursive, în cel mai 

a 
ele 

poe- 
bine

1. Ce ar trebui să exprime întîlnirile scriitorilor ti
neri cu tinerii cititori?

2. Ce propuneri poate face organizația U.T.C. a Uniunii 
Scriitorilor pentru stimularea acestor șezători literare ?

3. Stratificarea publicului e un fenomen general? E 
un proces foarte accentuat în rîndul tineretului? Ce 
concluzii de ordin practic se pot trage de aici, privind 
varietățile șezătorilor de care vorbim ?

4. Ce considerați că trebuie să știe 
pentru ca munca de educație, de toate 
reală ?

cadrele U.T.C. 
felurile, să fie

condensat spațiu, pentru 
încăpea cît mai multe, 
se apropie de grafica 
ziei. Dacă ne gîndim 
Și sînt de fapt poezia noastră 
cea mai densă, cu influență 
directă și substanțială asu
pra întregii vieți — poezia 
dinamicii economice a pa
triei. O poezie care refuză 
legile ficțiunii dar se cir
cumscrie, cu exactitate ma
tematică, altor legi care se 
numesc : planificare știin
țifică, organizare și condu
cere științifică, ritm dinamic 
de dezvoltare, capacitate 
creatoare... Versurile ei se 
scriu cu o constantă șl con
secvență, care nu cunosc 
zigzaguri și oboseli, pe par
cursul fiecăreia din cele 265 
de zile ale anului. Rîndurile 
telegramelor economice ve
nite din marile cetăți ale in-

Răspunde POEZIA
ADRIAN PĂUNESCU
secretar al organizației U.T.C.

a Uniunii Scriitorilor

CEA MAI
DENSA

1. întîlnirea scriitorului — tî- 
năr sau nu — cu cititorul — tî- 
năr sau nu — este întîlnirea unei 
entități cu sine însăși. Căci, la 
urma urmei, cititorul, adevăratul 
cititor, este un scriitor cu mina 
oprită, un scriitor excesiv de 
timid, un autor care acceptă mal 
degrabă să-și asume ce au scris 
alții, decît să scrie el. Un mare 
cititor (folosesc cuvîntul „mare" 
cu valoarea pe care o are atunci 
cînd se află pe lingă cuvîntul

„scriitor") va fi fiind probabil 
autorul straniu al comperajului 
unei părți din „Doamna Bovary", 
cu o parte din „Craii de Curtea- 
Veche", cu o parte din „Elegiile 
din Duino". Un mare cititor este 
acela care lipește una de alta 
părți ale unor structuri, în mă
sura în care convin structurii 
sale. Cartea „scrisă" de acest 
mare cititor este formată din

(Continuare în pag. a IlI-a)

Studiam medicina și ne aflam 
la ultima oră de curs a anului 
șase. Deci, ultimul curs din viața 
noastră de studenți: nemologia. 
Regretatul Ionescu-Sisești vorbea 
despre poliomelită. Dar fiindcă 
secretarul U.T.C. îl înștiințase 
despre semnificația acestei ore 
pentru noi, profesorul și-a scurtat 
expunerea cu un sfert de oră, pe 
care l-a dedicat unor sfaturi care 
să ne călăuzească în viață. Vorbi
tor minunat, ne captivase cu fru
musețea ideilor sale ; una dintre 
ele, însă, ne urmărește pînă astăzi, 
pe cei ce l-au ascultat, cu toate 
că de atunci au trecut cincispre
zece ani. Citez din memorie : 
„dacă aș fi întrebat, ca neurolog, 
prin ce trăsături esențiale se deo
sebește omul de animale, aș răs
punde : prin inteligență, care-i 
permite să se adune, și prin bună
tate, care-i îngăduie să se risi
pească. Nici una din aceste două 
trăsături nu caracterizează, singu
ră, umanitatea. Numai sinteza lor 
contradictorie"...

Aplauzele au durat peste cinci 
minute. Dar cred 
o viață întreagă de experiență, 
pentru a înțelege 
șurile acestei idei.

Cine n-a întîlnit în viață oameni 
inteligenți, capabili, care-și folo
sesc aptitudinile numai pentru in
teresul lor personal, care scînte-

că e nevoie de

pe deplin sen-

de IONEL
iază rece, fără a stîrni decît, e- 
ventual, o admirație distantă, dacă 
nu chiar antipatie ? Aceștia se 
pling, de obicei, de „invidia" ce
lor din jur, dar poate că ceea ce 
ei numesc invidie nu este altceva 
decît ecoul glacial al propiiei lor 
atitudini. O subtilitate lingvistică 
apărută, cred, din nevoia de a-i 
diferenția de adevărata inteligen
tă, îi denumește, pe astfel de oa
meni „deștepți". Cred că oricine 
simte deosebirea dintre cei doi 
termeni, nuanța ușor distantă a 
calificativului „deștept" ; chiar 
printre colegii care asistau la acea 
oră de curs, se aflau reprezentanți 
ai unei asemenea categorii. Ta- 
lentați în profesie, receptivi, ei au 
avut parte, în general, de ceea ce 
se numește „o carieră frumoasă". 
Dar, întîlnindu-i la distanțe de 
ani, nu era greu să identifici la ei 
semnele unor infringed în viața 
personală și socială. Pentru că le 
lipsea bunătatea, capacitatea de 
risipire în alții, se simțeau apă
sați de povara singurătății. Mai 
curînd sau mai tîrziu se năștea 
în sufletul lor întrebarea : „pen
tru ce Succesele profesionale, 
bunăstarea materială, intrînd în 
obișnuință, nu-i mai satisfăcea. 
Iar restul ntrl putea aduce numai 
inteligența.

HRISTEA
La polul opus se află omul 

„hun și prost". Din păcate aceas
tă asociere e uneori o realitate. 
Alteori insă, este doar confuzie, 
născută de veacurile în care s-a 
încuibat în oameni mentalitatea 
egoistă. Bunătatea pare unora 
prostie. Faptul că există, într-ade- 
văr, oameni buni din fire, dai 
care, vai1, nu-și pot folosi această 
calitate din lipsa datelor intelec
tuale, nu justifică deloc generali
zarea acestei aparențe. Abia în 
clipa în care-l întîlnești pe cel 
inteligent și bun, și capabil și ge
neros, ^țrălucitor și cald — abia 
în această clipă descoperi umani
tatea, în ceea ce are ea mai de
plin și mai nobil.

Mă gîndesc la unul din colegii 
mei, care întrunește în mod ar
monios, ambele trăsături. Nu pot 
să-i dau nici inițialele, fiindcă, 
dacă s-ar recunoaște, s-ar supăra 
pentru această neautorizată popu
larizare (a treia trăsătură, deci: 
modestia). Are o mare capacitate 
de a acumula, dar niciodată nu 
și-o folosește în sine, ca pe un 
blazon. Dacă-l cunoști superficial, 
ai impresia că nu strălucește. Vor
bește puțin, avînd oroare de „im
presia" pe care o produc „vor
bele frumoase". Dar, în schimb,

ascultă cu atenție pe oricine. Fie 
că e bolnavul lui, fie că e priete
nul lui, ceea ce spune acesta i se , 
pare extrem de important. Cunosc ■ 
oameni mult inferiori intelectual 
care, în fața lui, par foarte „deș-' 
tepți" pentru că sînt lăsați să-și i 
debiteze ideile în voie, fără a fi : 
„concurați" la strălucire verbală. 
Cunosc și oameni care par mai 
generoși, mai bogați sufletește, 
pentru că vorbesc cu îndemînare 
despre generozitate și bogăție su
fletească, fără a fi contraziși de el.

Dar acest om iradiază căldură 
de îndată ce este vorba de fapte. 
Se apropie, simplu, de sufletul 
celorlalți, aflîndu-le nevoile și în- 
cercînd, după puterile lui, să le 
împlinească. I se caută tovărășia, 
fiindcă știe să găsească gestul po
trivit și să pună în el întreaga 
semnificație.

Să fiu sincer: nu este la fel de 
răsplătit de viață ca și colegii săi 
„inteligenți". Inteligența lui „a- 
dună" altfel, și bunătatea îi „risi

pește" uneori forțe pe care alții 
știu să le folosească mai bine în 
folosul lor. N-a fost cruțat nici 
de lovituri sau dezamăgiri, dar 
mi se pare că el — și alții ca el 
— sînt singurii cu adevărat feri
ciți dintre toți cei care îl aplau
dau, acum cincisprezece ani, pe 
venerabilul profesor.

COMITETULUI CENTRAL 
AL FRONTULUI NATIONAL 

DE ELIBERARE
DIN VIETNAMUL DE SUD

Cu prilejul celei de-a VII-a aniversări a 
creării-Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, întregul nostru popor, vă transmit 
un. călduros salut și cele mai cordiale feli
citări.

Lupta, neînfricată, plină de eroism, a po
porului din Vietnamul de sud împotriva agre
sorilor americani se bucură de simpatia fier
binte și solidaritatea frățească a poporului 
român, care iși exprimă și cu acest prilej ho- 
tărîrea fermă de a-i acorda întregul său spri
jin material, moral și politico-diplomatic pînă 
la victoria definitivă asupra invadatorilor.

Urăm din toată inima bravului popor din 
Vietnamul de sud ca, sub conducerea repre
zentantului său autentic — Frontul Național 
de Eliberare — să obțintă victoria deplină 
în lupta împotriva agresiunii S.U.A., să în- 
făpuiască cu succes programul. politic al 
F.N.E. de dezvoltare liberă,, independentă și 
democratică a țării, pentru realizarea aspi
rațiilor sale naționale — reunificarea pașnică 
a patriei.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele 
al Republicii

Consiliului de Stat 
Socialiste România

Tovarășului ION
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

GHEORC.HE MAURER

Austriei, de la Brașov, Reșița 
ori Hunedoara, de pe Du
năre sau Lotru, venite la în
ceput nominale, purtînd 
mele unei întreprinderi 
alta, apoi, din ce în ce 
mult nume de regiuni 
ramuri industriale 
chintesența acestei „___
Zeci și sute de colective de 
muncă raportează într-nn stil 
cronicăresc, consemnînd da
ta. ora, ziua și cantitățile da
te peste pian, îndeplinirea 
planului pe acest an încă 
din prima jumătate a lunii 
decembrie. Cronica acestui 

' sfîrșit de an economic se 
oprește doar statistic aici 
pentru că. dacă ne gîndim 
bine, prin ceea ee anunță în 
aceste zile, prin substanța 
rezultatelor sale, este teme
lia pe care se așează, cu spi
ritul lor științific și inova
tor. măsurile atît de cuprin
zătoare, privind organizarea 
și perfecționarea conducerii 
economiei, stabilite de Con
ferința Națională a Partidu
lui.

nu- 
ori 

mai 
sau 
sînt 

poezii.

C. PRIESCU
București

în , numele, poporului albanez, al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din Albania, 
al Prezidiului Adunării Populare și al Con
siliului de Miniștri ale Republicii Populare 
Albania, vă mulțumim pentru urările adre
sate cu ocazia celei de-a XXIII-a aniversări 
a eliberării Albaniei.

Urăm ca prietenia tradițională dintre cele 
două popoare ale noastre să se dezvolte 
să se întărească continuu.

și

ENVER HODJA 
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania

MEHMET SHEHU 
Președintele Consiliului de Miniștri 

a Republicii Populare Albania

Cinci 
turistice

Intre Ministerul
lor Auto, Navale i

nave

T ransporturi- 
și Aeriene și 

Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini a fost perfectat 
un contract pentru construirea a 
cinci nave fluviale de pasageri. 
Ele vor efectua croaziere pe Du
năre, mai ales pe itinerariile Su- 
lina-Galați-Brăila, precum și 
Giurgiu-Porțile de Fier-Belgrad- 
Budapesta-Bratislava-Viena.

Șantierul naval Oltenița, care 
execută această comandă, și-a 
propus să lanseze primele trei 
vase la jumătatea anului viitor. 
Ele se vor putea deplasa cu o 
viteză de 30 km pe oră și vor 
găzdui — în condiții de deplin 
confort — 300 de pasageri.

(Agerpres)



VALORILE TINERILOR
După cîteva săptămîni de 

studiu a mișcării muzicale ro
mânești, un reputat critic a- 
merican Irwing Lowens, re
marca recent într-un amplu 
articol publioat în „Washing
ton Star" că „România este 
astăzi unul din locurile cele 
mai interesante de pe harta 
muzicală a lumii".

„Nu m-ar surprinde deloc
— continua irwing Lowens
— dacă România ar lua locul 
Poloniei, Iugoslaviei și Ger
maniei occidentale, devenind 
in anii ce vin țara cea mai 
importantă din Europa cen
trală din punctul de vedere 
al muzicii noi.

Suită de prime audiții pe 
care ni le-a oferit în ultimele 
săptămîni agenda muzicală 
bucureșteană vin Să demons
treze nu numai efervescenta 
șantierului componistic româ
nesc, ci să ateste totodată va
labilitatea tezelor ce sublini
ază autenticitatea, profunda 
originalitate, diversitatea că
utărilor școlii muzicale româ
nești.

Momentul culminant al noii 
stagiuni în revelarea unor noi 
valori ale muzicii românești a 
fost desigur noua „tribună a 
tinerilor compozitori" pe care 
ne-a oferit-o Orchestra simfo
nică a Radioteleviziunli. Con- 
tinuînd o inițiativă inaugura
tă anul trecut, orchestra a a- 
locat un concert special celei 
mai tinere generații de crea
tori ai tării, unor recent ab
solvenți ai Conservatorului 
bucUreștean.

Deasupra faptului1 că pie
sele n-au fost pe deplin re
prezentative pentru creația 
actuală a tinerilor (unele lu
crări sînt scrise încă acum 4-5 
ani) deservindu-i pe unii în 
raport cu alții, deasupra unor 
influențe neasimilate, vizibile 
în multe pagini ale partituri
lor, deasupra unor superficia
lități ale interpreților, inițiati
va Direcției Muzicale a Radio-

FESTIVALUL NAȚIONAL AL TEATRELOR DRAMATICE

„COBIEENȚĂ LA DRAGOSTE"
Iată o piesă cinstită, demnă, 

a unui autor pe care „îndrăz
nelile" extraartistice îl lasă rece, 
pe care tentația succesului nu-l 
subordonează, pe care nu-l pre
ocupă decît căile abrupte, aride, 
chinuitoare ale accesului spre 
adevăr însăși opțiunea pentru o 
temă niciodată sondată în chip 
serios în dramaturgia noastră —, 
zona contorsionată, biriiuită de 
furtuni pure, a psihologiei ado
lescentine — este un act de 
probitate literară ce se ■cuvine, 
salutat. Cu atît mat 'mult iu cit‘- 
Dorel Dorian respinge cil cOn-

0 PREZENȚA
Înviorătoare

Agreabilă această reîntîlnire 
cu spectacolul pentru copil al 
teatrului din Piatra Neamț. 
Piesa lui Alecu Popovici, „Afa- 
ră-i vopsit gardu’, înăuntru-i 
leopardu’ “. își păstrează — 
chiar la o re-vizionare — vioi
ciunea și farmecul. După cum, 
chiar și la re-vizionare, rămîne 
limpede că textul n-a fost de 
fapt decît un pretext pentru 
desfășurarea de fantezie a mon
tării lui Ion Cojar. Unii au nu
mit-o, pretențios, „exercițiu de 
teatru total". Este și asta — cel 
puțin în sensul că interpreții 
se exprimă cu o mulțime de 
mijloace adiacente teatrului : 
ctntec, dans, acrobație, specta
col de păpuși — dar este mai 
ales un îneîntător joc de-a co
pilăria, căruia un exercițiu 
foarte precis îi dă toate apa
rențele spontaneității.

Reprezentația de duminică, 
din Festival, s-a desfășurat în 
fata unei săli sobre : critici dra
matici, regizori, actori, directori 
de teatre. Toți rîdeau cu poftă 
— dar desigur, nici unul din 
ei nu putea răspunde la între
bările adresate de pe scenă : 
„Copii, cit fac doi și cu doi ?“. 

televiziunii este cu totul bine
venită în contextul vieții noas
tre muzicale și trebuie aplau
dată ca atare.

Dedicată celor mai tineri 
compozitori, „tribuna" nu nu
mai că a oferit creatorilor un 
unic mijloc de autocontrol, o 
mult așteptată confruntare cu 
publicul, ci a reprezentat tot
odată un real act de cultură, 
deschizător de orizonturi, ca
pabil să ducă la integrarea în 
circuitul vieții noastre muzi
cale a celor mai noi expe
rimente și realizări artistice.

Pe afișul tribunii au figu
rat : Pasacaglia, Toccata și 
Fuga de George Draga, Me
ditații simfonice de Eugen

CRONICĂ MUZICALĂ

Wendel, Motive maramureșe
ne de Corneliu Radu Geor
gescu, „Triunghiu" de Octa
vian Nemescu și Două ta
blouri simfonice de Lucian 
Mețianu.

Sub raport stilistic, între 
toate aceste 5 lucrări, pot fi 
stabilite foarte puține punți 
de legătură. Meditațiile tine
rilor demonstrează însă în a- 
ceastă diversitate o excelentă 
însușire a meșteșugului com
ponistic, tendința găsirii unor 
noi drumuri. Lucrările depă
șesc sfera unor căutări școlă
rești, dempnsțrînd nevoia fie
căruia dintre tinerii compozi
tori de a-și găsi drumuri 
proprii.

Pe bună dreptate s-a spus 
după concert că personalita
tea fiecăruia dintre tineri — 
s-a dezvăluit prin opțiunea u- 
niversului sonor.

Deși cu mai puține valențe 
emoționale, George Draga 
vehiculează imagini de o re- 

secvență posibilitățile comode, 
reflexul obișnuințelor și al 
compromisurilor mai vechi.

Aceasta nu înseamnă încă 
totul. Cei cinci adolscenți care 
populează piesa — lucizi fi fe
brili, sentimentali și libertini, 
frumoși și dificili — nu se lea
gă suficient într-un conflict 
dramatic, care să ni-i descopere 
în faptele și în relațiile lor. 
Multă vreme nu fac decît să se 
autoanalizeze, să se autoprocla- 
me. întrebările lor despre vîr- 
Stă, despre iubire, despre viitor,... 
au din această pricină nu o

V

Mi-am amintit însă de o altă 
reprezentație a aceleiași piese, 
văzută în condițiile cam impro
prii ale unei săli de turneu, la 
care cîteva sute de copii reac
ționau cu promptitudine de cea
sornic la toate solicitările tex
tului. Era o dovadă certă că 
sensul „experimental" al spec
tacolului Teatrului Tineretului 
din Piatra Neamț se realizase 
nu în sine, ci în consonanță cu 
substanța intimă a genului.

Ulterior, un însemnat premiu 
internațional a încununat acea
stă strădanie, așa îneît croni
carului întîrziat nu-l rămîne 
decît să salute încă odată inspi
rația regizorului, a scenografi
lor Ștefan Hablinski și Mioara 
Buescu, a compozitorului V. 
Veselovschi, a tinerilor actori 
Dona Fiscuteanu. Florin Măce- 
laru, Ion Fiscuteanu, Boris Pe- 
troff. Ion Bog, Cornel Nicoară, 
Olga Bucătaru, Alexandru Do- 
bre și a altora — numeroși, — 
și să noteze că această unică 
montare pentru copii înscrie în 
agenda Festivalului una din 
cele mai înviorătoare prezențe.

c. s. 

marcăbilă vigoare, stăpînind 
perfect materialul sonor, lu
mea combinațiilor instrumen
tale. Senzația de soliditate, de 
masivitate pe care și-a pro- 
puș-o autorul, e pe deplin 
transmisă auditorului.

Un deosebit simț al tim- 
brurilor caracterizează și lu
crarea lui Wendel. Tehnici 
modeme de compoziție sînt 
inteligent integrate ideii diri
guitoare.

Deplin format s-a dovedit 
Corneliu Radu Georgescu. Ra- 
finînd oîteva elemente folclo
rice, Georgescu obține culori 
inedite, rezonanțe subtile.

Posesor al unui remarcabil 
talent s-a dovedit Lucian Me-

țianu. Lucrarea concepută 
încă în 1903 l-a dezavantajat 
în raport cu ceilalți compozi
tori. Cele două tablouri core
grafice vădesc însă o mînă 
fermă, imaginație bogată, o 
remarcabilă știință a forme
lor și a conducerii blocurilor 
Sonore.

Entuziasmantă, deasupra o- 
ricăror așteptări a fost lucra
rea lui Nemescu. In „Tri
unghiu" vechile strădanii de 
abordare complexă a fenome
nului muzical dominate de 
dorința realizării unei cone
xiuni între structura muzicală 
și un mod de organizare de
terminat de preocupări mate
matice, găsește o împlinire 
meritorie.

Construit cu o frenetică 
fantezie, „Triunghiul" lui Ne
mescu poate figura fără în
doială în repertoriul oricărui 
Festival de muzică contem
porană.

dată un caracter factice. Un 
surplus de dialectică, o adevăra
tă aptitudine de a complica lu
crurile dintre cele mai simple 
(aptitudine care este a autoru
lui) le pune deseori în pericol 
sinceritatea, subminînd astfel 
prin exces exact, una din in
tențiile de căpătîi ale dramatur
gului

Spectacolul Teatrului „Ion 
Creangă" înlătură această pri
mejdie numai într-o măsură : 
în aceea a consecințelor exteri
oare pe care.le-ar fi putut pre
supune — lîncezeală, lipsă de 
viață. Meritul, fatalmente parți
al, aparține regizorului N. Ăl. 
Toscani, care a dat spectacolului 
ritm, vervă, deci un plus de a- 
utenticitate. Decorurile Elenei 
Forțu l-au ajutat substanțial : 
locurile diferite ale acțiunii au

Noua fi moderna policlinică din lași
Foto : O. PLECAN

In sfîrșit, după „tribuna" 
Radioteleviziunil, un concert 
de prime audiții oferit de 
astă dată de Orchestra Stu
dioului Conservatorului, a re
liefat adîncimea preocupări
lor unui alt reprezentant al 
acestei generații, Costin Mie- 
reanu. Cele două „ monostruc- 
turi" sondează zone sonore 
adinei captivante de la o pri
mă ascultare.

Interesul manifestat de pu
blic în fața „tribunei’, suc
cesul acestei autentice seri de 
muzică contemporană pune 
însă din nou în actualitate 
problema includerii lucrărilor 
tinerilor compozitori în reper
toriul permanent al filarmoni
cilor.

Ascultînd „Motivele mara
mureșene" ale lui Georgescu 
te întrebi cu siguranță cum 
o lucrare de asemenea valoa
re (indiscutabil cu mult dea
supra multor piese ce se gă
sesc permanent pe afiș) tre
buie să aștepte o problema
tică „tribună" pentru a putea 
fi ascultată, de ce zeci de lu
crări ale tinerilor sînt doar 
incidental programate pe afi
șele orchestrelor, de ce unele 
piese (cum s-a întîmplat în 
cazul lucrării lui Miereanu 
premiată la Utrecht) trebuie 
să aștepte girul Unili înalt ju
riu al unui concurs muzical 
internațional pentru a-și găsi 
locul într-o agendă bucureș
teană.

Problema merită desigur o 
discuție mai largă pe care 
ziarul nostru și-o propune cu 
alt prilej.

Esențial este faptul că în 
zilele acestea, sălile de con
certe mărturisesc și pe planul 
activității interpretative febri
litatea unor audiții la înălți
mile căutărilor componistice.

IOSIF SAVA

o structură plastică asemănătoa
re, cîteva linii esențiale guver
nează imaginea scenică, ceea ce 
oferă ideilor un cîmp de acți
une deschis.

O izbîndă actoricească do
mină spectacolul: cea a Magdei 
Popovici, actriță de mare spon
taneitate, cu aptitudinea de a-și 
schimba brusc și firesc stările 
sufletești. Personajul, de altfel 
și cel mai generos în text, este 
viu și convingător, iar actrița 
mi se pare a fi o serioasă pre
tendentă la premiul de inter
pretare feminină al Festivalului. 
Alți cîțiva actori tineri (Gabri
ela Vlad, Sanda Maria Dandu, 
George Bănică, Mihai Ioniță) 
semnează în spectacol realizări 
excelente.

SEBASTIAN COSTIN

Revelion 
sub cupola 
albastră

în cortegiul sărbătorilor de 
iarnă cel mai de seamă eveni
ment este revelionul. Potrivit 
tradiției, organizația U.T.C. 
va pregăti și în anul acesta 
sărbătoarea revelionului ?

— Da. Vom întîmpina •- 
nul 1968 sub cupola albastră 
a Pavilionului Expoziției E- 
conomiei Naționale. In jurul 
cupolei se înalță niște clădiri 
ca-n povești. Este orășelul co
piilor. In cupolă totul este ast
fel pregătit ca să primim, la 
răspîntia celor doi ani, 6000 
de invitați la carnavalul tine
retului,

-— Pentru cititorii noștri, o 
parte dintre ei viitori camava- 
liști, ar fi interesant să dati 
cîteva detalii.

— Am să vă înșir cîteva a- 
mănunte, dâr voi păstra în 
secret surprizele. Revelionul 
începe la ora 21,30 și se în
cheie în revărsatul zorilor. O 
scurtă descriere. Toți partici
pant» vor fi întîmpinați la in
trare de un „maestru de cere
monii", un robot electronic 
vorbitor, care îi Va îndruma 
spre garderobă, la mese, ori 
spre ringul de dans. Arhitec
tura interioară a cupolei ne-a 
permis să facem un aranja
ment decorativ feeric. Deco
ratori sînt studenții de la In
stitutul de Arhitectură din 
București și de la Arte plastl-

CONVORBIRE
CU TOVARĂȘUL

Va»ile Timaru 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.C.
București

ce. Se va dansa pe toate cele 
trei nivele ale Pavilionului, 
trei cercuri uriașe ale veseliei.

— Muzica ?
— Cîteva reputate orches

tre : „Barbu Lăutaru" de la 
Filarmonica de stat „George 
Enescu", formațiile „Sincron" 
și „Sideral", Ansamblurile 
folclorice „Ciocîrlia" și „Pe- 
rinița", Ansamblul U.T.C. șt 
U.G.S., Teatrul de stat de 
operetă, Teatrul Satiric Mu
zical „C. Tănase" etc., etc.

— Ce actori vor anima re
velionul tineretului ?

— Ne vor vizita actorii 
Dem Rădulescu, Horia Șer- 
bănescu, Radu Zaharescu, Ho
ria Căciulescu, Ștefan Bănică, 
Nicu Constantin, Ciupi Hă- 
dulescu, Stela Popescu, An
gela Moldovan, Irina Loghin, 
Gică Petrescu, Doina Badea, 
Dan Spătaru, Anca Agernolu, 
Margareta Pîslaru, Gioni Du- 
mitriu, Gigi Marga, Luigi Io- 
nescu, Benone Sinulescu, 
Trio Caban, Cornel Patrichl 
și alții.

— în afara carnavalului 
mai au Ioc și alte manifestări 
artistice ?

■— Da. Pe 1 ianuarie tn a- 
celași loc se organizează car
navalul de zi al elevilor și pi
onierilor. Iar in zilele urmă
toare, 1, 2 și 3 ianuarie, tot 
In Pavilionul Expoziției se vor 
organiza „serile tineretului", 
Însoțite de concursuri spor
tive de iarnă, în aer liber, jo
curi pe zăpadă, săniuș etc. 
Inșirînd atîtea lucruri să 
nu vă închipuiți că am trădat 
surprizele. Ca să le vedeți, 
poftiți la carnaval 1

ION MARCOVICI

CASA MEMORIALÂ
TO PÎRCEANU

Iubitorii versurilor 
lui Topîrceanu au 
acum la dispoziție. 
prin redeschiderea 
Casei memoriale de 
la Nămăiesti Muscel 
un bogat material 
documentar comple
tând cu fapte inedite 
unele goluri existen
te tn biografia poe
tului. sau adăugind 
noi informații privi
toare la creația sa. 
Cele trei încăperi ale 
Casei din Nămâiești 
unde Topîrceanu sia 
petrecut o bună par
te din viata sa. găz
duiesc scrisori ale 
poetului către fami
lie. documente ilus- 
trînd „perioada bu- 
curesteană". activi
tatea sa la diverse 
publicații ale vre
mii. corespondența 
cu Garabet Ibrăilea- 
nu, precum si infor
mații despre activita
tea desfășurată în 
perioada 1911—1937 
sau cea de inspector

școlar. Muzeul de la 
Nămăiesti mai nu
mără fotografii de 
epocă, autografe și 
dedicații, fragmente 
memorialistice, epis
tole personale, ma
nuscrisele unor pa
rodii originale la 
Octavian Goga. De- 
părăteanu. A. Mirea 
Si o serie de apreci-

cu cea mai tînără regizoare

ANCA 0 VAN EZ
— Deși numai anul acesta 

absolviți facultatea de regie- 
teatru, „Lovitura", nu este 
primul contact cu marele 
public.

— E-adevărat. Anul trecut 
am montat, pentru examenul 
de anul IV, la Teatrul de 
stat din Tg. Mureș, ,.6 per
sonaje in căutarea unui au
tor" de Pirandello.

— Cum ați ajuns la „Lo
vitura" lui Fărcășân ?

— Printr-o întîmplare. Am 
fost chemată telefonic la Ga
lați. să montez o piesă. Citi
sem „Lovitura" șl îmi plă
cuse ; mi-am găsit distribu
ția, și mai ales, personajul 
principal în persoana acto
rului Mihai Mihail, am pro
pus consiliului artistic piesa 
și... am obținut aprobarea, 
într-un teatru aflat în lrnpas 
(fără director, secretar lite
rar și scenograf) am găsit to
tuși o atmosferă ideală de 
lucru, un colectiv pasionat, 
dornic să lucreze. Si am reu
șit. printr-o muncă uriașă 
să scoatem piesa în 6 săptă
mîni.

— Părerea despre „Lovi

CONFORT

ROMAN

La Bavay (Franța), săpătu
rile efectuate în scopul con
struirii unui nou bulevard 
au scos la iveală un cuptor 
și diverse țevi care alimen
tau un hipocaust, adică sis
temul de încălzire centrală 
al unei vile galo-române de 
acum 20 de veacuri.

FURNICI

CU UMBRELE

O specie de furnici din A- 
merica de Sud au fost denu
mite „parasol" (umbrele de 
soare) deoarece ele taie bu
cățele de frunze sau petale 
de flori pe care le poartă ca 
pe niște umbrele. în cuibu
rile lor, furnicile prelucrea
ză această verdeață transfor- 
mînd-o într-o substanță cle
ioasă pe care cultivă un 
sol de ciuperci, alcătuind 
așanumitele „ciupercării ale 
furnicilor".

R EN

eri ale istoricilor și 
criticilor noștri lite
rari renumiti.

Dotată cu un ma
terial atît de bogat, 
casa memorială To- 
pîrceanu va atrage 
cu siguranță un ma
re număr de vizita
tori.

V. RĂVESCU

Interviu

tura" e exprimată, desigur, 
în montare.

— De la bun început, am 
încercat Să accentuez com
plexitatea caracterelor, inlă- 
turînd eventualele „scheme" 
șl am vrut ca fiecare perso
naj să aibă dreptate, să fie 
credibil. Soveja e în mon
tarea noastră un erou ro
mantic în sensul cel mai mo
dern al cuvîntului, nu un 
simplu erou pozitiv. E un 
OM, omenește supus greșelii 
șl tot omenește superior prin 
crezul lui în actul de creație 
al meseriei.

— Ginduri de viitor ?
— Acum trăiesc emoțiile 

Festivalului. Sper în succe
sul spectacolului mal ales 
pentru marea abnegație cu 
care au lucrat actorii, colec
tivul. In privința proiectelor, 
aș vrea să pun totdeauna 
piese care să ne exprime, pe 
mine și pe actorii cu care 
lucrez ; piese care să-mi pla
că, prin aceasta înțelegind 
nu amuzamentul, ci utilitatea 
spectacolului în cadrul feno
menului teatral și social.

LILIANA MOLDOVAN

STAȚIA BYRD

O groapă de 2 400 metri de-a lungul gheței : aici, o grupă 
de specialiști americani speră să străpungă straturile de 
gheață în luna februarie 1968 din stația Byrd — Antarctica 
— pentru a ajunge la roca subjacentă a calotei glaciare.A- 
oeastă acțiune va furniza date asupra evoluției continentu
lui austral și chiar asupra istoriei meteorologice a planetei 
noastre.

INVITAȚIE

DE
IARNĂ

Popas la Palatul pionieri
lor — „inima" vacanței șco
larilor din București. Invita
ții, sute, mii de invitații, plea
că de aici pe adresa pionie
rilor și școlarilor. Formații
le artistice ale Palatului atît 
de cunoscute și apreciate 
printre școlari, își invită co
legii pentru a sărbători, o- 
magiind in cîntec, vers șl 
dans, 20 de ani de viață al 
Republicii, să participe la 
spectacolul festiv intitulat: 
„Slăvit să fii, pămint al pa
triei iubite". Pentru 24 de
cembrie pe adresa altor șco
lari — de data aceasta nu
mai din clasele V—VIII so
sește invitația să participe 
la un concurs cu tema „Re
publica Socialistă România, 
țara mea dragă, țară Înflori
toare" urmat, după premie
re, de o gală de filme docu
mentare „Din frumusețile și 
bogățiile patriei noastre so
cialiste".

Moș Gerilă în fruntea sui
tei sale va sosi și în această 
iarnă pentru școlarii mal 
mici ca și pentru cei mai 
mari, cu ocazia tradiționalu
lui carnaval pe care Palatul 
pionierilor îl găzduiește 
iarnă de iarnă, timp de mai 
multe zile, oferind în dar nu 
numai jucării dar și momen
te vesele, cîntece, dansuri, 
scenete prezentate de teatrul 
de păpuși, filme de desene 
animate, jocuri șl concursuri 
distractive și, bineînțeles, 
plugușorul. Carnavalul „fee
ria de iarnă din lumea bas
melor" — ișl respectă, c^pă K 
cite înțelegem, titlul sub 
care se desfășoară.

Zi de zi, în decursul va
canței, sălile palatului vor 
cunoaște animația spectaco
lelor, a concursurilor și 
jocurilor distractive. Și pen
tru că ne aflăm in plină iar
nă e firesc ca vacanța să se 
încheie cu întreceri de pa
tinaj și săniuțe.

Dacă primiți o invitație 
pentru Palatul pionierilor 
nu ezitați să-i <lațl curs. 
După cum ați văzut, vă aș
teaptă aici o adevărată va
canță.

e • • • •
AL ȘASELEA...

Discuție condusa de SEN ALEXANDRU

(Urmare din nr. 5778)

S. A.: — Mi se pare că 
am înțeles așa : între niște 
oameni care se potrivesc 
din punct de vedere inte
lectual și au toate argu
mentele să se înțeleagă, in
tervine amorul propriu și-i 
ține la distanță. Acest amor 
propriu nu înseamnă tocmai 
exagerata dragoste de sine 
despre care vorbeam ?

Adi: — în acest caz 
vreau să fac o precizare : 
eu nu confund ambiția cu 
amorul propriu. Poți fi am
bițios fără să fii prea mul
țumit de tine ba chiar mi 
se pare că tocmai cînd nu 
ești prea mulțumit de tine 
ești ambițios.

S. A : — Fie amor pro
priu. fie ambițe, ea se ma
nifestă la fel : sub forma 
unui zid care te ține depar
te de oamenii ce te-ar pu
tea contrazice. Firește, niș
te colegi cu medii de cinci 
sau șase nu te-ar contrazice, 
ceilalți însă. da. Așa cum 
singură mi-ai sugerat, am

biția poate fi și o formă de 
slăbiciune...

Adi : — ...frică de exem
plu... să exprime frică.

S. A. — îmi povestea 
bunica, de mult, că, într-o 
zi, a venit la un înțelept 
cel mai mare bogătaș al o- 
rașului. înțeleptul l-a pus 
să privească pe fereastră și 
l-a întrebat ce vede. — „Fi
rește, văd oameni", a răs
puns bogătașul. Apoi i-a 
cerut să se uite în oglindă : 
„Și acum ce vezi" ? „Desi
gur,, mă văd pe mine în
sumi". I-a spus înțeleptul : 
„cînd privești prin sticla 
goală îi vezi pe ceilalți oa
meni. Dar în clipa în care 
pe sticlă se află un strat de 
argint, prin ea nu-i mai 
vezi pe oameni, ci numai pe 
tine însuți". Bogățiile inte
lectuale care te închid în 
armura ambiției nu devin 
un bun efectiv, adică folo
sitor oamenilor.

Sandu : — Se mai ivește 
o problemă. De multe ori, 
ambițiosul nu numai cu un 
grup de prieteni nu leagă 

o prietenie — ci nici cu 
altcineva din clasă. Să zi
cem că acel ambițios are 
ceva cu noi și nu poate 
lega prietenie. Dar și cu 
ceilalți, cu grupul mare tot 
așa de distant se poartă.

S. A. : — Să nu uităm to
tuși că zid nu ridică nu
mai cel despre care vorbim 
ci și cei din jurul lui.

Adi : — Dacă cineva este 
în afara zidului poate că, în 
sufletul lui, ar vrea să in
tre dar nu pînă la rădăci
na zidului ci deschizîn- 
du-i-se o poartă.

S. A.: — S-ar putea ca 
poarta să existe în zid dar 
omul să n-o vadă. Poate că 
nimerește tot timpul alături 
tocmai pentru că socotește 
ca poartă zidul și invers.

Sandu : — Și dacă îți 
aduci zidul de acasă ? în 
acest caz, ce poți să faci ?

S. A-: — Folosești dina
mita; iată ce faci. Spune-mi 
Adi, ceea ce cer ei de la oa
meni ți se pare logic sau 
nu ? Sînt prea exigenți ? 
Pentru că, în ceea ce te pri

vește, îmi pari foarte exi
gentă.

Adi : — Sînt destul de 
aspră cu prietenii mei pen
tru că țin la ei. Dar dacă 
observ că am greșit ceva 
și mi-au atras atenția, a- 
tunci sînt propriul meu ju
decător.

S. A. : — Ai a.iuns la con
cluzia că greșești pe un
deva ?

Adi : — Da, poate în mă
runțișuri.

S. A. : — Cele ce pentru 
unii sînt mărunțișuri pen
tru alții pot fi lucruri esen
țiale. Fiecare om are altă 
părere despre ceea ce este 
esențial :

Adi : Mi s-a spus că am 
greșit și eu n-am fost de 
aceeași părere.

S. A. : — Iată avantajul 
de a fi judecătorul propriei 
conștiințe.

Adi : — Ce greșesc eu 
este în comportarea exteri
oară.

S. A.: — Așadar, în ra
porturile cu cei din jur.

Mihaela : — Cred că nu-i 

om să nu fi greșit în acest 
fel, în comportare. Poate că 
se potrivea aici o altă ex
primare.

S. A. : — Fiecare e liber 
să se exprime cum dorește. 
Eu am înțeles așa : Adi are 
impresia că a greșit în a- 
titudinea exterioară, dar nu 
în fond, în interior. în ceea 
ce vă privește, voi aveți 
cumva impresia că ați gre
șit în problema aceasta cu 
relațiile ?

Mihaela : — Vă referiți 
la ceva concret sau în ge
neral ?

S. A. : — Mă refer la re
lațiile voastre cu Adi.

Mihaela : — N-am greșit 
față de dînsa, dar n-am 
știut să sfărîmăm zidurile.

S. A. : — Mi se pare că 
ați rămas la faza teoretică. 
Or, teoria se verifică in 
practică.

Mihaela : — Nu se poate 
spune că ai greșit cînd nu 
știi cum să procedezi.

S. A. : — Există greșeli 
intenționate și neintențio
nate. Inactivitatea e tot o 
atitudine.

Mihaela : — Dar dacă to
tuși nu știm ?

Adi: — Chiar tu spu
neai că a vrea înseamnă a 
putea.

S. A.: — Desigur, Adi, 
dar in cazul de față a pu
tea înseamnă că și celălalt 
vrea.

Știți ce mi se pare mie? 
Că fiecare sînteți conștiința 
încărcată a celuilalt. îmi 
pare chiar bine că toți a- 
veți conștiința încărcată. 
Și pentru că tot ne în- 
vîrtim în ramura con
strucțiilor și vorbim despre 
socluri și ziduri ce ar fi 
să se facă din cărămizile a- 
cestor ziduri niște scări 
pentru socluri, solide, și să 
ajungă pînă sus. Iar cei de 
pe soclu să coboare singur.

Mihaela : — Fiind Sigur 
că jos este așteptat...

S. A.: — Toate soclurile 
astea care te rup de oameni 
sînt de obicei făcute din 
ceață si fum. Mie mi se 
pare că vă asemănați des
tul de bine unul cu altul, 
dar o legătură între oameni 
nu se poate reduce la con
templare, ea trebuie să fie 
o forță activă. Prietenia nu 
este o expoziție de fraze 
mari sau de amintiri am
balate în celofan ; dacă ea 
nu poate clădi și schimba 
niște lucruri cînd este ne
cesar, avem de a face cu o 
iluzie. Dar cum omul nu 
poate trăi fără prietenie, 
aceasta trebuie neapărat să 
fie activă.

Adi: — Dar mai sînt și 
cărțile...

Mihaela : — Ele nu pot 
înlocui în nici un caz prie
tenii, oamenii.

S. A.: — Niciodată nu te 
simți bine în nici un fel de 

j casă cînd ești singur. Am 

impresia acum că am înțe
les de ce n-au mers trebu
rile pînă acum. Voi toți 
v-ați așezat în fața zidului, 
dar v-ați mulțumit să spu
neți — „zid, dărîmă-te !“ și 
zidul n-a binevoit să se 
dărîme singur. Aceasta se 
va întîmpla în clipa în care 
vă veți da seama, voi cinei 
și Adi, că vă stă foarte bine 
unul lingă altul.

Mihai : — Eu vreau să 
mai întreb ceva: vrem să 
fim prieteni sau nu vrem 
să fim ?

Mihaela : — Iar o să fim 
toți înconjurați de ziduri. 
De fapt, dumneavoastră ați 
vrut numai să vă informați 
sau să trageți o concluzie 
concretă ?

S. A. : — Eu am vrut să 
pun o problemă. Noi, stu
denții facultății de pedago
gie și psihologie utilizam în 
legătură cu practica peda
gogică un cuvînt foarte 
plastic învățat de la cole
gii noștri care făcuseră 
școala normală : cel de pro
punător. Cind țineai o lec
ție în cadrul practicii pe
dagogice propuneai lecția 
și ți se spunea : propună
tor. Eu n-am vrut să fiu 
decît un asemenea propu
nător, sugerîndu-vă unele 

; teme de reflexie, de medi- 
I tație. Tot ce am discutat 

vă aparține în prea mare 
măsură ca altcineva în a- 
fară de voi, să aibă dreptul 

I de a lua o hotărîre.

Și acum, înainte de a ne 
despărți de cei cinci sau 
mai exact de cei șase prie
teni fie-ne îngăduit să ob
servăm că orice alcătuire 
omenească, fie că este fău
rită din lucruri său din 
simțăminte, își capătă cu 
adevărat un înțeles numai 
în măsura în care îi apro
pie pe oameni sporindu-le 
astfel puterile și dînd vie
ții lor o semnificație mai 
profundă.

Este cit se poate de fi
resc, la toate vîrstele, ca 
oamenii să se unească în 
raport cu ceea ce numea 
Goethe „afinitățile electi
ve", într-atît este de adevă
rat că oamenii își fac îm
preună istoria fie că este 
vorba de o comunitate vas
tă sau de un modest grup 
de prieteni. Experiența co
mună de viață, amintirile, 
stilul propriu, tot ce con
turează personalitatea gru
pului pot deveni o forță 
motrică care-i poartă îna
inte mai repede și mai de
parte pe cei uniți sub a- 
celași fanion. în același 
timp, însă, un asemenea 
grup, dacă vrea să trăiască 
trebuie să fie deschis în 
fața vieții, capabil să se 
dezvolte, să asimileze me
reu elemente noi, să se ar
ticuleze în colectivul larg 
căruia îi aparține, să pose
de toate atributele vieții,
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părți ale cărților care-i plac sl 
care convin idealului său. în loc 
de a lucra cu cuvinte, cum lu
crează scriitorul, acest cititor 
lucrează cu sintagme uriașe, 
aflate în circulație, dar pe care 
el le combină altfel, Incit eroul 
unul astfel de cititor este, vasă- 
zică, un straniu amestec de Ham
let, Enghidiu, Ion șl Pantazi.

în acest sens, lectura este cre
ație. In acest sens, scriitorul se 
lntîlnește cu sine însuși, cînd se 
Intilnește cu cititorul.

Reducînd motoarele, să ne re
ferim un pic la întîlnirea Scriito
rilor tineri cu tinerii cititori. în- 
tîi șl-ntii, această intîlnire ar 
trebui să exprime un dublu in
teres al scriitorului pentru citi
tor și al cititoruiui pentru scrii
tor.

Dar interesul unuia pentru ce
lălalt începe abia de la cunoaș
tere încolo. Nu ne interesează, 
în genere ceea ce nu ne dezmor
țește cit de cit. Nu ne va intere
sa niciodată un obiect care se 
închide total cunoașterii noastre. 
De aceea, întîlnirea cititor-scrit- 
tor a căpătat în dese rîndurl, la 
noi. forma unei întîlnirl reci, de 
complezență, mărginindu-se și 
ei și noi (cititori și scriitori) la 
„Bună ziua", „vă voi citi..." „vă 
mulțumim, tovarășu’...", „să mai 
poftiți în mijlocul nostru", „to
varășul scriitor ne va citi din 
compunerile sale", „in numele 
dumneavoastră, mulțumim tova
rășului pentru frumoasa expu
nere...", „cred că sînt în asenti
mentul dv. să-l poftesc...".

întîlnirea scriitorului cu citi
torul nu a fost decît rareori, în
tîlnirea scriitorului cu cititorul 
său. Cine a rămas cu lecturile 
la Alecsandri, nu va putea prea 
lesne să se apropie de poezia lui 
Ion Alexandru. Cine știe din 
Emir.-Scu numai „Pe lingă plopii 
fără soț" (ș! aceasta din roman
țele cîntate prin bufete) nu va 
putea tremura la ascultarea poe
ziei „Jurnal imaginar de campa
nie" de Geo Dumitrescu. întîl
nirea cu un astfel de cititor este 
de aceea nulă. Ea nu adaugă 
nimic conștiinței scriitorului — 
ce place publicului — și nimic 
conștiinței cititorului — iată ce 
a mai scris scriitorul cutare.

Cred, de aceea, că întîlnirea 
scriitorului cu cititorul trebuie 
să exprime de obicei reîntîlni- 
rea scriitorului cu cititorul său.

2. Recent, a avut loc adunarea 
generală de dare de seamă sl 
alegeri a organizației U.T.C. de 
la Uniunea Scriitorilor, unde 
activează scriitori tineri de ta
lent și prestigioși, capabili — 
după onlnia mea — să-și repre
zinte literar generația. Uriă dini 
chestiunile foarte discutate (pe 
un parcurs de trei ore) chiar 
asta a fost : ce să facem pentru 
stimularea acestor șezători lite-

rare ? Scriitorii tineri s-au ridi
cat vehement împotriva proce
deului unor activiști care trans
formă în cifre de plan cultural 
pe scriitori, chemindu-i între 
tineri nu din dorința tinerilor, 
ci ca să-și umple cu realizări 
planul de activități. Scriitorii nu 
sînt toți o apă și-un pămînt. 
Este de neconceput, atunci, să-i 
tratezi ca pe niște generalități, 
ca pe niște pancarte pe care, 
mai ales la zile festive, vii dum
neata, activist, și le agăți de 
masa prezidiului. Se uită uneori 
că scriitorii sînt în primul rînd 
niște sensibilități exacerbate, că 
ei trăiesc — sau ar trebui să 
trăiască — orice eveniment, fie 
el și minim, cu o intensitate ne
obișnuită. A chema un scriitor 
printre tineri înseamnă a angaja 
la destăinuiri o sensibilitate ex
cepțională.

Și Gh. Pituț, și Iulian Neacșu, 
și Sînziana Pop, și Gh. Suciu, 
și subsemnatul, au subliniat în 
cele ce s-au spus că șezătorile 
literare trebuie să fie expresia 
unei necesități, de ambele părți. 
Altfel, vom duce pe scriitor la 
cititor cum erau duși flăcăii în 
pețit. Ne vedem prima oară, 
bună ziua, mai poftiți pe la noi.

De ceea ce trebuie ținut sea
ma, în organizarea unei șezători 
literare, este factorul „interes". 
Nu cred că scriitorii vor mai 
accepta la nesfirșit situația de 
a fi „preambulul" unei seri de 
dans, cum s-a intimpiat deseori.

Prestigiul unui scriitor spo
rește în măsura în care el — 
primul — își acordă respect. Să 
mergi — cum am mers eu însumi 
— acum cîtva timp la Casa de 
cultură Tudor Vladimirescu din 
Capitală și să citești poezii, în 
care speri să oferi o viziune nouă 
asupra lumii, unui grup de 5 
(cinci) preșcolari speriați („Pui
șor. dacă nu ești cuminte, vine 
nenea scriitorul") să fii rugat, 
cum a fost ri'gat poetul Horea, 
să povestească ceva din trecutul 
său de luptă și dacă poate, să-i 
descrie și pe Cloșca și pe Crișan, 
să nu-ți știe numele nici măcar 
activistul care te-a pisat la tele
fon „venițl că vă așteptăm" — 
asta nu o mai putem admite 
nici noi, scriitorii, nici noi, citi
torii. Cultura nu poate fi băgată 
pe gît, ori picurată în nas ca 
Rinofugul, la stări gripale, dar 
tinerii pot fi convertiți la cul
tură serios, prin convertirea la 
cultură în primul rînd a facto
rilor care se ocupă de „intilnirile 
cu scriitorii".

Nu vom visa fantasme, spu- 
nînd că e posibil, e foarte po
sibil, să formăm un cititor cin
stit, însetat, curios. Acțiunea 
trebuie începută deci de la școli 
și facilități, unde „microbul" li
terar se prinde mai repede. Ce
naclul „Junimea" e o dovadă. 
De la o anumită vîrstă încolo, 
imunitatea față de cultură fiind

perfectă, poezia nu mai intere
sează, cu copilăriile ei, cu fru
musețea ei, cu îndrăznețele el 
sonde trimise în conștiință.

Dar pentru a chema publicul 
trebuie inventat ceva, un haz 
anume, căci altfel omul preferă 
să dea 3 lei pe o carte, decît 
să vadă fața vorbitoare a au
torului. Inițiativa acestui „ceva* 
ar aparține în concepția mea — 
organizatorilor. Scriitorilor le-ar 
rămîne îndatorirea de a onora 
chemările publicului, cu preci
zarea că trebuie să fie într-ade- 
văr chemările publicului nu ale 
unor organizatori fazi, banali, 
plictisiți. Să se ocupe de difuza
rea poeziei iubitorii poeziei. Si 
sînt destui. Satele noastre (mă 
refer la satele oltenești în spe
cial, căci le cunosc mai bine) 
abia așteaptă sărbătoarea întîi- 
nirii cu un scriitor. Școlile vi
sează poeți. Facultățile fierb de 
dorința unor „polemici" cu cine 
știe ce autor tînăr exagerat de 
îndrăzneț, îh versul său libero- 
alb. Asigur aici pe orice iubi
tor de poezie că la chemarea sa 
sinceră orice scriitor tînăr va 
răspunde prompt. Telefonul scri
itorului tînăr nu sună ocupat 
pentru încă un cititor. Pentru 
că un scriitor devine scriitor a- 
bia în momentul în care, vai, 
are cel puțin un cititor. E o 
fatalitate, înlocuită mai tîrzlu 
de glorie.

3. Da, publicul e stratificat. Din 
pricina festivismului întîlnirilor 
cu cititorii, nu mi-am putut da 
seama de dimensiunile reale ale 
acestei stratificări. Pot spune nu
mai că există un public al poe
ziei, format din studenți (nu fi
lologi, căci aceștia scriu ei) și 
elevi din clasele mari, există un 
public al actorilor care privește 
pe scriitor cu ochiul cu care 
l-a văzut cine știe cînd la te
levizor, și există un public în 
afara artei, care se află în a- 
ceastă situație nu din pricina 
Sa ci a factorilor de răspundere, 
care ocupîndu-se de poezie — 
habar n-au care sînt frământă
rile reale ale scriitorilor și nici 
nu deosebesc prea bine un pro
zator de un poet.

Peste toate acestea, publicul 
larg — căruia oricînd poate să-i 
placă un poem al cuiva — dă 
dovada bunului său gust, cum- 
părînd din librării cărțile bune.

întîlnirea cu orice public poate 
și trebuie să devină un eveni
ment de ambele părți. Nu uit 
de ce șezătoare literară am avut 
parte la Casa de cultură a ti
neretului din raionul N. Băl- 
cescu unde primul secretar al 
raionului U.T.C., se dovedește 
el însuși un poet. 12 scriitori 
tineri au apărut în fata unui 
public apt pentru poezie. Dar 
aptitudinea pentru poezie tre
buie descoperită. .

O emoționantă șezătoare am 
avut la Jariștea, regiunea Galați,

unde țărani și elevi, tn egală 
măsură, au palpitat ascultînd 
poezia șl proza scriitorilor ti
neri. Dar asta s-a putut întîm- 
pla pentru că primul secretar al 
comitetului regional U.T.C. este 
un prieten devotat al literaturii.

Varietățile de șezători ? Ca și 
strugurii. Putem avea o mie de 
soiuri. Pămînt bun există, scri
itori buni există. Trebuie des
coperit! meșterii recoltei, spe
cialiștii, adică oamenii noștri, 
ai scriitorilor.

4. Un conducător de Organizație 
U.T.C. trebuie să știe, după pă
rerea mea, cel puțin ctt știu ti
nerii organizației sale, pentru 
că el îi reprezintă pe toți. De 
la dezacordul pregramatical pînă 
la confundarea orașului Alexan
dria de la noi cu a celeilalte 
Alexandrii, a istoriei. („Aici 
unde e biblioteca raională a fost 
biblioteca aceea care-a ars" — 
i-a spus cineva unui scriitor) 
iată o arie a greșelilor, com
promițătoare pentru un condu
cător de organizație U.T.C.

Pentru ca munca de educație 
să fie reală, e nevoie de vo
cație, la cel care-și asumă și 
căruia i se asumă sarcina, de 
acută dificultate, de a reprezenta 
o obște, de a o conduce, de a 
înlesni educarea ei.

Se pot face multe. Și scriito
rii pot face multe și cititorii pot 
face multe.

Scriitorul — să albă talent. Ci
titorul — să aibă talent. Dar 
intermediarul (activistul, orga
nizatorul) trebuie de asemenea 
să aibă talent. Abia după crea
rea unui public adevărat și com
pact, se poate ști exact ce do
rește publicul. Dacă, după zece 
ani de repaus cultural, te 
cheamă organizatorul pe dum
neata, funcționar obosit, să te 
întîlnești cu un scriitor, sînt mari 
șanse să nu-ți placă poezia sau 
proza lui. Dar asta înseamnă că 
publicul e nemulțumit ?

Organizația U.T.C. de la Uni
unea Scriitorilor este formată 
din individualități distincte, din 
oameni care vor — fiecare în 
felul lui — să fie mari scriitori. 
Dar toți vor să aibă cititori. 
Pentru un scriitor — un cititor 
în plus înseamnă un semn de 
belșug.

Trebuie antrenată la răspîn- 
direa literaturii și Televiziunea 
(a cărei comoditate în alegerea 
și difuzarea literaturii este de 
domeniul provei bului), iar Ra
dioul trebuie să-și continue ini
țiativele sale întrutotul lăuda
bile (Moment poetic, Revista li
terară, Teatru de poezie).

Iar „Scînteia tineretului" poate 
stîrni, prin anchete și texte ti
părite aci. interesul publicului 
larg. Tînăra generație de scrii
tori își c,aută fierbinte Cititorul.

ADRIAN PĂUNESCU
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în locul șabloanelor 
— o activitate vie
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toare; de aici discuții formale 
purtate mai mult din obligație.

Discuțiile pe care le-am pur
tat în cadrul comitetului cu 
membrii birourilor, cu alți tineri 
au relevat că procedîndu-se la 
constituirea unor organizații 
U.T.C. mai mari, se răspunde 
unei necesități pe care viața o 
impune, se creează condiții pen
tru înlăturarea formalismului, a 
excesului de ședințe, a muncii cu 
hîrtiile, pentru desfășurarea unei 
activități cu adevărat interesante. 
Pornind de la faptul că în general 
tinerii dintr-un sat au preocupări 
comune, acționează oa un singur 
colectiv, preocupările lor gravi
tând în jurul C.A.P., chiar dacă 
au alte munci, că timpul liber — 
atunci cînd se desfășoară în prin
cipal viața de organizație — îi 
stringe deopotrivă la cămin sau 
pe terenul de sport, noi ne-am 
gîndit că în aplicarea acestei 
măsuri s-ar putea merge chiar 
mai departe : Toți uteciștii din
tr-un sat sau comună —■ excep- 
tînd, firește, elevii cînd școlile sînt 
mai mari — să constituie o singură 
organizație U.T.C.

în ceea ce privește adunările 
uteciștilor, ținînd cont că tinere
tul de la sate e angrenat aproape 
în tot cursul anului la campaniile 
agricole, ținerea acestora o dată 
la trei luni ne va oferi, pe lingă 
o mai bună pregătire a acestui 
eveniment însemnat în viața ute
ciștilor, și posibilități multiple de 
a cuprinde tinerii întorși de la 
muncă în activități educative și

recreative, la o incursiune în 
istoria patriei, o călătorie pe hartă, 
o serată deosebită, completată cu 
jocuri distractive, întîlniri cu 
oameni de diferite profesii, con
cursuri tematice etc. în urma 
discuțiilor purtate pe marginea 
măsurilor s-au făcut și alte pro
puneri. Iată cîteva : tinerii frun
tași în producție să fie sărbăto
riți trimestrial în cadrul unor 
acțiuni ce ne propunem să devină 
tradiționale, tinerii căsătoriți vor 
fi invitați lunar la balul lor, tine
rilor care sînt chemați să-și satis
facă stagiul militar vom căuta să 
le cultivăm dragostea de patrie, 
de cuceririle revoluționare ale 
poporului, antrenîndu-i în activi
tăți care să le dezvolte curajul, 
spiritul de inițiativă, de sacrifi
ciu. Elevii, cei din clasa a VIII-a, 
vor fi mai mult antrenați la cu
noașterea realităților comunei, a 
perspectivelor ei, mobilizîndu-i, în 
timpul lor liber, la viața cultural- 
sportivă a comunei alături de cei
lalți uteciști. Și tinerii neuteciști, 
pentru că avem încă destui în 
comună, vor fi mobilizați la ast
fel de activități, apropiindu-i de 
organizație, asigurîndu-se o pre
gătire corespunzătoare în ș ederea 
intrării lor în rîndurile U.T.C.

Nu mă îndoiesc că în contextul 
interesului sporit al tinerilor față 
de organizație pe care-1 vor aduce 
măsurile adoptate și al așezării 
colaborării cu ceilalți factori pe 
baze precise și sigure, organizația 
noastră va putea realiza toate 
aceste lucruri. Și chiar mai mult I

LIVIU MARINESCU

„CIOClRLIA" LA 20 DE ANI

Dansul călușarilor în interpre tarea Ansamblului „Ciocirlia"

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a primit telegrame de felicitare 
cu prilejul alegerii în funcția de președinte al Consiliului 
de Stat, din partea președintelui Consiliului Republican al 
Republicii Arabe Yemen, Abdul Rahman El-Iriani, și a Emi
rului Kuweitului, Sabah al Salem al Sabah.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, de asemenea, o 
telegramă de felicitare cu ocazia realegerii sale în funcția 
de președinte al Consiliului de Miniștri, din partea primului 
ministru al Izraelului, Levi EshkoL

(Agerpres)

La Palatul Marii Adunări Na
ționale au loc în continuare lu
crările comisiilor permanente ale 
M.A.N. Marți, 19 decembrie, 
deputății, membrii Comisiei eco- 
nomico-financiare și Comisiei ju
ridice s-au întrunit într-o șe
dință comună, sub președinția, 
prof. univ. Manea Mănescu. Mi
nistrul finanțelor, Aurel Vijoli, a 
prezentat expunerea cu privire 
la proiectul Bugetului de Stat pe 
anul 1968 și la contul general de

Ședința Consiliului

încheiere a exercițiului bugetar 
pe anul 1966.

De asemenea, secretarul Con
siliului de Stat, Constantin Stă- 
tescu, a prezentat unele proiecte 
de legi pentru aprobarea decre
telor cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat în intervalul 
dintre sesiuni și care urmează 
a fi supuse aprobării Marii Adu
nări Naționale.

Lucrările comisiilor Continuă.

Uniunii Centrale
a Cooperativelor de Consum

îri 
avut 
unii 
de Consum. La lucrări au parti
cipat tovarășul Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

Consiliul a ales în unanimitate 
în funcția de președinte al Uni
unii Centrale a Cooperativelor 
de Consum pe tovarășul Simion 
Bughici, membru al C.C. al 
P.C.R., iar în funcția de prim- 
vicepreședir.te pe tovarășul Con
stantin Mateescu.

Luînd cuyîntul, tov. Janos Fa
zekas a trecut în revistă princi
palele realizări ale cooperației 
de consum în acest an, subliniind

ziua de 19 decembrie a 
loc ședința Consiliului Uni- 
Centrale a Cooperativelor

alecele mai importante sarcini 
comerțului sătesc, printre care 
îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu mărfuri potrivit ce
rințelor, a prestărilor de servicii, 
precum și a activității de con
tractări și achiziții. Vorbitorul a 
arătat că este necesar să fie lăr
gite atribuțiile Uniunii centrale 
și uniunilor regionale, 
conducerile unităților și 
unele verigi intermediare între 
rețeaua de desfacere și furnizori, © 

în continuarea lucrărilor, Con
siliul a dezbătut raportul pri
vind realizarea sarcinilor pe a- 
nul în curs, proiectul de măsuri 
pentru realizarea indicatorilor e- 
conomici pe anul 1968.

Prut și afluenților acestuia ie- 
© șită primăvara clocotind din 

albii și inecfnd recoltele pe 
:^~.P suprafață de 21 625 de hec- 
© tare. La început a fost poto

pul acela repetat ca un bles- 
tem în fiecare an, în fiecare 9 primăvară, care venea și în
locuia brutal bucuriile cu tris- 

_ tețile și foșnetul grînelor cu 
© cintece ae mormoloci, ldeea 

de a separa definitiv pămîn- 
_ tul de apă, visul acesta de- 
© miurgic s-a născut desigur 

cu multă vreme înainte de a 
se realiza ca un gest de înaltă 

© demnitate umană în lupta cu 
natura și s-a consolidat în fața 
fiecărui fir de griu care îl 

© chema pe om în ajutor de 
cite ori se simțea înecat. De 

© realizat s-a putut realiza însă 
numai in zilele noastre, care 
au darul și puterea de a con- 

© centra forțe omenești egale 
de multe ori cu cele ale na
turii, biruitoare peste cele ale 

© naturii. Carnetul de reporter,
care de data aceasta rămîne 
numai amintirea vie a fapte- 

© lor, ne ajută să reconstituim
esența privită cu ochiul ad
mirației, ne permite să ne com- 

© pletăm imaginea de ansam
blu și istoria a ceea ce astăzi 
se desfășoară sub ochii noș- 

© tri sub numele de dig, a a- 
cestui munte de fapt, cu ni- 

_ mic mai prejos decît munții, 
9 hing de 70 de km, cu înăl

țimi variind între 3 și 4 m, mai 
• înalt deci de două și de trei

ori decît oamenii care l-au 
făcut, însemnînd 4 milioane 

• de m.c. de pămînt mutate cu
brațele și forțate să se încre
țească exact ca la o mișcare 

• pur geologică.
Ni-i imaginăm deci, și mai 

mult decît atit, îi simțim ca 
• pe niște

trecuț iîn 
egale cu

A vreme ce
geologia j

A 2. Rememorare

adecvate prezențe, 
rîndul acelor forțe 
forțele naturii, de 

i au putut modifica 
și geografia patriei.

întărite 
eliminate "

(Agerpres)

ELEGRA
Cu prilejul celei de-a VII-a 

aniversări a constituirii Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud, Comitetul național 
de solidaritate Cu lupta poporu
lui vietnamez și Liga română de 
prietenie cu popoarele Asiei și 
Africii au trimis o telegramă de 
felicitare Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. De ase
menea, Uniunea Generală a Sin
dicatelor din România, Uniunea 
Tineretului Comunist, Uniunea 
Asociațiilor Studenților din Ro
mânia și Consiliul Național al 
Femeilor au trimis telegrame de 
felicitare organizațiilor similare 
din Vietnamul de sud.

Biroul Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Ro- 

_ mânia a trimis Comitetului Cen- 
© trai al Frontului Național de 

Eliberare din Vietnamul de sud 
o telegramă de felicitare cu pri-

■s tnrț.ntî

cc

lejul celei de-a VII-a aniversări 
a constituiri Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud. A

Mergem dar pe creasta a- 
cestui munte încercînd să ne 
închipuim dărnicia viitoare a 
acestui colț de țară, a celui 
mai tînăr pămînt românesc 
și rememorăm.

Sub salcia aceasta cu cren
gile făcute parcă din ceară 
de albină, care tînjește după 
păsările ce-au cîntat în ea 
și după frunze, în una din 
zilele de primăvară ale aces
tui an, un tînăr se gîndea cu 
duioșie la o fată. Zece ore 
pămîntul se zvîrcolise-n fața 
lui, îl ascultase. Venise rîndul 
prietenilor săi. El se așezase și 
gîndea. Fata era departe și 
iarba înflorea sub el.

Tînărul de 20 de ani, scre- 
peristul Gheorghe Gheorghiță 
— căci despre el e vorba — 
e numai unul din cei circa 
250 de oameni a căror vîrstă 
medie este de 25 de ani, care 
ajută celor 153 300 000 lei 
alocate de stat în aceste lu
crări să-și sporească valoarea 
de forță înmagazinată și sumă 
capabilă de impresii să smulgă 
pămîntul de sub ape și să-l

Cu prilejul celei de-a VII-a 
aniversări a constituirii Frontu- A 
lui Național de Eliberare din w 
Vietnamul de sud, Corneliu ,.....      y, „„ ,
Mănescu, ministrul afacerilor ex- A aducă pentru totdeauna sub 
teme al Republicii Socialiste Ro- — 'r—' —' j!- — • -
mânia, a adresat o telegramă de .... ___ ,.... ......
felicitare președintelui Comisiei £ pămîntul mutat de el, 
pentru relații externe a Comite- „„
tului Central al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud, Tran Buu Kiem.

★
Corneliu Mănescu, ministrul 

afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare lui Pak 
Sen Cer cu prilejul numirii în 
funcția de ministru al afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Democrate Coreene.

INFORMAȚII
Gheorghe Gaston Marin, vice

președinte al Consiliului 
A Miniștri, a primit marți la 

miază pe Antoni Radlinski, 
nistrul industriei chimice

•
 R. P. Polone, care se află 
țara noastră.

La întrevedere, care s-a des- 
• fășurat într-o atmosferă cor

dială, au participat Constantin 
Scarlat, ministrul industriei chi- 
mice, Alexandru Boabă, minis- 
trul petrolului, precum și Jerzy 
Fildler, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Poloniei la Bucu- 
rești.

Marți după-amiază a părăsit 
• Capitala Antoni Radlinski, mi

nistrul industriei chimice al 
R. P. Polone, care, împreună cu 

_ un grup de specialiști a făcut o 
NR vizită in țara noastră, la invi

tația ministrului industriei chi-

de
a- 

mi- 
al 
în

mice, Constantin Scarlat și a 
ministrului petrolului, Alexan
dru Boabă.

în timpul șederii în 
noastră, oaspeții au vizitat 
tați chimice și petroliere 
regiunile Argeș, Oltenia, 
iești, Iași, Galați și din orașul 
București și au purtat convor
biri asupra posibilităților de 
îmbunătățire în continuare a 
cooperării economice și tehnicO- 
științifice și de sporire a schim
burilor de produse chimice în
tre România și Polonia.

★
Marți dimineața s-a înapoiat 

în Capitală ministrul economiei 
forestiere, Mihai Suder, care, 
împreună cu un grup de speci- £ 
aliști, a făcut o vizită în Bulga
ria, la invitația ministrului sil
viculturii și industriei forestiere, A 
Mako Dakov.

țara W 
uni-
din

Plo- Q

— cer. Trei ani din viața sa i-a 
închinat deja șantierului. Cu 

de d, ba 
chiar numai cu ceea ce a rea
lizat peste plan — 1 500 m.c. 

A în fiecare lună — s-ar putea 
ridica o movilă cit Movila 
Ribîiei, amintire a trecutului 

A îndepărtat al acestor pămîn- 
furi, pe lingi care digul trece 
și cu care va rivaliza de acum 
înainte la nivelul esențelor is
toriei.

Desigur, salcia pe care o ve
dem valsînd acum prin nin
soare ne amintește numai de 
un tînăr pe care l-am văzut 
acolo mb crengile ei vii ca 
razele de lună, dar tînărul 
la rîndul lui ne readuce-n 
minte imaginea altor tineri 
ori mai vârstnici la tradiția 
cărora s-a alăturat. Mergi cu 
gîndul acum, cînd patria se 
apropie de-o vîrstă egală cu 
a lui, de la unul la altul și 
afli povestea a mai toate col
țurile de pămînt tînăr ro
mânesc, care datorită acestei

forțe — omul — înrudite cu 
cele mai miraculoase forțe 
geologice s-au născut fi surîd 
sub soarele României. Intre 
ei, maistrul Ion Babencu (17 
ani de șantier din 32 pe care 
îi are), maistrul C. Munteanu 
(16 ani de șantier), screperis- 
tul I. Liacu și alții la fel de 
încercați în lupta cu apele, 
au devenit mărturia vie a ce
lor realizate la Hîrșova, Insula 
Mare a Brăilei, Corabia, Ma- 
lîru, Dăbuleni, Brateș și Va
dul Oii.

Poate că alături de oa
menii și natura acestor locuri 
care ii țin minte pentru zilele 
din viață pe care 
mit ou entuziasm 
terii Trustului de 
rosier București și 
DRIFOT Iași n-ar 
nită și prezența unei inscrip
ții care să spună totdeauna, 
tuturor, cum se numesc de
miurgii, ca o sinteză a aces
tor eforturi, ca o semnătură 
pe dig. Trecem și la capătul 
digului dinspre Fălciu, le 
Scriem numele în zăpada 

• proaspătă a acestui decem
brie, ca pe o inscripție într-o 
marmoră vie, sperînd că prin 
scobitura fiecărei litere la 
primăvară vor țîșni, reîm- 
prospătîndu-ne scrisul, întîiele 
fire de iarbă și ghiocei.

3. Perspectivă
Am urcat zilele trecute pe 

sub crengile grele ale unor 
fagi parcă făcUți din plumb 
pînă sus pe crenelurile de pă
mînt ale vechii cetăți dacice 
de la Moșna. De acolo, de sus, 
din marele amfiteatru ridi
cat de localnici în partea de 
Est-Sud a cetății pentru a 
sărbători astă vara memoria 
strămoșilor, de acolo de unde 
ochiului i se înfățișează pri
veliști de rai spre Sud, pînă 
către ținutul Galaților și spre 
Nord pînă dincolo de Tîfgul 
leșilor, am privit fascinați va
lea care a fost smulsă pentru 
totdeauna furiei apelor și am 
încercat să distingem sub al
bul imaculat al zăpezii ima
ginea a ceea ce sub ocrotirea 
digului va deveni realitate în 
curînd. In primul rînd de
sigur imaginile satelor Bro- 
scosești, Condrea, Bumbăta și 
Sărata, sate obișnuite să aș
tepte primăverile cu luntrea 
legată de stîlpii cerdacului. 
Apoi oglinda senină a lacuri
lor rezultate în urma lucră
rilor de hidroameliorație pe 
gurile văilor la Viișoara, Bo
zia, Mușata, Sărați Budul, Stă
vilești, Voloșeni, Gura Văii, 
Sopîrleni care se vor umple 
de lună și pește, perdelele de 
protecție și oazele de sălcii 
și plopi euro-americani. în
cercăm să auzim de pe acum 
'irefnuful "frunzelor plopului 
de Serotina și Italica vorbind 
în numele unei păduri cu un 
randament economic sporit, 
de 3 ori mai mare față de al 
actualelor păduri. Și, desigur, 
punctul de greutate al vii
torului acestor meleaguri, 
cele aproximativ 18 000 de ha 
pe care pînă în 1970 Vor 
undui lanurile de griu și po
rumb, vor înflori trifoiul și 
lucerna sub jerbele de apă 
împrăștiate darnic de asper- 
soare, aducînd in plus față de 
producția prezentă un be
neficiu calculat la 55 milioane 
de lei anual.

Ridicarea „lanțului de 
munti“, cum s-au obișnuit 
localnicii să-și alinte digul, a 
constituit pentru toți garanția 
trecerii de la speranță la în
făptuire. Imaginea pe care o 
avem în față, întinderea a- 
ceasta nesfîrșită de pămînt 
contopită la orizonturi cu ce
rul, alcătuiește o parte din 
fresca pe care ne-am obișnuit 
s-o cunoaștem și s-o iubim 
sub numele de patrie veacuri 
de-a rîndul, socialistă de 
douăzeci de ani. Ierte-ni-se 
stîngăcia cu care i-am adău
gat o culoare, Fie aceste rîn- 
auri o modestă filă de cro
nică despre niște locuri pe care 
am ingenunchiat sărutîndu-le.

le-au dă- 
construc- 
utilaj te- 
cei de la 
fi neave-

ION CHIRIAC
ION ANDREIȚA

Premiera unei noi opere originale

La teatrul de stat din Brașov 
avut loc marți seara premiera 

pe țară a unei noi opere româ
nești. „Idolul sfărîmat", a com
pozitorului brașovean Norherth 
Petri, inspirată din romanul scri
itoarei engleze Ethel Lilian Voy
nich. Libretul operei a fost 
scris de poetul Daniel Drăgan.

Regia este semnată de Hero

a
Lupescu, de la Opera ro
mână din București, condu
cerea muzicală aparține artis
tului emerit Iosif Conta, dirijorul 
Orchestrei simfonice a radiotele- 
viziunii, iar scenografia pictorului 
Silviu Bogdan, de la Opera ro
mână din Cluj.

(Agerpres)

TEATRE 9 CINEMA • TELEVIZIUNE
vrancea" : CA-N FILME, ora 
19,30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
TOATE PÎNZELE SUS, ora 18 : 
Teatrul „Țăndărică" : IARMA
ROCUL PITICULUI CLIP, ora 
17.

Opera Română : LOHENGRIN, 
ora 19 ; Teatrul de stat de ope
retă : SECRETUL LUI MARCO 
POLO, ora 19,30 ; Teatrul Națio
nal „I L. Caragiale" : CASTILI 
ANA, ora 19,30 ; Sala Studio : 
REGINA DE NAVARA, ora 
19,30 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" : D-ALE CARNAVA
LULUI ora 20 ; Teatrul Giulești 
(sala Teatrului evreiesc de stat) : 
VISUL UNEI NOPȚI DE IAR
NA, ora 19.30 ; Teatrul „C.I. No- 
ttara" : ACEST ANIMAL CIU
DAT. ora 19.30 ; Sala Studio : 
CÎND LUNA E ALBASTRĂ, 
pra : 20 ; Teatrul „Barbu Deia-

UN BARBAT și o femeie 
rulează la Patria (orele 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30)

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Republica (orele 
11,45; 14; 16,45; 19; 21,15),
București (orele 9; 11,15; 13,45; 
16.15; 18.45: 21).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Luceafărul (orele 
8; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30;

20,45), Festival (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30: 2D.

ZOSIA — CEI DOI
rulează la Capitol (orele 9,30;
12.15: 20,30).

MARTIN SOLDAT
rulează la Victoria (mele 9;
11,15; 13,45; 16,15; 18.45; 21),
Feroviar (orele 8,30; 10,45;
13; 15,15; 17,45; 20,15), Excel
sior (orele 9,45; 12; 14,15:
16,30; 19; 21,15), Modern (orele 
9: 11,15; 13.30; 16; 18.30; 21).

FARAONUL — ambele serii — 
rulează la Lumina (orele 9— 
16 în continuare ; 19,30).

PROGRAM PENTRU COPII —
ruiează la Doina (orele 9—10) 

și PROFESORUL DISTRAT 
orele 11,30; 13,15; 16; 18,30;

21).
rulează la Dacia (orele 9—21 
în continuare).

SINDBAD MARINARUL
rulează la Union (orele 15,15; 
17.30; ; duminica ora 10). La 
ora 20 DESENE ANIMATE.

O FATĂ FERICITA
rulează la Giulești (orele 10; 
15,30; 18; 20,30). Drumul Sării 
(orele 15; 17.30; 20. duminica 
ora 11). • -

PROSTĂNACUL
rulează la înfrățirea (orele 
10; 15,30; 17,45; 20).

SPARTACUS — ambele serii — 
rulează la Buzești (orele 
15,30: 19).

AMPRENTA
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,15). De la 21 de
cembrie PASAREA PHONIX 
(orele 15,15; 18; 20.45).

LOANA
rulează la Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,30; 18; 20,30),
Aurora (orele 8,30; 10.45; 13; 
15,30; 18; 20,30), Floreasca te
rete 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Buceg: (orele 9; 
11; 13; 18; 18,15:.20,30), Flacă
ra (orele 15,30; 18; 20,30).

REÎNTOARCEREA LUI 
SURCOUF

rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30),
Tomis (orele 8—16 in conti
nuare 18,15—20,30), Melodia 
(orele 9; 11.15.13,30; 16; 18,30: 
20,45).

CINE VA DESCHIDE UȘA? 
rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30).

ZORBA GRECUL
rulează la Vitan (orele 15: 
17,45; 20,30).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Miorița (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45: 18,15; 20,30).

OCOLUL
rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20.30. duminica ora 
10.30).

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Arta (orele 9—16 
în continuare, 18,15; 20,30),
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW
rulează la Munca (orele 16:
18,15; 20,30), Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30).

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30).

OAMENI ÎN RULOTA
rulează la Cosmos (orele 14,30;
16,30; 18,30; 20,30). De la 21 
decembrie AMPRENTA (orele
14.30; 16,30; 18,30; 20.30 în
continuare).

RĂZBUNĂTORII
rulează la Viitorul (orele 
15.30; 18; 20,30). De la 21 de
cembrie OAMENI IN RULO
TA (orele 15.30: 18; 20,30).

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Colentina (orele 
15,30: 17.45: 20)

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL
III

rulează la Volga .(orele . 10; 
12: 14; 16. îh continuare 18,15; 
20,30). - - --

SFIDAREA j

rulează Ia Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30. duminica ora 

. H).
HONDO CANE — ambele serii 

rulează la Lira (orele 16;
19.30)

SORA CEA MARE
rulează la Rahova (orele 
15,30; 18; 20.30; duminica ora
10.30) .

CINE CĂLĂREȘTE UN TI
GRU?

rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30). De la 21 de
cembrie JOE LIMONADA 
(orele 15,30; 18: 20,30).

SALVELE AUROREI
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20.15). De la 21 decem
brie CINE CĂLĂREȘTE UN 
TIGRU ? (orele 15,30; 18;
20,30, duminica orele 11).

PANTERA NEAGRĂ
rulează la Clubul Uzinelor 
Republica sîmbăta și dumi
nica.

18.00 Telecronica economică : 
Șantiere energetice ; 18,30 Pen
tru copii — Ala Bala : Vine va
canța ; 19,00 Pentru tineretul
școlar : — Ninge, ninge I (emisi
une muzicală) ; 19,30 Telejurna
lul de seară ; 19,45 Agenda dv ; 
19,50 Buletinul meteorologic ; 
20,00 Interpretul preferat : So
prana Arta Florescu ; 20.15 Tran- 
sfocator ; 21,00 Avanpremieră ; 
21,15 Film artistic : Nimeni nu 
voia să moară ; 22,55 Telejurna
lul de noapte.



® PLENARA C. C.
AL U.T.R.M.

La Ulan Bator s-a încheiat 
plenara Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Revo- 
luționar din Mongolia, la care 
a fost dezbătut și aprobat ra
portul primului secretar al 
C.C. al U.T.R.M., C. Purev- 
jav, cu privire la educarea 
tineretului în spiritul tradiți
ilor revoluționare și de mun
că ale partidului și poporului.

• CONDAMNAREA UNUI 
TÎNĂR AMERICAN

Tînărul Dennis Riordan, ca
re și-a ars ordinul de încor
porare, a fost condamnat la 
trei ani închisoare de un tri
bunal din Chicago. Riordan, 
în vîrstă de 21 de ani, este 
membru al organizației din 
Chicago a militanților împo
triva încorporărilor în armată.

® DEMONSTRAȚII STU
DENȚEȘTI ÎN PERU

După cum transmite cores
pondentul din Lima al agen
ției Prensa Latina, în marile 
centre studențești din Peru 
au loc demonstrații ale stu
denților. Sălile de curs ale u- 
niversității San Marcos din 
Lima au rămas goale în ulti
mele două zile în urma grevei 
declarate de studenți, care cer 
reducerea tarifelor Ia trans
portul în comun și eliberarea 
colegilor lor arestați în timpul 
demonstrației din ajun. Poli
ția a intervenit, arestînd pe 
conducătorii studenților.

Studenții de Ia Universita
tea din Ica, oraș situat la 
300 km de capitala peruviană, 
continuă să mențină controlul 
asupra clădirii universității.

In orașul Trujillo, de cîteva 
zile continuă ciocnirile între 
studenți și poliție.

• SOLIDARITATE
CU STUDENȚII SPANIOLI

Profesorii Facultății de Ști
ințe Politice și Economice a 
Universității din Madrid, re
uniți luni seara în aula facul
tății, au cerut ridicarea sanc
țiunilor pronunțate recent de 
autorități contra numeroși
lor delegați ai Sindicatului 
democrat al studenților 
(S.D.E.). Profesorii și-au ex
primat, de asemenea, solidari
tatea cu acțiunile colegilor lor 
de la Facultatea de Medicină, 
care joia trecută au cerut 
suprimarea măsurilor poliție
nești și administrative luate 
contra studenților.

Tratative iugosla
ve»—vest-germane

BELGRAD 19 — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Ziarul „Borba" de 
marți anunță, citînd o declarație 
a purtătorului de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Cermaniei occidentale, că în cea 
de-a doua jumătate a lunii ia
nuarie vor începe tratative în
tre Iugoslavia și R. F. a Germa
niei în vederea restabilirii rela
țiilor diplomatice dintre cele 
două țări, relații întrerupte acum 
10 ani.

• •••••••••••

De la constituirea Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud se împlinesc 7 
ani. La 20 decembrie 1960, în- 
tr-un sat de lingă Saigon, re
prezentanți ai celor mai diverse 
pături sociale, partide politice 
de diferite tendințe, organizații 
de masă și grupări religioase, 
însumînd un număr de peste 5 
milioane de membri, au consti
tuit F.N.E. care a devenit în
truchiparea aspirațiilor poporu
lui din Vietnamul de sud, con

Frontul Național de Eliberare—
exponentul autentic al poporului din Vietnamul de sud

ducătorul luptei sale pentru in
dependență, libertate și o viață 
mai bună.

Cei 7 ani de existență ai 
Frontului Național de Eliberare 
sînt totodată ani de luptă eroi
că, plină de jertfe, care a stîr- 
nit admirația oamenilor cinstiți 
din lumea întreagă. Abnegația, 
eroismul soldaților Frontului 
Național de Eliberare au făcut 
mașina de război americană să 
se împotmolească fără ieșire în 
mlaștinile Mekonguluî. în pă
durile și desișurile Platourilor 
înalte și oriunde aceasta și-a 
început acțiunile. După ani în
delungi de război purtat de cel 
mai mare stat al lumii capita
liste împotriva micului popor 
vietnamez tot mai multe perso-

Rezoluții „Nu pot fi optimist"
adoptate • Generalul Potamianos s-a reîntors la 

Atena • Conferința de presă a generalului

la 0. N. U Pattakos
Marți după-amiază a părăsit Roma, îndreptîndu-se spre Atena, 

generalul în rezervă H. Potamianos, care a conferit cu regele Con
stantin în tot cursul nopții de luni spre marți. Deși la Atena se nea
gă că Potamianos ar fi fost investit cu vreo împuternicire de către 
actualul guvern militar, observatorii apreciază că el a sosit în capi
tala Italiei pentru a trata reglementarea conflictului dintre rege și 
regimul militar.

înainte de a pleca spre Atena, generalul Potamianos a declarat co
respondenților de presă că după îndelungata sa întrevedere cu regele 
„nu poate fi optimist".

în ședințele de luni, Adunarea 
Generală a O.N.U. a aprobat 
mai multe rezoluții, printre care 
cele privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasi
ală, Imprescriptibilitatea crime
lor de război, activitatea 
U.N.C.E.F. (Fondul Națiunilor 
Unite pentru ajutorarea copilu
lui), precum și măsurile în le
gătură cu proclamarea anului 
1968 ca „An internațional al 
drepturilor omului".

Tot luni, Comitetul politic 
și-a încheiat activitatea, apro- 
bînd șase proiecte de rezoluție 
în problemele dezarmării. Ca 
urmare a unui acord intervenit 
între un grup de coautori ai 
proiectului de rezoluție privind 

nenucleare
i Kenya, Nige- 
șl Pakistan, și 

de reprezentanți 
care fac parte 

pentru

din 
Chile 
grup i 

țărilor

conferința țărilor 
alcătuit 
ria, 
un 
ai 
din Comitetul celor 18 
dezarmare de la Geneva (format 
din Brazilia, India, Italia 
Mexic, România, S.U.A. și 
U.R.S.S.) s-a stabilit revizuirea 
a două dintre proiectele de re
zoluție depuse pe masa Comi
tetului politic. Proiectul revi
zuit în legătură cu tratatul de 
neproliferare a armelor atomice 
cere Comitetului pentru dezar
mare să-și continue munca, 
acordînd atenția corespunzătoa
re tuturor propunerilor supuse 
Comitetului, precum și puncte
lor de vedere exprimate de 
statele membre în cursul celei 
de-a 22-a sesiuni a Adunării 
Generale. De asemenea, se cere 
Comitetului să supună Adunării 
generale la 15 martie 1968, sau 
înainte de această dată, un ra
port complet asupra negocieri
lor privitoare la un proiect de 
tratat de neproliferare a arme
lor atomice, împreună cu docu
mentele legate de acestea. Re
zoluția recomandă ca la primi
rea unui asemenea raport să 
se inițieze consultări în legătură 
cu stabilirea unei date apropi
ate, după 15 martie, in vederea 
reluării celei de-a 22-a sesiuni, 
care să examineze problema ne- 
proliferării.

Proiectul revizuit privind con
ferința statelor nenucleare sta
bilește o nouă dată pentru tine
rea tot la Geneva a acestei con
ferințe. respectiv în august-sep- 
tembrie 1968. Ambele proiecte 
au fost aprobate cu o mare ma
joritate de voturi. Au primit, 
de asemenea, o mare majoritate 
de voturi proiectele de rezoluție 
privind celelalte probleme le
gate de sfera dezarmări : conti
nuarea discuțiilor asupra dezar
mării generale și totale si asu
pra lichidării bazelor militare 
străine din Asia, Africa și Ame
rica Latină, suspendarea expe
riențelor nucleare în toate me
diile, inclusiv cel subteran etc. 
România a votat în favoarea tu
turor acestor proiecte de rezo
luție.

în ședința de marți dimineața 
Adunarea Generală a votat, de 
asemenea, în unanimitate, o re
zoluție prin care salută elabo
rarea acordului cu privire la 
salvarea cosmonauților.

La ora închiderii ediției, 
dezbaterile din Adunarea Gene
rală continuă.
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nalitățl politice mondiale, Inclu
siv americane, se văd silite să 
recunoască impasul agresiunii. 
Infrîngerilor de pe cimpul de 
luptă li s-au adăugat acțiunile 
de masă împotriva războiului 
din Vietnam desfășurate pe toa
te continentele, izolarea politi
că crescindă a Statelor Unite 
pe plan mondial ca urmare a 
continuării și escaladării aces
tui război. In ciuda efectivelor 
militare de aproape o jumătate 
de milion de oameni debarcați

sa

in Vietnam, fără a mai socoti 
și trupele saigoneze, in ciuda 
acțiunilor de exterminare a 
populației , civile din Viet
namul de sud și a bombar
damentelor sălbatice asupra 
Republicii Democrate Vietnam, 
Statele Unite au suferit un eșec 
atît în încercarea de a infringe 
rezistența poporului vietnamez, 
cît șî în cea de a conferi, prin 
farsa „alegerilor" și a altor ter
tipuri, o pretinsă „legalitate" 
marionetelor de la Saigon. 
Dimpotrivă, prin adeziunea 
imensei majorități a populației 
țării Ia programul politic al 
Frontului Național de Elibera
re, adoptat cu citeva luni în 
urmă, și prin conducerea luptei 
eroice drepte împotriva agre
sorilor, F.N.E. s-a afirmat ca

Marți a avut loc la Atena o nouă 
conferință de presă a generalului 
Pattakos în cadrul căreia acesta 
a reafirmat poziția guvernului 
grec față de criza creată prin 
plecarea din țară a regelui Con
stantin. „In ce ne privește nu 
ne-am schimbat atitudinea față 
de regalitate. Nu a intervenit nici 
o schimbare ci doar o remaniere 
guvernamentală". „Regele, a spus 
Pattakos, a părăsit țara și tronul 
prin propria sa vbință. Ca urma-

Atena, 
nesupusă"

Ziarul „l’Humanite" infor
mează că organizația din 
Atena a Partidului Comunist 
din Grecia a reușit, în ciuda 
condițiilor aspre ale ilegali
tății, să publice și să distri
buie în capitala Greciei un 
ziar intitulat „Atena nesu
pusă". Al doilea număr al 
acestui ziar relatează despre 
manifestările de rezistență și 
de luptă contra dictaturii, 
despre proclamațiile și ma
nifestele pe care le distribu
ie luptătorii Frontului patri
otic în centrul și în cartie
rele Atenei, despre lozincile 
împotriva regimului dictato
rial scrise pe zidurile case
lor și uzinelor.

Demonstrație în S.U.A. 
împotriva războiului agresiv din Vietnam
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singurul reprezentant autentic 
și legitim al poporului din Viet
namul de sud.

Noul program politic al 
F.N.E. (al cărui text a fost di
fuzat cu o săptămînă în urmă 
delegațiilor statelor membre ale 
O.N.U. prin delegația Româ
niei la actuala sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.), repre
zintă o largă platformă de 
luptă pentru toate forțele pa
triotice din Vietnamul de sud, 
indiferent de orientarea lor po-

C. Paraschivescu- 
Bâlâceanu

vice-președinte al Comitetului 
național de solidaritate cu lupta 

poporului vietnamez
litică sau religioasă. Programul 
cuprinde obiectivele majore, în 
toate domeniile vieții : în do
meniul politic, izgonirea agre
sorilor, înlăturarea regimului 
antipopular și instaurarea unui 
guvern democratic al unității 
naționale prin alegeri generale 
libere pe baza votului univer
sal, egal, direct și secret, asi
gurarea de drepturi egale pen
tru cetățenii țării, indiferent de 
naționalitate, sex și religie, 
promovarea unei politici exter- 

re a acestei situații, actualul gu
vern a menținut tronul și a ho- 
tărît numirea unui regent și a 
unui nou guvern după plecarea 
premierului Kollias. Acest gu
vern a și depus jurămîntul. Efi
giile și portretele regelui,' a pre
cizat Pattakos, vor rămîne la lo
cul lor".

Ocupîndu-se în continuare de 
problema medierii și realizării 
unui compromis între guvern și 
rege, vorbitorul a arătat că „mai 
multe persoane și-au oferit și 
continuă să-și ofere bunele oficii, 
lucru pe care nu îl respingem". 
Pattakos a negat însă faptul că 
inițiativa în problema medierii 
ar avea-o guvernul.

întrebat dacă guvernul își mai 
menține promisiunea de a preda 
cît mai curînd posibil puterea în 
mîinile unui guvern civil, Patta
kos a subliniat: „E prea devre
me să se poată răspunde la 
această întrebare".

în încheiere, vicepreședintele 
guvernului grec s-a ferit la unele 
întrebări privind necesitatea re
cunoașterii noului guvern grec, 
în legătură cu această problemă 
el a arătat: „Noi recunoaștem 
toate guvernele. Pînă acum nici 
un guvern nu a declarat că nu 
ne recunoaște. Ambasadorii aces
tor guverne continuă să se afle 
la Atena. Guvernul grec este ace
lași guvern care a depus jurămîn
tul în fața regelui acum opt luni 
cu excepția primului ministru".

• •••••••••••••

ne de pace șl neutralitate și 
reunificarea pașnică a țării ;
pe plan economic — refacerea 
economiei, reforma agrară, res
tabilirea și dezvoltarea produc
ției agricole, iar pe plan social- 
cultural lichidarea analfabetis
mului, îmbunătățirea asistenței 
sociale și ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

Obiectivele propuse încep să 
fie realizate în regiunile elibe
rate, unde, în eluda imenselor 
dificultăți create de războiul 

desfășurat de agresorii ameri
cani, în viața populației inter
vin schimbări înnoitoare. Au 
fost reorganizate activitățile 
meșteșugărești, munca agricolă, 
s-a creat o vastă rețea sanitară 
cu scopul ocrotirii sănătății 
populației, au fost create școli 
de toate gradele cu rezultate 
concrete în lichidarea analfa
betismului, apar cărți, reviste, 
ziare etc. Numeroase localități 
din aceste zone sint deja în mă
sură să asigure hrana populației 
și să furnizeze alimente și pen
tru front.

Spre deosebire de politica 
antinațională a autorităților 
marionetă care s-au perindat la 
Saigon și care supraviețuiesc 
numai datorită prezenței inter- 
venționiștiler americani, pro-

Întîlniri la 
Melbourne

Dispariția neașteptată 
a premierului australian 
Harold Hoit va prilejui 
un „consiliu de război" 
pe care agenda diploma
tică a Washingtonului 
nu îl avea prevăzut ?

Scafandrii care cercetează 
adîncurile n-au regăsit pe 
dispărut. Speranțele de a-i 
descoperi trupul neînsuflețit 
par abandonate. Vineri, la ca
tedrala St. Paul din Melbour
ne se va desfășura o ceremo
nie funerară consacrată me
moriei lui Harold Hoit.

Din Washington s-a anun
țat că președintele Johnson 
a plecat marți spre Mel
bourne. Curînd după a- 
ceea la Saigon a deve
nit cunoscută știrea că „pre
ședintele" Thieu va fi și el 
prezent în marele oraș aus
tralian. Zvonuri ce circulă la 
Londra și care pînă la aceas
tă oră nu au primit o confir
mare oficială vorbesc despre 
o posibilă călătorie a lui Ha
rold Wilson în Australia cu 
același prilej.

Prezența neașteptată a pre
ședintelui Johnson în această 
parte a lumii, apropiată de 
teatrul de război vietnamez, 
a suscitat interes. întrebărilor 
referitoare la posibilitatea u- 
nei escale (mai scurte sau 
mai lungi) ia Saigon, purtăto
rul de cuvînt al Casei Albe 
nu le-a răspuns. Tăcerea nu 
implică dezmințirea. In 
schimb, reprezentanții lui 
Thieu au fost mai vorbăreți. 
Ei au afirmat că Thieu va 
avea convorbiri cu președin
tele Johnson la Melbourne. 
Compoziția delegației sud- 
vietnameze demonstrează că 
va .fi mai mult decît o întîl- 
nire de ordin protocolar. îm
preună cu Thieu se deplasea
ză. ministrul de externe, cole
gul său de la ministerul de 
război și adjunctul șefului de 
stat major. S-ar părea că 
Thieu vine pregătit pentru 
un veritabil „consiliu de răz
boi". Conducătorii saigo- 
nezi urmăresc cu neli
niște evoluția luptelor din 
Vietnamul de sua și se tem 
că Washingtonul, exasperat 
dc impasul prelungit, ar pu
tea fi tentat să procedeze la 
unele revizuiri ale politicii 
sale în Asia de sud-est. Thieu 
și compania cer o nouă 
„escaladare" a conflictului și 
aprobarea pentru extinderea 
războiului dincolo de frontie
rele vietnameze.

Deși la Washington 
cercuri deobicei informate nu 
exclud posibilitatea unei es
cale de cîteva ore a președin
telui Johnson în Vietnamul 
de sud, se consemnează și 
eventualitatea unei întîlniri la 
Manila cu generalul West
moreland.

O declarație de ultimă oră 
afirmă că nu va avea loc 
„mica conferință la nivel 
înalt". Este vorba doar de 
dorința de a da o altă denu
mire unor întrevederi ce pot 
avea toate caracteristicile u- 
nui „consiliu de război" ?

M. R.
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gramul politie al F.N.E. este 
pătruns de un sentiment de 
profund patriotism și de înaltă 
răspundere față de interesele 
majore ale poporului vietna
mez.

Poporul din Vietnamul de 
sud este hotărît să lupte pînă 
la victoria deplină, să înfrîn- 
gă pe agresori, înlăturînd regi
mul corupt de la Saigon — cre- 
înd un guvern de largă coa
liție națională democratică și 
transformînd Vietnamul de sud 

într-o țară independentă, demo
cratică, iubitoare de pace, neu
tră și prosperă, care să pășeas
că spre reunificarea pașnică a 
patriei.

Cauza dreaptă a poporului 
vietnamez se bucură de spri
jinul deplin al poporului ro
mân care consideră F.N.E. sin
gurul reprezentant autentic al 
poporului din Vietnamul de 
sud. Rezolvarea problemei viet
nameze nu este posibilă fără 
recunoașterea acestei realități.

România a acordat și acordă 
poporului vietnamez întregul 
său sprijin material, politic, și 
moral în lupta dreaptă împotri
va agresiunii, convinsă fiind că 
un popor care-și apără liberta
tea și independența națională 
nu poate fi înfrînt.

Un nou 
guvern 
yemenit

Agenția FRANCE 
PRESSE a anunțat că 
primul ministru al Yeme
nului, MohScn El Aini, a 
prezentat demisia sa pri
mului președinte al Con
siliului Prezidențial Re
publican, Abdul Rahman 
Iriani. Generalul Hassan 
Al Amry, președinte ad- 
interim al Consiliului pre
zidențial, a fost însărci
nat cu formarea noului 
guvern yemenit.

într-un comunicat dat publi
cității la Sanaa se anunță că 
noul guvern yemenit a decretat 
mobilizarea generală. Comuni
catul adaugă că noul „cabinet 
al mobilizării și apărării" este 
capabil să facă față sarcinilor 
militare pentru a salvgarda re
voluția. Calificînd drept „mo
derată" politica fostului premier 
EI Aini, comunicatul afirmă că 
„continuarea agresiunii împo
triva Yemenului și intervențiile 
în afacerile sale interne au de
terminat necesitatea formării 
unui guvern care să facă față 
noilor condiții și să se achite de 
sarcinile impuse de noua etapă 
revoluționară". Postul de radio 
TAIZ a anunțat că primul pre
ședinte al Consiliului Preziden
țial Republican, Abdul Rahman 
Iriani, a adresat un apel tuturor 
statelor arabe și musulmane să 
intervină pe lingă regele Feisal 
pentru a „opri agresiunea și in
tervenția" Ârabiei Saudite îm
potriva Yemenului. Postul de 
radio a adăugat că președintele 
Iriani a declarat că regele Fei
sal a rupt acordul de la Khar
tum de neintervenție în Yemen, 
în timp ce trupele R.A.U. se 
retrăgeau, menționează postul 
de radio citat, Arabia Saudită a 
sporit cantitatea de arme grele 
si ușoare acordate trupelor re
galiste, iar „mercenarii albi" 
au intervenit în această luptă.

0 Declarația lui 
Boumedienne

Președintele Algeriei, Houari 
Boumedienne, a subliniat într-un 
interviu publicat la 19 decem
brie de ziarul „Al Ahram" că re
beliunea militară de săptămînă 
trecută „nu este un incident lo
cal sau trecător, pregătit de un 
pumn de ofițeri iresponsabili...". 
El a declarat că „regimul pro
gresist algerian este obiectivul 
vizat în planurile imperialiștilor". 
Președintele Boumedienne a re
levat că a fost informat despre 
rebeliune de comandantul Said 
Abid, șeful primei regiuni mili
tare.

Ziarul „Al Ahram" scrie că pre
ședintele Boumedienne va pro
ceda în viitor la o remaniere 
radicală a guvernului algerian. 
Ziarul afirmă, citînd surse mili
tare algeriene, că grupul rebel al 
colonelului Zbiri se află, după 
toate probabilitățile, în regiunea 
Ei Afroun și că Zbiri nu a pu
tut să fugă în străinătate.

9 Gh. Cioară primit 
de premierul 

Izraelului
• DELEGAȚIA economică ro

mână condusă de ministrul co
merțului exterior, Gheorghe 
Cioară, a fost primită luni de 
primul ministru al Izraelului, 
Levi Eshkol. Seara, ministrul 
comerțului și industriei, Zeef 
Sharef, a oferit un dineu in 
cinstea delegației economice ro
mâne.

Membrii delegației au făcut 
tot luni o vizită la sediul par
lamentului izraelian (Knesseth), 
unde au fost întâmpinați de 
președintele parlamentului Ra
dish Luz.

• CORESPONDENTUL din 
Atena al agenției Reuter rela
tează că un purtător de cuvînt 
al generalului Gheorghios Gri
vas a desmințit marți după-a
miază că acesta s-ar afla sub 
stare de arest la reședința sa 
din capitala Greciei.

ÎNTREVEDERILE LUI 
JARRING LA CAIRO

După cum anunță postul de 
radio Cairo, Gunnar Jarring, re
prezentantul special al Secreta
rului general al O.N.U. în Orien
tul Apropiat, și-a continuat con
sultările cu oficialitățile R.A.U. 
Marți, Jarring a avut o întreve
dere cu Mahmud Fawzi, asistent 
al Președintelui R.A.U. pentru 
afacerile externe. Postul de ra
dio Cairo a informat, totodată, 
că Ministerul de Externe al 
R.A.U. a informat guvernele Li
banului și Iordaniei asupra 
punctului de vedere egiptean în 
legătură cu situația din Orien
tul Apropiat prezentat lui Jarring. 
După cum s-a mai anunțat, re
prezentantul special al Secreta
rului General al O.N.U. se află 
la Cairo de luni. In cercurile di
plomatice egiptene se manifestă 
un anumit scepticism în legătură 
cu rezultatele misiunii lui Jarring, 
avîndu-se în vedere și recenta 
declarație a președintelui Nasser, 
potrivit căreia rezoluția Consi
liului de Securitate, în actuala 
ei formă, nu este suficientă pen
tru rezolvarea crizei.

Bruxelles: 5—7
Cele două zile de dezbateri ale Consiliului ministerial al Pie

ței comune n-au adus vreo clarificare în spinoasa chestiune a a- 
derării britanice la acest organism. Participanții la sesiunea de la 
Bruxelles nu și-au propus să dea un răspuns categoric la fondul 
problemei, adică să accepte sau nu candidatura, ci doar să se y 
pronunțe asupra oportunității începerii negocierilor cu reprezen
tanții guvernului englez. Dar și această sarcină aparent modestă 
s-a dovedit copleșitoare...

Din capul locului, raportul Comisiei comunitare unificate care 
de altfel are doar un rol consultativ, s-a dovedit — cum so spune 
— o piatră aruncată în baltă. Declarația făcută luni în fața 
miniștrilor de președintele Comisiei, Jean Rey, că „intrarea Angli
ei în Piața comună va provoca inevitabil dificultăți economice 
considerabile, dar această problemă poate fi depășită prin nego
cieri" a dat loc la diferite interpretări. Unora Ie-a fost pe plac 
ideea posibilității „depășirea prin negocieri" a controversei, iar 
alții s-au oprit Ia fraza despre „dificultățile economice conside
rabile". Partida de la Bruxelles s-a disputat după toate aparen
țele în formula 5 la 1, adică cinci membri au susținut (bineînțe
les cu inevitabilele nuanțe) începerea negocierilor cu Anglia în 
timp ce Franța s-a împotrivit în termenii expuși de președintele 
de Gaulle la ultima sa conferință de presă. Cum tratatul de la 
Roma preconizează unanimitatea pentru luarea hotăririlor, veto- 
ul francez a fost determinant. Să spicuim două aprecieri conclu
dente din presa franceză. Ziarul „COMBAT" scrie : „Destinul 
Europei celor șase este pus în joc prin refuznl Franței de a ac
cepta această negociere. Necunoscuta în această problemă este 
repercusiunea pe care o va avea asupra viitorului comunității o 
hotărîre luată de cei șase, contrar voinței a cinci dintre ei“.

Disputa care a avut loc marți (în a doua și ultima zi a lucră
rilor) s-a axat asupra interpretării juridice a art. 237 al tratatului 
de la Roma, dar în fond era vorba evident de o dispută cu am
ple ramificații în domeniul politic și economic. Argumentul mi
nistrului de externe vest-german, W. Brandt, favorabil Angliei, 
era că articolul respectiv impune unanimitatea în legătură cu 
„primirea" unui membru nou, dar pentru începerea negocierilor 
cu un stat nu este nevoie de nici un acord prealabil. „Tratatul 
de la Roma, a spus el, nu îngăduie clasarea cererilor de ade
rare fără să aibă loc negocieri. De altfel, nici una din problemele 

I ivite nu este insolubilă... Trebuie, deci, să fie angajate negocieri
pe baza art. 237. Dacă nu se realizează unanimitatea asupra aces
tui punct de vedere, atunci țările care candidează trebuie să fie 
informate asupra rezultatului provizoriu". Replica dată de minis
trul de externe francez, Couve de Murville, a fost la fel de fer
mă : „Trebuie să răspundem Marii Britanii că acum Consiliul 
ministerial consideră că situația economică și financiară a Angliei 
nu-i permite să intre în comunitate, dar sîntem gata să reconsi
derăm problema cînd situația va fi restabilită... Nu este vorba de 
un refuz ci de o poziție dc așteptare a unor zile mai bune care 
— sînt convins — vor veni pentru economia și moneda britanică". 
Distanța pozițiilor celor doi miniștri a evocat imposibilitatea rea
lizării unei armonii la Bruxelles. Chiar dacă acest rezultat era 
previzibil totuși, duritatea expunerii punctelor de vedere a frapat. 
Corespondentul agenției FRANCE PRESSE transmitea marți 
după-amiază : „Așa cum se aștepta, s-a înregistrat un impas". Se 
dovedește că nu este vorba numai de o repetare a unor vechi re
frene, ci de o ascuțire a divergențelor. Ministrul de externe olan
dez, Luns, vorbea chiar de „apropierea unei crize".

Un alt element surprinzător a fost declarația făcută "jarți 
de ministrul de externe britanic, G. Brown, care nu a așteptaVaiă- 
car încheierea sesiunii de la Bruxelles pentru a-i blama pe acei 
comunitari care opun Angliei un refuz. Candidatura britanică la 
Piața comună, a declarat el, „nu este doar o afacere franco-brita- 
nică... Ca țară europeană ne-am depus candidatura potrivit drep
tului nostru prevăzut în Tratatul de Ia Roma pentru a deveni 
membru cu drepturi depline... Consecințele vor fi grave, în spe
cial, pentru că nu sîntem singurii care ne-am prezentat candi
datura". Deci același ton aspru și dincolo de Canalul Mînecii. 
înăsprirea glasului britanic tocmai acum are însă și o altă explica
ție : după schimbările intervenite în guvernul laburist în urma 
devalorizării lirei și după disputa din guvem în legătură cu em
bargoul aplicat Republicii Sud-Africane (dispută tăgăduită în Par
lament de primul ministru Wilson), noua palmă care a răsunat la 
Bruxelles poate fi folosită pentru strîngerea rîndurilor guvernului 
britanic.

Cît privește rezultatele sesiunii de la Bruxelles, ele au reliefat o 
înăsprire a disputei care afectează inevitabil și alte compartimente 
comunitare. Comunicatul final consemnează dezacordul și preconi
zează o nouă amînare a abordării problemei.

• AGENȚIA France Presse 
relatează că la Cairo a fost dat 
publicității un comunicat al 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei în care se anunță că 
numărul membrilor Comitetului 
Executiv al organizației a fost 
redus de la 14 la 7. Comunica
tul — precizează agenția citată 
— nu menționează numele lui 
Ahmed Shukeirl. președintele 
Comitetului executiv al Organi
zației pentru eliberarea Palesti
nei.

© Mercenarii vor fi 

judecafi in Congo
• COMITETUL special aJ 

O.U.A. însărcinat cu examina
rea problemei mercenarilor a 
hotărît ca toți cei 121 de mer
cenari albi aflați în prezent în 
Ruanda să fie trimiși în Congo 
(Kinshasa) pentru a fi judecați, 
relatează agenția Reuter citînd 
surse diplomatice din Kampala. 
Potrivit surselor citate, hotărî- 
rea Comitetului O.U.A. a fost 
adoptată cu prilejul conferinței 
celor 12 șefi de state din Afri
ca centrală și răsăriteană. Pre
ședintele Congoului (Kinshasa) 
și al Ruandei urmează să se în
tâlnească la 20 decembrie pentru 
a examina problema mercena
rilor aflați în prezent într-un 
lagăr special din Ruanda.

Financial Times:
„0 reevaluare a aurului 
este inevitabilă"

Analizînd diferitele as
pecte ale febrei aurului, 
ziarul „Financial Times" 
scrie că „o reevaluare a 
aurului este inevitabilă, și 
americanii greșesc dacă 
amină luarea acestei mă
suri".

După ce constată că rezerve
le de aur ale S.U.A. au scăzut, 
încă înainte de febra aurului in
tervenită săptămînă trecută, la 
circa 11 miliarde dolari, ziarul 
adaugă că „rezervele de aur a- 
mericane urmează acum să sca-

Z. FLOREA

...............

CONSFATUIREA 

DE LA VARȘOVIA
VARȘOVIA 19 (Agerpres). — 

La 19 decembrie, la Varșovia a 
început consfătuirea miniștrilor 
afacerilor externe ai unor țări so
cialiste europene cu privire la 
situația din Orientul Apropiat. 
La lucrările consfătuirii participă 
miniștri de externe ai R. P. Bul
garia, R. D. Germane, R. S. F 
Iugoslavia, R.P. Polone, U.R.S.S.* 
adjuncți ai miniștrilor afacerilor, 
externe din R. S. Cehoslovacă, 
Republica Socialistă România și 
R. P. Ungară.

• PREȘEDINTELE Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, l-a primit 
marți pe George Romney, gu
vernatorul statului Michigan, la 
cererea acestuia. în cursul con
vorbirii care a avut loc cu 
acest prilej au fost abordate 
probleme de interes comun — 
anunță agenția T.A.S.S.

» GRUPUL de medici de la 
spitalul Groote Shuur a făcut 
marți lui Louis Washkansky o 
transfuzie de globule albe. Me
dicii au luat această hotărîre 
deoarece în cursul ultimelor 24 
de ore starea sănătății pacien
tului s-a înrăutățit ca urmare a 
diminuării numărului de globule 
albe din sîngele acestuia, feno
men care în termeni medicali 
poartă denumirea de „leucope- 
nie". Această leucopenie ar fi 
apărut în urma tratamentului 
cu cobalt radioactiv la care 
Washkansky a fost supus timp 
de mai multe zile. După efectua
rea transfuziei cu globule albe, 
starea sănătății lui Louis Was
hkansky „s-a ameliorat ușor", 
după cum au declarat medicii, 
dar pacientul continuă să se 
afle într-o fază dificilă.

dă rapid la 10 miliarde dolari... 
Dacă aceste rezerve vor scădea 
considerabil, sub 10 miliarde do
lari, în încercarea zadarnică a 
S.U.A. de a menține actuala pa
ritate aur-dolar, efectul va pu
tea fi reducerea la maximum a 
perspectivelor unei schimbări a 
parității, care să restabilească în
crederea în dolar". Ziarul consi
deră, în încheiere, că lipsa de 
încredere în dolar și deficitul 
cronic al balanței de plăți a Sta
telor Unite constituie „cauza cea 
mai importantă a dezordinii fi
nanciare internaționale actuale".
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