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Comitetele județene LL T, C. la lucru

acțiunile mul Dismcim-
rod al fanteziei și inițiativei tinerești
— Consfătuirea pe țară a U- 

niunii Tineretului Comunist a 
Încredințat sarcini de o mare 
importanță organelor și orga
nizațiilor U.T.C. în concretiza
rea pasiunii tinerilor pentru 
lectură, muzică dans, teatru, 
artă plastică și cinematogra
fie. Care sînt preocupările în 
această direcție ale Comitetu
lui U.T.C. al municipiului 
București ?

— In plenara de constituire 
a Comitetului municipal s-a 
dezbătut și adoptat programul 
de activități întocmit pe baza 
consultării unui mare număr 
de tineri, pentru a putea răs
punde cerințelor variate și e- 
xigențelor actuale. în această 
privință, potrivit dorinței ti
nerilor vom continua întîlni- 
rile cu personalități de cul
tură și artă, știință și tehnică, 
pentru a putea asigura o in-

Interviu cu NICULĂE GÎRCEAG
secretar cu problemele de propagandă și cultură al 

Comitetului municipal București al U.T.C.

formare concretă și directă a 
tineretului cu toate problemele 
care-i preocupă. Aceste întîl- 
niri vor fi într-o mai mare 
măsură completate de excur
sii și vizite la muzee, vizio
nări de spectacole, de varia
tele manifestări inițiate în ca
drul Universității populare 
pentru tineret etc.

— Rezolvarea acestor obiec
tive solicită o dotare materia
lă și o organizare temeinică. 
Casele de cultură existente în 
municipiul București oferă a- 
ceste posibilități ?

— Programul nostru de ac
tivități a fost întocmit și pe 
baza sugestiilor unor specia
liști din diferite domenii care, 
la solicitarea noastră și după 
un studiu amănunțit al posi
bilităților existente, ne-au fă

cut numeroase propuneri de 
reamenajare a caselor de cul
tură. S-a urmărit în primul 
rînd stabilirea pentru fiecare 
dintre acestea a unui profil 
bine determinat în raport cu 
ponderea preocupărilor majo
rității tinerilor din sectorul 
respectiv. Casa de cultură a 
sectorului al V-lea va avea 
un profil tehnico-științific. 
Aici vor funcționa numeroase 
cercuri științifice (mecanică, 
auto, radio-telegrafie, navo- 
modele etc.) care vor organiza 
periodic expoziții cu machetele 
și realizările obținute. Tot aici 
va funcționa și cinemateca 
pentru tineret. în sectorul al 
IV-lea se va organiza un com
plex cultural-artistic-sportiv și 
distractiv pentru elevi. Casa 
de cultură a sectorului al III-

lea va fi specializată pe pro
bleme tehnico-științlfice apli
cative. Sectorul al VII-lea prin 
amenajarea unei mari baze 
sportive va căpăta un profil

Convorbire consemnată de 
M. STRÎMBEI

(Continuare în pag. V-a)

Procedeu nou 
de albire

La Întreprinderea minieră 
Hargita a fost pusă tn func
țiune, pentru prima oară tn 
țară, o linie tehnologică tn 
flux continuu de albire a 
caolinului, produs cu largi 
întrebuințări tn industria ce
lulozei, cauciucului sintetic 
și maselor plastice. Se reali
zează, astfel un procent de 
albire cu 13 la sută mai 
mare dectt ptnd tn prezent, 
iar prețul de cost pe toni 
dc produs se reduce aproape 
la jumătate.

IOAN VULCAN

ECUSON
DE ONOARE
PE PARBRIZ

Miercuri dimineața a plecat 
la Sofia, delegația Republicii 
Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
care va participa la Consfătu
irea Comitetului Politic Con
sultativ al țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Din delegație fac parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. ai P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniș

tri, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, gene
ral-colonel Ion Ioniță, minis
trul forțelor armate, și Nicolae 
Blejan, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la
Sofia.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlă-
deanu, Emil 
Chivu Stoica, 
Drăghici, Paul

Bodnar aș. 
Alexandru 
Niculescu-

Mizil, Ilie Verdeț, de membri 
și membri supleanți ai Comi
tetului Executiv, secretari ai
C.C. al P.C.R., vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat și ai

Consiliului de Miniștri, mem
bri al C.C. al P.C.R., al 
Consiliului de Stat și al gu
vernului, conducători de ins
tituții centrale și\ organizații 
obștești, generali și ofițeri su
periori.

Erau prezenți Hristo 
Gălăbov, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al Ambasadei R.P. 
Bulgaria la București, și mem
bri ai Ambasadei.

Pe aeroport, un mare număr 
de cetățeni ai Capitalei au sa
lutat cu căldură pe membrii 
delegației române. Un grup de 
pionieri le-a oferit flori.

(Agerpres)

SOSIREA DELEGAȚIEI ROMÂNE LA SOFIA

In fața cuptorului

Mă aflam nu de mult între 
constructorii de autocamioane 
brașoveni. „în anul trecut, mi 
s-a spus, au fost date peste plan 
produse în valoare de 128 mili
oane de lei. Concret însemnind 
printre altele 500 autocamioane, 
313 motoare" Nu am reținut din 
datele prezentate numai că fa
ță de anul precedent, productivi
tatea muncii a crescut cu 21,3 la 
sută și că ritmicitatea producției 
realizată decadal gravitează fidel 
aceleași cifre : 33,9—31,2—34,9 
la sută. Am înțeles mai ales că 
aceasta reprezintă argumentul cu 
care cei de aici au pus în mișcare 
mecanismul rezultatelor anului 
în curs. Anul în care, la reverul 
uzinei strălucește titlul de frun
taș pe ramură în întrecerea so
cialistă.

Obligatoriu — un pas în spa
tele draperiei de cifre. Te afli 
astfel în terenul de existență al

ideilor — evoluînd între geneză A 
și materializare. w

Cîți sînt oameni cu idei în 
uzina de autocamioane ? Hazar- 
dant, firește. Dar nimic mai sim
plu de mers în cîteva din locu
rile unde ideile, ca într-un nod 
feroviar, sînt îndrumate spre îm- 
plîntare.

Am în față o situație centrali- V 
zată a inovațiilor, întocmită la în
ceputul acestui an. 737 propuneri 
de inovații înregistrate. Prin ur- ™ 
mare, de mai bine de 700 de ori, 
releul inteligenței s-a autoconec- 
tat, lăsînd loc liber ideilor. Un 
prim element de caracterizare — 
6.579.995 lei economii postcalcu- 
late pentru aceeași perioadă („De 
la crearea cabinetului tehnic, sînt 
informat, în uzină au fost înre-

N. UDROIU
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Miercuri la amiază, delega
ția Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a sosit la 
Sofia.

La aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de tovarășii To
dor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, Gheor- 
ghi Traikov, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a

R.P. Bulgaria, Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor externe, 
general de armată Dobri Dju- 
rov, ministrul apărării popu
lare, Stanko Todorov, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.B., Lîcezar Avra
mov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria.

Au fost de față Nicolae Ble
jan, ambasadorul Republicii

Socialiste România la Sofia, și 
membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri au o- 
ferit membrilor delegației bu
chete de flori.

Aerogara a fost pavoazați 
cu drapele de stat ale țărilor 
participante la Tratatul de Ia 
Varșovia.

Numeroși oameni ai muncii 
din capitala Bulgariei au sa
lutat călduros pe oaspeții ro
mâni.

(Agerpres)

SA DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE RĂSPUNDERI
Peste plan:

16 000 de tone minereu

CUMINȚENIA Șl
MEDIOCRITĂȚII

VICIUL
salcîm nu sînt Identice. Diferen
țierea și în lumea animală ține 
de domeniul evidenței ca în
fățișare exterioară și compor-

(Conttnuare in pag. a Il-a)

BAIA MARE (de 
la corespondentul 
nostru). — Aplicînd 
cu consecvență cele 
mai noi metode și 
soluții tehnice, co
lectivele de muncă 
din Uzinele de prepa
rare a minereurilor, 
aparținînd Combina
tului minier Baia 
Mare continuă să 
obțină indici de pro
ductivitate superiori

celor prevăzuți în 
plan. La uzina cen
trală de preparare a 
minereului din Ba
ia Mare, de pildă, fn 
urma măsurilor apli
cate, productivitatea 
pe post realizată în 
prezent este cu 700 
kg mai mare decît 
cea prevăzută în 
proiect.

Asemenea indici 
înalți de productivi

tate s-au obținut ți 
la flotațiile de la Să- 
sar, Baia Sprie și 
Baia Borșa. Ca ur
mare, pînă în pre
zent uzinele de pre
parare a minereuri
lor din județul Ma
ramureș au prelu
crat peste plan mai 
mult de 16 000 de 
tone de minereuri cu 
un bogat conținut în 
metale.

Conf. univ. ELENA MAFTEI
, Universitatea București

Spiritul uman, înclinat ima
nent spre investigarea meticu
loasă a existenței, spre cu
noaștere și autocunoaștere 
adecvată, rămîne fatal conster
nat și durabil sensibilizat de 
armonia, frumusețea și perfec
țiunea universului, a lumii, ca 
unitate în diversitate.

Dacă toate fenomenele din 
natură, societate, gîndire ar fi 
uniforme, stereotipe, univoce, 
dacă lumea ar constitui o uni
tate încremenită Ia ipostaza de 
prototip, fiind în eternitate i- 
dentică cu ea însăși sau ra
portată la o scară imuabilă de 
valori apriorii, viața s-ar trans
forma într-o monotonie sinis
tră, în contrariul ei.

Din fericire — iar uneori și 
spre nefericirea omului — ta
bloul multicolor, diversificat și 
nuanțat al lumii și al vieții 
este în infinită, în continuă și 
spectaculoasă devenire și per
fectare, iar unghiurile percep
tive, criteriile estimative se 
succed caleidoscopic, se depă
șesc, se verifică în timp și 
spațiu, ierarhizîndu-se pe tra
iectoria sinusoidală a gnoseolo
giei și ontologiei, spre a sluji la 
înțeleaptă orientare a omului, 
sublima și cea mai mîndră crea
ție a universului.

De aceea, înfățișarea veridică 
a omului, mai precis spus a 
unor oameni concreți, perma
nent raportați la biografia și fi
zionomia lor specifică, la filo- 
geneza și ontogeneza devenirii 
lor la natura ajunsă pe treapta 
„conștiinței de sine", capabilă 
să se afirme activ și creator — 
și astfel să se autocreeze, să se 
personifice, să se reifice — nu

cred că i-ar atenua acest ine
rent sublim.

Dimpotrivă chiar, este o în
datorire a tuturor disciplinelor 
antropologice (în primul rînd 
al psihologiei, pedagogiei și so
ciologiei) să dezvăluie și să 
înalțe frumosul credibil, auten
tic uman, fără idealizări și 
exacerbări raportate la un 
„model" absolut infailibil și 
rigid ca o configurație de criptă. 
Aceasta nu înseamnă însă o mo
tivare sau o pledoarie pentru 
acreditarea unor „subtile prac
tici de discreditare, de minima
lizare și de atentat grosolan la 
demnitatea umană. Din păcate, 
ele apar disimulate și insinuate 
deseori în contextul marilor 
principii, ce vizează ca finali
tate de esență restaurarea dem
nității și echității interumane 
pe temeiurile consecvente și 
superioare ale eticii socialiste. 
Și, tot din păcate, unii din cel 
mai zeloși și mai cucernici pur
tători de mesaj și de cuvînt 
virulent „de ordine" se arată 
a fi cei ce au nesocotit-o fără 
acrupule, infectați și carențați 
de un mefistofelic „modus vi- 
vendi et operand!", căci, cum 
ne previne încă Democrit „mulți 
dintre cei ce fac faptele cele 
mai rușinoase, se ostenesc cu 
vorbirile cele mai frumoase".

Este o rațiune adîncă ce ne 
obligă să respectăm ființa uma
nă, s-o respectăm așa cum este 
și s-o proiectăm astfel, cum am 
dori să fie.

Un atent observator al na
turii șt un pasionat iubitor al 
ei constată lesne că nici flerlle 
de liliac, nici petalele de mac, 
nici frunzele de tel sau de

în cinstea Congresului 
UCECOM, ce îți desfășoară 
lucrările între 7 ți 10 mar
tie 1968, priceperea ți hărni
cia meșteșugarilor, făurari 
de util ți frumos, rodul 
muncii lor se află concen
trate într-o izbutită expozi
ție. Deschisă cu începere de 
la 1 martie 1968 pentru ex- 
perții din țară ți de peste 
hotare, precum ți pentru 
marele public, expoziția va 
continua să funcționeze pînă 
la sftrșitul acestei luni. „Respirația" furnalelor Hunedoarei

Foto: E. HOFER

MELODIILE 
ROMÂNEȘTI 
AU EMOȚII!

Spectatorii care cu o seară 
înainte au oferit cu atîta since
ritate aplauzele lor originalului 
cîntăreț francez Leny Escudero 
ți fermecătoarei Radmila Kara- 
klaici tn seara inaugurală, s-au 
reîntors ieri, la aceeași oră, tn 
sala teatrului dramatic pentru 
•-4 asculta pe cei dintti eon- 
eurenți.

Sorții i-a adus tn fața micro
fonului pe cei care aveau să 
înfrunte primele emoții: Roddy 
Mc Neil, scoțianul mîndru de 
kilt-ul tradițional pe care nu-l 
părăsește, Jacques Hustin ale 
cărui „scrisori de dragoste" — 
cum tți numește discurile pro
prii — și-au găsit adresanți în 
toată lumea, Marion Runng —

frumoasa finlandeză al cărei 
chip a fost ales pentru renumite 
reclame, Ursula Sipinska, viitoa
rea arhitectă poloneză (sosită 
la Brașov cu experiența Sopo- 
tului), temperamentala Mafalda 
Sofie din Portugalia, Anca Age- 
molu, una din speranțele noas
tre Katy Kavacs (Ungaria) ți 
Margarita Redinska, aducînd cu 
ea parfumul din Valea Trandafi-

rilor. Ei s-au urcat pe scenă sea
ra la orele 20,00 după ce în 
cursul zilei au admirat frumu
sețile Văii Prahovei, cu peisajul 
și stațiunile sale alpine pe care 
oaspeții și-au propus să le re-

ROMULUS LAL
CORNELIA DANTEȘ

(Continuare tn pag. a ’V-a)



UN CĂMIN
DE FETE LA BOTOȘANI
În mai anul trecut, pe a- 

dresa Comitetului U.T.C. de 
la Uzinele Textile „Moldo
va", sosea o scrisoare expe
diată din Tulcea. Mama a- 
doptivă a unei tinere munci
toare, Geta M. își spunea 
în cuvinte simple durerea și 
neliniștea, determinate de 
niște întîmpldri regretabile 
prin care trecuse fiica sa. 
(Locuind la o gazdă dubioa
să, Geta nu reușise în cîțiva 
ani să se aleagă cu nimic din 
banii cîștigați. Ba, mai mult, 
ademenită de cetățeanul la

Artă strămoșească

O LUME NEBUNA, NEBU
NĂ, NEBUNĂ — rulează la 
Feroviar (orele 9,30; 13;
16 30; 20.); Modern (orele
9.30 : 13 ; 16,30 ; 20). Grivita
(orele 8,45 ; 12 ; 15,30 ; 18 ;
20.30).

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU — rulează le Repu
blica (orele 9; 11,30; 14;
16.15 ; 18,45 ; 21,15) ; in com
pletare Naică pleacă la Bucu
rești ;Festival (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21 în com
pletare Lauri celor mai buni.

SFÎNTUL LA PÎNDA - ru
lează la Luceafărul (orele 9; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 , 21), Bucu
rești (orele 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 : 16,45 ; 19 ; 21.).

ZECE NEGRI MITITEI — 
rulează la Lumina (orele 6,45 ; 
16. 30 în continuare 18,45; 
20,45); în completare încer
că ri

AM INTILNIT ȚIGANI FE
RICIȚI — rulează la 
(orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
21)

NAICA PLEACĂ LA
REȘTI - ATENȚIUNE - 
CIUPERCI ORIZONT ȘTIIN
ȚIFIC NR 1/1968 CAMPIO
NATELE MONDIALE DE 
LUPTE - GUSTAV $1 CIOA
RA NERECUNOSCĂTOARE 
- CÎNTECE ÎN LEMN - 
Rulează la TIMPURI NOI (o- 
rele 9—21 în continuare).

PASĂREA PHOENIX - ru
lează la Union (orele 14,45; 
17.30; 20.15); Joi și sîmbătă 
filme de animație ora 18.
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN

GĂRITĂ — rulează la Doina 
(orele 9 : 10 pentru copii — 
11.30; 13,45: 16; 18,15; —

Central 
17 : 19 ;

BUCU-

(Urmare din pag. I)

tament ale acelorași specii 
canine, ovine, bovine etc. Na
tura umană se înfățișează însă 
ca cel mai complex și mai variat 
decor — autodiferențiat — de 
potențe și realizări, invadat de 
cel mai dinamic și capricios joc 
de lumini și de umbre, de re
liefuri semețe șl depresiuni ce 
amînă izbînzile, împuținează 
virtuțile, zădărnicesc și abat 
energiile.

Fiecare om este o individua
litate inedită, nerepetabilă, uni
că, într-un univers particular, 
pe care-1 exprimă prin toată 
alcătuirea sa psiho-fizică. Fie
care om reprezintă ca potențial 
virtual o personalitate în deve
nire, cu un destin „sui generis", 
ocupînd un spațiu distinct în 
ierarhia infinită a lumii și a va
lorilor umane.

Deosebirile și autodlferenție- 
rile interumane sînt reflexul 
logic, un efect necesar al con
dițiilor specifice de înrîurire fi- 
logenetică și mai ales ontoge- 
netică. Zestrea ereditară, predis
pozițiile anatomo-fiziologice cu 
care intră oamenii în lume re
prezintă un potențial, oricît de 
polivalent și exersabil, inegal. 
De asemenea, condițiile mediu
lui lor cosmogeografic și social 
— nu numai de la o epocă la 
alta sau de la o orînduire la alta, 
de la o națiune la alta, dar 
chiar în cadrul acelorași ansam
bluri și grupări sociale — în
registrează o foarte sensibilă 
diversitate de posibilități edu
caționale. materiale și spiri
tuale, de modalități concrete și 
active, de înrîurire, de infor
mare șl formare. în consecință, 
oamenii se deosebesc între el 

care sta în chirie, ea fu ne
voită să-i suporte insinuă
rile și brutalitățile, căzîndu-i 
pînă la urmă, în brațe).

Cele opt pagini, acoperite 
cu rînduri mărunte închideau 
în ele indignarea mamei, 
foarte justificată. Geta trăise 
într-un mare colectiv de 
muncă, făcuse parte din rîn- 
durile organizației U.T.C. Se 
Interesase cineva, pînă atunci, 
de viața și preocupările ei ?

Foto : SORIN DAN

20.30) ; 
pletare

CEI 
rulează
9.30 ; 13 ; 16.3(1 ; 20) ; Victoria
(orele 9,30; 13 ; 16,30; 20).
Muzicantul in programul vi
itor

REÎNTOARCEREA L U I 
SURCOUF - rulează la Bu- 
zești — (orele 15.30 ; 18: 20.30): 
în completare Pilule II ; Fe
rentari (orele 15,30 ; 18 ; 20,30)

SPARTACUS — rulează ia 
Dacia (orele 9 ; 19,30 ; în con
tinuare).

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE
— rulează la Bucegi (orele 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) : 
în completare Orizont științi
fic nr. 11 1967); Miorița (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,30); în completare O- 
rizont științific nr. 12/1967

LOANA — rulează la Unirea 
(orele 15.30 ; 18 ; 20,30); în
completare Echipa.

SINBAD MARINARUL — 
rulează la Lira (orele 16 ; 18,15 ;
20.30) ; în completare Pași 
spre Brâncuși

DE TREI ORI BUCUREȘTI
— rulează la Drumul Sării 
(orele 15 ; 17,30 ; 20), Viitorul 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

MOARTEA DUPĂ CORTINA
— rulează la Ciulești (orele
15.30 ; 18 ; 20,30); în comple
tare Stăpîn pe sine.

DIMINEȚI DE IARNA — ru
lează la Cotroceni (orele 15.30 ; 
18 ; 20,30); în completare A- 
natoliâ ospitalieră.

CORIJENTA DOMNULUI 
PROFESOR — rulează la Cos
mos (orele 15,30 ; .18 ; 20,30).

pentru adulțt. In com
plinea noastră.
ȘAPTE SAMURAI — 

la Excelsior (orele

nu numai ca înfățișare consti
tuțională sau fizionomică, ci 
mai ales ca arhitectonică spiri
tuală, ca profil psihologic.

Felul de a gîndi, nivelul de 
inteligență, de sensibilitate mo- 
ral-afectlvă, felul de a acționa, 
de a se comporta, concepțiile și 
atitudinile oamenilor se înscriu 
în cel mai nuanțat și mai in
dividualizat registru, ce nu poate 
fi ignorat de nici o optică edu
cativă fundamentală și motivată 
științific. Dezideratul nivelării 
este o „fata morgana".

Inteligența este cea mai pre
țioasă achiziție a spetei umane, 
cînd este grefată pe un fond 
moral superior. Ea conferă per
sonalității strălucire calină, fru
musețe, prestigiu, autoritate, 
demnitate, deschizîndu-i largi 
orizonturi spre creație, origina
litate și omenie. Este funcția 
psihică de amplitudine guassia- 
nă, distribuită legic astfel că 
mediocritatea (inteligența de 
nivel mediu) se înscrie și do
mină aria principală.

Mediocritatea face astfel ine
vitabil front comun și indes
tructibil, situat între extreme 
polare — de cazuistică nerepre
zentativă — geniul și imbecili
tatea, deopotrivă, poate, expre
sia a nefericirii și a unui zbu
cium fără liman.

Mediocritatea, deși atît de in- 
famată și pe nedrept, este o 
stare de fapt, la nivelul științei 
de azi încă invicibilă. Dar care-i 
sînt atributele definitorii, cum 
să o detectăm practic, cînd fie
care om se străduiește și ar vrea 
să fie crezut ca posesor al unei 
inteligente elevate, eclatante 7 
Ușor putem constata că autoa
precierile nu ne vin în sprijin ; 
oamenii fac frecvente referin
țe la memoria lor nesatlsflcă- 

Găsise ea suportul moral ne
cesar evitării acelei întîmplă- 
ri nedorite 7 Scrisoarea ră
masă țări răspuns pînă as
tăzi, implică noi întrebări.

La Uzinele textile din Bo
toșani lucrează cîteva mii de 
muncitoare și, după cum se 
poate presupune, dat fiind 
însuși profilul întreprinderii, 
ponderea o dețin tinerele 
fete. Desigur, în acest caz 
munca de educație solicită 
din partea organizației U.T.C. 
forme și mijloace adecvate, 
specifice. Care-» aceste for
me și mijloace și cum sînt 
ele folosite ?

Dacă privim retrospectiv 
acțiunile cu caracter educa
tiv organizate de-a lungul 
anului trecut, numărul lor nu 
pare deloc neglijabil. Multe 
dintre ele însă, deși concepu
te interesant, n-au fost duse 
pînă la capăt, n-au fost fina
lizate. Cazuri frecvente de 
indisciplină, de abateri, 
au fost trecute eu ve
derea ori nu s-a intervenit 
la timpul cuvenit. Aici se in
tegrează și cazul Getei Mu- 
șat, numai unul din nume
roase altele. Dar, se mai ridi
că și un alt aspect, de un alt 
ordin. In fiecare an pe por
țile uzinei intră noi munci
toare. Sînt foarte multe fete 
venite din mediul rural. Si 
numai cînd trec printr-o 
întîmplare deosebită con
ducerea întreprinderii, or
ganizația U.T.C. se in
teresează de numele fetei 
respective. Numai accidente

AGENDA CULTURALĂ
O nouă fresca
După fresca de mare amploare 

realizată tn holul Teatrului de 
stat din Baia Mare și a expozi
ției de la Paris, care s-a bucurat 
de succes, tînărul artist plastic 
Nicolae Apostol din Baia Mare 
a terminat in holul spitalului de 
boli pulmonare din oraș partea 
I din fresca Tragedia dogmelor 
intitulată „Prăbușirea mitului". 
Celelalte două părți „Religia" și 
„Fascismul" vor întregi această 
trilogie în care artistul, ajutat 
de penel, caută să ne arată prin 
viziunea omului nou unele pro
bleme vechi — divinitatea, reli
gia și ura împotriva fascismu
lui. După terminarea primei 
părți, holul spitalului a devenit 
o mică expoziție pe care vin să 
o vadă toți iubitorii unei arte 
adevărate în care pastișa și 
noul curent nu și-au găsit locul.

ȘT. GANESCU

La Pitești s-a deschis prima 
expoziție personală a lui Mihail 
Meiu, unul dintre apreciații ti
neri sculptori ai noștri. Alături 
de lucrările cunoscute și remar
cate tn cadrul unor expoziții co
lective din țară și străinătate 
(„Maria de Mangop", „Ștefan 
cel Mare"), autorul prezintă și 
unele din ultimele sale lucrări. 
Dintre acestea remarcăm „Hi
mera spațiului", „Aducerea a- 
minte" și „Îmbrățișarea". Păcat 
că o astfel de expoziție, ca de 
altfel și cele anterioare organi
zate de secția de artă a muzeu
lui județean Argeș, nu benefi
ciază de o sală corespunzătoare.

„Ce/e mai fru

ale anului 1967

toare, la atenția lor instabilă 
sau dispersată, la afectivitatea 
lor superficială, la stările de 
abulie sau la comportamentul 
inert ori neechilibrat fără re
ticențe scrupuloase, dar nimeni 
nu este înclinat să recunoască o 
inteligentă slabă, mediocră și cu 
atlt mai puțin prostia atît de 
inconștientă de sine. Aceasta, 
poate, și pentru faptul că ope
răm încă — volt sau nu — cu 
prejudecăți, cu raționamente CUMINȚENIA ȘI VICIULMEDIOCRITĂȚII
apreciative nediferentiate în 
funcție de ansamblul persona
lității, Înzestrate cu un anumit 
grad de inteligentă, de mediocri
tate, de prostie.

In fond, nu întotdeauna inte
ligența ageră, suplă, inventivă, 
erudită este indiciul unei per
sonalități plenare și morale, după 
cum nici prostia sau mediocri
tatea, îngustimea și rigiditatea 
minții nu este indiciul dezuma
nizării, al anchilozei, al malfor- 
mării comportamentale.

Viața ne oferă frapante prile
juri, cînd inteligența pusă în 
slujba imposturii, a egotismului, 
a pragmatismului mercantil și a 

de acest gen au scos din 
anonimat un număr însemnat 
de tinere. Tot în fiecare an 
aici sosesc numeroase ab
solvente ale școlilor profe
sionale. Cum se des
curcă aceste tinere tn prime
le luni de producție, nu se 
interesează nimeni. Ele nu 
cunosc orașul, nu știu sd-și 
gospodărească banii. Cre
dem că reînființarea căminu
lui de fete existent pe cînd 
uzinele nu aveau decît 1000 
de salariate, ar rezolva im
plicit și problema adaptării 
multor tinere textiliste. 
Un sondaj sumar e- 
fectuat de noi, arată că mul
te fete locuiesc în condiții 
grele, condiții care favorizea
ză numărul de întîrzieri și 
absențe sau determină însăși 
calitatea muncii. Viața de 
cămin ar oferi totodată mul
tiple posibilități de educare 
și formare a tinerelor fete.

Problema depășește, intr- 
adevăr, comitetul U.T.C. de 
la Uzinele textile Moldova, 
dar rezolvarea ei — spre 
care trebuie să-și îndrepte 
atenția atît conducerea uzi
nei, cit și Consiliul popular 
județean provizoriu — ar o- 
feri condiții mult mai potri
vite de formare și educare a 
tinerelor muncitoare.

ION BELDEANU

constituie 
întreaga 

Pe 
de

nescu nr. 8, s-a deschis expo
ziția „Cele mai frumoase cărți 
ale anului 1967“, la care parti
cipă toate editurile din țara 
noastră. Sînt prezentate peste 
600 volume, cele mai reprezen
tative, de natură să 
prototipuri pentru 
noastră producție de carte, 
lingă cărți, sînt expuse, 
asemenea, cicluri de ilustrații, 
coperte și supracoperte.

Concursul este 'dotat cu pre
mii care vor fi atribuite celor 
moi reușite cicluri de ilustrații 
de carte, coperte, r supracoperte, 
realizări în domeniul machetă- 
rii artistice, tehnoredactării. Se 
vor decerna, de asemenea, di
plome și medalii celor mai bu
ne lucrări din domeniul litera
turii politice și social-economi- 
ce, literatură beletristică, știin
țifică și tehnică, literatură pen
tru copii, artă, manuale pentru 
învățămîntul superior, literatu
ră de informare și popularizare.

Cu prilejul festivității de des
chidere, a luat cuvîntul tov. 
Al. Bălăci, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, care a subli
niat succesele obținute tn do
meniul tipăriturilor de carte, 
tn anul trecut.

la un vernisaj

V. BAVESCU

A șasea edifie
a concursului

moașe cărfi

Incepînd de astăzi 7 a IlI-a 1968, 
tn sala Institutului român pen
tru relațiile culturale eu străi
nătatea. din strada Mihail Emi-

Contrapunct

Vechi și nou în străvechiul Iași
Foto: O. PLEC AN

carierismului este mai odioasă 
și cu mult mai contagioasă de
cît prostia. Ba, dimpotrivă 
chiar, nu rareori întîlnim și 
proști de bună cuviință, care 
„stau în banca lor", fiind cu 
mult mai sensibili în plan mo
ral. Omul de inteligență medio
cră este — se înțelege — ca 
potențial cognitiv cel care nu 
frapează cu harul excepției, cel 
obișnuit, omul pe care îl Întîl
nim zi de zi aproape pretutin

deni : pe stradă, în biblioteci, la 
cinematograf, la birou, în fabri
ci și uzine, In familie, la ca
tedre sau chiar în munca de in
vestigare perseverentă și meto
dică a realității. Este insul mo
derat, echilibrat, activ și cir
cumspect, care nu se avîntă și 
nu se frămîntă dincolo de ne
cesitate și strictă oportunitate. 
El poate fi un prieten sau to
varăș atent, devotat, un părinte 
plin de solicitudine, un soț cas
nic și afectuos, un profesionist 
capabil de performanță și re
flexe statornice, temeinic ela
borate, cu un orizont informa
tiv satisfăcător, cu posibilități 
de interpretare adecvată, de

o

Televiziune

RIUL, RAMUL“ ȘI

ANUNȚ

ub povara evidenței de „ri-
•idul" Mihail Dragomirescu 

iciaei

Pe bancă, in așteptare 
Foto : E. HOFER

MODERNISMUL')

17,30 Pentru cei mici. 
Filmul: „Paddle călătoreș
te spre mare" ; 18,00 La or
dinea zilei. Cum se asigură 
utilajele tehnologice ; 18,30 
Curs de limba germană 
(lecția a 6-a) ; 19,00 Atlas 
folcloric ; Pe Bistrița aurie ;
19,15 „Mult e dulce și fru
moasă" — emisiune de 
limba română ; 19,30 Tele
jurnalul de seară ; 20,00 
Transmitem de la Festiva
lul internațional de muzică 
ușoară Brașov, România ; 
22,20 întrebări la care s-a 
răspuns. întrebări la care 
nu s-a răspuns încă. Emi
siune de știință ; 22,50 Te
lejurnalul de noapte ; 23,00 
închiderea emisiunii.

Ministerul Poștelor și Tele
comunicațiilor, Direcția Ge
nerală Radio și Televiziune, 
face cunoscut următoarele :

începînd cu data de 31 
martie 1968, translatoarele 
TV Slatina — canal 5, Dră- 
gășani — canal 3 și Pitești — 
canal 3, își încetează activi
tatea.

— Posesorii de receptoare 
TV din zonele deservite pînă 
în prezent de aceste transla
toare, trebuie să-și modifice 
și orienteze corespunzător 
antena de recepție, condu- 
cîndu-se după următoarele 
indicații :

— Zona deservită in pre
zent de translatorul Slatina 
— recepționează în bune 
condițiuni stația Oltenia, ca
nal 8.

— Zona deservită în pre
zent de translatorul Drăgă- 
gășani recepționează în bune 
condițiuni stația Oltenia — 
canal 8. In general, în aceas
tă zonă se poate recepționa 
bine și stația Bucegi — ca
nal 6, cu excepția unor loca
lități sau porțiuni din locali
tăți unde stația Bucegi se 
recepționează mai slab, cum 
ar fi : comunele Dumitreștl, 
Poganu și Șutești.

— Zona deservită în pre
zent de translatorul Pitești, 
recepționează în bune condi
țiuni stația Bucegi — canal 
6.

Cu excepția orașului Pi
tești, în această zonă se re
cepționează bine și stația 
Oltenia — canal 8.

reproducere fidelă, de prelu
crare corectă și cuminte a da
telor realității. In relațiile de 
grup el apare fără excese, fără 
crize de autoritate, fără iniția
tive stridente, discret, tolerant, 
neconflictual și de aceea tole
rat și chiar preferat. Atunci, de 
ce să fie mediocritatea ca stare 
generală chiar atît de stigmati
zată 7

împotriva mediocrității — să 

presupunem că ofensiva ar fi 
și îndreptățită — nu se poate 
milita însă succesual tot prin 
mediocritate intelectuală și mo
rală iar înzestrarea minoritară 
ce șanse ar avea, aventurîndu-se 
și împotrivindu-se unui front 
atît de sudat, de puternic, de 
compact ?

Se înțelege că obiectivul ra
țional al muncii instructiv-edu- 
cative trebuie axat pe ideea de 
realizare maximală și în con
diții optime a tuturor resurse
lor umane — diferite de la un 
caz la altul — și nicidecum 
orientat împotriva inteligenței 
mediocre, ca și cînd ar fi o 
anomalie de blam. De asemenea.

Poezia românească modernă 
nu este atît de veche incit 
să-și fi ales un drum unic și 
nici atît de nouă ca să nu-și 
fi mărturisit o conștiință de 
sine care să o legitimeze. 
Este ceea ce a ferit-o aproa
pe întotdeauna în existența 
sa de excesele care pîndesc 
in chip fatal creația oarbă, 
manifestată primitiv. Chiar 
poeți mediocri sau de tot 
obscuri n-au lucrat în simbo
lice peșteri întunecoase ori 
iluzorii turnuri de fildeș ci 
au făcut din locul, poziția lor 
un loc, o poziție in mijlocul 
cetății. Eroarea nu este în si
tuarea poetului ci în eticheta
rea strîmbă a creației. De la 
programul unuia se putea aș
tepta mai mult sau chiar alt
ceva decît în fond exprima 
acel program. Emmescu însuși 
a fost hărțuit postum de o 
întreagă serie de etichete 
strimte în virtutea căutării 
dogmatice tn lirica sa roman
tică a programului său prac-

Disocierea necesară 
între artist și personalitatea 
umană e o acceptare relativ 
tîrzie în critica și estetica 
noastră.

Dar rătăcirile exegezelor nu 
exprimă deloc indecizia ori 
precaritatea creației. Dimpo
trivă aceasta și-a urmat dru
mul firesc și poate că trăsă
tura sa distinctivă — aceea 
care a ferit-o în mare 
parte de excese grotești — 
este o destul de vizibilă 
neîncredere in curente, 
școli, tendințe etc. Poezia s-a 
manifestat ca o ființă după 
trecerea căreia rămîn curen
tele, albiile în care urma să 
curgă multă apă critică și 
estetică. In puține cazuri con
știința critică a deschis drum 
adevărat poeziei, în cele mai 
multe aceasta și-a urmat pro
pria conștiință. Iată de ce, ori
cît ar fi de utile — și oricine 
recunoaște ușor asta — clasifi
cările ulterioare, toate dispu
tele de integrare care au fă
cut deliciul atîtor polemici 
mai mult sau mai puțin mari 
și răsunătoare, nu ele definesc 
creația însăși ci numai proce
sul secund al receptării. Poe
ții înșiși au făcut mult mai 
puțin decît se zice uneori 
operă de partizani tendențios 
sau, în cazul unui Macedonski 
atunci cînd au afișat un pro
gram insolit excesele nu co
pleșesc nicidecum echilibrul. 
Macedonski cel descoperit și 
propus de Adrian Marino este 
foarte mult în urma imaginii 
de pînă acum. Criticul a ope
rat o adevărată „disciplinare" 
a poetului și nu este deloc o 
eroare, o exagerare ci, dim
potrivă, redarea unui poet de 

e necesar ca nivelul obiectiv de 
solicitare a insului, de integrare 
în profesie să fie atent racor
dat la posibilitățile Iul speci
fice. Acesta este în esență sen
sul real și umanist al rezolvării 
problemei. În caz contrar — iar 
astfel de cazuri sînt impresio
nant de frecvente — prejudiciile 
firești se răsfrîng atît asupra 
insului — care va fi mereu com
plexat, depășit de exigentă, 
nesatisfăcut sau chiar înrăit și 

pervertit — cît șl asupra socie
tății prin diminuarea nivelului 
cantitativ și calitativ al pro
ducției de valori materiale și 
spirituale, stagnare, ritm inhi
bat sau chiar involuție și entro
pie. Nu putem și n-avem drep
tul să reproșăm ciorii că nu-i 
privighetoare, dar sîntem răs
punzători dacă cioara se ma
nifestă în rol de privighetoare, 
lăsîndu-i iluzia, falsă iluzie, că 
ar fi chiar și mai măiestrită.

Nu putem avea nimic împo
triva omului de înzestrare me
diocră, realizată prin antrena
rea șl exersarea onestă a tutu
ror resurselor sale, prin utili
zarea maximală a modalităților 

primă mărime tradiției poe
ziei românești. Este un caz 
similar cu cercetările asupra 
lui Blaga. Dacă în viziunea 
cuiva noutatea poetului ni-l 
răpea, lăsîndu-se să se înțe
leagă incompatibilitatea cu 
fondul românesc, operația 
normală de restituire în baza 
tocmai a unui fond asimilat 
organic, este într-un relativ 
plin proces de desfășurare.

Așadar, scăpați de robia 
luptelor partizane în matca 
unor școli constituite tiranic, 
poeții au fost întotdeauna, 
din punctul de vedere rigid 
al acestor școli și curente, 
niște mari evazioniști, trădă
tori sublimi ai închisorilor pe 
care păreau că le acceptase
ră de hună voie. De aici iz
vorăște echilibrul întregii 
creații lirice românești, cursul 
său agitat interior dar fără 
zbateri și rictusuri tragice 
care să-i urîțească chipul. 
Eminescu propus recent de 
Ion Negoițescu poeților tineri

este surprinzător de mult Lu
cian Blaga iar acesta, la rîn- 
dul său, poate fi, desigur, 
eminescian. Aceasta nu vrea 
să însemne însă că poeții se 
trag cuminte unul din altul 
ca speciile biologice primare 
(încercare de altfel făcutăI) 
dar că puterea creației a fost 
întotdeauna mai autentică, 
mai operantă decît oricare și 
orictte scheme de diferențiere 
propuse de critică. Aceasta și 
explică de ce, oricît de pro
nunțat partizan al unei așa 
zise școli ori tendințe estetice 
niciun poet n-a rezistat ispi
tei marilor, fundamentalelor 
teme lirice. Vecinătatea exis
tențială a poetului român cu 
elementele simbolice de rezis
tență a poporului român în 
istoria sa zbuciumată și ade
sea părind ambiguă a născut, 
deasupra curentelor, un tărîm 
liric în care nu vom înceta a 
recunoaște idealismul lor pa
triotic, fie că vorbim de „er
meticul" Ion Barbu fie de 
elegiacul viguros Octavian 
Goga. Că nici un fel de pro
gram poetic n-a putut inter
zice pătrunderea și menține
rea în tot cursul creației poe
tice a unor motive, obsesii 
de factură profund patriotici 
este un fapt recunoscut și — 
aparent curios — apreciat 
cum se cuvine de un esteti
cian iubitor de norme ca Mi
hail Dragomirescu. Sub recea 
schelărie a sistemului acestuia 
clocotește o intuiție remarca
bilă a jocului dramatic al 
forțelor creației care ajung 
greu în virful sistemului dar 
ating neașteptat de puternic 
sensibilitatea vie care stă la 
baza ‘ sistemului. Este unul 
din meritele fundamentale ale 
acestui estetician de a fi scris: 
„Printr-o intuițiune ce merită 
să fie relevată, poeții români 
au putut fi, în același timp, cla
sici și romantici, realiști și 
simboliști, naturaliști și clasici. 
Ei în mod instinctiv și-au dat 
seama că arta este una și au 
împrumutat materialul oriun
de l-au găsit, dîndu-i întru
parea cea mai potrivită". 
Atîta lipsă de dogmatism la 
cel căruia i s-a opus un val 
de rîsete ironice care ținteau 
un dogmatism cu totul formal 
ar pune pe gînduri pe mulți 
critici înverșunați în apărarea 
formulelor proprii, unice, uni
laterale, complete sau altfel, 
în treacăt fie spus, formula 
acestui mare estetician trebuie 
căutată probabil, în această 
antinomie esențială (dialecti
că, desigur) a activității sale, 
antinomia dintre toleranța 
fundamentală a spiritului 

accesibile. în definitiv, nu pu
tem pretinde fiecărui om să fie 
un Homer, un Dante, un Rem
brandt, un Shakespeare, un 
Goethe sau un Napoleon oricît 
de mult i-am prețui și admira. 
Strădania, atitudinea corespun
zătoare față de muncă sînt ca
lități morale ce se cer prețuite 
și încurajate rațional. în viață 
sînt atîtea ocupații pentru care 
inteligența mediocră este o con
diție pe deplin satisfăcătoare. 
Răul și neconcordanța — desi
gur profund regretabile șl ne
faste — survin atunci cînd unui 
intelect mediocru i se încredin
țează o răspundere socială ce im
plică creativitate, originalitate, 
spontaneitate, prodigiozitate, su
plețe. A fi, de pildă, mediocru în 
muzică, pictură, poezie, filozo
fie este, evident, o incompatibi
litate penibilă, dar sînt atîtea 
sectoare ale activității umane, 
unde mediocritatea este chiar o 
condiție de apărare împotriva 
suferințelor la care ar fi supus 
un om de înzestrare superioară. 
Desigur anomalia anecdotică 
referitoare la „măgarul pe post 
de filozof" stîrnește o legitimă 
indignare ironică sau o reacție 
tragico-comlcă. Dar, de unde să 
știe măgarul că nu-i filozof 7 
Uneori, chiar și eroarea altora 
este de bună credință. Nu-i de
loc ușor — mai ales că poza 
se imprimă și se consideră facil 
drept starea firească a eului, 
— să diferențiezi adecvat, să 
apreciezi obiectiv, cînd omul 
tace fiindcă n-are ce spune sau 
din înțelepciune, cînd operează 
cu vorbele și ideile proprii sau 
cu cele ale altora însușite ilicit 
sau pur și simplu înstrăinate 
conștient ? Elementul mediocru 
are de regulă un bun scut de 
apărare împotriva indiscreției

promovai chiar
dacă fără să știe că este 
tolerant, atîtea valori nerezis
tente, ca de altfel, Titu Maio- 
rescu al cărui elev era ?) și 
dogmatismul exclusivist al o- 
mului de știință care s-a do
rit astfel. Nu e aceasta din 
urmă produsul spaimei exis
tențiale de forță copleșitoare 
— pe care a intuit-o 
prin ceea ce omenește a- 
vea mai autentic și mai 
nobil — a creației, resimți
tă și receptată ca o altă exis
tentă ? Nu făceau primitivii 
legi și norme din spaimele 
lor teribile ? Ar trebui să ve
dem în cite o astfel de perso
nalitate marcantă a culturii 
omul rar, înzestrat cu o can
doare absolută, cu acea naivi
tate a credinței care dogma
tizează eroarea copleșit, sufo
cat de generozitatea cu care 
primește mișcarea creației.

Revenind la absența fun
damentală a rigorismului nor
mativ în lirica noastră — în

ceea ce are ea reprezentativ și 
durabil — ar fi ae observat că 
această distincție semnalată 
sub povara evidenței de „ri
gidul" Mihail Dragomirescu 
nu a dispărut nicidecum as
tăzi, în ciuda unei critici care | 
se extaziază cotidian de ceea 
ce „nu s-a mai spus" dar și 
a aceleia care se înspăimântă 
cu periculoasă eficacitate de 
surpriza, în fond de totdeau
na, a creației. Poeții tineri nu 
desfid, cum ni se pare une
ori, această distincție funda
mentală a poeziei românești 
și iată cum modemul Nichita 
Stănescu înalță imnuri de 
slavă muncii creatoare, păcii, 
omului cu aripi de lear, vite
jiei străbunilor și înaintașilor 
noștri, Marin Sorescu deschi
de mai larg lirica evocatoare 
a istoriei, Adrian Păunescu se 
mișcă lejer în generosul spa
țiu istoric național, Ion Alex
andru face din vatra ardelea
nă motiv central al lirismului 
său elementar, ș.a.m.d. E fals 
să se creadă că acești poeți 
care-și cunosc înaintașii, o- 
bîrșiile și semenii ocolesc U 
mele de dragul așa ziselor cu
rente, tendințe, etc. Ei atrag 
în orbita lirismului lor parti
cular teme eterne și cititorul 
trebrO Să fie invitat să le 
recunoască cum îi sînt ele 
propuse.

E drept că eforturi prea 
mari de evidențiere a acestor 
laturi mai puțin cunoscute 
din creația tinerilor poeți se 
fac destul de sporadic, e de 
asemenea știut că editurile 
noastre n-au încă mobilitatea 
necesară tn selectarea cărților 
pe care le publică, tn fine, 
nu se poate să nu se vadă ci 
antologiile încă nu ne-au pus 
la dispoziție masiv creația pe 
aceste teme de interes public 
imediat, și, după părerea 
noastră, nu mai puțin valo
roasă și durabilă estetic dec.'i 
creația lirică în toate feluri
le apariției sale. Iar dacă cri
ticii se feresc uneori să nu
mească cu noțiunile consa
crate și utile asemenea preo
cupări evidente in creația ti
nerilor poeți, asta nu ne poa
te face să nu observăm că 
există o poezie tn care „rîul, 
ramul" sînt mai tari decît cu
rentele ori chiar vînturile 
care agită, firesc, lirica de azi. 
Este o evidență care-și recla
mă consemnarea mai consec
ventă, justificată de valoarea 
ei reală și nu numai aparentă.

*) însemnări Ia apariția an
tologiei lirice „Rîul, ra
mul" - E.P.L.

C. STĂNESCU

— el trece adesea claustrat în 
sine, reticent, neobservat sau 
chiar modest, iar din rîndul 
mediocrității se întreține și se 
recrutează în timp ariviștii, oa
menii fără scrupule, lingușitorii, 
sadici și enigmatici, precum și 
lașii, orgolioșii, invidioșii, opor
tuniștii zgomotoși, oamenii de 
calcul rece, conduși de morala 
banului, care oriunde prinde ră
dăcini, transformă totul: iubirea 
în ură și ura în iubire, adevă
rul în minciună și minciuna în 
adevăr, prostia în inteligența și 
inteligența în prostie. Or, proș
tii și semidocții dezrădăcinați, 
dincolo de condiția lor vitală, 
sînt și cei mai de temut. Nu 
întîmplător ni se spune pre
venitor : „cu prostul să nu 
mergem nici la pagubă și nici 
la ciștlg". Ar părea paradoxal 
ca prostul să mai fie încă pre
ferat, în pofida strădaniei co
lective și a imperativului cate
goric „om potrivit la locul po
trivit", formulat de Austen Hen
ry Layard» de peste un secol și 
înscris cu litere de aur pe 
frontispiciul umanismului so
cialist ca principiu etic funda
mental șl diriguitor.

Evident, însă, oricărui nivel 
de inteligență dobîndit prin 
strădanie onestă și consacrat 
umanizării, binelui obștesc i se 
poate aduce, fără cuvînt de 
ocară, un sincer elogiu. In acea
stă accepție, toată înțelegerea și 
pentru „aureaea mediocritas" 
atît de proslăvită de etica gîn- 
dirli antice. In definitiv nu pu
tem considera chiar puțin ceea 
ce este suficient, Iar inteligența 
superioară încă o „rarra avis", 
prigonită de proști șl semi
doct! pe lume.



SUPLIMENT fcCULTURAL-ȘTIINȚIFIC AL „SCÎNTEI1 TINERETULUI" PENTRU ELEVI

REVISTELE ELEVILOR, TERENUL 

UNEI EXPLODANTE SURPRIZE
Toți, într-o măsură mai 

mai mică sau mai mare, ne 
încăpățînăm să nu ieșim 
niciodată din adolescență, 
poate de aici emoția gene
rală în fața acestei vîrste, 
cea mai frămîntată dintre 
toate, cea mai interiorizată 
și cea mai exuberantă, cea 
mai altruistă și cea mai in
transigentă, vîrsta tuturor 
disponibilităților cînd fie
care este un creator pentru 
că fiecare se creează pe si
ne. Dacă este adevărat că 
ontogenia repetă filogenia 
atunci adolescența, perioada 
liceeană este în viața unui 
intelectual ceea ce Renaș
terea a fost în evoluția e- 
menirii, adică o perioadă de 
înflorire, de deschidere a 
tuturor supapelor prin care 
se comunică cu lumea, de 
dezvăluire a tuturor miste
relor, de febrilitate, de de- 
ferență față de univers. în 
liceu se scriu versuri și se 
fac experiențe de fizică, se 
joacă teatru și se rezolvă 
probleme matematice, se 
citește cu patimă și se dis
cută cu înverșunare, și to
tul acesta este în același 
timp, în aceleași 24 de ore 
pe care le au toți oamenii 
și care mai tîrziu abia le 
ajung pentru exercitarea 
modestă a unei profesiuni. 
Dar în adolescență timpul 
se dilată proporțional cu 
uriașa disponibilitate su
fletească și fizică pentru 
tot ceea ce este omenesc, 
pentru tot ce poate fi ome
nește cunoscut, sau făcut 
sau trăit. Dacă un adoles
cent este ucis sau numai 
interzis în dezvoltare, nu 
este întreruptă o singură 
viață, o singură creștere, ci 
multe, nenumărate, posibile 
destine pe care el, adoles
centul, Ie ascunde virtual 
in sine, așa cum artistul

ANA BLANDIANA
Renașterii ascundea în sine 
de-a valma pictori, ingineri, 
poeți, arhitecți, sculptori, 
constructori de avioane...

Acestea și cîte alte gîn- 
duri nu m-au copleșit in
tr-o invazie aproape nos
talgică — și prin asta ine
dită și surprinzătoare — 
răsfoind năvala revistelor 
liceene din ultimul timp. 
Tipărite sau litografiate, 
din București sau din ui
mitoare colțuri de țară, 
ele poartă toate un farmec 
al avîntului stîngaci, cuce
ritor încă de la titlu : „Ti
nerețe", „ABC“, „Orizon
turi", „Aripi", „Confluen
țe”, „Mlădițe” „Țara visu
rilor noastre", ,Pe-un pi
cior de plai”, „Muguri”, 
„Funigei", „Zburătorul", 
„Scîntei", „Izvorașul", „Ori
zont”, „Pași spre viitor”, 
„Ani de școală”, „Meridi
ane tinerești”, „Zări des
chise” ...Fiecare dintre a- 
ceste reviste este impresio
nantă înainte de toate nu 
prin ceea ce este, ci prin 
ceea ce a reușit să fie. 
îmi imaginez pentru fie
care în parte entuziasmul 
ideii de a o scoate, apoi 
lupta pentru entuziasmarea 
altora care trebuie să o 
sprijine, apoi problema 
hîrtiei, apoi problema ti
parului, sau dactilografie
rii ; și tot timpul emoția de 
a scrie ceva care să fie ci
tit pentru prima oară și de 
alții. în unele locuri exista 
o tradiție, dar ea era de 
mult întreruptă și reluarea 
a semănat foarte bine cu 
un început.

Răsfoiesc, citesc cuvinte 
de deschidere, cronici, 
schițe și, mai ales, versuri.

„Cine nu a scris în ado

lescență versuri ?” se 
spune. Și afli într-adevăr 
cu uimire, despre oameni 
care doreau să nu fi avut 
nici o clipă relații cu poe
zia, nici chiar ca cititori, 
afli că în adolescență, cînd- 
va, scriseseră versuri. Poate 
că asta se întîmplă numai 
la noi, unde fiecare se 
naște poet și poate că re
nunțarea de mai tîrziu este 
un firesc efect al maturi
zării. De exemplu, nu faptul 
de a nu pierde pe drum 
nici unul dintre versifica
torii liceeni ne interesează, 
ci bucuria că cei care sînt 
cu adevărat poeți au de 
acum posibilitatea să se 
manifeste. Nu cei ce nu 
vor mai fi, ci cei care vor 
fi întotdeauna interesează, 
și aceste reviste sînt utile 
și sînt emoționante ca niște 
eprubete de laborator în 
mîna unui viitor chimist; 
prin asta nu vreau să spun 
că în aceste eprubete nu 
se pot face descoperiri 
senzaționale, dar ele își au 
rostul și dacă în ele se rea
lizează doar analizele cele 
mai simple. Vom continua 
să citim cu atenție revis
tele liceelor cu speranța 
apariției în ele a viitorilor 
artiști. Ele ne vor interesa 
într-o măsură cu atît mai 
mare cu cît vor fi expre
sia directă a adolescenților 
și nu a profesorilor de li
teratură care își continuă 
acum o pasiune pierdută 
din tinerețe. Revistele ele
vilor, scrise de elevi, însu
flețite de elevi, pot fi ori- 
cînd terenul unei explo- 
dante surprize, al unei ră
bufniri de talent. Aseme
nea surprize așteptăm și 
imediat ce ele vor da sem
ne de viață nu vom întîr- 
îia să le consemnăm.
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ROMÂNIA
Ce largă s-a făcut această zare

Spre care se ridică munții mei

Chemați prelung de cornul cu legende

împodobit cu dragoste de țară !

Cobor spre puritatea din izvoare

Pe drumul cald al arborilor treji.

Respir adine acest mănunchi de ginduri

întoarse către cerul României»

FLOREA BURTAN

Liceul „Unirea", Tr. Măgurele 
„Fiori patriei" 

culegere de versuri ale elevilor
„Primăvară", de MIHAI COVACI, din revista „ȚARA VI 

SURILOR NOASTRE" Liceul nr. 1 Oradea
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RASA
Muntele... Muntele... Mun 

tele... Și strigătul se pierde, 
se lovește de trunchiurile bra
zilor, apoi din ce in ce mai 
departe, de stîncile ce parcă 
se prăvălesc asupra noastră.

In față, Postăvarul iși ri 
dică virful ascuțit ca un o 
magiu adus cerului. Amurgul 
îl îmbracă în violet. O pîlpîi- 
re, încă una și totul devine in 
tunecat. Soarele părăsește cui 
mea și se stinge în spatele ei. 
ca o părere de rău. La poalele 
muntelui, Poiana Brașov abia 
se mai zărește, cu siluetele 
grațioase ale hotelurilor al
bind întunericul. Ne Oprim la 
cabana ..Cristianul Mare", un
de ne vom odihni în aștepta
rea dimineții.

O dată cu lumina zilei, ne 
luăm rămas bun de la ospita 
liera cabană și pornim spre 
virf, dornici să vedem răsări 
tul. Urcușul nu durează mult 
O herghelie de cai speriată 
de apropierea noastră începe 
o goană nebună pe coasta în

RIT PE
Ni se taie respirația. Ver

santul nordic al Postăvarului 
ascuns pînă acum privirii, ne 
apare in întreaga lui măreție 
sălbatică, iar valea Timișului, 
eu firul subțire al apei însoțit 
de drum, șerpuiește la picioa
rele noastre, prin vegetația a- 
bundentă. Așteptatul soare se 
arată, in sfirșit, dar ne deza
măgește. De ce luminează atît 
de slab, de ce încălzește așa 
de puțin ? E de un portocaliu 
aprins, dar ne putem uita la 
el! Și e atît de mare !... Cineva 
ne spune să mai zăbovim pu
țin. Așteptăm. Minune ! Soa
rele își ia încet vălul de pe 
față, iar vălul se face vinețiu, 
apoi din ce în ce mai alb, alb 
ca zăpada neatinsă încă de 
suflarea vintului. Acum, in
tr-adevăr e soarele și aduce 
cu el o notă de voioșie, împre
ună cu prima rază caldă, ju
căușă, care coboară pe lentila 
aparatului de fotografiat și 
ne strică prima poză.

Cit e de plăcutI Rouă e a 
cum o podoabă a firelor de 
iarbă, in vreme ce lumina se 
descompune în claritatea fie
cărei picături de cristal. Cind 
coborîm de pe virf, începem 
adevărata excursie. Trecem pe 
lingă cabana ..Postăvarul", 
unde facem citeva poze, apoi 
ne vedem de drum. Pădurea 
deasă ne înconjoară din toate 
părțile. Urmărim marcajul, ca 
să nu ne rătăcim. în grup 
sintem trei fete. Întîmplarea 
face să înceapă o ploaie zdra
vănă, chiar cind ajungem la 
poiană. „Trei fetițe!“ Urcușul 
devine anevoios. Pașii noștri 
clintesc din loc avalanșe de 
pietre, iar poteca se îngus
tează într-atîț că ajunge 
doar de cîțiva centimetri. 
Acum mergem pe margi
nea prăpastiei. Și plouă, 
plouă mereu I De jos se 
ridică aburi calzi care, pe 
măsură ce se înalță, devin 
nori. Sintem uzi pînă la piele 
și au început descărcările elec
trice. Drumul este și mai greu, 
acum, cind mergem învăluiți 
in nori. Regiunea e însă fru-

tem pe virf.

clinată a muntelui amintind de 
tropotul călăreților medievali 
cind se dădea asaltul. E ului
tor ce simț al echilibrului au 
caiiI După citeva minute sin- POSTĂVARUL

moașă. Cărarea săpată in stîn- 
că. florile de pe marginea ei, 
cu care natura a fost darnică, 
apoi brazii drepți, transfor
mați în izvoare de apă șiroin- 
du-le pe trunchiuri, susurul 
ploii lovindu-se de frunze și 
freamătul pădurii, toate îm
preună ne îndeamnă la visare. 
Nu ne dăm seama cind a în
ceput ploaia. Știm că mai a- 
vem o jumătate de oră pînă 
la cabana „Poiana secuilor" 
și mergem cufundați fiecare 
in gindurile proprii. Sus, sub 
plumburiul cerului, un vultur 
planează. Unul dintre noi 
spune, ca pentru sine, un nu
me : „Aurel Vlaicu". Un mo
ment privim la craiul înălți
milor și mai departe. Părăsim 
pădurea și intrăm într-o po
iană cu iarba înaltă pînă la 
genunchi. Am urcat mereu și 
acum a sosit timpul să cobo
rîm. Auzim lătrat de dini și 
behăit de oi. Pătrundem în 
lumea „Mioriței". Curînd ne 
împrietenim cu cîinii. Sintem 
poftiți la urdă și caș proaspăt 
de un cioban ca din povești. 
Ne despărțim cu greu de a- 
cest autentic urmaș al cioba
nului din baladă, trecem un 
mic platou și iată ținta dru
mului nostru, cabana, care ne 
așteaptă cu pături odihnitoare 
și masă bună.

BLAGA LIVIA
„Confluențe"
Liceul nr. 1

Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej
Din revista „CONFLUENȚE",
Liceul nr. 1 Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej

țr
A.

După coperta revistei „ORIZONTURI" — 
Liceul „Nicolae Bălcescu" — Cluj

JOCURI DISTRACT I V E

Criptografie algebrică 
(7—2—5—11)

S+T
Triverb sportiv 

(6—2—5)

@[Ă5)SA
Criptografie comercială 

(5—7—4—2—5—6)

SxN N

HALTĂ
Intr-o haltă cu o singură 

linie de cale ferată, s-a oprit 
un tren, compus dintr-o lo
comotivă și cinci vagoane, cu 
care venise o echipă de 
muncitori care lucrau la 
construirea unei linii secun
dare. Deocamdată, halta nu 
dispunea decît de o scurtă 
linie moartă pe care încă
peau în caz de nevoie, o lo
comotivă cu două vagoane, 
sau numai trei vagoane. In 
urma garniturii care adusese 
echipa de constructori venea 
un tren de pasageri. Cum 
trebuie procedat pentru a 
lăsa cale liberă trenului de 
pasageri ?

NUMERE
Se dau două numere dife

rite. Dacă vom scădea din 
fiecare jumătatea celui mai 
mic, atunci restul număru
lui mai mare va fi de trei 
ori mai mare decît restul 
numărului mai mic. De cîte 
ori numărul mai mare era 
mai mare decît numărul mal 
mic ?

ARITMOGRIF
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Din „PAȘI SPRE VIITOR" revista Liceului 
„Dimitrie Bolintineanu" București

din „Zburătorul" 
revista Liceului 

,,Tudor Vladimirescu"-Slatina
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B
Înlocuind cifrele prin litere, pe coloana A-B se va obține 
numele și prenumele unui poet român, iar pe orizontal, 

dteva din poeziile acestui mare poet.
ȘTEFANIA DUMITRU

din revista „FUNIGEI" Liceul „1. L. Caragiale“-București



UNIVERS
Noaptea căzuse din steaua polară—
Carul Mic și cei Mare
Stăteau răsturnate în
Zodiile dorului.
Luna a pus unui copac inimă,
(o inimă luminoasă și mare 1)
Osia subțire stelară mă țintuia în așteptări 
Și-o roată din constelații rătăcise în mine. 
Privirile-mi cu trup de armăsar 
(păstrat poate din vechea poveste) 
s-au dus să-ngenucheze 
în fața lui Făt-Frumos.
„iute ca gindul, 
iute ca vîntul"...
Jăraticul de stele rămas
L-am aruncat în fintînile cerului.
Cu ciutura plină de copilărie, 
cumpăna trupului lunecă 
în zodiile dorului.

ANDA BACANU
Liceul nr. 7-Timișoara 

Revista „Orizonturi"

CAOINALE S IRIGĂ I
„Pe Criș", desen de VIORICA GHERDON, revista „ȚARA VIS URILOR NOASTRE", Liceul 

nr. 1-Oradea

Luna ca o cucuvaia
Poate că-ți va părea ciudat 
dacă-ți spun : 
de mult știam același joc : 
ne prindem de miini 
și ne rotim.
Gîndurile ni se unesc prin 
priviri ce ating zările 
de pe umerii celuilalt.
Și ne rotim : 
tu Ia apus, 
eu la răsărit, 
tu la nord, 
eu la sud.
Avem pe rind 
trup de păduri, 
umeri de munți, 
brațe de ape ;
Sintem mări 
și ne rotiră : 
eu Ia apus 
tu la răsărit, 
eu la nord 
tu la sud, 
prinți de miini 
ducem în palme 
inima soarelui 
și ne rotim...

■ cîntat de trei ori,
azi noapte

nu de moarte, 
nu de păcate 
ei de uitare.

Zăpada se ruga pămintului, 
eăzînd cu genunchii 

de stele, lingă 
nu de viață, 
nu de iertare 
ei de tăcere. 
Sufletu-mi — pasăre

oprise pe prag 
nu știa drum de dus 

sau Întoarcere 
•rb, nu de noapte, 
pe piept cu o

răniți 
brazi:

— se

rană imensă 
de lună

anda bAcanu
Liceul nr. 7-Timișoara 

revista „Orizonturi"
bAcanu
7-Timișoara

ANDA
Liceul nr 

revista „Orizonturi'

B RAN C U ȘI
Bărbatul a ales cîteva pietre 
Din rîu,
Le-a așezat în fața lumii 
Și-a spus:
Omul există In orice lucru.
După ce a plecat,
Intr-o piatră s-a găsit 
Inima sa,
In alta sărutul prelungit 
Spre infinitul timpului.

Toate pietrele
Păstrau în ele gînduri ți omul 
Care plecase.

DINESCU M1BCEA
Liceul din Slobozia 

Culegerea de versuri „Flori patriei'

C î N T

în casa noastră Gil apărea 
ca un meteor. Fulgerător de 
repede apărea adueîndu-ne o 
lumină nouă și dispărea pe 
cînd noi ne urmam ca tot
deauna firul ocupațiilor învă
țate de la bătrîni. Așa era la 
noi. Moștenisem toți un fel 
meticulos de a ne aranja lu
crurile. de a ne mișca Numai 
cînd venea Gil, mozaicul 
suna altfel sub pantofii lui 
de sport. Tata nu-1 iubea pe 
Gil fiindcă făcea să sune mo
zaicul... altfel. Dar mie-mi 
plăcea schimbarea și-1 hi
bei

sează praful. Mă dureau tâm
plele fiindcă auzeam liniștea. 
Era multă liniște in odaia 
mea și mă apăsa pe tîmple.

Nu știu cit am stat așa 
sub plapumă. Nici n-am ceas. 
Niciodată nu știu cit timp a 
trecut. Dar nu mi-a mai fost 
frică, fiindcă am auzit cum 
suna mozaicul sub pantofii de 
sport ai lui Gil Atunci am 
uitat de praf și am sărit di
rect în pantofi ; m-am îmbră
cat foarte repede ca să nu->

m-am obișnuit cu el și,... noi 
sintem o familie unită — așa 
spune tata.

M-am așezat și eu la masă.
Tata n-a luat nici o bucată 

de zahăr. Nici eu.
Cînd beam ceaiul a venit 

și Gil. Și-a umplut buzuna
rul cu bucăți de zahăr și a 
spus că pleacă la meci.

Dar tata nu s-a uitat la 
Gil.

Lui nu-i plăcea că luase 
zahăr.

•am.

în ziua aceea m-am trezit 
tîrziu că era duminică.

Țineam mîinile sub cap și 
priveam printre gene cum se 
joacă praful. Era mult pral 
în odaia mea, și pe perdele 
era. Am întins piciorul să a- 
ting frînturile de praf din 
dunga de soare. L-am întins 
și-1 vedeam altfel în raza a- 
ceea luminoasă. Am zîmbit... 
fiindcă așa zîmbesc eu cînd 
mi se pare ceva altfel... ; pe 
urmă mi s-a făcut frică de 
piciorul meu — mi se părea 
că se învîrtește și el ca și 
moleculele de praf. Mi s-a 
făcut frică de praf și m-am 
ascuns sub plapumă. Mă fă
cusem tare mică și-mi 
neam genunchii strînși 
bărbie.

Credeam că aud cum

Dacă femeile s-ar fi născut de-o dată cu plopii, 
înalte ți verzi,
Visele păsări le-ar fi sărutat buzele — frunze. 
Albastrul le-ar fi picurat in plete
Cu slove și cîntec.

Dacă femeile s-ar fi născut în strigătul zorilor 
Albe, tăcute,
Mîinile lor ar fi înflorit în afară, 
Iar soarele ar fi mîngîiat fierbinte 
Trupul lor calm, străveziu.

Dacă femeile s-ar fi născut în statui
Liniștite și triste,
Ar fi venit cineva să le sculpteze orbitele 
în lumină ți-adînc
Cu degetele lungi de freamăt și visare.

GIL
pierd pe Gil. Doar la oglindă 
am întîrziat puțin, poate pen
tru că voiam să mă asigur 
că-s frumoasă și-o să-i plac. 
Eram gata și coboram pe 
scări cînd l-am ajuns pe Gil, 
dar el era prea... altfel... ; a- 
tunci am zîmbit dar mi s-a 
făcut frică și nu i-am spus 
nimic.

Mai tîrziu ne-am adunat în 
sufragerie să bem ceai.

Așa bem noi toți ceai, 
fiindcă așa beau și bunicii. 
Mie nu-mi place ceaiul, dar

Dar eu îl iubeam pe Gil.
Nu-mi mai era frică ; am 

întins și eu mîna să iau za
hăr ; dar nu puteam să mă 
întind prea tare.

M-a ajutat Gil.
Pe urmă am vrut să plec 

cu el la meci, dar n-am ple
cat fiindcă era duminică și 
în casa noastră nu pleca ni
meni la meci, — ...decît Gil 
— dar Gil era altfel... El a 
plecat. Știa că-mi pare rău. 
M-a sărutat pe obraz

Eu nu l-am văzut, că am

NADIA GIROVEANU
Liceul „Mihail Eminescu' 
revista „Catarge literare"

„Pastorală", desen de ION OLARIU, din revista „CONFLUEN
ȚE". Liceul nr. 1, Orașul „Gheorghe Gheorghiu-Dej"



PRINOS PĂMÎNTULUI 
ADUC

Pămint ! Pen tiv ochii tăi de mult am dorit să scriu 
sonete 

împletite, răsucite-ochi de cer și de surîs 
Pentru ochii tăi, pămint, aș fi vrut să cint 
Cîntece nepieritoare — ochi de rîuri și izvoare». 

Cum un tulnic către seară între munți, sunînd. 
Pentru ochii tăi, pămint, aș fi vrut să cint!

Ochi iubiți ai țării mele, cu pupile de cleștar
Ochi de rîuri naturale — cîntec dur și milenar 
Blinda țară, răbdătoare-n zdreanță vretnilor ai stat 
N-ai scincit, copil in fașă, nu ai plins, ci ai cintat, 
Cînd simțeai o mină aspră pe-al tău umăr delicat. 
Dar acum, ești fericită, țara mea, bogat pămint 
Nu-i stăpîna ta durerea și de-aceea vreau să cint.

COSTACHE MIOARA
Liceul nr. 2-Ploiești

„Inimi tinere" — culegere de versuri ale elevilor

Portret de elevă, de MONICA DAMIAN, 
revista „ȚARA VISURILOR NOASTRE", 

Liceul nr. 1-Oradea

închis ochii, dar am auzit 
cum suna mozaicul. Pe urmă 
n-am mai auzit Plecase ?

M-am dus repede în ca
mera mea și am privit prin 
perdeaua plină de praf. Se 
vedea strada.

Dalele cenușii de granit aș
teptau. Pe trotuarul celălalt, o 
fată cu părul lung, prins tn-

tr-o panglică mare albă, aș
tepta.

L-am văzut pe Gil cînd a 
ieșit. Ținea rachetele de tenis 
pe umăr. Poate zîmbea. Nu 
știu. Mă uitam cum pantofii 
lui de sport curmau aștepta
rea dalelor de granit Apoi 
am văzut că ochii fetei stră
luceau N-am auzit dar știu 
că Gil i-a spus că e frumoasă

Desen de MAIA DAMIAN, din clasa a X-a, Liceul ,J. L. Cara- 
siale"- București

și-i stă bine cu panglica 
mare, albă.

Mai tîrziu n-am mai văzut 
decît praf.

Duminica aceea mi-am 
prins și eu părul cu o pan
glică mare, aibă, și l-am aș
teptat pe GiL

Credeam că aud cum sună 
mozaicul dar iar mă dureau 
tîmplele de liniște.

In seara aceea, Gil nu s-a 
întors. Noaptea, am stat as
cunsă sub plapumă că iar 
îmi era frică... poate de li
niște, poate de praf...

Doar tîrziu, de dimineață, 
am aflat că Gil a murit.

Mi-a spus tata și și-a făcut 
o cruce mare.

Mama mi-a adus haine ne
gre, dar eu mi-am pus pan
glica mare, albă... și-1 aștep
tam pe GiL In casa noastră 
se îmbrăcaseră toți în haine 
negre. Numai eu aveam pan
glica mare, albă, și am intrat 
în sufragerie — mi-am um
plut buzunarul cu bucăți de 
zahăr. Apoi am dansat pe 
mozaic, căutînd sunetele a- 
celea... altfel

Mama mi-a spus că nu-1 
iubesc pe Gil.

ADRIANA ANASTASESCU 
clasa a Xl-a

revista „Funigei"
Liceul ,J. L. Caragiale"

București

C E
Puțină vreme tre

cuse după ee litia- 
acul își lepădase 
floarea, tind por
nirăm intr-una din 
drumețiile noastre 
atît de obișnuite

Clujul se vedea 
ca-n palmă de pe 
Dealul Feleacului 
Holdele de griu ur
cau alături de noi. 
unduindu-se și po- 
vestindu-ne despre 
strălucirea boabe
lor lor. Deasupra, 
cerul era tivit cu 
seninătatea gindu- 
rilor noastre. Apoi, 
departe, zărirăm A- 
rieșul vestindu-ne 
că meleagurile pe 
care le căutam erau 
aproape.

Destindem la Uzi
nele metalurgice 
din Cîmpia-Turzii 
unde începem să 
cutreierăm curioși, 
ca niște ucenici, prin 
halele unde fierul 
capătă mlădierea 
șarpelui. Oamenii de 
aici poartă broboane 
de sudoare pe frunți 
ca un aspru semn 
al bărbăției. Fierul 
se zbuciumă încleș
tat de colții unor 
dihănii de oțel ca- 
re-l poartă pe unde 
trebuie, după voința 
omului, cu zgomot

T Ă
continuu, asurzitor 
Privim și ascultăm 
explicațiile despre 
istoria acestei uri
așe uzine, despre 
cuptoarele electrice 
in care oțelul demne 
fluid, despre lami 
noare, acești zmei 
fără aripi cărora le 
place să ronțăie în
tre dinți paralelipi
pede de fier înroșit.

De la Cimpia Tur- 
zii, nu mai e mult 
pînă la castrul ro 
man de odinioară 
Potaisa. Turda pre
gătește ochiului cu
riozități arhitectu
rale nebănuite. Aici, 
secolele de demult 
au împietrit, asedi
ate de noile cetăți 
ale industriei noa
stre socialiste. Coșu
rile fabricilor își 
flutură eșarfele de 
fum mărturisind 
despre prefacerile 
miraculoase din in
teriorul cuptoarelor. 
Im fabrica de sticlă 
nisipul topit ia for
me zvelte, străvezii. 
Meșteri iscusiți în
crustează cristalul 
vazelor cu neîntre
cută îndemînare. A- 
lături de ele și de 
pahare gingașe care 
se vor umple la săr
bători cu licorile lui

Bachus, sclipesc în 
cutii fiole ce așteap
tă să poarte lichi
dele tămăduitoare 
ale lui Esculap.

Ne-am întors aca
să, cunoscînd mult 
mai multe despre 
oțel și sticlă, pur- 
tînd în inimă chipu
rile mindre ale oa
menilor care le mo
delează. După tităva 
vreme. în care 
ne-am pus in ordine 
cunoștințele din 
timpul excursiei, 
intr-un concurs pe 
această temă ne-am 
luat la întrecere, să 
vedem care dintre 
noi știe mai multe 
despre fabricarea 
sticlei, a oțelului. Și 
ne-am dat seama 
atunci că, cu cit cu
noaștem mai nemij
locit efortul oame
nilor care prin mun
ca lor entuziastă 
creează atâtea fru
museți, cu atît ei 
sînt mai aproape de 
inima noastră, cu 
atît învățăm să-i 
prețuim și să-i sti
măm mai mult.

CORINA MURARU 
TUDOR IOLANDA 

„ARC" — Liceul 
„Ady Șincai" — Cluj

PATRIEI
Te-am dăltuit

In pietrele trecutului

Și te-am făcut ..VIS"

Azi mă închin ție

Și-ncerc

Din aceleași pietre

Să-ți fac treptele

Pe care să urci tu însăți 
prin noi 

Către timpul

Pe care oamenii îl numesc

„VIITOR".

SVANDA marin
Liceul Lehliu 

culegere de versuri ale 
elevilor

Din revista „SC1NTEI" — Liceul nr. 32 
București

DOR
Aș vrea să prind o rază de soare 
să mi-o pun în păr. Să iau din mare 
o mică stea. Și imbrăcind-o cu mantia aurie 
s-o arunc pe cer: să am steaua mea vie.

Și-n fiecare zi să vreau s-e prind din nou. 
Să-mi clădesc o scară și ca un ecou 
să îmi repet : ..trebuie s-ajung 1“ 
Urcușul, insă, e amețitor de lung.

Din „PAȘI SPRE VIITOR" revista Liceului „Di- 
mitrie Bolentineanu"-București

I N T A»

Dar intr-o zi tot o voi lua

Și-n clipa cînd renaște firea

Reda-voi mării steaua mea,

Și-n locul ei voi pune împlinirea.

CAZACU MIBELA
Liceul nr. 1-Giurgiu 

„Flori patriei" — culegere de 
versuri ale elevilor

CÂRPE 
HORAS
Pentru POEZIE
Fur clipelor seva de ginduri 
S-o-mplînt în hîrtie

De la clipa iubirii 
Fur speranțele și dorul
Și, tainic, fiorul.

Vechi luceferi
Și-adîncuri de peșteri. 
De la clipa tăcerii...
De la mine, ian clipa 
De zbucium și cînt,
In euvint «-• Implînt.

Șl le prind în fuior
(Poate fiece clipă 
Duce prinsă-n aripă
Poezia de mîine
— Singnru-ml adevăr — )

DOINA URICARU
din revista „Scîntei" 

Liceul nr. 32-București

i



Concursul „Scînteii tineretului" pentru
returul campionatului național

• Miercuri Ia amiază s-a îna
poiat în Capitală, venind din 
R.D. Germană, delegația guverna
mentală condusă de Mihai Mari
nescu, ministrul industriei cons
trucțiilor de mașini, care la in
vitația guvernului Republicii De
mocrate Germane, a participat la 
deschiderea ediției din primăva
ră a Tîrgului internațional de la 
Leipzig. Din delegație au mai 
făcut parte Dumitru Bejan, prim-

adjunct al ministrului comerțului 
exterior, și experți.

• La invitația președintelui 
Comitetului de Stat pentru cul
tură și Artă, miercuri a sosit în 
Capitală ministrul culturii și ori
entării din Irak, dr. Malik Dohan 
Al Hassan, împreună cu soția. 
Oaspetele irakian este însoțit de 
funcționari superiori din Ministe
rul Culturii și Orientării și Mi
nisterul Educației.

VA PRICEPEȚI LA FOTBAL?44 TURNEUL U.E.F.A.
o competiție de la care 

noi lipsim

Studenții Facultății de silvicultură, anul II, în laboratorul 
de fizică generală

Foto : O. PLECAN

(Urmare din pag. I)
vadă cit mai curînd posibil. A- 
supra calităților artistice ale tn- 
terpreților nu ne propunem de
ocamdată să zăbovim. Telespec
tatorii au avut posibilitatea 
să-și formuleze singuri opiniile. 
Cerbul de aur a adus, chiar dacă 
nu întotdeauna cu strălucirea pe 
care o dau marile vedete, dar cu 
sensibilitate, inteligență și farmec 
o prospețime care lipsea muzicii 
ușoare românești. Condiția con
cursului e ca fiecare candidat la 
Marele Premiu „Cerbul de Aur” 
să cînte pe lingă melodia la li
bera alegere și una de muzică 
ușoară românească. Cu această 
ocazie se confruntă stiluri inter
pretative diferite și muzica ușoară 
românească cunoaște și altfel de 
interpreți decît cei pe care 
blicul românesc i-a îndrăgit

pu- 
de

mrmLDismcmE
(Urmare din pag. I) 

educativ-sportiv. Aici va func
ționa și centrul de cultură ci
nematografică, Universitatea 
pentru tineret, cercuri practice 
pentru tinerele fete (croitorie, 
broderie, țesături). Casa de 
cultură a sectorului al VIII- 
lea va avea un profil mai larg 
cultural-educativ-sportiv, gru- 
pînd debuturi artistice, cercuri 
literare, cercuri auto și foto. 
Pe lingă aceste case de cul
tură se vor amenaja parcuri 
și baze sportive prin munca- 
patriotică a tineretului, unde 
se vor organiza nu numai în
treceri sportive, ci și specta
cole, duminici cultural-artis- 
tice, carnavaluri și chermeze 
în aer liber.

Casa de cultură a sec
torului I va fi un centru ex
perimental metodologic. Aici 
vor fi formați viitorii metodiști 
și activiști culturali pentru 
munca concretă din organiza
ții. Universitatea populară 
pentru tineret, cineclubul, stu
dioul cinematografic al tine- 
rsfrului și club-barul „Șapte 
< 4 întregesc imaginea pro
filului acestei case de cultură.

— Adresîndu-se în special 
unor tineri pasionați de artă 
(cultură, pictură, grafică, ci
nema), profilul casei de cul
tură a sectorului I se deose
bește de celelalte. Programul 
de activități prevede și înfiin
țarea unor cluburi pentru ce
lelalte categorii de tineri ?

— In cadrul fiecărei case de 
cultură va lua ființă cîte un 
club corespunzător profilului 
sectorului respectiv : sectorul 
III _ „Olimpic club"; sec
torul V „Tehnic — club"; 
sectorul VII „Practic—club" ; 
VIII „Muzic — club". Am so
licitat organelor competente ca 
și casele de cultură ale sec
toarelor II și VI să intre în 
gestiunea noastră. Continuăm 
să ..ațităm șl alte spații și lo
curi pentru amenajarea unor 
cluburi în funcție de specificul 
muncii și activității tinerilor 
(constructori, sănătate, ingi
neri, profesori). Urmărim să 
înzestrăm toate aceste case de 
cultură cu aparatură audiovi
zuală, jocuri distractive, mij
loace de informații.

— Dezvoltarea mișcării ar
tistice de masă, asigurarea u- 
nci prezențe largi a tinerilor 
in formațiile de amatori din 
întreprinderi și instituț’i, case 
de cultură, cluburi, țtdi și 
facultăți, presupune concepe
rea și organizarea unor acti
vități artistice proprii într-o 
mare varietate de forme și 
mijloace. Care sînt proiectele 
comitetului municipal în a- 
ceastă direcție ?

— Enumerarea cîtorva din 
ideile programului nostru cred 
că va fi edificatoare. Vom con
tinua să întărim și să organi
zăm noi formații și orchestre. 
Pentru depistarea tinerilor ta-

lentați vom organiza „Festiva
lul tinerelor talente", iar cer
curile de balet, muzic-hol, 
dansuri populare existente vor 
contribui la formarea lor. Se 
va permanentiza „Stagiunea 
permanentă a artistului ama
tor", „Teatrul experimental al 
studenților" și „Studioul de 
teatru al elevilor" pentru a 
veni mai des în confruntarea 
directă cu publicul. Pentru cu
noașterea preocupărilor și tra
dițiilor folclorice ale patriei 
noastre vrem să organizăm în 
cadrul „Ștafetei culturale a ti
nereții" schimburi de formații 
artistice cu orașele reședințe 
de județe. Pînă în luna iunie 
se va desfășura faza munici
pală a concursurilor artistice 
pentru elevi. Se vor organiza 
pentru studenți tradiționalul 
„Festival de primăvară" și 
„Festivalul de jazz". Se vor 
desfășura, de asemenea, multi
ple acțiuni pentru cunoaște
rea vieții și preocupărilor ti
nerilor din întreaga lume.

— în educarea și formarea 
tinerei generații un rol deo
sebit îl au, prin expresivita
tea mesajului său, literatura și 
arta. Cultura noastră are o 
bogată tradiție prin exprima
rea idealurilor și aspirațiilor 
care au însuflețit poporul ro
mân de-a lungul anilor. Ce ac
țiuni sînt prevăzute în pro
gramul de activități ?

— Vom organiza societăți li
terare, cenacluri, concursuri pe 
probleme de cultură generală.

destinate stimulării interesului 
pentru citit, pentru cunoașterea 
operelor reprezentative ale li
teraturii și culturii. Pe baza în
țelegerilor ce le vom realiza 
cu conducerile teatrelor vom 
putea oferi săptămînal tineri
lor cel puțin două — trei spec
tacole de o înaltă ținută ar
tistică. Totodată pentru sti
mularea creațiilor proprii ale 
tinerilor din cadrul cercurilor 
de pictură, sculptură, grafică 
și cinema se vor organiza pe
riodic expoziții și spectacole. 
S-a organizat în prezent o ex
poziție a tinerilor pictori în 
holul Sălii Dalles, Ateneul li
terar și Teatrul experimental 
studențesc își continuă activi
tatea, s-au întețit pregătirile 
pentru desfășurarea concursu
lui literar de creație. N-au 
fost uitați nici tinerii cerce
tători. Pentru ei va lua ființă 
„Forumul tineretului" unde se 
vor organiza confruntări de 
opinii, sesiuni de comunicări 
științifice etc. Este necesară 
pentru rezolvarea acestor pro
puneri o colaborare eficientă 
și cu celelalte instituții cultu
rale, organizații obștești, între 
toate forțele care concură la 
educarea tineretului. Comite
tul Municipiului București al 
U.T.C. dispune de forțe capa
bile să ducă la îndeplinire sar
cinile trasate de Consfătuirea 
pe țară a U.T.C. contribuind 
efectiv la creșterea rolului și 
prestigiului organizației noas
tre.

obicei. Melodii pe care le știam 
de mult din gura soliștilor noștri 
capătă aici la Brașov rezonanțe 
noi. „Cerbul de aur" se arată un 
vrăjitor al muzicii ușoare româ
nești, un vrăjitor încă la început, 
dar cu semne sigure de succes. 
Eliberați de tradiția ți de iner
țiile interpretărilor noastre, tinerii 
soliști atrași de aurul cerbului 
brașovean ne-au surprins 
citeva plăcute interpretări 
cîntece românești. Tangoul 
demult, Glasul roților 
tren și Nu mai plînge Beby 
interpretarea scoțianului -.Roddy 
Mc Neil, a cîntăreței maghiare 
Katy Kovakcs și a belgianului 
Jaques Hustin au fost surprize 
dintre cele mai plăcute. Trebuie 
spus că acest număr obligatoriu 
devine alături de prezența cîtorva 
celebre stele ale cîntecului de V 
pretutindeni partea forte a festi
valului muzical brașovean. a

In timp ce marea competiție ™ 
muzicală a intrat de acum în 
faza etalării valorilor și a ju- 
decării lor exigente, alți concu- ™ 
renți și vedete continuă să so
sească. Azi au sosit italianca Ca- 
terina Caselli și francezul Hu- 9 
gues Aufray. Știindu-l și poet, 
un ziarist l-a întrebat: care este 
ultima lui creație poetică 7 La A 
care Aufray, prieten cu renumi
tul erou de la Grenoble, a răs
puns în versuri: „De puștiul A 
Killy se spune / că atunci " 
cînd veni pe lume, / strigă-n lea
gănul de pici / dați-mî două a 
schiuri mici". V

Sosirea celebrului cîntăreț 
francez a mai avut și alt haz. a 
Cîțiva fotoreporteri l-au confun- W 
dat in holul hotelului cu un lo
calnic nevinovat. Acesta s-a ~ 
lăsat pozat cu amabilitate, apoi 
le-a spus într-o perfectă româ
nească, cu accent oltenesc : 
„Mulțumesc frumos domnilor, A 
doriți și un autograf 7"

Alte aspecte și noutăți din 
orașul festivalului, în ziarul nos- ț 
tru de mîine.

Duminica

pe stadionul

,,23 August'"

Primul cuplaj

ftucurcștcan
Iubitorii fotbalului din 

Capitală se vor reîntîlnl du
minică după-amiază în tribu
nele stadionului „23 August" 
pentru a urmări desfășurarea 
primului cuplaj bucureștean.

Au fost schimbate datele și 
locurile de desfășurare a ce
lor două meciuri stabilite Ini
țial, partidele urmînd a se 
desfășura pe stadionul „23 
August" după următorul pro
gram : Dinamo București- 
Petrolul, ora 13,45. In meciul 
vedetă evoluează echipele 
Steaua și Dinamo Bacău, în- 
cepînd de la ora 15,30.

ECUSON
(Urmare dm pag. I)

gistrate aproape 8.400 de inovații. 
Efect economic postcalculat — 
peste 84 de milioane lei". Răs
foiesc cartotecile inovatorilor 
„641 muncitori, 423 ingineri, 
228 tehnicieni"). Aflu astfel și 
obiectul preocupărilor de acest 
gen la o bună parte din lucră
torii întreprinderii. Spicuiesc. 
Petre Șerban, ajustor modeller 
la Turnătoria de fontă : a reali
zat și pus în aplicare trei inova
ții destinate să acționeze pentru 
îmbunătățirea tehnologiei de for
mare și turnare a unor piese de 
autocamion ; eficiența economică 
— 161.000 lei. Ion Bănică, teh
nician, secția Prese : 8 inovații cu 
eficiență de 55.000 lei, Augustin 
Jurcă, maistru secția Șasiu, 
inovații cu valoarea lor 
53 000 lei.

Mă duce gîndul înapoi, 
începutul anului. Atunci s-a

19 
de

Ziarul nostru Instituie pentru cititorii sil concursul de pro
nosticuri sportive „VĂ PRICEPEȚI LA FOTBAL 1".

Participanții vor răspunde la următoarele trei întrebări ge
nerale :

1. NUMIȚI IN ORDINE ECHIPELE CB SE VOR CLASA PE 
PRIMELE TREI LOCURI LA SFlRȘITUL CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI A.

I. CE JUCĂTORI VOR OCUPA PRIMELE TREI LOCURI ÎN 
CLASAMENTUL GOLGETERILOR DIVIZIEI A.

3. INDICAȚI OCUPANTELE PRIMELOR DOUĂ LOCURI DIN 
CELE DOUĂ SERII ALE DIVIZIEI B.

Răspunsurile la aceste întrebări vor trebui să ajungă la re
dacția noastră pînă la 30 martie, însoțite de cuponul de parti
cipare „A*.

După cam s-a mai anunțat 
Intre 6 și 15 aprilie vor avea 
loc în mai multe orașe din 
Franța meciurile turneului 
de fotbal pentru juniori 
— U.E.F.A. In cursul zilei de 
ieri a fost stabilit programul 
de desfășurare a meciurilor 
pe grupe.

Vasas—Benfica 0-0
Aseară, echipele Vasas și 

Benfica Lisabona s-au întîlnit 
în primul lor meci pentru 
sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni” la 
fotbal. Partida s-a terminat la 
egalitate: 0—0. Au asistat 
45 000 de spectatori. Returul 
va avea loc la 14 martie la 
Lisabona.

pentru 
întrebările 
generale

Pentru răspunsul exact, la fiecare din cele trei întrebări, par- 
sfîrșitul campionatului, cîte otfcipanților li se vor acorda, la 

sută de puncte.

Pentru fiecare etapă de fotbal 
se adaugă cite o Întrebare su
plimentară, pentru care se va 
acorda un număr de 15, 20 sau 
25 de puncte, potrivit gradului 
de dificultate. Răspunsurile, în
soțite de bonurile de participa
re respective, vor fi expediate 
la redacție cu cel puțin o zi 
înainte de desfășurarea etapei, 
verificarea făcîndu-se după da
ta ștampilei poștei.

mentalul concurențllor care au 
obținut cele mai multe puncte.

Cîștigătorllor concursului (pri
milor 10 clasați) li se vor oferi 
premii constind in excursii, di
ferite obiecte, materiale și echi
pament sportiv, albume, conti- 
nind fotografiile și autografele 
campionilor, golgeterilor, jucă
torilor preferați, abonamente ia 
ziar.

ÎNTREBAREA PEN 
TRU ETAPA I

1. INDICAȚI AUTORUL PRI
MULUI GOL AL RETURULUI 
(20 de puncte).

cupon
PARTICIPARE

Nr
ETAPA

DIN
10 MARTIE

Un meci atractiv
Astăzi in sala sporturilor Di

namo are loc întîlnirea inter
națională masculină de volei 
dintre echipele Dinamo Bucu
rești și Blokkeer (Olanda) din 
cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni”. 
Jocul începe la ora 19 și nu 18 
cum s-a anunțat anterior. Re
turul este programat la 16 
martie la Haga.

Box
ln sala de festivități a Ca

sei de Cultură a Tineretului 
din str. Turturele (sectorul IV) 
se dispută astăzi de la ora 18 
o nouă gală de box contînd 
pentru campionatul republi
can de seniori (faza de cali
ficare). Printre cei care vor 
urca treptele ringului se nu
mără Ivan Tudor, Al. Iorda- 
che, E. Schnapp etc.

Astăzi și sîmbătă la Cluj se 
desfășoară primele două reu
niuni ale competiției de box 
pentru centurile ziarului 
„Sportul”. Finalele vor avea 
loc la 14 martie la București. 
La reuniuni participă cei mai 
valoroși pugiliști din țară.

De ieri și-au reluat antrena
mentele membrii echipei de 
box (tineret) a țării noastre 
care va intîlni la 28 aprilie la 
București echipa Italiei în ca
drul „Cupei Europei". Din 
lotul selecționabililor fac parte 
printre alții M. Lumezeanu, 
P. Iuga, I. Nicolau, P. Ne- 
delcea, P. Dobrescu, C. Cu- 
țov, Gh. Călin, Al. Năstac, I. 
Sănătescu etc.

spre 
________ des

fășurat în uzină dezbaterea cifre
lor de plan. In fond, nu erau 
aduse în discuție lucruri prinse 
din zbor. Se dezbătea de fapt ro
dul unei prelungite analize co
lective, o situație care părea in
tangibilă deja îmbunătățirii. Pă
rea... O avalanșă de peste 700 de 
propuneri au venit să confirme 
existența monologului interior al 
căutării. Planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice și-a comple
tat astfel încă 260 de poziții. 
Care a fost, simplificînd lucruri
le, la elementul dominant, firul 
conducător al discuțiilor ? Eco
nomicitatea activității producției 
este răspunsul, ușor de bănuit 
de altfel. Ca o addendă reținem 
ideea exprimată de directorul teh
nic al uzinei, ing. Sergiu Șerbă- 
nescu : „raționalizarea muncii 
ce-o desfășurăm, ofensiva împo
triva rutinei".

La atelierul 324 întîlneso ilus
trarea pe viu a postulatului enun
țat. Doi ingineri, tineri amîndoi. 
Se numesc Traian Belei și Dumi
tru Petrescu.

— Cîte ore afectați pe zi pro
blemelor de serviciu ?

— Cînd ești captat de un lu
cru nu ții cont scurgerii timpu
lui. /■
sau alta și te trezești că s-a fă
cut

Mai rămîi să urmărești una

Panouri electrice pentru ma- 
șini-unelte („Automatica"- 

București

seară.
„Auzi cum cîntă politropele" 

— expresie cu farmec aparte re
ținută de la profesorul de motoa
re, anclanșează circuitul discuți
ei, relevînd mobilurile căutării : 
îmbunătățirea performanțelor di
namice ale motorului, păstrînd 
performanțele economice reali
zate. Și, în tangență cu aceasta, 
creșterea durabilității anumitor 
elemente componente. Mănușă 
aruncată, în continuare, ideii...

IntT-un birou căutat fără succes 
nu cu mult timp în urmă. Pen-

tru motivul că atunci grupa de 
organizare științifică a producției 
nu fusese creată încă. Pereții a- 
coperiți de stampe de dată foarte 
recentă : scheme de organizarea 
locurilor de muncă, planșe, ma
chete privind dispunerea trans
portoarelor inter sau intrasecții 
productive. Pe unul din birouri, 
între altele, „Psihologia muncii 
industriale". Grupul de oameni 
aduși să lucreze aici au o sarcină 
expresă : să găsească idei. Odată 
amorsat procesul de urmărire 
necesar-posibil își continuă exis
tența într-un sistem de coordo
nate multidirectional cu dublă 
poziție de semnătură : personală 
și colectivă. Linia de referință — 
necesitățile imediate și de pers
pectivă ale producției. Identifi
cate obiectivele și stabilită ordi
nea de elaborare, s-a început ope
rarea în teren. Iată imaginea 
unui asemenea subiect de studii : 
transportul pieselor. Am încă în 
memorie, dintr-o precedentă vi
zită aici, aspectul anterior al 
secției șasiu ; transportul, practi
cat clasic cu poduri rulante 
și electrocare. Indispensabil — 
locuri înguste, blocări, înghesu
ială pe suprafețele de produc
ție. Acum transportoarele sus
pendate, pe fiecare linie tehno
logică rezolvă o dată cu deplasa
rea pieselor, cadru favorabil creș
terii productivității. In aceeași 
manieră a fost gîndită — și e- 
xecutată — linia de transport în
tre secția șasiu și fumizoarele 
sale de semifabricate — forjă 
și oțelărie.

Am revelația lecției de organi
zare științifică a producției. Vor- 
bindu-mi de obiectivele aflate în 
cîmpul de circulație al ideilor 
inginerul Eugen Carp, compo
nent al grupei, îmi enumera : a- 
bordarea microstructurală a orga
nizării producției (studiul locului 
de muncă adoptînd principiile 
studiului muncii), pregătirea unor 
cadre de tehnologi și normatori 
specialiști în studiul muncii ; asi
gurarea condițiilor favorabile in
troducerii metodelor matematice 
în fabricația uzinei.

Evident, ideile nu vin singure. 
Se cer căutate. Conectat cu mi- 
croreceptorul intuiției la semnul 
de reper al necesarului, omul cu 
idei tine permanent sub tensiune, 
în stare de alertă, aparatul inte
rior de prelucrare a informației 
inițiale : asta ne trebuie. Zvîc- 
nește apoi, singulară sau în pro
fil complex, soluția. In căutarea 
ei ia naștere și se întreține des
chis monologul descoperirii ; o 
permanentă alergătură în. vege
tația de cunoștințe, sub sau dea
supra orizontului deja escaladat. 
Am fost bucuros să fac cîțiva 
pași în acest teren.

N. UDROIU

EDIȚIE

30 martie este ultima dată 
pînă la care se mai poate intra 
în concurs.

Periodic vom publica în co
loanele ziarului situația clasa-

Precizări

un om norocos

J. C. Killy"
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Interviuri cu vedete și concurenți, participant la Festivalul 
internațional de muzica ușoarâ de la Brașov

GUY MARDEL

VALABIL!

— Am debutat acum șase 
ani sub numele meu adevărat 
Miguel Samper Peiro cu me
lodiile „Granada" și „Cuesta 
sera pago io" de Modugno. Am 
cișttgat premiul întîi la festi- 
valele de la Benidor și Atlan- 
tico de la Las Palmas.

— Ce veți cînta la Brașov 7
— „Hojos" de Espana și 

„Nu-ți stă bine tind plingi" 
de Gelu Solomonescu (pe cit 
e posibil în românește).

CADOUL

MICHEL — Spania

— Alte pasiuni în afară 
muzică 7

— Vinătoarea și fotbalul. 
Echipa mea preferată este Va
lencia (din orașul meu natal,, 
care invingind de curînd pe 
Real-Madrid cu 2—0, mi-a dat 
posibilitatea să ciștig 200 000 
de pesetas cu acest pronostic. 
Sînt norocos și pentru șansa 
de a veni in România. Va fi 
oare „Cerbul de aur" cel 
al treilea ncjroc al meu 7

C/- e— lie■
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HUGUES AUFRAY—Franța

dedicat

— M-am născut în Algeria, 
debutind printr-o întîmplare 
acum patru ani pe cînd eram 
încă student la drept. Scriu 
întotdeauna muzica tinteeelor 
mele, vorbesc curent spaniola 
și am scos în Franța circa 15 
discuri.

— Pasiuni, „hobby", aveți 7
— Da. Sînt colecționar de 

mobilă veche, suporter al e- 
chipei Real-Madrid, îmi place 
Beethoven și Wagner. Dintre 
melodiile mele, „Si tu n’y crois 
pas", „La chanson du bon- 
heur", „Nos mots la" sînt cele 
preferate.

— Ce veți interpreta în con
curs 7

— „N’avoue jamais" și „Ce
le mai frumoase fete".

— Panoplia dumneavoastră 
de premii este foarte bogată l 
Laureat Eurovission 1965, „Co
coșul de aur" la Rio de Ja
neiro, 1966, locul I la Festi
valul cîntecului mediteranean, 
Barcelona 1967.

— Cu ce ginduri veniți 
Brașov 7

— Peste citeva luni voi îm
plini 24 de ani și va veni pe 
lume fiul meu, micul Mardel- 
junior, căruia doresc să-i fac 
cadou „Cerbul de aur" al Bra
șovului.

— Dar daci micul Mardel e 
fetiță ?...

— Cadoul rămîne valabil I

•4^ A» k
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— Ce turnee ați făcut in ul
timul timp 7

— împreună cu orchestra 
mea, de șase persoane (instru
mente moderne, plus citeva 
folclorice) am dat concerte in 
20 de orașe canadiene timp de 
o lună.

— Ați debutat in 1954, la 22 
de ani, dar marele succes l-ați 
cunoscut relativ recent. Cum 
explicați aceasta 7

— Ca artist am primit mult, 
și de aceea trebuie să dau la 
rindul meu mult. N-am cintat 
niciodată pentru succes și am 
fost preocupat să relev marea 
frumusețe a cîntecului popular, 
umorul și prospețimea sa. 
Succesul a venit atunci tind 
am fost înțeles.

— Ce veți tinta la Brașov I

— Un repertoriu „melange", 
folcloric și modern, cuprinztnd 
titluri cunoscute: „Cest tout 
bon" (l-am dedicat lui Jean- 
Claude Killy), „Celine", „Sarv- 
tiano", „Pends moi".

— Alte pasiuni 7
— Îmi place mult să tint cu 

sora mea, actrița Pascale Au- 
dret, ți cinematograful.

<StXUQA«r atacai

CATERINA CASELLI-Italia

îmi scriu
„Lunar,

cite 300
de prieteni din România"

— Aveți mulți admiratori 
In România și desigur ar dori 
să știe ce ați făcut in ultimul 
timp.

— Primesc de la tinerii mei 
prieteni români, 300 de scri
sori pe lună. In ultimul timp 
am cintat la televiziunea din 
New York și Paris și la car
navalul din Italia. Pregătesc 
trei noi discuri și mi ocup da

emisiunea mea T. V. perma
nentă la „Diamo ei del tu" 
tn care tint, dansez și prezint 
mari vedete ale cîntecului.

— Știu ci aveți o colecție de 
trofee : „Gondola doro", Vene
ția 1967. Premiul II la San 
Remo 1967; sînteți cea mai 
populară cintăreață italiană de 
doi ani, consecutiv. Un clasa
ment personal, al tinteeelor 
dumneavoastră ?

— „Perdono", 
da", „Sono qui 
giorno".

— Ce credeți
riza arta dumneavoastră in
terpretativă 7

— Refuz să trăiesc fn amin-

tirea succeselor, modemizîn- 
du-mi continuu stilul pentru 
a fi mereu pe creasta undei. 
La Brașov îmi doresc un pu
blic tînăr, receptiv.

„Sono bugiar- 
con voi", „II

cfl ar caracte-

"Tui ne rvcuf
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Deschiderea Consfătuirii

Comitetului Politic Consul
tativ al statelor pârtiei
pante la Tratatul de la

Varșovia
SOFIA 8 (Agerpres). — Tri

mișii noștri ipeciali transmit: La 
6 martie a-a deschis la Sofia, în 
clădirea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar. Con
sfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La consfătuire participă:
Din partea Republicii Popu

lare Bulgaria: Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgăr, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, șeful delegației; 
Stanko Todorov, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar ; Jivko Jivkov, mem
bru al biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, prim-vicepreședinte 
al Consiliului do Miniștri ; Ivan 
Bașev, ministrul afacerilor ex
terne ; general de armată Dobri 
Djurov, ministrul apărării popu
lare ;

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace : Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
șeful delegației; Jozef Lenart, 
președintele Guvernului R.S. Ce
hoslovace ; general de armată 
Bohumir Lomsky, ministrul apă
rării naționale; Vaclav David, 
ministrul afacerilor externe ; P. 
Meiling, ambasadorul R.S. Ce
hoslovace în R.P. Bulgaria ;

Din partea Republicii Demo
crate Germane : Welter 
bricht, prim-secretar al 
al Partidului Socialist 
din Germania, președintele 
siliului de Stat al R.D.G., 
delegației; Willi. Stoph,

Ul- 
c.c. 
Unit 
Con- 
șeful 
pre

ședintele Consiliului de Miniștri 
ai R.D.G., Erich Honecker, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G. ; general de 
armată Heinz Hoffmann, minis
trul apărării naționale ; Giinter 
Kohrt, secretar de stat, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Din partea Republicii Popu
lare Polone : Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, șeful delegației ; Jo- 
zef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone; Zenon Kliszko, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P. ; Adam Rapacki, 
ministrul afacerilor externe ; ma
reșalul Poloniei, Marian Spychal- 
ski, ministrul apărării naționale, 
Marian Naszkowski, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Woiciech Jaruzelski, adjunct al 
ministrului apărării naționale; 
R. Neszporek, ambasadorul R.P. 
Polone în R.P. Bulgaria.

Din partea Republicii Socia
liste România: Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, șeful delegației; Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu- 
plicii Socialiste România ; Come- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe; general-colonel Ion Io- 
niță, ministrul forțelor armate ;

Nicolae Blejan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
R.P. Bulgaria.

Din partea Republicii Popu
lare Ungare; Janos Kaaar, 
prim-secretar al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar, șeful delegației; Jenă 
Fock, președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar ; Janos Peter, minis
trul afacerilor externe ; general
colonel Lajos Czinege, ministrul 
apărării naționale.

Din partea Uniunii Sovietice : 
Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, șeful dele
gației; Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. ; Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe, mare
șalul Uniunii Sovietice Andrei 
Greciko, ministrul apărării; K. 
Rusakov, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S. ; A. 
Puzanov, ambasadorul U.R.S.S. în 
R. P. Bulgaria.

La lucrările consfătuirii parti
cipă, de asemenea, mareșalul 
Uniunii Sovietice, I. I. Iakubov- 
ski, comandantul suprem al For
țelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Consfătuirea a fost deschisă de 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, care 
a salutat cordial delegațiile sosite 
la Sofia.

Prima ședință s-a desfășurat 
sub președinția șefului delegației 
R.P. Polone, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Waldyslaw Go
mulka.

SUB FOCUL
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BAZELE
Demonstrație in fața ambasadei S.U.A. la Londra, împotriva 

nam.

PATRIOȚILOR

agresiunii americane In Viet-

Recunoașterea celor două 
state germane-una din 
premisele abordării efici

ente a securității europene 
Nota verbală a misiunii române la O.N.U.

NEW YORK 6 (Agerpres). 
La 5 martie, a fost difuzată ca 
document oficial al Adunării 
Generale a O.N.U. o Notă ver
bală a Misiunii permanente a 
Republicii Socialiste România 
pe lingă Organizația Națiuni
lor Unite adresată președinte
lui Adunării Generale, Corne
lia Mănescu, cu următorul 
conținut:

„Misiunea permanentă a Re
publicii Socialiste România 
consideră necesar să reafirme 
poziția bine cunoscută a gu
vernului român, potrivit că
reia una din realitățile istorice 
apărute și statornicite în urma 
celui de-al doilea război mon
dial este existența celor două 
state germane — Republica 
Democrată Germană și Repu 
blica Federală a Germaniei. 
Recunoașterea acestei realități 
este una din premisele abor
dării raționale și eficiente a

problemelor păcii și securității 
in Europa.

Republica Democrată Ger
mană, stat independent și su 
veran, se afirmă ca un factor 
activ în relațiile internațio
nale. Guvernul său este singu 
rul în drept să reprezinte Re
publica Democrată Germană 
în toate domeniile care țin de 
competența unui stat.

Prin urmare, afirmația din 
scrisoarea din 11 decembrie 
1967 a reprezentanților perma
nent ai Statelor Unite ale 
Americii, Franței și Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord, că „Guvernul 
Republicii Federale a Germa
niei este singurul guvern 
german liber și legal ales și, 
in consecință, este autorizat să 
vorbească în numele Germa
niei în calitate de reprezen
tant al poporului german în 
relațiile internaționale' 
lipsită de temei".

Forțele patriotice 
Vietnamul de sud au a- 
plicat miercuri, pentru 
a treia zi consecutiv, 
tactica de hărțuire a ce
lor mai importante po
ziții deținute de trupe
le americano-saigoneze 
și a principalelor centre 
populate din Vietnamul 
de sud.

este

în cursul nopții de marți 
spre miercuri, patrioții sud- 
vietnamezi au bombardat a- 
proximativ 20 de localități și 
instalațiile militare dispuse în 
jurul a sase aerodromuri, re
latează agenția France Presse. 
Atacurile au fost îndreptate 
îndeosebi împotriva marilor 
baze din delta fluviului 
kong, bombardate marți 
mortiere și rachete.

La Pleiku, patrioții au
bardat două baze aeriene.

Me-
cu

bom-

Ce pot întîlni privirile pe un avizier obișnuit al unei 
facultăți obișnuite? Un anunț despre data unor exa
mene, o înștiințare despre eventuala modificare a orelor 
unui curs, o listă cuprinzînd situația universitară a unei 
grupe de studenți. Reporterul ziarului britanic SUNDAY 
TIMES, Edwin Payne a remarcat zilele trecute pe 
avizierul universității din Lisabona un anunț care l-a 
uimit. „Pe o tabelă obișnuită de afișaj — scrie ziaristul 
englez — este prinsă în ace o hîrtie cu douăsprezece 
nume. Ele sînt precedate de o notiță laconică: Aceștia 
au fost arestați pentru participarea la demonstrații in
terzise".

Ceea ce a provocat uimirea ți 
indignarea lui Payne, ceea ce el 
era dispus în primul moment să 
considere un lucru ieșit din co
mun este de fapt un fenomen 
frecvent in analele actualului an 
universitar la Lisabona (ca și 
în alte centre universitare portu
gheze). L-a edificat, cu destule 
amănunte un tînăr care i-a suflat 
la ureche : „veniți să ne întîlnim 
în parcul Tojedo". Acolo, într-un 
ungher retras al parcului, Payne 
a notat cele povestite de neaș
teptatul lui interlocutor, pe ca- 
re-1 numește convențional (din 
motive lesne de înțeles) Pedro : 
„Pedro mi-a spus că asemenea 
anunțuri apar cel puțin în fie
care săptămînă și că numărul a- 
restărilor, din octombrie, cînd a 
început anul și pînă acum tre
ce de o sută. Dintre aceștia nu
mai 22 au fost eliberați. Ceilalți 
sînt fie în cercetare, adică supuși 
unui regim de maltratări, fie 
că au fost deja condamnați la 
pedepse variind între șase luni 
și patru ani. Motivul ? încălca
rea ordinei publice. Sub aceas
tă formulare juridică foarte largă 
intră, de fapt orice opoziție fa
ță de regimul Salazar, orice re
vendicare care urmărește demo
cratizarea universității, orice i- 
dee care pare măcar de stingă".

Dacă. în relatările reporterului 
lui SUNDAY TIMES nu răzbat 
decît unele sărace indicii despre 
frămîntările din universitățile 
portugheze și mai ales, despre 
cauzele acestor frămîntări, o am
plă informație din cotidianul CO-
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RIERE DE LA SERA aduce 
completări edificatoare. Cu toată 
străduința de a pune surdină, fo
losind cenzura severă — scrie 
ziarul milanez — autoritățile nu 
pot ascunde că au de făcut față 
unei adevărate revolte în univer
sități. De la începutul anului se 
observă un veritabil boicot al o- 
relor de pregătire militară. La 
Lisabona și Porto, din octombrie 
și pînă acum, cursurile au fost 
în patru reprize, întrerupte de 
greve studențești. Mișcarea a 
mers în crescendo și, în ultimele 
săptămîni, s-a asistat la un fe
nomen nou în universitățile por
tugheze, demonstrațiile de stradă 
urmate de baricadarea studenți
lor zile întregi în incinta facultă
ților. Ceea ce neliniștește autori
tățile — remarcă ziarul citat, es
te „nu atit apariția unui plus de 
virulență cît caracterul politic, 
conținutul mișcării". Odată cu 
accentuarea revendicărilor, pri
vind democratizarea universității, 
renunțarea Ia structurile arhaice, 
înlăturarea poliției din viața uni
versitară și crearea unor organi
zații libere studențești se face a- 
cum simțită, pe prim plan, cerin
ța renunțării la războaiele colo
niale din Angola. Mozambic si 
Guineea. Dacă pînă acum mnlți 
absolvenți nlecau în exil în Fran
ța sau Italia centru a nu fi tri
miși în cornul expeditionar din 
colonii (anul trecut asemenea ca
zuri au atins cifra record de !,"9 
— aproximativ 20 la sută din 
totalul absolvenților) actualmente 
se asistă Ia un refuz în 
masă al studenților de a efectua

• *••••••••••••

pregătirea militară sub cuvîntul 
de ordine : „Nu vrem să murim 
în Angola !“. în aceeași stare de 
spirit a studențimii se încadrează 
și cele două mari demonstrații 
studențești de la sfirșitul lui fe
bruarie, Ia Lisabona și Coimbra 
cînd sute de studenți, înfruntind 
un puternic aparat represiv din 
care nu lipseau tanchetele poli
ției și jandarmii „gărzii națio
nale" cu baioneta la armă, au 
demonstrat împotriva agresiunii 
S.U.A. în Vietnam.

„Cazanul este în fierbere" de
clara corespondentului agenției 
REUTER, o oficialitate portu
gheză vădit îngrijorată. îngrijo
rarea autorităților e justificată 
dacă ne gîndim la faptul că în 
Portugalia învățămîntul superior 
este, la drept vorbind, un lux, că 
procentul fiilor de oameni ai 
muncii e extrem de mic și că ma
joritatea aproape absolută a stu
denților provin din așa-numitele 
„pături mijlocii" și păturilor sus- 
puse, „Cazanul clocotind" din 
universități relevă cît de largă și 
cuprinzătoare e opoziția față da 
actualul regim, față de structu
rile sale antidemocratice și po
litica lui de cramponare la prac
tici colonialiste.

Informații transmise ieri de 
Reuter arată că faimoasa (de tris
tă faimă) P.I.D.E. — poliția po
litică salazaristă — este în plină 
„ofensivă" de represiuni în rîn- 
dul studenților. Au fost operate 
numeroase noi arestări. Dar, ace
eași agenție relatează că de cîte- 
va nopți mari grupuri de studenți 
se întrunesc Ia Institutul superior 
de studii tehnice și că oficialită
țile au aflat despre intenția stu
dențimii de a crea o organizație 
care să acționeze pentru încetarea 
represiunilor.

Pe avizierul facultăților din Li
sabona au apărut probabil noi 
liste sinistre cu studenți arestați. 
Dar aceste liste au darul să ri
dice și mai mult temperatura ’a 
cazanul de pe acum încins al ne
mulțumirilor și frămîntărilor stu
dențești.

EM. RUCĂR
• ••••••••••ft*

★
Miercuri la amiază, tovarășul 

Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulga
ria, a oferit un dejun în cinstea 
delegațiilor sosite la Sofia pentru 
a participa la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al 
țărilor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

A luat parte delegația Repu
blicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat.

în timpul dejunului, tovarășul 
Todor Jivkov a rostit un toast, 
urîndu-le bun sosit tuturor celoi 
prezenți.

Dejunul 
atmosferă

ORIENTUL APROPIAT

s-a desfășurat într-o 
cordială, tovărășească.

★
Miercuri seara, în sala Operei 

Populare din Sofia, Comitetul 
pentru cultură și artă a oferit un 
spectacol festiv în cinstea delega
țiilor participante la sesiunea Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor membre ale Tratatului 
de la Varșovia. Soliști ai Teatru
lui de operă și balet și ansam
bluri de cîntece și dansuri au o- 
ferit un frumos spectacol.

Cuvîntarea președintelui Nasser • Declarațiile lui Eban 
S.U.A. proiectează reluarea relațiilor

Ministrul afacerilor externe al 
Izraelului, Abba Eban, a rostit o 
cuvîntare în parlament în care 
a respins criticile formulate la 
adresa discursului său de săptă- 
mîna trecută în care anunțase că 
Izraelul ar fi dispus să accepte 
convorbiri de pace cu arabii a- 
semănătoare celor desfășurate în 
1949 în Insula Rhodos. „Ar fi gre
șit ca la teama de război să se 
mai adauge și teama de pace și 
de tratative directe" — a spus el, 
referindu-se la acuzațiile care 
i-au fost aduse de unii politici
eni izraelieni în sensul că ar fi 
făcut concesii mațore arabilor. 
„Izraelul — a declarat Abba 
Eban — dorește tratative directe 
cu fiecare din statele arabe. Iz
raelul trebuie să insiste asupra 
dorinței sale de pace".

Parlamentul, a spus Eban, 
pare să sprijine în mod unit 
punctele fundamentale ale poli
ticii guvernului privind angaja
mentele de pace cu vecinii. In 
ce-i privește pe susținătorii unei 
politici de anexare de către 
Izrael a regiunilor ocupate în

Ziarul egiptean „AL AH
RAM" informează că președin
tele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, a asistat la „o fază de 
un mare interes a unor impor
tante manevre militare care 
se desfășoară actualmente pe 
teritoriul R.A.U.*. La manevre 
participă, potrivit ziarului, și 
escadrile ale aviației egip
tene.

Președintele R.A.U. a rostit 
în fața ofițerilor superiori un 
discurs în care a arătat între 
altele că „eforturile desfășu
rate pe plan politic pentru a 
se ajunge la o reglementare a 
crizei din Orientul Apropiat 
nu au dat pînă în prezent nici 
un rezultat". Referindu-se la 
sarcinile care stau în fața mi
litarilor forțelor armate egip
tene, președintele Nasser a de
clarat i „Patria contează pe 
voi și are încredere în capa
citatea voastră de a elibera 
teritoriul arab și de a apăra 
demnitatea arabilor".

La Salisbury, sfidîndu-se autoritatea
britanică s-au săvîrșit execuții barbare

cu R.A.U.?
timpul conflictului arabo-izrae- 
lian de anul trecut, vorbitorul a 
subliniat că o asemenea politi
că nu se bucură de sprijinul 
poporului. Izraelienit, a spus el, 
privesc situația postbelică ca un 
mijloc pentru efectuarea unei 
schimbări fundamentale în direc
ția păcii.

„Statele Unite proiectează 
restabilirea relațiilor diplo
matice cu Republica Arabă U- 
nită“, se afirmă în cercurile 
competente americane. Potri
vit agenției FRANCE PRESSE 
problema restabilirii relațiilor 
diplomatice a și fost abordată 
în cursul diverselor contacte 
cu reprezentanți oficiali egip
teni, dar nu au fost începute 
încă nici un fel de negocieri.

în cazul în care relațiile 
dintre S.U.A. și R.A.U. vor fi 
restabilite — se afirmă în 
cercurile informate — acest e- 
xemplu ar putea duce la re
luarea relațiilor dintre Statele 
Unite și Irak, Sudan, Algeria 
și Yemen care au fost între
rupte în iunie 1967.

• PRIMUL MINISTRU------------- al 
Republicii Arabe Yemen, Hassan 
El Amri, a declarat, într-un in
terviu acordat ziarului „AL 
AHBAR", că în întreaga țară 
domnește calmul. Toate șosele
le și aeroporturile au fost des
chise, iar poporul yemenit deți
ne controlul asupra situației din 
țară după ce a luptat cu succes 
împotriva mercenarilor și fami
liei fostului imam El Badr, ză
dărnicind planul acestora de a 
ocupa capitala țării — Sanaa.

• COTIDIANUL francez „Le 
Monde" relatează într-unul din 
recentele sale numere că prin
cipalele două organizații clan
destine de rezistență din Grecia, 
„Apărarea democratică" (de ten
dință centru-stînga) și „Frontul 
patriotic" (apropiat partidului 
EDA), au anunțat într-un co
municat hotărîrea lor de a-și 
uni eforturile „în lupta comună 
contra dictaturii". In acest scop, 

birou de coor-a fost creat un 
donare.

Ședința comisiei

C.A.E.R. pentru

siderurgie

• PREȘEDINTELE LYNDON 
JOHNSON a hotărît să nu par
ticipe sau să permită vreunei 
personalități democrate să par
ticipe în numele lui, la alegerile 
preliminare care vor avea loc 
Ia 30 aprilie în statul Massachu
setts. Senatorul Eugene McCar
thy rămine astfel singurul de-

mocrat care va participa la pre
liminariile din acest stat.

într-o declarație făcută îna
inte de anunțarea hotărîrii pre
ședintelui, Eugene McCarthy 
și-a exprimat dorința de a avea 
o „dezbatere directă" cu preșe
dintele Johnson in cursul pre
liminariilor.

CL

umbra Canalului Panama

Proprietarul unei cafenele din Salisbury a primit noaptea 
trecută ordin să închidă mai devreme ca de obicei și să se 
pregătească să-și îndeplinească misiunea pentru care pri
mește salariu de la autorități: el este călăul oficial din Rho
desia. In urma ședinței guvernului, care a durat șapte ore, 
James Dhlamini și Victor Mhlambo — acuzați de „crime 
politice” — și un condamnat de drept comun au fost spînzu- 
rați. Familiilor condamnaților le-au fost refuzate cererile de 
a-i vedea încă o dată înainte de moarte. Miercuri, la ora 
9,30 (ora locală), paznicii au alungat rudele adunate în fața 
închisorii din Salisbury, comunicîndu-le că „legea a fost apli
cată".

Soarta celor trei africani a de
venit în ultimele zile un teren 
de „încercare a forței" între me
tropolă fi scizioniștii rhodesieni. 
Zilnic, ziariștii din Salisbury se 
îndreptau grăbiți in zori spre în
chisoarea orașului și se interesau 
dacă a avut loc sau urmează să 
aibă loc vreo execuție. Dacă a- 
flau că „nu are loc aplicarea vre
unei pedepse capitale", atunci te
lefonau la redacție că în criza - 
anglo-rhodesiană nu s-a produs 
nici un desnodămînt... Situația 
stranie de a cerceta barometrul 
relațiilor anglo-rhodesiene în în
chisoare și încă în celulele con- 
damnaților la moarte s-a ivit în

momentul cînd Consiliul privat al 
reginei a grațiat pe cei trei afri
cani condamnați la moarte de o 
instanță rhodesiană.

In absența unei acțiuni ener
gice a metropolei pentru respec
tarea drepturilor legitime ale ma
jorității africane, lupta deschisă 
împotriva rasiștilor care conduc 
după bunul plac treburile Rhode
siei era inevitabilă. Iar — în ca
drul represiunilor — alegerea de 
către autoritățile de la Salisbury 
a victimelor este mai mult sau 
mai puțin întîmplătoare. La Lon
dra, vinovăția acuzaților nu a fost 
apreciată exclusiv în lumina ac
țiunilor concrete făptuite, ci mai

degrabă ca o ocazie neașteptată 
de manifestare a suveranității en
gleze asupra unui teritoriu a că
rui secesiune nu a fost niciodată 
recunoscută din punct de vedere 
juridic.

Dar clemența regală — acor
dată în urma demersului avqca- 
ților apărării — n-a salvat viața 
celor trei africani, iar viața al
tor peste o sută de condamnați 
la moarte de instanțe rhodesiene 
este acum în primejdie. Prin exe
cuția de la Salisbury, autoritățile 
rhodesiene au lansat o nouă sfi
dare la adresa guvernului brita
nic.

La Londra, ministrul pentru 
problemele Commonwealth-ului, 
George Thomson, a declarat in 
Camera Comunelor: „Regimul 
rhodesian este ilegal și actele sale 
nu au nici o valoare", dar nu a 
anunțat adoptarea vreunei mă
suri concrete.

Spînzurîndu-i pe cei trei afri
cani, conducătorii rhodesieni s-au 
făcut vinovați — potrivit legisla
ției britanice — de complicitate 
la asasinat și au tăiat ultimele le
gături de supunere față de me-

tropolă, instaurînd domnia arbi
trară absolută a secesioniștilor ra
siști. In aceste condiții se inten
sifică presiunile aripei extremiste 
a Frontului Rhodesiei, care supra
licitează introducerea unui re
gim „și mai segregaționist" de- 
cît în Africa de Sud- Ceea ce va 
determina inevitabil o explozie a 
mîniei majorității africane.

Miinchen s-a des-
Congresul Uniunii 

studenților vest-germani, la 
care participă 300 delegați 
reprezentând 300 000 de stu- 
denți din toate institutele 
de învățămîrit superior din 
R.F.G.

Dintre cele peste 100 de 
proiecte de rezoluție, su
puse discutării congresului, 
multe cer recunoașterea Re
publicii Democrate Germa
ne și condamnarea agresiu
nii americane în Vietnam.

Recent, în localitatea Cerepo- 
veț (regiunea Vologda din 
U.R.S.S.) a avut loc cea de-a 
28-a ședință a Comisiei perma
nente CAER pentru siderurgie. 
Au participat delegații din par
tea țărilor membre ale CAER : 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, Republica Socialistă Ro
mânia, R. P. Ungară, U.R.S.S. în 
conformitate cu acordul dintre 
CAER și guvernul R.S.F. Iugo
slavia cu privite la participarea 
Iugoslaviei la lucrările organelor 
Consiliului, la ședința Comisiei a 
participat o delegație a R.S.F. 
Iugoslavia.

Z. FLOREA

,ln întreaga lume crima ra
siștilor sud-rhodesieni. sfidare 
a opiniei publice mondiale a 
stirnit un val de indignare și 
protest. O știre primită in 
cursul serii din New York re
levă : Comisia O.N.V. pentru 
drepturile Omului și-a expri
mat în unanimitate oroarea și 
indignarea provocate de exe
cutarea celor trei patrioți a- 
fricani din Rhodesia de sud și 
a cerut să fie convocat imediat 
Consiliul de Securitate pentru 
a se lua măsuri în vederea a- 
părării vieții celorlalți patrioți 
întemnițați. Stînca discordiei anglo-spanio le: Gibraltarul

Cu toate că în actuala criză panameză obișnuita luptă pentru 
putere trebuie inclusă și ea în calcul, specialiștii în probleme 
latino-americane, consideră că adevăratul izvor al crizei trebuie 
căutat în altă parte. Pledează pentru aceasta atît evoluția situa
ției în .ultimele zile cît și antecedentele.

Evoluția este, în linii mari, cunoscută. Cu o săptămînă înain
tea alegerilor prezidențiale, programate pentru 12 martie, opo
ziția parlamentară majoritară (32 de mandate din totalul de 44), 
formată din 5 partide și grupată în așa-numita Uniune națio
nală, a învinuit pe actualul președinte de „manevre anticonsti
tuționale". După discuții aprinse. Adunarea Națională a adoptat 
marți o hotărîre privind crearea unui comitet care să anche
teze învinuirile aduse președintelui Marco Aurelio Robles. 
Acesta este acuzat de a fi încălcat prevederile constituției po
trivit cărora președintele nu are voie să sprijine pe vreun can
didat la fotoliul prezidențial. Or, afirmă opozanții, Robles l-ar 
fi sprijinit in chip manifest pe David Samundîo, candidatul gu
vernamental pentru alegerile de la 12 martie.

încercările președintelui de a aplana conflictul prin crearea 
— de comun acord cu Uniunea națională — a unui cabinet 
provizoriu menit să garanteze desfășurarea „liberă și democra
tică" a viitoarelor alegeri n-au dus la nici un rezultat. Ba, dim
potrivă, opoziția și-a intensificat în așa măsură presiunile asu
pra guvernului încit la un moment dat s-a vorbit de refugierea 
președintelui la comandamentul armatei și chiar de îndepărta
rea lui și preluarea funcțiilor prezidențiale de către Max Del
valle, actualul vicepreședinte. Ultimele știri fac însă cunoscut 
că opozanții de dreapta „s-au mulțumit" doar cu crearea comi
tetului amintit, compus exclusiv din membri ai Uniunii naționale...

Conform aprecierii unanime, conflictul politic din Panama 
s-a iscat intr-un moment foarte nepotrivit. Intrucît revolta opo
ziției a coincis prea exact cu un moment de supremă strîmto- 
rare a guvernului, mulți se întreabă dacă nu cumva această re
voltă a fost provocată. Se amintesc, cu acest prilej, anteceden
tele. Cu circa două luni în urmă guvernul și parlamentul țării 
au respins proiectele americane de reînnoire a acordurilor re
feritoare la Canalul Panama și au suspendat negocierile pînă 
după alegeri, in ciuda insistențelor S.U.A. de a se „lichida afa
cerea" înaintea scrutinului de săptămina viitoare.

asen>enea curs al politicii panameze nu putea conveni 
Washingtonului ; în Congres s-au auzit tot mai insistent voci 
preconizînd „intransigență totală" față de Panama. Dar, firește, 
era mult mai nimerit să se profite de prilejul oferit de alege
rile care se apropiau, mai ales că opoziția din Panama împăr
tășea în chip cert vederi de dreapta, spre deosebire de actualul 
guvern, considerat de centru. Așa că observatorii văd actualele 
acțiuni ale Uniunii naționale în această lumină.

Comitetul creat de Adunarea Națională poate să recomande 
fie anularea învinuirilor aduse președintelui, fie traducerea 
acestuia in fața instanțelor judiciare. In acest din urmă caz (se 
crede că numai acesta va fi luat în considerație), președintele 
ar urma să fie suspendat din funcție pînă la pronunțarea sen
tinței tribunalului, timp în care conducerea țării ar reveni vicepreședintelui.

In cercurile politice latino-americane nu se exclude nici po
sibilitatea ca președintele să nu accepte ancheta comitetului 
și să apeleze la armată pentru dizolvarea Adunării Naționale ; 
nu este însă cunoscută poziția militarilor, care s-au aratat pînă 
hCtă’"tleU^' af*rmă ca decizia lor ar putea avea un rol

ION D. GOIA
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