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Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a directorului ziarului „Le Monde"
•V

DE CO DP E N A L
ION CONSTANT MANOLIU 

vicepreședinte al Tribunalului Suprem

Una dintre instituțiile importante ale dreptu
lui penal socialist, reglementată prin proiect, 
este înlocuirea răspunderii penale (art 90—98).

Aceasta are la bază faptul că în societatea 
noastră, caracterizată prin dezvoltarea conștiin
ței socialiste a membrilor ei — ca urmare a 
transformărilor revoluționare care au avut loc 
— sînt create condițiile pentru a lupta cu de
plin succes împotriva unor încălcări ale legii, 
prin acțiunea exercitată de către opinia pu
blică asupra făptuitorilor, prin măsuri educa
tive sau prin sancțiuni cu caracter administrativ.

Măsurile de înlocuire a răspunderii penale 
reflectă umanismul socialist al proiectului Co
dului penal, reflectă încrederea în om, în omul 
nou al societății noastre, în posibilitatea lui 
de a se îndrepta în cazul săvîrșirii unor infrac
țiuni de gravitate mai redusă prin măsuri edu
cative, în loc de a fi condamnat și de a exe
cuta o pedeapsă penală (închisoare sau amendă). 

4 Astfel, în cazul săvîrșirii unor infracțiuni pen
tru care legea prevede pedeapsa de cel mult 
un an și dacă din atitudinea făptuitorului re
zultă că regretă fapta și că a depus stăruință 
pentru repararea pagebei produsă prin infrac
țiune, se pot lua următoarele măsuri de înlo
cuire a răspunderii penale :

— trimiterea dosarului la organizația din care 
face parte făptuitorul (întreprindere, instituție 
etc.) în vederea luării unei măsuri 
țâre obștească (mustrare, mustrare 
ment etc.) ;

— aplicarea de către instanța de
uneia din următoarele sancțiuni cu caracter ad
ministrativ : mustrare, mustrare cu avertisment, 
amendă de la 100 la 500 lei.

In cazul săvîrșirii unor infracțiuni pentru care 
legea prevede pedeapsa de cel mult 6 luni 
închisoare și dacă sînt îndeplinite și alte con- 

kHițil (fapta să nu fi avut urmări grave, făptu- 
A torul să nu mai fi fost condamnat în trecut, 

ci din contră să fi avut o purtare bună etc.), 
se poate lua o altă măsură de înlocuire a răs
punderii penale șl anume, încredințarea pe ga
ranție.

Această măsură poate fl luată numai la ce
rerea organizației obștești din care face parte 
făptuitorul (întreprindere, instituție etc.) pe baza 
hotărîrii luată în adunarea generală a angaja- 
ților sau a membrilor organizației. încredința
rea se face pe timp de 1 an. Membrii organiza
ției socialiste trebuie să vegheze Ia reeducarea

celui luat pe garanție, iar acesta trebuie să albă 
o bună conduită, să dea dovadă de sîrguință la 
locul de muncă și să respecte măsurile pe.care 
Ie-a luat organizația în vederea reeducării sale.

Dacă înăuntrul termenului de încredințare cel 
luat pe garanție nu dă dovadă de îndreptare, 
organizația renunță la luarea pe garanție, si
tuație în care se reia procesul penal in vederea 
aplicării pedepsei prevăzute de legea penală.

Aceeași situație are loc dacă înăuntrul terme
nului de un an, cel luat pe garanție săvîrșește 
o nouă infracțiune.

(Continuare in pag. a iV-a)

Cu priceperea și entuziasmul celor 19 
ani, sudorul Gheorghe Rus își aduce 
contribuția la ridicarea imensului izvor 

de lumină de la Porțile de Fier

Foto: O. PLECAN

de influen- 
cu avertis-

judecată a

Hubert Beuve-Mery
Marți după amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat, a primit

pe directorul ziarului „Le Mon
de", Hubert Beuve-M6ry.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Primirea de către tovarășul
Ion Gheorghe Maurer

a primarului orașului Viena
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți după-amiază pe 
Bruno Marek, primarul orașului 
Viena, care ne vizitează țara la 
invitația Comitetului executiv al 
Consiliului popular al munici
piului București.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
au luat parte Dumitru Popa, 
primarul general al Capitalei, și 
Ion Cosma, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Con
siliului popular al municipiului 
București.

(Agerpres)

PRACTICI BIROCRATICE lN DRUMUL SPRE

VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII SOMALIA

In tară noastră

In timpul convorbirilor
Foto : AGERPRES

ÎNCEPEREA convorbirilor
La Palatul Consiliului de Stat

• au avut loc, marți dimineața, 
convorbiri oficiale între președin- 
tele Consiliului de Stat al Repu- 

9 blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu- 

• blicii Somalia, dr. Abdirashid Aii 
Shermarke.

La convorbiri au participat: 
din partea română — Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri, Ștefan Peterfi, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Mihai Mari
nescu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Aurel Vi joii, 
ministrul finanțelor, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al minis-

trului afacerilor externe, directori 
din M.A.E.

Din partea somaleză — Abdi- 
lahi Gireh Dualeh, ministrul de 
finanțe, Mohamed Aii Daar, mi
nistrul industriei și comerțului, 
Ismail Dualeh Warsama, minis
trul resurselor naționale, Ahmed 
Haji Dualeh, ambasadorul Soma
liei la Cairo, dr. Nicolino Mo
hamed, șeful de cabinet al pre
ședintelui Republicii, Ahmed 
Botan Dakar, director general în 
Ministerul planificării, dr. Sherif 
Mohamed Eidarus, directorul 
Protocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Intr-un spirit de cordialitate 
și înțelegere reciprocă au fost 
discutate probleme privind dez
voltarea și întărirea relațiiloi 
multilaterale dintre România și

Somalia și s-a făcut un schimb 
de vederi în principalele proble
me internaționale ae interes co
mun.

După convorbiri, președintele 
Consiliului de Stat a înmînat 
președintelui Somaliei Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Ro
mânia clasa I". Președintele So
maliei a înmînat președintelui 
Consiliului de Stat Ordinul „Ca
valer al Stelei Somaliei cu marele 
cordon".

Cei doi președinți au subliniat 
că aceste distincții simbolizează 
respectul și prețuirea pe care 
popoarele român și somalez le 
nutresc unul față de celălalt și 
dorința comună pentru întărirea 
continuă a legăturilor prietenești 
dintre cele două țări.

DEJUN OFERIT DE PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE STAT

@ Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu,

9 și soția, au oferit marți un 
dejun în saloanele Palatului 
Consiliului de Stat, în onoarea

Q președintelui Republicii So
malia, dr. Abdirashid Aii 
Shermarke, și a soției sale.

9 Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu-

• lui de Miniștri, cu soția, vice
președinți ai Consiliului de 
Stat, Marii Adunări Naționale

£ și Consiliului de Miniștri,

membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale.

Au participat, de asemenea, 
persoanele oficiale somaleze.

S-au intonat imnurile de stat 
ale celor două țări.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Adresîndu-se oaspeților, preșe
dintele Consiliului de Stat, Nico
lae Ceaușescu, a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele Consiliului de Stat și al 
poporului român, să vă adresez

un cordial salut de bun venit 
în Republica Socialistă România 
și să exprim deosebita noastră 
plăcere de a ne întîlni cu dum
neavoastră, oaspeți dragi ai pă- 
mîntului românesc.

Cu toată distanța ce desparte 
România și Somalia, cele două 
popoare nutresc sentimente re
ciproce de stimă și prețuire, nă
zuind să dezvolte în continuare, 
pe planuri multiple, legăturile 
dintre ele. In cursul șederii dum-

(Continuare in pag. a iV-a)

RECEPȚIE IN ONOAREA OASPEȚILOR
SOMALEZI

FREAMĂTUL
D0BR0GE1

GHEORGHE ACHIȚEI

Neajunsul cuvintelor constă 
în aceea că ele nu pot expri
ma niciodată totul. Dincolo 
de conținutul lor mai rămîne 
veșnic ceva de spus. Sînt 
acele trăiri unice, acele ex
periențe afective ale fiecă
ruia în contactul cu lumea, 
care nu pot fi instituționali- 
zate, care rămîn exclusiv 
personale. Oamenii au simțit 
nevoia de muzică, oamenii 
au simțit nevoia de poezie, 
oamenii au simțit nevoia de 
artă pentru a comunica din
colo de cuvinte, pentru a 
comunica și printr-un alt 
limbaj decît cel vorbit, pen
tru a comunica prin lucruri, 
pentru a comunica prin ges
turi, pentru a comunica prin 
indicarea situației lor în 
realitate. Fenomenul uman 
prezintă această particula
ritate extraordinară de a co
munica prin el însuși. Tot 
ce-i uman vorbește. Tot ce-i 
uman are un sens, are o 
semnificație. Tot ce-î uman 
se cere înțeles, descifrat „de
cantat". Dincolo de cuvinte, 
funcționează „limbajul afec
telor". Vorbirea, ca act, își 
are semnificația ei. Tăcerea 
ca act își are semnificația ei. 
Acțiunea ca act își are sem
nificația ei. Frumusețea po
sedă un sens. Bucuria posedă 
un sens. Munca posedă un 
sens. Odihna posedă un sens. 
Ce nu poate fi oare semni
ficativ ne pămîntul nostru ? 
Ce rămîne oare în afara sen
surilor ? Ce nu aderă oare 
la modul uman de a comu
nica ?

Există în limba română un

cuvînt frecvent întrebuințat 
de poeți, care se numește 
„freamăt", sugerînd, desigur 
destul de vag, unul din as
pectele cele mai caracteris
tice ale condiției noastre : 
devenirea lucrurilor, prefa
cerea prezentului, dinamica 
realității. Freamătul presu
pune, mai întîi, o situație de 
neliniște creatoare a indivi
dului în fața realității : mo
mentul de pregătire pentru 
viitoarele înfăptuiri.

Freamătul mai presupune, 
apoi preocupare pentru vii
tor, pentru ulterioara înfăți
șare a realității pentru ceea 
ce va să vină.

Freamătul presupune tine
rețe, înnoire, primenire, ne- 
astîmpăr, primăvară a lu
crurilor.

Cuvîntul freamăt indică, 
de obicei, fără a-i epuiza con
ținutul, sentimentul acesta 
de constituire șl reconstitu
ire a tot ce ne înconjoară. 
Cuvîntul freamăt indică, de 
obicei, fără a-i epuiza con
ținutul, sentimentul acesta 
de eternă depășire și auto- 
depășire umană. Cuvîntul 
freamăt Indică, de obicei, 
ceva din veșnica aspirație 
omenească spre mai bine, 
spre mai frumos, spre su
perior.

Cuvîntul freamăt indică un 
„fenomen afectiv" vast, că
ruia întotdeauna arta și lite
ratura l-au acordat atenție, 
despre care întotdeauna scri
itorii șl artiștii au încercat

(Continuare în pag. a V-a)

INTEGRAREA
PROFESIONALA

• Seara, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae

• Ceaușescu, împreună cu soția 
au oferit o recepție în saloa
nele Palatului Consiliului de

A Stat, în onoarea președintelui 
“ Republicii Somalia, dr. Abdi

rashid Aii Shermarke, șl a so- 
r ției sale.
w Au luat parte Ion Gheorghe 

Maurer, Alexandru Bîrlădeanu,

Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici, Ilie Verdeț, președin
tele și vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale, ge
nerali și ofițeri superiori, oa
meni de știință și cultură.

Au participat, de asemenea.

persoanele oficiale somaleze, 
precum și șefi ai misiunilor 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic acreditați 
la București.

Au fost intonate Imnurile de 
stat ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

(Agerpres)
Departe de a constitui o sim

plă formulă fără acoperire, ex
presia „omul potrivit la locul 
potrivit" corespunde necesită
ții profunde ca individul să fie 
încadrat în sfera producției ma
teriale sau spirituale conform 
pregătirii sale, rezultatele acti
vității lui fiind în mod hotărîtor 
determinate de gradul de 
identitate existent pe acest plan. 
In cazul tînărului, asigurarea 
repartizării într-o muncă în 
măsură să-i solicite intens toc
mai cunoștințele profesionale 
dobîndite se impune cu atît mai 
mult cu cît el se află la vîrsta 
cînd își formează și începe să-și, 
formeze propria personalitate, 
proces caracterizat de multiple 
frămîntări în care linia de si-

o cons- 
exercitarea

care calificarea îl recomandă. 
In marea majoritate a cazurilor, 
lucrurile se petrec așa. Alteori 
însă, ori de la început se în
calcă această ordine firească, 
ori după ce inițial merg la lo
cul de muncă adecvat, după o 
perioadă mai scurtă sau mai 
lungă de timp încep „plimbă
rile" prin diverse alte sectoare, 
unde se execută lucrări cu prea 
puțină sau fără nici o tangență 
cu meseria lor de bază. Unui 
asemenea pelerinaj au fost su
puși o parte din absolvenții pro
moției de anul trecut de la gru
pul școlar metalurgic — Tîrgo- 
viște după ce s-au angajat la 
Uzina de utilaj petrolier din 
același municipiu.

La 1 iulie, 20 de tineri sculeri- 
matrițeri, proaspeți absol
venți sînt angajați în secția 
sculerie. Dar două luni mai 
tîrziu se mai găseau în secție 
doar 3 dintre aceștia. Explica
ția ? Restul au fost trecuți pen
tru a „ajuta" procesul de pro-

PROBLEME ALE ARTEI PLASTICE ACTUALE

(Continuare in pag. a V-a)

o categorie 
absolventul 
dezideratul

GH. GHIDRIGAN

PAGINILE 3 ȘI
SUPLIMENT CULTURAL-I

CRED ÎN ACEASTA
guranță, certitudinea, 
tituie. indubitabil, 
profesiei alese.

Referindu-ne la 
anume de tineri, 
școlii profesionale, 
amintit este întruchipat — con
diție importantă pentru verti
cala dezvoltării lui ulterioare — 
de angajarea în producție la a- 
cele secții sau sectoare pentru

I ȘTIINȚIFIC PENTRU ELEVI | Primăvara in Deltă
Foto : C. DARIE.

TINARA GENERAȚIE1
„Problemele de limbaj artis

tic nu sînt, așa cum se grăbesc 
unii să le eticheteze uneori 
exclusivist, preocupări de for
mă, sau formale dacă vreți. 
Fără a adinei afirmația vreau 
să spun că ele se condiționea
ză reciproc cu sentimentul, 
ideea dominantă a unei opere 
și că la urma urmelor, fără 
limbaj nu poate exista artă. 
Nu putem numi artă un văl
mășag amorf, fără chip de in
tenții și trăiri, fie ele și genia
le. Din lecturarea, oricît de 
rapidă a unei istorii a artelor, 
îți impune, între altele, lupta 
continuă a artistului cu pro
priul său meșteșug, cu șlefui
rea lui perpetuă pentru a co
respunde atît intențiilor sale 
cît și înțelegerii societății (în- 
țelegînd prin aceasta spiritul 
unei epoci). Și de aci necesi
tatea îmbogățirii lui, a nuan-

țării lui, poate mai bine-zis 
a sincronizării lui cu viziunea 
unei epoci. Incontestabil, cu 
meșteșug, cu un remarcabil 
meșteșug au lucrat toți marii 
maeștrii ai picturii, care sin

guri fac uneori fala unul se-

Interviul nostru
cu

AL CIUCURENCU

col. A relua problemele lor 
plastice e imposibil, atît da
torită respingerii (firești, or
ganice) a unui fenomen de 
calchiere, de „împrumut", cît 
șl datorită imposibilității de a 
exprima stări noi, complexe,

alerte, cu același cod plastic, 
fix, imuabil".

- S-a vorbit despre o revo
luție în limbajul artistic pe 
care epoca contemporană, in- 
cluzînd aci și începutul seco
lului nostru, a adus-o în ra
port cu toată evoluția artei. 
Se poate vorbi despre ea ca 
despre un moment pregnant 
marcat, de referință ?

— Din foarte multe puncte 
de vedere, hotărît că da. Cel 
mai de seamă cîștig este pe 
linia specificității plastice. De
barasarea, dacă vreți, de tot 
ce mai putea să însemne un 
efect literar, strict narativ. Or
ganizarea riguroasă a dreptun
ghiului pînzel, din punct de

CORNEL RADU
CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a II-a)



Scrisori către tînărul care-și 
\

alege profesia (III)
N Â 1

H^ntru a da un exemplu asupra felului cum cercetarea științi
fică^ pare în tehnica actuală, vom cita un caz expus de curînd în- 
tr-o Vconferință la Institutul matematic de către matematicianul 
sovietic Savin.

AscA’isoarele din mină sînt atârnate de cabluri lungi, flexibile și 
extensibile^ Bineînțeles, e de dorit ca aceste cabluri să fie suficient 
de groate ca ele să nu se rupă. Totodată, fiind construite din 
materialei scumpe, e necesar ca ele să fie căt mai subțiri cu putință, 
pentru \a\ întrebuința cît mai puțin material. Acum 40 de ani 
existau formule empirice (adic$ scoase din experiență) care dă
deau grosimea cablului după greutatea cabinei ascensorului. Pe 
atunci mtMerialcle erau mai ieftine dar în același timp se admi
tea o toleranță mai mare în calitățile lor. Astăzi, proprietățile

ÎN CURSA SPRE MICROFON
tÎN EDITURA aP O LITICA -A A P A R U T;

MESERIA DE

CERCETĂTOR
Acad. Grigor*  C. Moicll

mecanice ale metalelor fînt foarte riguros definite dar aceste 
materiale sînt mult mai scumpe. A fost nevoie să se creeze o 
teorie a fenomenelor. .Această teorie este o teorie matematică 
și ea a fost creată de ^matematicieni. Dar această teorie trebuie 
să se potrivească unor fenomene reale și ca atare ca experi
mentatorii să experimenteze pentru a verifica valabilitatea 
teoriei.

Se spune uneori că o .teorie poate să nu fie verificată de 
practică. Aceasta nu este adevărat decît pentru teoriile fals fă
cute de proști teoreticieni. O teorie a unor fenomene, fie că 
ele sînt fizice, biologice sauițsociale trebuie să se aplice în prac
tică. Astfel nu e o teorie șiș cel care a făcut-o nu e un teoreti
cian, ci un om bun de dat» afară. Pentru problemele cablurilor 
de mină așa s-a procedat, s-a făcut o teorie matematică bună, 
s-a verificat de către experiență, atunci cînd s-a constatat că 
nu se verifică, s-a refăcut teoria pînă s-a ajuns să se facă o 
economie însemnată de material. Fenomenul de care am vorbit 
al mișcării de cablu de mina tras de greutatea unei cabine nu 
e unul dintre marile fenomene,care să se studieze într-un insti
tut de cercetare fundamental. Dar economia făcută e foarte 
importantă atunci cînd un calcul învechit îl înlocuim cu un 
calcul modern.

Iată un exemplu de modul în . care se lucrează în unele insti
tute de cercetări, în care lipsa de importanță filozofică a unei 
teorii e contrabalansată de eficiența ei practică.

Prefer să muncesc pentru 
muzica ușoară; dar lată-mă 
scriind și eu.

De cîteva săptămlni numeroa
se condeie fac vi2ite în „grădi
na" compozitorilor, în „grădina" 
textierilor și chiar în „livada**  
interpreților noștri de muzică 
ușoară.

De fapt ce nu ne-a plăcut la 
Brașov 7

Nu ne-a plăcut „garnitura de 
elită" a cîntăreților noștri de 
muzică ușoară în apariția ei ru
dimentară (menționez că man
datul meu oficial a fost exclusiv 
de regizor al transmisiunilor).

De unde decalajul de calitate 
între soliștii noștri și interpreții 
străini ? El provine indiscutabil 
din diferența de seriozitate, 
cultură, efort, pasiune cu care- 
și abordează meseria.

Profilul celor mal valoroși 
concurențl străini are contururi 
intelectuale bine definite.

Nu întrebați pe prea mulți 
dintre soliștii noștri de cînd 
n-au mai trecut pragul unei ex
poziții, de cînd n-au frecventat 
un spectacol de teatru; nu-i ru
gați să vă numească 10 mari 
poeți ai lumii.

Feriți-vă de decepțiile pro
funde I E adevărat că unii au 
cîteva cunoștințe de cultură 
dar... fizică, că alții au fizic fără 
să aibă nici o altă cunoștință iar 
alții au prea multe cunoștințe.

Există la noi : o primă cate
gorie de soliști foarte mulțumiți 
de ei înșiși; o a două categorie 
extrem de mulțumiți de ei în
șiși ; în sfîrșit, categoria mari
lor nemulțumiți de succesul al
tora.

Aceștia ostenesc, cheltuindu-și 
eforturile, nu pe muncă, cît pe 
insinuări.

Nimeni n-a dorit să inventeze 
— și nlc» n-a inventat condiții 
inferioare de manifestare, pe 
scena festivalului, interpreților 
noștri ; nici chiar celor certări 
rău și demult cu disciplina ar
tistică.

Suficiența, maladie greu vin
decabilă, face încă multe vic
time în rîndul tinerilor dar și

Valerlu Lazarov

TEATRE
Miercuri 17 aprilie 1968

Opera Română — Oedtp — ora 
19,30 ; Opereta — Singe vienez
— ora 19,30 ; Teatrul Național 
sala Comedia — Heidelbergul de 
altădată — ora 19,30 ;Tsala Stu
dio — Topaze ora 19,30 ; Teatrul 
„Atelier 212” din Belgrad în sala 
Teatrului de Comedie — Cine se 
teme de Virginia Woolf — ora 
19,30; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" sala Schitu Măgureanu
— Macbeth — ora 20; Teatrul 
Mic — Doi pe un balansoar — 
ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara” 
sala Magheru — Lovitura — ora 
19,30 ; Sala Studio — Femei sin
gure — ora 20 ; Teatrul „Barbu 
Delavrancea" — Hora Domnițe
lor — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă” — Năzdrăvăniile lui Pă
cală — ora 16 ; Teatrul „Țăndă
rică” sala din Calea Victoriei — 
Ileana Sînzîana — ora 17 ; Sala 
din strada Academiei — Vrăjito
rul din Oz — ora 17.

TELEVIZIUNE
17 APRILIE 1968

14.15 Rugby: Steaua — Du- 
kla Praga.

16,00 Fotbal: Steaua — Pro
gresul București. Trans
misiune de 
Republicii.

18.15 Telecronica
19,00 Alma-Mater

pentru studenți,
20,00 Transfocator.
20,45 Avanpremiera.
21,00 Telecinemateca: „Anto

nio Adverso".

la Stadionul

economică.
— emisiune

al consacraților. Dacă cercetăm 
de-a devăratelea cauzele acestei 
maladii nu putem să ne facem 
că uităm aplauzele din presă, de 
pînă mai ieri-alaltăieri, adresate 
la aproape toate debuturile pe 
micul ecran ale unor necunos- 
cuți. Cum nu trebuie să uităm 
nici reproșurile din presă la a- 
dresa realizatorilor care nu hră
neau — prin descoperiri de fi
guri noi — foamea de „inedit".

Așa s-a ajuns ca nu numai 
unii soliști să cînte, dar și mulți 
cronicari să scrie, după ureche.

Greu de explicat de unde ne 
vin la repetiții, unii soliști, cu

făcătorilor de șlagăre, dacă ar fi 
acceptat tirania și fluctuațiile 
modei, Băcaud trebuia să fie 
demult pe baricada rock-and- 
roll-ului, în timp ce Brell, Bra- 
ssens, Aznavour se converteau 
la yâ-y6.

Dar aceștia, și mulți alții, au 
știut să se apere pe ei, și prin 
ei, poezia, ideea, muzica în tot 
ce are ea mal uman.

Iată venit momentul greu în 
care trebuie să spun ce cred că 
s-ar cuveni făcut pentru înavu
țirea cu artă a muzicii noastre 
ușoare. (Bine-ar fi să deținem 
rețetele farmaceutic exacte ale

(ÎNTREBĂRI A l I I IFRIJL

o teribilă poftă de a nu munci.
Și mai că aș fi de acord să 

repete puțin aceia care, invitați 
fiind să definească ideeă versu
rilor unui cîrttec, nu confundă 
ideea cu subiectul.

Nu-i mai puțin adevărat că 
și cei, cîțiva, dispuși să mun
cească mai serios, n-au avut în
totdeauna materia primă, cînte
cul care să-i seducă, să-i soli
cite și să le ridice grave proble
me de interpretare, insolubile 
fără un studiu individual serios.

De „teama" publicului, ani 
de-a rîndul mulți compozitori și 
tot atîția textieri au ocolit cîn
tecul elevat. Și iată că această 
„frică" a fost ridiculizată la 
Brașov de-un public care și-a 
deschis prietenos inima cîntecu- 
lui nobil, muzicii poetice și fi
lozofice. melodiilor care ocoleau 
legile debile ale șlagărului.

Deprimant este că și soliștii 
noștri (a se observa că aici nu 
mai folosesc formula „unii!“) 
fug de muzica ușoară cu „pro
bleme".

Dacă s-ar fi lăsat ademeniți 
de tentația și gloria efemeră

U S 0 AR F
metodelor de redresare I). Ori- 
cît voi părea de naiv, vă invit.

Să credem in compozitorii 
care nu vor mai aștepta să li 
se protejeze de către alții crea
ția. Să credem în acei ce și-o 
vor autoproteja prin calitatea ei.

Să credem în compozitorii ca- 
re-și vor alege interpreții — 
în sfîrșit!! — nu după cota de 
popularitate la bursa publicului 
ci după posibilitățile și afinită
țile artistice ale soliștilor cu 
cîntecul respectiv.

Să credem în autorii de ver
suri care au înțeles marea con
tradicție dintre inspirația ve
tustă, diabetică și sensibilitatea 
modernă, contemporană iar pen
tru cei care nu vor înțelege, 
pensionarea să nu se facă în 
funcție de vîrstă. în fond mai 
sînt atîtea meserii frumoase !

Să credem în acei, puțini, so
liști de muzică ușoară care vor 
găsi curajul și ambiția și cadrul 
și îndrumarea ca să ia totul de 
la capăt.

Desigur, o formă de școlari
zare se impune. Dar nu cred că 
televiziunea, care este o indus
trie de programe, își poate per
mite la ritmul ei de producție,

sft-1 Învețe pe protagoniștii e- A 
misiunilor muzicale alfabetul “ 
interpretativ.

Imaginați-vi cît de falimentar 
ar fi un teatru profesionist dacă 
în repetițiile unei premiere pla
nificată strict, regizorii s-ar 
ocupa de alfabetizarea teatrală 
a unor diletant! I!

Spuneam că o formă superi
oară de învățămînt se impune. A 
Eu văd imperios necesară numai v 
pregătirea pe planul teoriei mu
zicale, al măiestriei actoricești, A 
— al cunoștințelor de cultură “ 
generală. Trebuie să fim serioși ; 
profesori de canto cu profil de A 
muzică ușoară n-avem decît pînă “ 
la nivelul de școală medie. Nu 
știu cînd și ce se va înființa, a 
dar pînă atunci aș lua cîțiva so- W 
liști și i-aș face audienți al 
anului I și II al facultății de 
actorie, știut fiind că aici. în 0 
programa analitică, se întîlnesc 
discipline Indiscutabil trebuinci
oase formării complexe a inter- 
prețllor de muzică ușoară. wF

In orice caz, cursa spre mi
crofonul cu cea mai largă au- 
diență, microfonul radioului și 9 
al televiziunii, trebuie să con
țină, cd pretutindeni de-altfel, 
mai multe și mai serioase obsta- 
cole nu de dragul unei specta
culozități ieftine ci al valorii.

In orice caz, regizorul, în pel- A 
sajul muzicii ușoare, trebuie să 
devină, oricît de incomod le va 
fi unor compozitori și 
soliști, un conducător, 
precum în teatrul de 
precum în teatrul liric.

în orice caz, muzica ___ , v
arta Interpretativă, adevărul vor 
avea de cîștigat dacă falsele 
probleme (să purtăm sau nu ja- ™ 
bou) pantaloni evazari, să dan
săm sau nu la microfon) nu-și 
vor mai găsi Joc în călima*a  ce
lor care-ar putea să spună șl 
lucruri serioase, chiar și pe hîr- @ 
tia cu portative goale care-i aș
teaptă. g*

Vă propun să semnăm un cec ™ 
în alb, a cărui valoare să <ie 
încrederea, în beneficiul tutu- 
ror celor care au ceva de făcut 
pentru muzica ușoară romă- 
nească.

AMINTIRI DESPRE ANII 
DE ȘCOALĂ

//.A mină h

EDIȚIA A III-A
240 pagini — 6 lei

multor a 
artistic W 
proză,

ușoară, 0

Lucrarea cuprinde amintiri 
din anii de școală ale unor 
valoroși reprezentanți ai 
științei, . artei și culturii 
noastre.

In paginile lucrării, autorii 
descriu drumul lor către 
cristalizarea pasiunilor în 
anii de școală, marile îndem
nuri ale neuitaților lor pro
fesori de a se dărui unor 
idealuri înalte, forța pe care 
o reprezintă prieteniile bine 
alese, neuitatele ceasuri de 
frămîhtări și căutări de răs
punsuri în fața problemelor 
vieții, bucuriile primelor 
„mari"' descoperiri. Autorii 
reușesc să transmită citito
rilor hotărîrea nestrămutată 
de a învăța cu perseverență, 
respectul profund față de 
profesori, sentimentul de 
dragoste nețărmurită față de 
patrie.

Prezenta ediție revăzută și 
completată, cuprinde și în
semnări ale talentatului om 
de știință și inventator 
Henri Coandă.

Atractivă prin conținutul 
și forma ei, bogată în învă
țăminte, lucrarea oferă ado
lescenților cît și educatorilor 
lor, evocări de înaltă valoare 
instructivă și literară, moti
ve în plus pentru a o reco
manda tinerilor noștri . citi-

BROȘURA

„Admiterea

In învațămintul 

superior 

1968-1969"

în următoarele zile se va 
difuza în librării broșura „Ad
miterea în învățămîntul su
perior 1968—1969“, desti
nată candidaților care se vor 
prezenta la concursul de ad
mitere în facultate.

Lucrarea — editată de Re
vista Invățămintului superior 
— prezintă actuala rețea a 
instituțiilor de învățămînt su
perior, din țara noastră, fa
cultățile și secțiile lor de spe
cializare la cursurile de zi. 
serale și fără frecvență, con
dițiile de admitere, precum și 
programele obiectelor de con
cura.

(Urmare din pag. ii)

ACEASTĂIN
Noua facultate de medicină veterinară din Cluj

CINEMATOGRAFE ar fi

TINĂRĂ GENERAȚIE"
„CRED

vedere plastic (compozițional, 
cromatic), expresivitatea ma
xim și cerebral realizată a 
elementelor plastice, relația 
lor care tinde să stabilească 
universuri, semnificații, din
colo de ilustrativul concret. 
Ceea ce s-a mai cîștigat, și e un 
bun cîștigat de care nu putem, 
să nu ținem seama, e definirea 
estetică, teoretică a mijloace
lor de expresie (de remarcat, 
aci o evoluție către cerebrali- 
zarea și intelectualizarea pro
cesului de creație). Să luăm 
un exemplu arhibanail. împre- 
sioniști/i. Și înainte de ei au 
existat în pictură preocupări 
de lumină, de raportare în- 
tr-un fel sau altul a lumii 
materiale la o sursă luminoasă.

Ei au făcut însă din aceste 
probleme o estetică, stîrnind 
la rîndul ei contrareacții și 
prin aceasta o îmbogățire și o 
nuanțare a gîndirii plastice. 
N-aș vrea însă, la rîndul meu, 
să fiu de fapt sau înțeles ex
clusivist. Toate noutățile de 
limbaj, de care trebuie să ți
nem seama, și de care și plas
tica noastră contemporană 
ține seama nu se dezvoltă 
negînd tot ceea ce s-a făcut, 
8-a cîștigat înainte. Sînt reguli 
care țin de însăși specificita-

Tot așa cum am pu- 
lega noutatea în mod 

tiranic de o modalitate de ex
presie sau alta, figurativă sau 
nonfigurativă, în fond semne 
plastice fie împrumutate cu 
anumite rosturi realității, fie 
tabulate ’.

— Ați amintit despre con
ținutul și semnificația operei 
plastice. In ce raport se află 
acestea cu elementele limba
jului ?

— Așa cum remarcam la 
începutul discuției noastre ele

I
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rulează la Patria orele 12 ; 15 ; 
18 ; 21 ; Luceafărul orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45.

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Feroviar orele 9; 
11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
Festival orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.

APA CURATIVA
rulează la Excelsior orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

TOPKAPY
rulează la Modern orele 9,30 ;
12.15 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, Bucu
rești orele 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21, Melodia orele
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

8ÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Republica orele 
9,30 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI... 
rulează la Capitol orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS

. rulează la Victoria orele 9,15 ; 
I 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, Floreasca

orele 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 18 ; 20,30, 
Tomis orele 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 
18 ; 20,45, Flamura orele 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 20,45.

TREI GRĂSUNI
rulează la Lumina orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
Dacia orele 8,30—15,30 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,45.

FRAGII SĂLBĂTICI
rulează la Central orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

VALETUL DE PICA
rulează la Union orele 15,30 ; 
18 ; 20,30 ; duminică ora 10.

TOM ȘI JERRY
rulează la Doina orele 9;
10.30 ; 12 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ;
20.30, Bucegi orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

RĂPIREA FECIOARELOR
rulează la Grivița orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30, 
Giulești orele 10 ; 15,30 ; 18 ;
20.30.

ÎNTOARCE-TE !
rulează la înfrățirea între po
poare orele 16 ; 18,15 ; 20,30.

CAPCANA
rulează la Buzești orele 15,30 ; 
18 ; 20,30.

LEUL AFRICAN
rulează la Unirea orele 15,30 ;
18 ; 20,30, Lira orele 16 ; 18 ; 
20.

POST-SEZON
rulează la Drumul Sării orele
15 ; 17,30 ; 20 ; duminica ora 11.

DOCTORUL AUMĂDOARE
rulează la Cotroceni orele 
15,30 ; 18 ; 20,30.

MUZICANTUL
rulează la Volga orele 10; 12;
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.

HOCUS-POCUS
rulează la Gloria orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 

CU TOATĂ VITEZA, ÎNAIN
TE !

rulează la Aurora orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30. 

CELE TREI NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI

rulează la Miorița orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30. 

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Moșilor orele 15,30 ;
18 ; 20,30.

DOUA BILETE LA MATINEU
rulează la Popular orele 15,30;
18 ; 20,30.

JOCURI NESCHIMBATE 
rulează la Munca orele 
18 ; 20.

SFINTUL LA PlNDA 
rulează la Flacăra orele 15,30; 
18 ; 20,30.

O LUME NEBUNA, NEBUNĂ, 
NEBUNA

rulează la Arta orele 8—14 în 
continuare ; 17 ; 20,15.

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Vitan orele 15,30 ; 
18 ; 20,30.

NOAPTEA NUNȚII ÎN PLOAIE 
rulează la Rahova orele 
15,30 ; 18 ; 20,30.

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV 
rulează la Progresul orele 
15,30 ; 18 : 20,30.

ÎNCERCUIREA
rulează la Ferentari orele 
15,30 ; 18 ; 20,30.

ÎNNOURARE TRECĂTOARE 
rulează la Pacea orele ' 16 ; 
18 ; 20.

MOARTEA DUPĂ CORTINA 
rulează la Crîngași orele 15,30; 
18 ; 20,30.

îs;

tea artelor plastice (cum 
organizarea centrală a imagi
nii, în pictură evident, legile 
care guvernează acordurile 
cromatice, raportarea la lu
mină sau nu, neînțelegînd prin 
aceasta neapărat plein-alrism) 
care chiar atunci cînd tind a fi 
negate, sparte intenționat ele 
tot la această specificitate se 
raportează (prin opoziție bine
înțeles).

— Fără a ne oferi rețete, 
prin ce credeți că se caracte
rizează o noutate de limbaj ?

— în nici un caz printr-o 
oportenență strict materială 
așa cum înțeleg unii. Să fiu 
mai explicit. Noutate nu în
seamnă utilizarea nisipului în 
suportul lucrării, colaje etc. 
etc. Așa cum utilizarea unei 
materii oarecare nemai utili
zate pînă acum în pictură nu 
conduce automat la 
tate (așa ca-ntr-o 
tehnică). Noutatea 
ceea capabilă de a declan
șa definitiv, 
în 
semnificației.

o nou-
inovație 

este a-

consecințe atît 
planul formei, cît al 

al conținutu-

se condiționează reciproc. Nu 
se pot despărți cele două as
pecte. Nu se pot căuta soluții 
numai de dragul soluțiilor, 
așa cum nu se poate „moder
niza" o viziune numai prin 
prelucrări de formule, comod 
însușite, negîndite, netrăite aș 
zice conform propriei perso
nalități. O lucrare are în pri
mul rînd o semnificație, o de
finire în planul conceptualului 
atît pentru artist însuși cît și 
pentru societate, și e firesc să 
ne Intereseze acest aspect tot 
așa cum ne interesează mijloa
cele cu care au fost realizate 
acele modalități unice care fac 
din ea artă și nu o demonstra
ție oarecare. Și, evident, aceas
tă semnificație nu ne e indi
ferentă, ea se cere circumscri
să unei realități contempora
ne, naționale, unei realități 
care definește, așa cum spu
neam, atît pe artist cît și epo
ca sa. Personal cred, că toate 
aceste lucruri nu țin de de
monstrațiile neplastice, ci că o 
simplă imagine citadină, cu 
cîteva blocuri, cu o mare eco-

în librării a apărut 
„CAMILLE 

FLAMMARION*  
de HILLAIRE CUNY

Flammarion a fost unul 
dintre puținii astronomi mo
derni care a coborît pe pă- 
mînt știința cerurilor. în
treaga lui viață a luptat pen
tru a face cunoscută marelui 
public lumea stelară, într-o 
limbă extrem de plăcută, cu
ceritoare. Volumul lui Hil- 
laire Cuny, apărut zilele a- 
cestea în traducere româ
nească în Editura Științifică, 
lezvăluie chipul acestui pa
triarh al științei cerului, în
crederea și pasiunea sa pen
tru știință, făcînd, totodată, 
dese și captivante implicații 
în istoria astronomiei mo
derne.

nomie de mijloace componis
tice și cromatice (putem colo A 
ra în fond, foarte colorat nu' 
mai cu cîteva valori), pot ex
prima pregnant, nuanțat și ar
tistic o realitate contemporană. 
Tematică în sens discursiv nu 
înseamnă imediat și reprezen
tativ. Totul stă în meșteșugul, 
mai bine zis în arta celui care 
o face.

— Aș dori să ne spuneți cî
teva cuvinte despre evoluția 
limbajului artistic în plastica 
noastră, în plastica tinerilor 
noștri plasticieni.

— In ciuda a ceea ce spun 
alții cred că plastica noastră 
și-a avut întotdeauna sistemul 
de semne artistice perfect a- 
decvat necesităților spirituale. 
Aman n-ar fi putut discuta cu 
alte mijloace cu epoca și piț- 
blicul său. Pictura noastră in £ 
terbelică (cu mici diferențe, 
aproape neglijabile) nu mar
chează decalaje stridente între 
ea și realizările artei univer
sale (mă refer la limbaj, la 
esteticile care circulau și da 
care s-a apropiat în chip per
sonal), tot așa cum epoca noas
tră oere alte modalități de 
limbaj (în bună parte enunța
te). Tinerii artiști plastici vă
desc o lăudabilă aplecare că
tre împrospătarea limbajului 
plastic, a viziunilor în general 
deși nu întotdeauna adecvat, 
fericit, propriu. Unii din el ar 
trebui să înțeleagă că simpla 
mînuire a rezultatului notabil 
al cuiva, îi dăunează sieși, dez
voltării plasticii în genere, că 
se poate crea o falsă strălucire 
a noutății și modernității, că 
nu se poate căuta prea acuzat 
(ca scop în sine) o coordonată 
care e intrinsecă și implicită 
unei personalități autentice, 
viguroase. Dincolo de fluctua
ții și inadecvări, poate inevi
tabile vîrstei, stadiului în care 
se află, eu cred în această 
tînără generație, în realizările 
ei care ne vor continua mîine.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

HARALAMB ZINCĂ

ecm i
doctorului

KING
- ROMAN -

BBZUMAT
Mlhal Mirolu, vune. In portul Constanța, sosește In Bucu

rești pentru a-și petrece concediul. Se Instalează in casa mătușei 
sale, Bufrosina Bănescu. Inttmplător, 1 se oferă prilejul de a o 
cunoaște pe Virginia Munteanu — funcționară la Direcția va
lutară a Băncii Naționale — de care se îndrăgostește. într una 
din zile, Mihai Mirolu dispare in chip misterios. Cazul 1 se 
încredințează ttnărnlul căpitan de miliție, Liviu Roman. După 
primele cercetări, moartea Eufrosinei Bănescu, pe olt de subită 
pe atlt de misterioasă, complică brusc situația.

_  Ce mașină 7 Nuuu... n-am văzut nici o mașină, ci un om... un
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bărbat... S-a luat după el, l-a ajuns din urmă. S-au oprit amîndoi 
să stea de vorbă... Apoi domnul acela i-a dat un plic. Nepotul 
tușei Bănesch a citit scrisoarea... Apoi au pornit împreună.

— în ce direcție ? Tot spre Dudești ?
— Nu... S-au întors și au luat-o pe Parfumului, spre Sfatul 

popular în sus, în direcția străzii Ghenadie Petrescu...
— Și n-ai văzut nici o mașină ?
— Nu... Trebuia ? întrebă băiatul, privindu-1 pe Roman cu 

niște ochi mari, plini de nevinovăție copilărească.
Ofițerul îl liniști mărturisindu-i că într-adevăr, ceea ce văzuse 

el de la fereastră era foarte,... foarte important. In sinea sa însă 
îl supăra gîndul că supozițiile sale cu privire la așa-zisa „răpire" 
a lui Miroiu dăduseră faliment.

— Iți mai amintești cum arăta omul acela care l-a oprit pe 
nepotul doamnei Bănescu ? Poți să mi-1 descrii ?

— Cum să nu !? era chel... mai scund decît nepotul doamnei 
Bănescu... Purta o cămașă albă cu mîneci scurte, pantaloni albi...

— La față l-ai văzut ?
— Nu prea bine...
— L-au mai zărit și alțl copii cînd 8-au oprit șl au stat de 

vorbă ?
— Nu știu... Dacă vreți, pot să aflu... să mă interesez, propuse 

băiatul și numai la ideea că un criminalist veritabil ar putea să-i 
încredințeze o misiune, i se împurpurară obrajii.

— Bine, Victore... Mă interesează tot ce e în legătură cu nepo
tul doamnei Bănescu... Cînd afli ceva, mă cauți la numărul ăsta 
de telefon... Roman îi întinse o carte de vizită. Băiatul citi cartea 
de vizită șl răspunse :

— Sigur, tovarășe căpitan, am înțeles...
6

Roman se auzi strigat. Locotenentul major Nisipeanu răsări la 
fereastră : „Vino imediat", îi spuse. In sufragerie, văzu cadavrul 
bătrînei — era acoperit cu ziare și se întristă brusc. îl întristase 
mai cu seamă părul cărunt și despeletit al moartei pe care zia
rul nu izbutise să-l acopere.

In odaia lui Miroiu, Nisipeanu continua să ridice niște urme.
— Ai găsit ceva ? se interesă Roman.
— Cred că au fost doi. Nisipeanu se îndreptă din șale. Fruntea 

1 se îmbrobonise. Au lucrat în doi... Privește ... covorul ocupă 
mijlocul odăii. Avem între studio și covor, apoi între covor și 
șifonier un spațiu neacoperit... Privește urmele astea care au 
ieșit la iveală cu soluția pulverizată de mine...Vezi, în timp ce
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unul lucra la șifonier, celălalt trebuie să fi stat pe marginea 
studioului. O fi fost obosit omu’ ! Urmele acestor pași le mai 
găsim în spatele ușii... Observi, ușa se deschide înăuntru...

Roman se uită în direcția indicată de brațul lui Nisipeanu. Ușa 
despărțea „spațiul acela" de cadavrul bătrînei. Simți un zvîcriet 
dureros în inimă. „Ce obicei mai au și medicii lșgiști, își spuse, 
să acopere cadavrele cu ziare !“

— Nu e prea greu să ne imaginăm cum s-au petrecut lucrurile, 
continuă Nisipeanu. în clipa în care infractorii au auzit-o pe 
bătrînă, s-au ascuns în spatele ușii...

„Da, nimic de zis, e foarte simplu", îl aprobă Roman în gînd.
— Ai stabilit particularitățile pașilor ?
— Deocamdată, pot să-ți spun că infractorul care a stat pe 

marginea studioului purta pantofi 42... un picior normal. Celălalt 
infractor însă are o talpă de uriaș... 45...

— Oho ! Intr-adevăr un picioruș cam mare... Te rog,-... vezi 
dacă aceleași urme le găsești șl lîngă ușa de la intrare... Te las, 
îmi pare că a venit „Salvarea" să ridice cadavrul...

„Unul, cel cu 42 la pantofi, trebuie să fl fost Miroiu, gîndi Ro
man, îndreptîndu-se spre ieșire... Dar cel de-al doilea, „uriașul-, 
cine naiba să fi fost ?“

în stradă, mașina „Salvării" ațîță din nou curiozitatea mulți
mii. Oamenii se înghesuiau să prindă clipa cînd sanitarii vor 
ieși din casă, ducînd pe targă cadavrul bătrînei, Roman veni mai 
aproape de poartă. Auzi zvonul străzii.

— Sărăcuța de dînsa !
— Nepotu’ a omorît-o !
— ...că nu s-au mai văzut. Acum cinci ani...
— Mi-a spus zilele trecute că mai are o singură dorință : să 

bea un pahar de vin la nunta nepotului...
— El a omorît-o... a omorît-o și a dispărut ?
— Ce vorbești! N-arăta a criminal. Era un bărbat... L-ai 

văzut ?
— Ba bine că nu... un tip de șmecher...
— Foarte elegant...
— Și foarte respectuos...
Se lasă o tăcere adîncă : sanitarii Ieșeau din casă cu cadavrul 

bătrînei : acoperiseră targa cu un cearceaf alb. Milițianul des
chise poarta și ceru mulțimii să nu se înghesuie. Roman ieși din 
curte o dată cu sanitarii și se furișă neobservat printre curioși. 
Cîteva femeii începură să plîngă. Un bărbat zise :

— O duc la autopsie...
— La autopsie I execlamă o femeie. Sărăcuța de ea...
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Mâși’ha porni încet, greoi, ca un car mortuar, apoi cînd^se mai 
depărtă de oameni, prinse viteză.

Roman zăbovi o vreme în stradă, nebăgat în seamă de nimeni. 
Iscodea încordat fețele oamenilor, nădăjduind că va descoperi 
ceva... dar ce anume, nici el nu se simțea în putere să-și răspundă.

SERIA A X-A

II. Bomba explodează in zori
Nu, nu știa cu ce să înceapă, de unde să înceapă și, ca întot

deauna în asemenea împrejurări,’ se lăsă în voia întîmplării. O 
porni agale spre Dudești. în dreptul unei clădiri, îi ieși în cale 
Victor Celmare.

— Eu aici locuiesc, tovarășe căpitan. Roman se opri și se uită 
la fațada clădirii cu un singur etaj.

— Pot să jur că de la fereastra aceea l-ai văzut, pe Mirdiu, 
zise ofițerul.

— Exact, confirmă băiatul, îneîntat de perspicacitatea crimi
nalistului.

— Păi, nu-i prea greu de ghicit, surise Roman trist. Etajul 
nu. are decît o fereastră. Hai mai bine și arată-mi unde s-au 
oprit cei doi.

Parcurseră împreună mai bine de douăzeci de metri.
— Uitați, aici, în locul ăsta. Țin minte, pentru că am luat 

stîlpul ca reper... Roman se opri în preajma stîlpului. își roti, 
mai mult din obișnuință privirile. Apoi se uită spre casa puștiu
lui. într-adevăr, de la fereastra locuinței sale se putea vedea 
destul de bine o porțiune mare a străzii.

— Deci aici s-a oprit ? întrebă iar Roman. După asta, ce au 
făcut ? se interesă Roman vrînd să verifice memoria băiatului.

— S-au întors și au luat-o spre strada Ghenadie Petrescu, 
fostă Labirint...

— S-o luăm și noi într-acolo, propuse căpitanul. Cînd ajunse 
însă în dreptul locuinței băiatului, îl sfătui să rămîhă ăcașă. Să 
îVa uiți ce te-am rugat...

(Continuare în numărul de SÎMBATA)
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FLORENTIN PETRESCU

(Liceul „Aurel Vlaicu")

Intr-un borcan de sticlă, închis pe cîte știu. 
Țineam o pietricică, un bob alb-argintiu. 
Nervos din fire, bobul lăsat în libertate 
Se lua mereu la harță cu lucrurile toate.
Vă spun așa — în treacăt — ca un mărunt detaliu, 
Că pietricica asta era un bob de kaliu.
Sătul de cit stătuse în sticlă, la odihnă, 
Voia — pe cît se pare — să se preumble-n tihnă. 
Dar nărăvit la rele de vechiul său defect, 
A devenit obraznic cu fiece obiect.
Intîi i-a spus pendulei că bate mult prea tare, 
Oglinzii că-i murdară și minte din născare. 
Chibritelor, că nu sînt cu capetele toate 
Și florilor, că-s blege și nu prea parfumate ! 
Văzînd că nu primește răspunsul nimănui, 
(Căci îl lăsau, știindu-1 cum e, in doaga lui), 
S-a-nfuriat pe dată, parcă mîncase jar

DE SPUS 
CÎND SE 

ÎNTUNECĂ
Mă închin ca o pădure 
Cerurilor tale pure

Și le-aștept să-mi taie iară 
Vale dulce și amară.

S-o cutreier mult și bine 
Cu brădetul strîns în mine.

Să mă prind de colții stîncii 
Risipind in iarbă pruncii.

Pruncii mei curați și-nalți, 
Ne-ncepuți și negătați...

GABRIELA NICOLAU 
(Liceul „Ion N coulee". 

București)

IUKA BALANESCU

(Liceul „I. Ik Caragiale
București")

Și s-a răstit cu țifnă la apa din paliur :
— E rușinos, li spuse, să fii otita doară I
— Adică, ce sint ?
— Cum „ce" ? Veil bine, apă.M chioară !
— Iți zic acuma una, cum n-ni mai auzit I
— Mă rog ! Poftim la mine și zl-o I
— Am venit!
Și Intr-o clipă, bobul, făcindu-și vlnt din loc, 
Sări-n borcan. Și-n apă luă pe dată foc.
Uitase, pasă-mi-te, sau nu știu, depinde,
Că-n apă, un grăunte de luiliu se aprinde. 
Incit nu mai rămlne din dinsul nici un pic î
Nici scrum și nici tăciune! Mă rog nimic, nimici

Și dacă știți vreunul trufaș și arțăgos, 
Aduceți-i aminte de kaliul cel țlfnos.

(Urmare din pag. I)

lor. In toate liceele ieșene 
se deslășoară laborios și 
tăcut, (uneori prea tăcut), 
actul mirabil al creației li
terare. Sub ochii noștri s-a 
zămislit o nouă revistă șco
lară, „Corolar", a liceului 
nr. 3 „C. Negruzzi", liceu 
care-și va sărbători în cu- 
rfnd trei pătrimi de veac 
de la înființare. Tinerele 
gazde — însoțitori fideli și 
plini de afecțiune ai tutu
ror itinerariilor noastre ie
șene — ne-au oferit caiete 
de versuri și proză. Izvoa
rele subterane ale scrisului 
gîlgîic așadar și in letopi
sețele adolescente. Dar ele 
rămân închise in dulapurile 
cercurilor literare. De ce 
oare ? Misterul ni l-a dezle
gat o masă rotundă cu cî- 
teva din cele mai reprezen
tative talente din rindul 
elevilor. lașul are cîteva 
licee cu o veche și bine 
consolidată tradiție. Toți 
elevii, deci și poeții, tre
buie să lucreze pentru spo
rirea prestigiului școlii și 
sint păziți cu strășnicie de 
legitima mindrie a dascăli
lor lor. Or, un cenaclu mu
nicipal care să întrunească 
talentele de vîrf din școli 
ar însemna o centrifugare 
a valorilor, o văduvire (du
pă părerea unora) a școli
lor, de „viorile prime". 
Exemplul bucureștean al 

unui cenaclu selectiv care, 
departe de a slăbi activita
tea cenaclurilor din școli, 
o împrospătează și-i spo
rește calitatea, pare a fi 
convins și pe ieșeni. Unui 
cenaclu central i se pot 
acorda, ținind seama de ni
velul său superior, posibi
lități materiale mai largi 
de manifestare (publicații, 
excursii etc). In același

BECEREȘTENU

LA IAȘI

timp, în ambianța sa se pot 
forma și afirma mult mai 
ușor talentele.

Am fost nespus de bucu
roși constatînd că și repre
zentanții comitetelor jude
țean și municipal Iași, ale 
U.T.C., acceptă această I- 
dee și vor s-o materializeze 
cît de curînd în cadrul Ca
sei tineretului, un lăcaș de 
cultură care, prin eleganța 
lui, ar stirni invidia oricui.

Am plecat de la Iași, cu 
toată Moldova în inimă. Și 

abia așteptăm să-i desci
frăm pulsul și să-l transpu
nem pe hlrtie. Dar ce o 
mai important este cimen
tarea legăturii sufletești cu 
elevii ieșeni, sentimentul 
solidarității în creație, mii- 
nile care s-au înțeles per
fect în înălțarea aceleiași 
flamuri spre cerul poeziei 
adevărate.

înainte de încheierea a- 
cestor rinduri, poștașul 
mi-a adus o scrisoare de la 
Iași, datată 6 aprilie. Să 
mă ierți, dragă Zvetlana 
Nedelcu, dacă îți voi tran
scrie cîteva linii: „Pleca
rea dumneavoastră din 
Iași a generat adevărate 
nostalgii : să știți, vizita a 
fost prea scurtă și acum vă 
ducem dorul... Am impre
sia că „Săgetătorul" a stîr- 
nit foarte mult interes șl 
se vorbește tot mai insis
tent de înființarea unui ce
naclu asemănător la Iași".

Sîntem convinși că nu 
e vorba de simple zvonuri 
— și vă urăm succes ! Fie 
ca acest număr al „Prelu
diului", închinat plaiurilor 
moldovene, să vă dove
dească încă o dată dragos
tea noastră.

Prof. TUDOR OPRIȘ

EZITĂRI
Mă tem să ridic brațul...
Poate am să mă lovesc de cer
Și am să ard ca o luminare
Fără să pricep mișcarea febrilă a luminii. 
Mă tem să apăs piciorul in lut...
Poate am să pier ca un chibrit 
Aprins dintr-o eroare.
Fără să știu că sint 
Incandescent de pasiune.
Mă tem să privesc valurile transparente. 
Poate că-n mirajele lor legănătoare 
Se-ascund privirile Meduzei.
Mi-ar fi mai ușor să rămin nemișcat.

Singur, cu umbra mea precisă. 
Ca o statuie mediocră din oțel 
Pe care nimeni n-o să încerce 
S-o spargă...
Dar atomii din mine scapără 
Ca o coamă de cal năzdrăvan 
Și-atunci știu că mă nasc, 
Murind in fiecare scinteie.

MIHAIL MlNDRA 
(LiceuZ „George Coșbuc", 

București)

SCRISOARE CĂ TRE PRIETENA MEA
(Urmare din pag. I)

de la apusul soarelui în Copou și pe Sărărie, ceva 
din disciplina și revolta colegilor și profesorilor de 
la Liceul Internat, ceva din copilăria și adoles
centa sa ieșeană, plină de bunătate și de iubire.

Unde sînt oare Dănuț, Olguța. Monica, Mircea, 
Puiu, Rodica ? Să-i căutăm și să-i căutăm nu în 
paginile cărții, ci pe străzile lașului, prin casele la
șului, prin grădinile lașului. A trecut mult timp de 
atunci. Era pe vremea cînd nici un autobuz nu 
tulbura încă liniștea Păcurarilor, iar elevii din ul
timele clase de liceu puteau veni în redacția „Vie
ții Românești", alături de dascălii lor. Era pe vre
mea cînd la „Humpel" fetele citeau din Samain și 
Paul Bourget, iar prin cuferele elevilor de la „In
ternat" ajungeau pentru întîia oară romanele lui 
Zoia ; era pe vremea cînd...

Și acum blocuri turn față-n față cu teiul" lui 
Emlnescu, neon și reflectoare in jurul statuii dom
nitorului Cuza din Piața Unirii, muzică „beat*,  
Ac: r .n și Cristophe, pe benzile de magnetofon, iar 
în biblioteci Camus, Kafka și Marin Sorescu. S-au 

schimbat multe în lașul lui Teodoreanu, al Olgu- 
ței și al lui Dănuț. Și totuși, noi sîntem Dănuț, 
Olguța, Monica, Mircea. Noi visăm pe băncile Li
ceului Internat sau pe aceeași faimoasă stradă Lă- 
pușneanu, de mînă cu prietenele noastre. Livezile 
dinspre Copou și Sărărie, Tătărașii plini de ver
deață, de găini și de rațe, de scîrțîitul roților va
goanelor roz de tramvai, pe care le-au admirat și e- 
roii lui Teodoreanu, au rămas cu toatele la fel. Și 
pornind-o așa la Podul Roșu și mergînd pînă hăt 
departe, la fosta casă a lui Mihail Sadoveanu te 
simți legat de acele locuri minunate noi și vechi, 
ești la fel cu Dănuț și Mircea, pătruns de tot ce-ți 
poate da liniștea și melancolia dealurilor ieșene : 
blîndețe. înțelepciune. înțelegere. Acesta este tipa
rul locurilor.

Și mai este ceva. Odată m-am simțit izbit de o 
asemănare uluitoare. Printre colegele de clasă am 
văzut-o pe Monica, da, pe Monica, exact așa cum 
mi-am închipuit-o : frumoasă, plină de noblețe și 
cu frumusețea ei. melancolică uneori, plină de voie 
bună alteori. Și am înțeles din nou că noi sîntem 
Dănuț, Olguța. Mircea și Monica. Sîntem la vî-rsta 

primelor iubiri, vîrsta primelor visări, vîrsta pri
melor discuții filozofice cu prietenii. E vîrsta celor 
dintîi idealuri nobile șl pline de avînt romantic, 
vîrsta primelor decepții, vîrsta cînd mama, cu du
ioșia ei, ți le mai poate alina.

Da. draga mea, m-am înșelat. Dacă. într-adevăr, 
ai simțit aceeași tulburare, dacă au fost clipe în 
care ai semănat cu Olguța sau cu Monica, dacă 
l-ai înțeles pe Dănuț, atunci i-ai înțeles pe prie
tenii mei. i-ai cunoscut, și porți în tine un Iași în 
miniatură, vechi, romantic și plin de poezie. Nici
odată nu voi regreta adolescența mea ieșeană.

Și să vii la Iași, draga mea. spre a avea dovada 
spuselor mele. Și dacă, vreodată, vei sta la Iași 
într-o căsuță în Copou, vei simți poate o undă de 
regret că vîrsta de 16 ani. vîrsta de aur, nu te-a 
găsit ieșeancă.

ANDREI HOIȘIE
(Liceul „Costache Negruzzi" 

fost „Internat", lași)



PRELUDIU
SUPLIMENT CULTURAL-ȘTIINȚ1RC AL „SClNTEII TINERETULUI" PENTRU ELEVI

lliiciiri:șl<)iiii la Iași
Vorbcum intr-un immAr 

precedent al „Preludiului" 
de necesitateu lărgirii ori
zontului poetic al condeie- 
rilor-elevi, de spurgerea 
grunițclor locale in vede
rea realizării ucelei comu
nicări spirituale pe plan 
național, necesară profilării 
viitoarei promoții scriitori
cești. Și, pentru a da „to
nul" acestei inițiative, mem
brii cenaclului „Săgetăto
rul" al elevilor buciireștenl 
și-au mutat pentru cîteva 
zile inima și uneltele poe
tice în dulcele tîrg al (eși- 
lor, oraș de scaun al cul
turii românești.

Ieșenii s-au dovedit — 
confirmînd tradiția —gazde 
fermecătoare. Străduința 
lor de a ne face să ne sim
țim ca la noi acasă a sporit 
parcă lumina fragedă de a- 
prilie ce ne-a învăluit în 
tot timpul popasului în bă- 
trîna capitală a Moldovei.

Rîndurile ce urmează 
nu-și propun să fie o rela
tare a unei „premiere" tu
ristice, ci o pledoarie pen
tru cea mai sensibilă formă 
de cunoaștere, de prețuire 
reciprocă : contactul ne
mijlocit cu „cei de un con
dei", chiar în mediul lor de 
viață și creație.

Trebuie să recunoaștem 
că ieșenii au un climat cul
tural cu o puternică indi
vidualitate. „Săgetătorii" 
l-au intuit de-a lungul ru
telor prin oraș și In afară 
de oraș. între Mircești. ma
halaua Țicăului, casa lui

Topirceanu. grădinii Co 
pou, există corespondențe 
tainice , laturi comune de 
atmosferă șl ritm vital care 
explică, dincolo de deose
birile do temperament ur- 
tistlc, acea înclinare a scrii
torului moldoveun get-b^- 
get sau adoptat, către vi
sare trează și punchitii tie 
umor, către refugiu Iii foi
șorul muzical ai frunziși»- 
lul sau In răsunetele de bu
cium ale istoriei. Fiecare 
pas prin Iași răspundea unei 
pagini Îndrăgite. La „Trei 
Ierurhi*  — țesătura de pia
tră a zidurilor amintea 
poate de rochia de nuntă a 
nefericitei Domnița lluxan- 
dra. Centenarul tei din Co
pou, implorat cu proteze 
de ciment să nu năruie a- 
mintirea marelui romantic, 
își va scutura încă multă 
vreme zăpada aurie a flori
lor... Bojdeuca — deși scă
pată de proptelele ce-i îm
piedicau năruirea — este 
plină de duhul, dar și de 
tristețea neîntrecutului hu- 
muleștean.

într-o astfel de ambianță 
ferice — ca să-1 parafrazăm 
pe bardul de la Mircești — 
unde fiecare piatră trezește 
un zvon, îiecare masă 
cheamă o umbră, fiecare 
vară sau iarnă e așternută 
în cronici de suflet, elevii 
ieșeni se pregătesc să con
tinue diurnul înaintașilor

Prof. TUDOR OPRIȘ

Continuare în pag. a IV-a

Ilustrație la „Note de primăvară" de Tudor Argheri

VOICHIȚA ȘINDILABU 
(Liceul nr. 2, lași)

CRONICĂ
Te revăd, o, Iași romantic 
De acum optzeci de ani, 
Cu bătrîna catedrală. 
Cu salcimi și cu castani. 
Resfirat pe șapte dealuri. 
Romă renăscind cu anii 
Ce-și înscrie vitejia 
In inscripții și pisanii. 
Cu albastru praf de vise^ 
Virtejind prin mahalale.

Unde pe la porți deschise 
Se-ncing chefuri și taclale. 
Unde Barbu Lăutarul, 
Sub ceardacuri boierești, 
Plinge veacului amarul 
în jelanii bătrînești, 
Unde scapără în slăvi 
Semnele acestor timpuri 
Ca lumina unor năvi 
Pribegind prin anotimpuri, 
Unde-nf iorat și nou 
Viers s-a prins de suflet, 

teafăr, 
Și sub teiul din Copou 
Mi s-a prefăcut luceafăr^

ANGA DUCA 
(Liceul hr. 4 Iași)

COTNARI
Lumină din lumina acelora ce sînt 
îngrijitori de datini și viță strămoșească, 
Putere din puterea acestui vechi pământ 
Atît de darnic celor ce știu să-1 îngrijească. 
Licoare dăruită, din timp uitat de zei. 
Ființelor asemeni la trup și chip cu ei,
Simbol al bărbăției și-al sîngelui fierbinte, 
Frățîne cu păcatul și văr cu cele sfinte.

E elixirul care aprinde-n vine foc.
E leacul cel mai sigur al viselor pierdute,
E fata care n-a vrut în parc să te sărute.- 
Uitare, poezie — sînt toate la un loc,
E un poem in sticlă, în fine :
Hai noroc 1

DAN GÎLCEAVA
(Liceul L. Caragiale", București)

4 ț * țț "ț ț *1

SCRISOARE
CĂTRE PRIETENA MEA

„La marginea lașului" 
VIOREL ALEXA 

(Liceul nr. 32, București)

Mi-ai spus în seara aceea că am putea fi atît de 
prieteni îneît o dată și o dată să te muți la Iași. 
Ti-am explicat că tu, bucure? teancă plină de frea
mătul străzilor și de ritmul intens în care trăiesc 
toți cei de la voi, nu vei putea. îți va fi poate im
posibil să te adaptezi mediului nostru atît de pașnic 
și de liniștit, să-1 înțelegi și să-1 iubești. De fapt nici 
nu-1 cunoști, nu ai respirat încă parfumul tei
lor din Tătărași și nici nu ai gustat strugurii dulci 
de la Bucium. N-ai văzut-o niciodată pe prietena 
mea I., de care ți-am scris uneori, atît de ieșeancă, 
atît de moldoveancă în frumusețea ei blondă și 
vorba-i calmă și totuși plină de pasiune. Da, draga 
mea, încă nu cunoști locul unde zici că și tu ai vrea 
să trăiești, nu-i cunoști pe aceia care ți-ar putea 
fi vecini și prieteni. Sau, poate? Mi-aduc aminte 
că mi-ai vorbit odată de Olguța. de Monica, de9 Dănuț și de Mircea. De Medeleni, de Iași, de strada
Popa Nan și Pitar Moș, mi-ai vorbit de mirajul

purității oamenilor, de frumusețea sentimentelor 
lor.

Nu, draga mea, iartă-mă, m-am înșelat Un scrii
tor, un om ca noi toți a dăruit semenilor săi, e 
dată cu filele umplute de scrisul său puțin apleca^ 
o lume nouă, mai frumoasă, cu totul altfel șl to
tuși aceeași cu cea obișnuită, în care trăim și noL 
Și prin el, fără îndoială, ai simțit și parfumul tei
lor din Tătărași, ai gustat și din strugurii de » 
Bucium și ai cunoscut-o pe prietena mea I.

Ionel Teodoreanu a adus în paginile sale farme
cul casei părintești unde și astăzi, ascultând de 
afară, poți auzi, dacă vrei, acordurile pianului la 
care eînta mama sa, fiica lui Gavril Musicescu, si 
vocea hotărîtă a tatălui său, unul dintre maeștrii 
baroului ieșean. A adus cu el ceva din plimbările

(Continuare în pag. a IV-a)



COLEGI DE ACUM 50 DE ANI
1. Com și eînd ați desco

perit poezia ?

— Scriam din clasa a V-a 
dar am început să public 
prin clasa a VII-a de 11- 
eeu, poezii umoristice. Am 
scos ți o revistă satirică. Se 
chema „Ignorența". Așa, cu 
»e“ I Mai tîrziu, publicam 
poezii în programul Tea
trului Național din Iași.

X Aveți vreo amin-

țăran. Am onestitatea pri
mară a celui care nu vrea 
să păcălească pe nimeni.

X Dacă ați fi invitat să 
stabiliți • formală a eli
xirului veșnicei tinereți, 
ați include in ea ți poe
zia?

— Nu, fiindcă poezia 
vine dlntr-o mare tristețe. 
Poezia veselă nu e poezie-

INTERVIU FULGER cu poetul

DEMOSTENE BOTEZ

Cercurile din interior nu au somn, 
ades îmi țîșnesc pe piept, să respire... 
In scoarța mea, cer străveziu de domn. 
Ana mi-e mînăstire cu turlă subțire.

VASILE MIHAESCU
(Liceul nr. 1, Iași)

g

tire a fostului licean din 
Iași, legata eventual și de 
literatură ?

— In școală, se scria 
puțin, dar se citea mult. 
Liceul Internat avea o bi
bliotecă mare, condusă de 
cinci elevi din ultimele cla
se, aleși de colegi. Mie îmi 
plăcea foarte mult Maupas
sant, dar biblioteca nu-1 a- 
vea, iar cei cinci refuzau 
să-l procure. I-am amenin
țat că la alegerile viitoare

6. Și acum, v-wn solicita 
cîteva cuvinte pentru cei 
la care v-ați gindit, poate, 
cînd scriați: „E visul meu 
și-n poezia ta", la tinerii 
poeți-elevi.

— Tinerii poeți-elevi să 
continue a scrie numai dacă 
simt că nu pot să nu scrie. 
Nu cumva să scrie pentru 
ca să se convingă ei singuri 
că pot.. Dacă scriu, să fie

consecvenți cu ei înșiși, să 
nu aleagă diferite formule 
de expresie, cum aleg la 
cofetărie prăjiturile. Să nu 
scrie decît dacă au de spus 
ceva care corespunde esen
ței lor sufletești sau atunci 
cînd caută un răspuns la 
problemele la care nicio
dată nu se poate da unul. 
Să știe că e mult mal mare 
fericirea să citești o carte 
bună, decît să scrii o poe
zie proastă.

ADRIANA STOICHIȚOIU

(Liceul „M. Basarab", 
București")

B

„îi trintesc". Și atunci am 
scos, cu intenții electorale, 
„Ignorența". Cei cinci au 
căzut la alegeri...

3. In ce vă privește, a 
avut poezia de învins alte 
pasiuni ?

— în liceu, am ieșit pri
mul și m-am înscris la 
drept și filozofie. Aici, de
canul, D. Guști, mi-a dat 
în grije biblioteca. După o 
prelegere a celui mai bun 
student, informată, dar 
confuză, am început să mă 
plimb prin Copou și să mă 
întreb ce-i de făcut. Mi-am 
dat seama că nu aș vrea 
niciodată să vorbesc așa 
cum a vorbit el, că nu e 
idealul meu. Și n-am mai 
devenit filozof...

4. Cum v-ați caracteri
za?

— Mă consider un scriitor

„Ștrengarul"

j.Primăvara"

Desene de:

DOINA IGNEA

(Liceul nr. 2, Iași)

IN U N T Ă
i
lÎN TARA

^MOLDOVEI
i
■ Uneori dar numai

Cînd plutașii
Schiază spre copilăria lor,

6 Numai atunci
Nunțile din Țara Moldovei 
Sint jocuri cioplite

H După somnul bărbaților.

Atunci și nu la alte fintîni

ISe pictează merele
După inima fetelor 
Ieșite din iarnă

ICu obrajii pețiți 
De atitea îmbrățișări. 
De cu seară,

ISe îmbracă duhul 
Cu orațiile vulpilor. 
Toți veliții vânători

[String metafore 
In ulcelele de lut domnesc.

IȘi cumpenele urcă 
Zestrea în Carul Mare... 
Dar numai atunci

ICînd toamna a spart 
Echilibrul în păsări. 
Nunțile din Țara Moldovei

■ Curg în Toma Alimoș
Și în casele acestui pămînt.

FLORIN ALCAZ

B (Liceul „Petru Rareș",
Piatra Neamț)

—

S

RĂDĂCINILE
ZBORULUI

Am frînt pe genunchi dimineața 
Ca să-i găsesc miezul ascuns 
Și-atunci Ia ureche mi-a ajuns 
Glasul mioriței năzdrăvane, 
PIînsetul din zid al Anei.
Iar în pumni strîngeam
Bucăți din aripa lui Manole, 
Crescînd, parcă, din brațele mele.

Astăzi zbor.

GENEZĂ
Din izvoarele luminii-n prima zi.
Prometeu a desprins o șuviță de iubire. 
Pe pămînt, focul ei s- a numit viață. 
Iar flacăra ei cea mai pură,
Om.

r r I TĂ
Apăr focul sacru al singurătății,
Fiindcă vreau să ridic un templu oamenilor.
Dacă n-aș fi vestala acestei zeițe,
Iubindu-i prea mult,
Le-aș dărui marmura.
Și templul ar muri în frinturi de iubire.

DANIELA POPESCU
(Liceul nr. 4, Iași)
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NICOLAE LABIȘ 

Și
„Uliță moldovenească*
SMARANDA CAZAN

(Liceul ,,Dr. Petru Groza". 
București)

«—„SPIRITUL CRITIC
Un scriitor afirmă într-o 

revistă că poezia lui Nicolae 
Labiș nu are valoare. Labiș
— frondeurul, Labiș — rim- 
baldianul, Puck năzdrăvan, 
dansator printre sentimente 
în flăcări — cel din amin
tirile mărturisite ale colegi
lor de generație — citește 
și ridică din umeri cu nepă
sare. De fapt, Nicolae Labiș, 
poetul, ar fi fost zguduit. 
Respectul profund față de 
critica literară ca modalitate 
estetică și etică — și fată 
de misiunea criticului literar
— era una dintre trăsăturile 
cele mai puternice (șl din
tre cele mai surprinzătoare, 
pentru cei care nu-1 înțele
geau) ale personalității omu
lui tînăr și dăruit.

Fără îndoială. Nicolae La
biș cobora — cu acea căciulă 
ciobănească, roasă pînă la 
piele de cînd se rostogolește 
prin articolele binevoitoare
— din munții Moldovei. Dar 
în trecere spre București se 
oprise îndelung cu capul 
descoperit. în bibliotecile 
din Iași. Era lașul riguros 
și delicat, lașul în același 
timp democrat și exclusivist, 
raționalist și fantast, lașul lui 
Garabet Ibrăileanu șl al 
„spiritului critic*.  L-am cu
noscut în curtea batjocori
tei (pe nedrept) Școli de li
teratură, critic literar activ, 
citind cui voia sft-1 asculte 
versuri dintr-o lungă și 
seînteietoari*  parodie (..Ba
lada vînzătorilor de mărun
țișuri") la adresa poeziei 
joase a faptului concret, a- 
prig solicitată de publicațiile 
momentului literar. „La pan
tof șiretul mi-a pleznit I*  se 
lamenta parodiatul.

orice primăvara ; primăva- ALEXA VIOREL
ra timpurie Si exaltată pini ILiceul nr- 32- Bucure,ti)
la mugurii — vis, primă
vara inedită, o primăvară 
de răspuns.

Trebuia să fie acolo, ori
cum, fiindcă eu eram aco
lo. Și eram singur, nu se 
putea altfel, pentru că do
ream primăvara intr-un 
fel domol, intre genarii-ar-

ÎNTÎLNIREA
bori, genarii-duh, in drep
tul cărora mă odihneam din 
nou, cu calul-zefir in bra
țe, in brațele goale...

Așteptam oamenii.
Niciodată n-am așteptat 

oamenii, pe care vroiam 
să-i iau cu mine in primă
vară, cu atitea brațe în
tinse, pline de zefir ~

Mi-au legat o primăva
ră de suflet, cu joacă și 
tine, simplu și sincer.

TIBERIU MIHAIL 
(Liceul ^Dimitrie Cantemir*,  

București)

Florin Mugur

Iși făcuse, cîteva luni mai 
tîrziu, o bibliotecă serioasă 
în care predominau, lîngă 
volumele de poezie, cărțile 
de critică literară. Lungi du
minici de iarnă cu viscol 
(1*953)  îl găseau într-unul din 
dormitoarele școlii. împre
ună cu prietenul lui cel mai 
apropiat, criticul literar Lu
cian Raicu. citind cu glas 
tare (și găsind în rostire, cu 
precizie de intelectual rafi

nat. intonația Justă) capitole 
întregi din grandioasa „Is
torie a literaturii*  de George 
CăJinescu sau din antologiile 
de literatură critică franceză 
alcătuite de Pomplllu Con- 
stantlnescu, cărți extrem de 
rare și ocolite cu grijă de 
unii dintre mentorii critici 
al epocii.

Vechile și atît dc statorni
cele vrăjmășii ale „creatori
lor" față de „critici", trans
formate din cînd în cînd în- 
tr-o modă stupidă și surî- 
zfttoare, le observa cu o pri
vire sceptică. Disprețul față 
de criticul „musca la arar*  
mărturisit cu fanfaronadă 
belicoasă de către poeți prea 
tineri. 1 se păreu un semn si

Fragment

Albul, după o noapte muri.

Despre pedeapsa
r-

DOINA URICARU 
(Liceul nr. 32, București)

Alb
In lume-o să iasă.

Și la sfîrșit
Se vor face cenușă 
Umerii rămași 
Fără degete 
Care seri fure.

Miinile cu care ia, 
Miinile cu care fură

3 CINTECE DIN IAȘI
Vin la rînd
Zilele anului
Cînd
Caii pasc
Și sînt potcoviți 
Pentru alte drumuri, 
Vin la rînd 
Zilele celor cuminți...
Și coboară din fiecare descălecat, 
Un bărbat.
Și se tulbură din fiecare îngenunchiat 
Un izvor~

Despre moartea 
albului

El vrea casă 
Cu ziduri albe, 
Cu ferestre albe. 
Poate așa

gur de lipsă de intelectuali
tate, dacă nu de prostie. Poe
tul vedea în critic nu un 
simplu ajutor devotat al 
„creatorului", ci o personali
tate nobilă, dăruită luptei 
pentru adevăr, aproape un 
sfînt. în concepția lui. criti
cul sosește atunci cînd la 
capătul răstimpurilor de 
trudă întunecată, strălucește 
opera. Se apleacă peste Car
tea lui Iov și cartea asvîrle 
flăcări. Iar criticul pleacă 
în lume să propovăduiască 
adevărul, cu fața arsă, cu 
părul curgîndu-i ca o cenușă 
subțire pe față. El înțelege 
opera creatorului, o explică, 
înfățișîndu-i și limitele, răs- 
pîndește adevărurile ei, e 
gata să moară pentru cre
dința sa. El e convins că a- 
devărații creatori sînt puțini 
și spune celor falși nu. în 
liniște. Fără să ridice piatra. 
Dar mai ales, el spune da. 
Cu bucurie. Cu inteligentă. 
Creatorul poate să și glu
mească din cînd în cînd : 
el poate concepe, să zicem, 
Struțocămlla. Dar sfinți ne- 
scrloși nu sînt dc conceput.

Nu puțin rău l-a făcut Iul 
N. Labiș înțelegerea simplistă 
care a absolutizat cu simpa
tie latura adolescentină șl 
agreabilă a poeziei lui, ne
gi ijîndu-1 tocmai pe tînărul 
Intelectual „nărăvit la idei". 
Am senzația efi influenta lui 
Labiș n dat roade într-o 
direcție mai puțin vizibilă pe 
linia poeziei de meditație, 
care se poate recunoaște în 
creația multor poeți tineri. 
Intre altele, și în versurile 
adolescenților înzestrați al 
lașului de azi.

Șl adună
Pietrele
Și incepe să le spele
Și le lipește 
Unele
De altele
Și le vopsește...

Albul din cutia cu acuarele 
Se isprăvește —
Și~n zori
Palmele sînt roșii, 
Vinete,
Negre,
Murdărite de culori, 
Și pietrele sînt tot cenușii.

„Turnul Golia"

„Moldovean"
Desene de:

LIVIU DUMITRIU
(Liceul „D. Cantemir",

București) @

O
O

Or s-ă ardă,
N-or să mai poarte bardă 
Și mijloc
Și cîntec de plecare
Și zăbavă
De stingere,
De luminare.

Miinile
Or să ardă
De la degete
Și pină la umăr, 
La fel ca mîngiierea 
De la unghii și pînă 
La umăr.
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PLECAREA TOVARĂȘULUI
CORNEUU MĂNESCU

LA NEW YORK
Marți dimineața a plecat spre 

New York Comeliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, pre
ședintele celei de-a XXII-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, erau prezenți Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con

siliului de Miniștri, Ștefan Bălan 
și Adrian Dimitriu, miniștri, ad- 
juncți ai ministrului afacerilor 
externe, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față Niccolo Mos
cato, ambasadorul Italiei la 
București, și Richard H. Davis, 
ambasadorul S.U.A. la București.

(Agerpres)

neavoastră tn România veți avea 
prilejul de a cunoaște nemijlocit 
prietenia șl afecțiunea pe care 
poporul român le poartă poporu
lui somalez.

In țara noastră se bucură de 
• caldă apreciere eforturile po- 

* porului dumneavoastră și rezul
tatele sale în dezvoltarea econo
miei și culturii naționale, în con
solidarea independenței și suve
ranității Republicii Somalia.

Preocupat de progresul țării 
sale, poporul român, devenit stă- 
pînul destinelor sale, este anga
jat în înfăptuirea unei vaste opere 
constructive. în timpul călătoriei 
dumneavoastră prin țara noastră, 
veți putea \ dea o parte din rea
lizările obținute de poporul ro
mân în această operă, în dezvol
tarea industriei, agriculturii, pe 
tarim cultural și social, în edi
ficarea societății socialiste.

Avînd ca obiectiv principal ri
dicarea bunăstării sale, înflorirea 
patriei, poporul român este pro- 

..................... și 
în 
Și

patriei, _ _ .
fund interesat în menținerea 
consolidarea păcii în lume, 
extinderea colaborării pașnice 
în apropierea dintre popoare.

Aceste țeluri sînt exprimate de 
politica externă a statului nostru, 
care, dezvoltîcd prietenia și a- 
lianța cu celelalte țări socialiste, 
promovează totodată relații po- 
litico-diplomatice și de colabo
rare economică și cultural-științi- 
fică cu toate statele lumii, indife
rent de orînduirea lor socială și 
politică.

Tn întreaga sa activitate inter- 
Aknațională, România militează 
^îentru respectarea independenței 

și suveranității naționale, a nea
mestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi a statelor, 
avantajului reciproc, pentru apă
rarea dreptului fiecărui popor de 
â-și hotărî singur soarta — prin
cipii ce stau la temelia politicii 
noastre internaționale.

Călăuzită de aceste principii, 
România socialistă își manifestă 
solidaritatea cu mișcările de eli
berare națională din Africa, Asia 
și alte regiuni ale lumii, sprijină 
lupta tinerelor state împotriva 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru consolidarea inde
pendenței cucerite, pentru pro
gres economic și înfăptuirea unor 
înnoiri sociale.

. In acest sens. îmi este plăcut 
dbl arăt că România a stabilit re- 

-^ații diplomatice cu noi state din 
Africa și întreține legături de co
laborare în diferite domenii cu 
un mare număr de țări africane, 
a căror prezență activă pe arena 
internațională o privim cu satis
facție. Relațiile prietenești de co
laborare dintre Republica Socia
listă România și Republica So
malia, care cunosc o evoluție 
favorabilă, corespund, după pă
rerea noastră, atît intereselor po
poarelor noastre, cît șl interese
lor păcii și colaborării internațio
nale.

In mIm realizării dorinței ge-

nerale a popoarelor de a conviețui 
pașnic, de a-și organiza viața po
trivit voinței lor, stau obstacolele 
ridicate de politica cercurilor 
imperialiste agresive, care recurg 
la presiuni economice și politice, 
se amestecă brutal în treburile 
interne ale unor țări, organizează 
comploturi și intervenții armate. 
Atentatele imperialismului la in
dependența și libertatea popoare
lor constituie surse de încordare 
în relațiile internaționale, pun în 
primejdie pacea lumii.

Poporul român a salutat șl spri
jină declarația guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam cu pri
vire la luarea contactelor cu re
prezentanții Statelor Unite ale 
Americii, în vederea încetării 
bombardamentelor pentru a pu
tea începe convorbirile. Noi con
siderăm că Statele Unite ale A- 
mericii, dacă doresc terminarea 
războiului din Vietnam, trebuie 
să înceteze definitiv și necon
diționat bombardamentele și ori
ce acte de război împotriva R. D. 
Vietnam. Singurul în măsură să 
hotărască asupra soartei sale, a 
vieții sale politice este poporul 
vietnamez.

La îmbunătățirea situației in
ternaționale ar contribui înlătu
rarea încordării ce se menține în 
Orientul Apropiat, retragerea ne- 
întîrziată a trupelor izraeliene din 
teritoriile ocupate, respectarea 
dreptului la existență, integritate 
de stat și independență a tuturor 
țărilor din Orientul Apropiat, re
glementarea pașnică a probleme
lor din această zonă cu respec
tarea intereselor tuturor popoa
relor.

Un Imperativ al evoluției so
ciale contemporane îl constituie 
ridicarea economică a țărilor în 
curs de dezvoltare, valorificarea 
resurselor lor naturale și de mun
că prin eforturile pentru progre
sul forțelor de producție și diver
sificarea economiei naționale, e- 
liminarea barierelor artificiale și 
a practicilor discriminatorii care 
mai persistă în comerțul mon
dial. Dezvoltarea schimburilor 
reciproc avantajoase, a cooperă
rii tehnico-științifice între națiuni 
se reliefează în zilele noastre ca 
o importantă cale a progresului.

După părerea noastră, în ac
tuala perioadă istorică, țările mici 
și mijlocii au un rol tot mai im
portant în soluționarea proble
melor internaționale. Prin iniția
tivele și acțiunile lor, ele pot a- 
duce o contribuție valoroasă la 
însănătoșirea climatului interna
țional, la statornicirea unor ra
porturi de echitate și respect re
ciproc între toate statele lumii.

Pornind de la considerentul că 
în condițiile actuale pacea lumii 
depinde de eforturile și contri
buția activă a tuturor țărilor, 
România militează pentru înce
tarea cursei înarmărilor, înlătu
rarea pericolului războiului nu
clear, pentru securitate și destin
dere internațională, promovarea 
colaborării între toate statele, 
pentru crearea unei ambianțe de

încredere și înțelegere între po- 
poare. ©

Sînt convins că vizita Exce
lenței Voastre în țara noastră a 
constituie un moment important W 
în dezvoltarea și întărirea legătu
rilor prietenești dintre România a 
și Somalia, dintre popoarele noas- ™ 
tre. Vom face totul ca șederea 
dumneavoastră în România sâ fie 
cît mai plăcută și rodnică. ™

In încheiere,, președintele Con
siliului de Stat a toastat în să- A 
nătatea președintelui Somaliei, a 
doamnei Rukia Mohallim Dahir, 
a personalităților somaleze prezen- A 
te, pentru prosperitatea poporu
lui somalez, pentru progresul Re
publicii Somalia, pentru prietenia 
româno-somaleză, pentru pace în 
întreaga lume!

Răspunzînd, președintele Re- @ 
publicii Somalia, dr. Abdirashid 
Aii Shermarke, a spus: Este un @ 
motiv de satisfacție pentru mi
ne și soția mea de a fi putut ' 
accepta invitația Excelenței @ 
Voastre. Doresc ca și în numele 
delegației mele să exprim mul- 
țumiri pentru prieteneasca pri- ® 
mire și ospitalitate cu care dv., 
domnule președinte, amabila dv. 
soție, guvernul și poporul prieten w 
român ne-ați onorat. Am fost 
foarte fericiți de a fi putut con- 
stata sentimentele de prietenie ™ 
pe care poporul român le nu
trește față de poporul meu. Chiar a 
de la sosire am avut o dovadă " 
grăitoare a acestei prietenii.

Sînt sigur, domnule președinte, gh 
că contactele pe care le avem 
vor putea întări relațiile de prie- 
tenie deja existente între popoa- 
rele și țările noastre. în ce ne 
privește, vă asigur, domnule pre- — 
ședințe, de intențiile noastre fer- V 
me de a întări cît mai mult a- 
ceste relații. Din discuțiile pe 
care le-am avut azi dimineață, W 
din cuvîntarea dv. de adineauri, 
am putut constata că există un a 
acord deplin între noi, în ceea " 
ce privește relațiile dintre țările 
noastre, colaborarea între cele 
două popoare. Există aproape o 
identitate de vederi în ceea ce 
privește problemele intemațio- 
nale și, deci, este bine să elabo- 
răm un comunicat comun.

Cu permisiunea dv., domnule» xS? 
președinte, doresc să-mi rezerv 
posibilitatea ca despre principiile 
care stau la baza politicii ex- 
teme a țării mele și despre co
laborarea dintre țările noastre, să a 
vorbesc mîine, cînd ne veți face ” 
cinstea de a fi oaspeții noștri la 
dejun. £>

Doresc, domnule președinte, să 
vă mulțumesc ‘ .
guvernului și poporului român 
pentru această manifftstarfl d#» 
caldă prietenie 
de țara mea.

Președintele Somaliei a toastat 
în sănătatea președintelui Consi
liului de Stat al României si a 
soției sale, a oficialităților româ
ne de față, pentru fericirea și pro
gresul României și a poporului © 
român, pentru prietenia somalezo- 
română.

Marți la Skoplje au luat 
sfîrșit întrecerile balcanice 
de tir. Proba de armă stan
dard 3x20 focuri a fost cîș- 
tigată de reprezentantul Ro
mâniei Șt. Caban cu 577 
puncte. în cadrul ace. % i 
balcaniade țintașii români 
au cucerit 11 titluri la indi
vidual și pe echipe.

Cupa României 
la fotbal

Astăzi, în patru orașe ale 
țării se vor disputa sferturile 
de finală ale „Cupei Româ
niei" la fotbal. Pe stadionul 
Republicii din Capitală se va 
desfășura partida dintre echi
pele bucureștene Steaua și 
Progresul. Iată programul ce
lorlalte jocuri : Brașov : Poli
tehnica Iași — Rapid Bucu
rești ; Tr. Severin : C.F.R. Ti
mișoara — Dinamo Bucu
rești ; Sibiu : Vagonul Arad — 
Dinamo Bacău.

încă o dată dv.,

manifestare de 
față de noi, față

INALȚII OASPEȚI SOMALEZI *
AU VIZITAT DUCUREȘTIUL •

în cursul după-amiezil, dr. 
Abdirashid Aii Shermarke 
împreună cu soția și 
celelalte persoane soma
leze, însoțiți de Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, și general-maior 
Constantin Popa, au vizitat o- 
rașul București. De-a lungul 
magistralelor Capitalei, arhi
tectul șef adjunct al Munici
piului București, Traian Stă- 
nescu, a prezentat principa
lele edificii publice și monu
mente istorice. în timpul vi
zitei, președintele Somaliei și

suita sa au trecut prin noile 
cartiere Drumul Taberei și 
Balta Albă în care locuiește a- 
proape o zecime din populația 
Capitalei. Pe traseu, numeroși 
bucureșteni au salutat cu căl
dură pe președintele Somaliei.

S-a făcut apoi un popas la 
Muzeul Satului, prestigioasă 
instituție cu caracter etnogra
fic, istoric, social și cultural, 
care în decursul celor 
peste 30 de ani de 
existență a primit vizi.ta a 
numeroase personalități din

întreaga lume. Oaspeții au 
fost întîmpinați de Ion Mora
rii, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă șl conduși prin incinta 
expoziției de directorul Muze
ului, Gheorghe Focșa. Pe par
curs, grupuri folclorice au 
prezentat cîntece și jocuri po
pulare românești.

La plecare, președintele 
Abdirashid Aii Shermarke a 
semnat în cartea de onoare a 
Muzeului.

(Agerpres)

AA E R I O I Â N

2 300 de sportivi la Festi
valul mondial al Tinere

tului

După cum transmite agenția 
B.T.A., la întrecerile sportive 
ale celui de-al 9-lea Festival 
mondial al tineretului și stu
denților de la Sofia vor lua 
parte circa 2 300 de sportivi 
și sportive din întreaga lume. 
Pînă în prezent și-au anunțat 
participarea delegați din 60 
de țări.

Pentru majoritatea sporti
vilor, întrecerile festivalului, 
cuprinzînd programe în dife
rite discipline, vor constitui o 
repetiție generală în vederea 
Olimpiadei din Mexic. Au fost 
invitați să asiste la aceste în
treceri sportivi celebri în frân
te cu cicliștii Jacques An- 
quetil și Gustav Schur, halte
rofilul Iuri Vlasov, gimnasta 
Vera Ceaslavska, fostul cam
pion de atletism Emil Zato- 
pek, triplul campion olimpic 
de schi, Jean Claude Killy. De 
asemenea, la Sofia va avea 
loc un mare turneu de fotbal 
la care vor lua parte formații
le „Spartak-Moscova" „Du- 
kla“-Praga, „Saint Etienne" 
— Franța, „Levski“-Sofia, 
precum și echipe ce urmează 
a fi desemnate din Anglia, 
Ungaria, Italia și alte țări.

Azi încep la Lyon 
C. E. de tenis de masă

Palatul Sporturilor din Lyon 
găzduiește începînd de astăzi 
campionatele europene de te
nis de masă, care vor dura 
pînă la 24 aprilie, reunind 
circa 200 de jucători șl jucă
toare din 29 de țări.

PENTRU 
ÎNCĂPERI DE 
DIMENSIUNI 
MI C I
DIAGONALA 
ECRANULUI

47 cm

PREȚUL 
4000 LEI
SE VINDE 
SI CU PLATA 
IN RATE

Be vlnzare hmagazlKb specializau- sie

R T 8 V
Competiția va începe cu 

probele pe echipe, ale căror 
finale vor avea loc sîmbătă 
seara. între 22 și 24 aprilie se 
vor desfășura probele indivi
duale. Printre favoriții actua
lei ediții, comentatorul agen
ției France Presse notează e- 
chipa Suediei în frunte cu 
Kjell Johansson, care deține 
titlul european din anul 1964, 
selecționata feminină maghia
ră și pe românca Maria Ale
xandru, deținătoarea titlului 
european în proba de simplu.

Pîetrangcli — victorios 
la Monte Carlo

Pentru a treia oară, tenis- 
manul italian Nicola Pietran- 
geli a cîștigat proba de sim
plu bărbați în turneul de la 
Monte Carlo. In finală, el l-a 
învins cu 6—2, 6—2 pe so
vieticul .Metreveli.

Proba de simplu femei la 
turneul de tenis de la Joha
nnesburg a revenit jucătoarei 
Margareth Smith-Court (Aus
tralia) care a dispus în finală 
cu 6—4, 6—4 de Annette van 
Zyl (Republica Sud-Africană).

Spasski — conduce 
la mare distanță

Cea de^a șaptea partidă din 
cadrul sferturilor de finală ale 
turneului candidaților la ti
tlul mondial de șah, care so 
dispută în prezent la Suhumi 
între marii maeștri Boris 
Spasski și Efim Gheller, s-a 
întrerupt la mutarea 41. în 
{irezent, scorul este favorabil 
ui Boris Spasski cu 4,5—1,5 

puncte.

(Agerpres)

Lucrările Congresului 

internațional de lingvistică 

și filologie romanică

Cel de-al Xll-lea Congres in
ternațional de lingvistică și filo
logie romanică și-a continuat 
marți lucrările. în cursul dimine
ții, în cadrul celor 14 secții de 
specialitate, au prezentat comu
nicări științifice circa 50 de 
participant români și străini. în 
continuare, în cea de-a doua șe
dință plenară, congresiștii au au
diat raportul intitulat „Legături 
între filologie (ca critică textuală) 
și lingvistica romanică", prezen
tat de Gianfranco Contini, pro

fesor de filologie romanică la 
Universitatea din Florența (Italia).

După-amiază au continuat 
dezbaterile pe secții de speciali
tate.

Participanțil la Congres au 
asistat seara la o gală de filme 
oferită de comitetul de organi
zare. Au fost prezentate filmul 
documentar „Al X-lea Congres 
internațional de lingvistică — 
București 1967" și alte scurt-me- 
traje românești.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Marți a părăsit Capitala în- 

dreptîndu-se spre Franța, acad. 
Alice Săvulescu, director adjunct 
al Institutului de biologie „Tra
ian Săvulescu" din București al 
Academiei. în cadrul schimburi
lor culturale dintre România și 
Franța, acad. Alice Săvulescu va 
vizita cunoscute centre universi
tare franceze — Paris, Lyon, 
Rouen — unde se va opri în di
ferite instituții de învățămînt su
perior și laboratoare de speciali
tate al Centrului național de 
cercetare științifică. De asemenea 
va conferenția în fața corpului 
didactic și studenților din în- 
vățămîntul superior francez.

★
în cadrul Complexului cen

tral de expoziții din București

Marți dimineață, Minis
terul invățămîntului a di
fuzat școlilor din întreaga 
țară, instrucțiunile privind 
organizarea și desfășurarea 
ediției 1968 a concursului 
de admitere în liceele de 
specialitate, școlile profe
sionale, școlile tehnice pen
tru personal tehnic și șco
lile tehnice de maiștri.

Noile instrucțiuni preci
zează, totodată, studiile e-

(pavilionul E), s-a deschis o 
expoziție tehnică din R. D. 
Germană. Fărma „Elektrotech- 
nic“ prezintă instalații de sem
nalizare pentru căi ferate și 
instalații de comandă indus
trială. Expoziția este deschisă 
pînă la 24 aprilie a.c.

★
Marți a plecat la Budapesta o 

delegație, condusă de tovarășul 
Dumitru Gheorghiu, vicepreșe
dinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., care va lua parte la 
lucrările Congresului al IV-lea al 
Frontului Popular Patriotic din 
R. P. Ungară. La plecare, pe ae
roportul Băneasa, delegația a 
fost condusă de tovarășul Ion 
Cotoț, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., și de alte per
soane oficiale.

chivalente cu școala gene
rală care dau dreptul ab
solvenților să se înscrie la 
concursul de admitere în 
învățământul seral și fără 
frecvență al liceelor de spe
cialitate. Ele se referă, de 
asemenea, Ia meseriile, spe
cialitățile și funcțiile din 
care pot fi recrutați candi- 
dații pentru aceste forme 
de învățămînt.

SENSUL EDUCATIV AL PROIECTULUI
DE COD PENAL

(Urmare din pag. I)

Dacă în privința celor ce să- 
vîrșesc infracțiuni care prezintă 
ua pericol social mai redus este 
just a se lua astfel de măsuri, 
tot atît de just este a se lua 
măsuri severe împotriva celor 
ce săvîrșesc infracțiuni de o 
gravitate deosebită, cum sînt 
cele contra securității statului, 
contra avutului obștesc, a vie
ții cetățenilor etc.

Așa, de exemplu, ținînd seama 
H proprietatea socialista consti
tuie baza orînduirii noastre, ga- 
ran'ia creșterii continue a bu
năstării Întregului popor, au 
fost prevăzute în proiect regle
mentări corespunzătoare pentru 
apărarea fermă a avutului ob
ștesc.

Se pedepsesc sever infracțiu
nile de delapidare, ca și infrac
țiunile de furt, înșelăciune etc 
săvîrjite în dauna avutului ob
ștesc.

Proiectul prevede că, în cazul 
constatării de circumstanțe a- 
tenuante în favoarea celui care 
a comis o infracțiune în dauna 
avutului obștesc, reducerea pe
depsei este mai mică decît în 
cazul săvîrșirii altor infracțiuni 
mai puțin grave.

De asemenea, proiectul pre
vede sporuri mai mari de pe
deapsă pentru infractorii reci
divist! în situația cînd infrac
țiunea săvîrșită în stare de re
cidivă este în dauna avutului 
obștesc, precum și în cazul cînd 
un infractor săvîrșește mai 
multe infracțiuni din care, cel 
puțin una, este în dauna avu
tului obștesc.

Dispoziții de înăsprire cuprin
se în diferite texte (cele refe
ritoare la suspendarea execută
rii pedepsei, la liberarea condi
ționată etc.) întregesc sistemul 
de prevederi ale proiectului 
pentru acele elemente înapoiate 
ale societății care săvîrșesc ast

fel de infracțiuni grave, cum 
sînt cele împotriva proprietății 
socialiste.

Proiectul Codului penal rezol
vă în mod judicios, cu măsuri 
diferențiate, situațiile privind 
pe cei care săvîrșesc încălcări 
de o gravitate mai redusă ale 
legii penale și situațiile privind 
pe cei care mai comit infrac
țiuni în dauna proprietății so
cialiste, care prezintă un deo
sebit pericol social.

Din această cauză, viitorul 
Cod penal va fi un instrument 
juridic deosebit de eficient pen
tru apărarea valorilor sociale 
împotriva celor ce săvîrșesc in
fracțiuni și pentru aplicarea 
măsurilor de reeducare (pedep
se, măsuri educative etc.) în ra
port cu gravitatea, cu pericolul 
social al infracțiunii și cu da
tele care privesc persoana in
fractorului.

INTEGRAREA
PROFESIONALĂ

FREAMĂTUL
DOBROGEI

(Urmart din pag. '[)

vorbească dincolo de cu
vinte. Am trăit, mai mult 
decît oricînd senzația aceas
ta a unui uriaș freamăt 
înnoitor, a unui uriaș frea
măt de primăvară, a unui 
uriaș proces de prefacere 
pozitivă a realului în zijele 
cînd a avut loc vizita con
ducătorilor de partid și de 
stat în Dobrogea. Straiul de 
primăvară al naturii se con
jugă pretutindeni, cu straiul 
de primăvară sentimentală al 
oamenilor. Peste tot am întîl- 
nit aceeași preocupare opti
mistă pentru ce va fi, pentru 

ceea ce urmează să se facă. 
Pește tot am întîlnit același 
spirit de înaltă răspundere ce
tățenească față de mersul ță
rii. Peste tot am întîlnit ace
lași acord unanim al mun
citorilor, țăranilor, intelec
tualilor cu politica înțeleaptă 
și creatoare a Partidului Co
munist Român. Mii, zeci și 
sute de mii de oameni în 
straie de sărbătoare. Mii, zeci 
și sute de mii de oameni în 
mișcare. Mii, zeci și sute de 
mii de oameni fremătînd. 
Niciodată nu am trăit atît de 
viu sentimentul acesta al 
unei țări în mișcare, al unei 
țări pornită pe calea marilor 
înfăptuiri, al unei țări trăind 

incandescent viitorul, al unei 
totalități vii, organice și 
inepuizabile, al unei indes
tructibile legături între con
ducători și mase, ca în aceste 
zile, la Medgidia, la Constan
ța, la Comana, la Tulcea. La 
dimensiunile marilor mul
țimi adunate în piețele pu
blice sau de-a lungul străzi
lor sentimentele se trezesc 
amplificat. Imensa solidari
tate afectivă asigură fiecărei 
trăiri un plus de rezonanță, 
un plus de semnificație, un 
plus de evidență.

Florile, oceanele de flori, 
imensul ropot de aclamații, 
voia bună și încrederea de 
pe fețele oamenilor, cîntecele 
șl dansurile vorbeau mal 
mult decît cuvintele, expri
mau ceea ce conținutul con
vențional al slovei își per
mite doar să sugereze, să 
indice fără a desemna. Do
brogea întreagă părea străbă
tută de un puternic șl răsco
litor freamăt înnoitor. Am 
trăit la Constanța un moment 
unic, momentul cînd condu- 
cătortt de partid și de stat, 
în frunte cu tovarășul 

Ceaușescu, au vizitat portul, 
pe o mică ambarcațiune mi
litară. Pe catarg, alături de 
drapelul patriei, s-a înălțat 
drapelul simbol, semn că pe 
vas se află însuși șeful sta
tului. A început un neegala- 
bil concert al sirenelor. Fie
care vapor, străin sau româ
nesc aflat în port, ținea să-și 
exprime salutul. Un specta
col ce nu poate fi sugerat 
prin nici un fel de comparații 
sau metafore ! Un moment 
care mi s-a părut a vorbi, 
mai mult decît orice comen
tariu abstract, despre imensa 
stimă de care se bucură, în 
toată lumea, conducerea 
partidului și statului nostru. 
Un port în freamăt. Freamă
tul sirenelor. Freamătul a- 
plauzelor. Freamătul ovații
lor. Freamătul Dobrogei. 
Freamătul României îndrep- 
tîndu-se cu pași hotărîți spre 
viitorul de aur al comunis
mului. Freamătul ce asigură 
patriei o notă în plus de 
unitate și organicltate. Sînt 
crîmpeie de frază, frînturi 
de omagiu, secvențe de sen
timente, reținute de pe în
treg parcursul acestei emo

ționante călătorii. Rememo- 
rîndu-le, nu poți ocoli unele 
întrebări, unele gînduri care 
se impun de la sine. Oamenii 
raportează partidului, rapor
tează conducerii statului des
pre ceea ce au făcut ei pen
tru înflorirea țării. Desigur, 
n-au fost numai succese, nu
mai realizări. Dar efortul de 
a contribui fiecare și toți îm
preună, la înfăptuirea poli
ticii partidului de construi
re a socialismului în Româ
nia, la renașterea patriei nu 
poate fi tăgăduit. Ce-ar fi, 
însă, dacă ne-am propune să 
vedem cum au contribuit li
teratura și arta la realizarea 
acelorași obiective ? Nevoia 
unei mai strînse legături în
tre artă și public, necesitatea 
unei mai acute conștiințe a 
posibilităților de „interven
ție" specifice pe care litera
tura și arta le au în vederea 
formării noilor caractere, a 
noii moralități, a noii sensi
bilități. apar evidente.

(Urmare din pag. .1) 

ducție la secția montaj II. Apa
rent nimic ieșit din comun. 
In aceeași fabrică poate să a- 
pară un plus de sarcină în altă 
secție și conducerea întreprin
derii socotește oportună o ase
menea soluție. In situația de 
față lucrurile capătă un aspect 
particular fiind vorba de niște 
oameni care aveau neapărată 
nevoie de grăbirea adaptării, a 
integrării la locul de muncă, 
și nu de amînarea ei. Ce lu
crări se efectuau acolo, la noul 
loc de muncă ?

— Căram obloane dintr-o 
parte în alta, le ridicam, le pre
găteam pentru sudură. Lucram 
împreună cu doi transportori 
fără nici o calificare. Trebuia 
doar să fii dezvoltat din punct 
de vedere fizic (Petre Bozieru, 
șeful promoției).

— Muncă necalificată... trans
porturi... (Nicolae Dumitrache).

Cine erau cei indicați să 
facă aceste operații ? Un grup 
de tineri, absolvenți calificați 
într-o meserie de finețe : scu- 
leri-matrițeri. Ei făcuseră parte, 
de notat, din clasa considerată 
a fi drept cea mai bună din 
școală (din 39 de elevi, 30 aveau 

mediii peste 7). Spre deosebire 
de colegii lor de la alte meserii, 
durata de școlarizare pe care 
au parcurs-o era de 4 ani ceea 
ce presupune odată cu efortul 
bănesc suplimentar din partea 
statului un efort fizic și intelec
tual sporit din partea elevilor. 
Atunci am întrebat, care a fost 
rațiunea pentru care acești ti
neri, bine pregătiți, formați spe
cial într-un anume specific de 
lucrări au fost timp de mai 
multe luni transformați ad-hoc 
în „oameni buni la toate" ?

A fost o comandă specială. S-a 
solicitat ajutorul altor secții, s-a 
acordat. Comanda a fost făcută, 
cîștigul realizat a fost bun. Erau 
însă cei mai potriviți, muncito
rii aflați la început de drum, 
în plin proces de integrare pro
fesională ? Sau a existat și o 
altă rațiune pentru care ei și nu 
alții au fost îndreptați spre 
acele lucrări ? Cuvintele tova
rășului director tehnic al uzinei. 
Ion Gavrilă, ne întăresc certitu
dinea că această din urmă po
sibilitate este cea adevărată ; 
că datorită altor tare de orga
nizare a procesului de produc
ție a apărut situația semnalată 
nu numai la sculeri-matrițeri 
ci și. la cei din alte meserii.

Este, după cum se vede o îm

prejurare fortuită nu numai de 
ceea ce s-a încercat a ni se 
explica la început ci și rezul
tatul altor motive, cu caracter 
organizatoric. Buna desfășurare 
a activității întreprinderii, cea 
prezentă, dar mai ales .cea vii
toare este determinată și de an
gajarea fermă, cu întreaga capa
citate a absolvenților școlilor 
profesionale în circuitul produc
ției. Ceea ce presupune crea
rea tuturor condițiilor care să 
faciliteze acestea. Tocmai de 
aceea nu se admit justificări, in
diferent de suportul lor, atunci 
cînd ele se manifestă prin în
treruperea procesului normal 
de integrare a tinerilor munci
tori. Orice schimbare a locului 
de muncă mai ales într-o pe
rioadă atît de importantă ca cea 
de acomodare, presupune dis- 
cernămînt căci altfel, urmările 
— fluctuație, dezinteres profe
sional — afectează în primul 
rînd realizările întreprinderii . 
se răsfring implicit asupra so
lidității pregătirii tinerilor. De 
aceea găsim sistemul practicat 
de conducerea uzinei din Tîr- 
goviște deloc recomandabil, și 
credem că de acestea se vor 
convinge însăși autorii lui, care 
vor evita să recurgă la el în 
viitor.



t lair

Vietnam 2 • Bombardamente americane la 

nord de paralela 20 • Președintele Johnson 

a sosit la Honolulu

HANOI 16 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. transmite că la 16 
aprilie unități ale apărării antiae
riene a R.D. Vietnam au doborît 
deasupra orașului Haifong un 
avion american care pătrunsese 
în spațiul aerian al R.D. Vietnam, 
cu mult la nord de paralela 20. 
Potrivit unor date suplimentare, 
la 15 aprilie au fost doborîte alte 
patru avioane americane care 
violaseră spațiul aerian al R. D. 
Vietnam. Astfel, numărul total al 
avioanelor americane doborîte 
deasupra teritoriului R.D. Viet
nam se ridică la 2 838.

Președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, a sosit la Honolulu (Ha- 
wai), unde a conferit în cursul 
zilei de marți cu comandanții mi

VA CANDIDA HUMPHREY?
Incertitudinile campaniei electorale

din S. U. A.
Campania electorală 

din S.U.A. cunoaște, zi
lele acestea, un moment 
de incertitudine legat 
de așteptarea confirmă
rii — sau ceea ce este
considerat mai puțin 
probabil — infirmării 
știrilor privind intrarea 
vicepreședintelui Hubert 
Humphrey în lupta pen
tru obținerea candidatu
rii democrate la preșe
dinție.

Această incertitudine este con
firmată și de declarația publica
tă la încheierea întâlnirii a 17 
guvernatori democrați, care s-a 
desfășurat cu ușile închise la St. 
Louis, Missouri. Potrivit comu
nicatului, majoritatea guvernato
rilor participanți nu sint încă 
pregătiți să-și dea sprijinul vre
unui pretendent la candidatură.

„Șomaj cu grele 

consecințe"
Un articol din ziarul Le Figaro'

Presa franceză conti
nuă să se ocupe de pro
blema șomajului în rîn- 
durile tineretului, pro
blemă considerată deose
bit de gravă.

Cu cîtva timp în urmă am informat pe cititorii noștri cu privire 
la unul din articolele pe aceasta temă apărut în „Le Figaro Litte- 
raire“, săptămînalul literar al ziarului „LE FIGARO". Zilele trecute 
acest ziar publică un nou articol consacrat șomajului în rândurile 
tineretului. „Ne propunem — scrie LE FIGARO — să redeschidem 
periodic dosarul unei probleme de interes național, întrucît se referă 
în mod special Ia tînăra generație care reprezintă viitorul țării".

Potrivit articolului, în Franța există aproximativ 200 000 de tineri 
șomeri, înregistrați ca atare și vreo 700 000 de tineri „fără ocupație 
pe care statisticile oficiale îi înregistrează ca „inactivi", dar care sînt 
de fapt, tot șomeri. Se apreciază că 25 la sută din tinerii apți de 
muncă nu-și pot găsi de lucru. Așa, de pildă, în bazinul Longwy 
din 4 000 de tineri 1 000 sînt șomeri. Această proporție „se întîl- 
nește în cea mai mare parte a regiunilor". Iată unele declarații fă
cute de tineri corespondentului ziarului : „Am obținut diploma de 
strungar în iunie anul trecut. Pe urmă am început să-mi caut un 
post. După mai multe săptămîni ide cercetări am găsit un loc de...
vînzător de cărbune la domiciliu. Dar și pe acesta l-am pierdut des
tul de repede. De atunci n-am mai găsit nimic" (Franțois, 17 ani); 
„Am obținut cu succes diploma de strungar în lemn anul trecut. Dar
pînă acum n-am găsit de lucru. Școala care nc-a pregătit nu ne
asigură nici un debușeu" (Claude, 16 ani). Astfel, arată ziarul, „la 
mai puțin de 20 de ani tinerii cunosc angoasa, uneori chiar dis
perarea..."

Alături de cei care nu găsesc ide lucru după terminarea pregătirii 
profesionale, există foarte mulți care și-au pierdut posturile ca 
urmare a concurenței sau concentrării. Și odată ajunși șomeri, „cei 
mai mulți dintre ei rămîn în această situație". Unii încearcă să se 
recalifice, astfel că destul de des poți vedea „mecanici învățînd să 
bată la mașină și funcționari studiind structura motoarelor". Ofer
tele de serviciu sînt urmărite cu mare atenție î mulți tineri fac 
coadă lingă chioșcurile de ziare pentru a afla printre primii ce 
fmsturi sînt libere în ziua aceea. Cu toate acestea, în ultimele 12 
uni numărul cererilor de lucru nesatisfăcute a crescut cu 24 la sută 

pentru tinerii sub 18 ani și cu 64 la sută pentru cei între 18 și 24 
de ani.

LE FIGARO e de părere că față cu situația actuală a șomajului 
în rândurile tineretului, semnalul de alarmă trebuie tras cu putere 
„cu atît mai mult cu cît amploarea acestui fenomen a fost mult 
timp subestimată". Dacă nu se vor lua măsuri, șomajul juvenil „riscă 
să alimenteze mîine toate nemulțumirile și toate revoltele".

litari americani din zona Oceanu
lui Pacific în legătură cu războiul 
din Vietnam. El urmează să aibă 
miercuri o întrevedere cu preșe
dintele sud-corean, Pak Cijan Hi, 
principalul aliat al Statelor Unite 
în războiul din Vietnam, care a 
trimis în această țară 50 000 de 
militari sud-coreeni. După cum 
relatează agenția U.P.I., atît pe 
aeroportul din Honolulu, cît și la 
palatul Iolani, unde Johnson a 
rostit o cuvîntare, au fost pre
zente grupuri de manifestanți 
care au protestat împotriva in
tervenției americane în Vietnam.

Potrivit agenției U.P.I., scopul 
convorbirilor pe care le va avea 
Johnson în Honolulu este de „a 
asigura menținerea forței milita
re a S.U.A. în Vietnam".

Pentru moment, atît Robert 
Kennedy cît și McCarthy își a 
xează cuvîntările asupra situației 
cetățenilor de culoare, oferind 
diferite „soluții".

Un ultim sondaj al opiniei pu
blice arată că, pe plan național, 
senatorul Robert Kennedy rămt- 
ne cel mai bine situat, în ra
port cu Eugene McCarthy și cu 
vicepreședintele Hubert Hum
phrey. Intr-un ultim sondaj se 
arată că Robert Kennedy a ob
ținut 35 la sută din voturile de
mocraților participanți la sondaj, 
față de 31 la sută totalizate de 
Humphrey și 21 la sută de Mc
Carthy. Dar, menționează agen
ția France Presse. numărul celor 
nedeciși rămîne mare, și vice
președintele ar putea profita de 
sprijinul de care se bucură din 
partea centralei sindicale ameri
cane A.F.L.-C.l.O.

Aspect din timpul unei re
cente manifestații a locuito
rilor din Santiago de Chile, 
împotriva politicii america

ne în Vietnam

Ojukwu a pă 

răsit Biafra?
Din Lagos se anunță că 

forțele federale nigeriene au 
reluat ofensiva împotriva 
trupelor biafreze. Ele nu au 
reușit să traverseze rîul 
Cross, angajînd lupte vio
lente cu trupele biafreze la 
45 kilometri de portul Ca- 
Labar. Potrivit ultimelor știri 
transmise din capitala nigeri- 
ană, forțele guvernului de la 
Lagos atacă în prezent Aroc- 
huku, unul dintre cele mai 
importante orașe biafreze.

Pe de altă parte, postul de 
radio „Vocea Biafrei" a a- 
nunțat marți că atribuțiile 
conducătorului Biafrei, Odu- 
megwu Ojukwu, au fost 
preluate temporar de genera
lul Phillip Effiong, șeful sta
tului major al armatei bia
freze. Știrea a provocat vii 
comentarii în cercurile diplo
matice din Lagos. In absența 
unor informații precise au 
fost emise diverse ipoteze 
despre o eventuală plecare a 
lui Ojukwu din Biafra pen
tru a forma un guvern în exil 
sau pentru a obține spriji
nul unor state africane sau 
europene. * *

• NOUL guvern al statului 
Singapore format de premierul 
Lee Kuan Yew a depus marți 
jurămîntul în fața președintelui 
țării. Guvernul singaporez a fost 
remaniat după recentele alegeri 
parlamentare. Candidații Parti
dului popular al acțiunii din 
Singapore a obținut toate cele 
58 de mandate parlamentare.

• IOSEF BACHMANN, aten
tatorul la viața Iui Rudi Dut- 
schke, a fost interogat marți de 
poliția din Berlinul occidental. 
In urma interogatoriului a re
ieșit că Bachmann a acționat 
împotriva lui Dutschke fără nici 
un complice. El a declarat că 
motivul actului său este de or
din politic. Bachmann a negat 
apartenența la vreun partid po
litic declarând, totodată, că în 
acțiunea sa criminală a fost ins
pirat de asasinarea pastorului 
de culoare american, Martin 
Luther King.

• MINISTERUL Finanțelor al 
Statelor Unite a publicat o sta
tistică în care se arată că în
chiderea bursei oficiale a auru
lui din Londra a contribuit la 
oprirea scurgerii de aur din Sta
tele Unite. Potrivit cifrelor pu
blicate, rezervele de aur ale 
Statelor Unite se cifrează în 
prezent la 10,484 miliarde dolari.

Febra aurului și schimbarea 
dolarilor în aur de către marii 
deținători de bancnote au dus la 
pierderea de către Statele Unite

Generalul Effiong a făcut 
o declarație la postul de ra
dio amintit, în care a reînno
it propunerea Biafrei de a 
negocia cu guvernul de la 
Lagos în vederea încetării 
ostilităților. Referindu-se ta 
faptul că Tanzania a recu
noscut Biafra ca stat inde
pendent. el a afirmat că da
că și alte țări africane ar 
adopta o atitudine similară, 
ele ar putea contribui prin 
aceasta la reglementarea cri
zei nigeriene, determinînd 
guvernul de la Lagos să ia 
loc la masa tratativelor îm
preună cu reprezentanții Bi
afrei.

„OMISIUNEA"
• „Old England" mai renunță la o tradiție • „Piruetele" legii 

majoratului britanic

„Old England", bătrîna 
Anglie, este la ora mo
dernizării. După abando
narea faimoasei „dumi
nici engleze" în halat și 
papuci au urmat repede 
renunțarea la nu mai pu
țin faimosul și supercom- 
plicatul sistem metric și 
monetar tradițional și — 
spre stupefacția tradițio
naliștilor inveterați —- 
potrivirea ceasului de la 
Westminister după ora 
Europei centrale.

O altă „tradiție" este acum 
pe punctul de a fi abandonată. 
Lordul Gardiner a anunțat sîm- 
bătă că guvernul a hotărât redu
cerea vîrstei majoratului de la 21 
la 18 ani. Proiectul de lege ur
mează să fie prezentat Camerei 
Comunelor imediat după termi
narea actualei vacanțe parlamen
tare de primăvară. El marchează 
renunțarea la normele „clasice" 
ale majoratului civil britanic da- 
tînd de peste două secole. Con
form proiectului (pe care lordul 
Gardiner l-a caracterizat drept 
„o mică revoluție") tinerii de la 
vîrsta de 18 ani în sus „nu vor 
mai avea nevoie de consimțămîn- 
tul părinților pentru a contracta 
o căsătorie, a-și schimba domici
liul sau a perfecta un contract 
social, asumînrlu-și, totodată, res
ponsabilități identice cu cele ale 
adulților în fața justiției".

In toată această anunțată

încheierea vizitei delegației 
IU. Al. in Iugoslavia

BELGRAD 16 Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : După o vizită de opt zile 
în Republica Socialistă Federati
vă Iugoslavia, la invitația Skup- 
știnei Federale, delegația Marii 
Adunări Naționala a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, a părăsit 
marți dimineața Belgradul, în- 
dreptîndu-se spre patrie. Pe ae
roportul Surcin, delegația parla
mentară română a fost condusă 
de Milentie Popovici, președinte
le Skupștinei Federale, Blajo Dju- 
ricici, vicepreședinte al Skupști
nei Federale, Miușko Sibalici, 
membru al Vecei Executive Fe
derale, Veliko Miciunovici, pre
ședintele Comitetului pentru a- 
faceri externe și relații interna
ționale al Vecei Federale a Skup
știnei Federale, Dimce Belovsld 
adjunct al secretarului da stat 
pentru afaceri externe, și alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Belgrad, Aurel Mălnășan, și 
membri ai ambasadei.

înainte de a părăsi capitala 
Iugoslaviei, tovarășul Ștefan 
Voitec a făcut reprezentanților 
presei o declarație în care a a- 
rătat că vizita delegației M.A.N. 
se înscrie pe linia ascendentă a 
legăturilor și colaborării frățești 
dintre cele două țări și popoare. 
Convorbirile sincere și prietenești 
pe care le-am avut, atmosfera 
cordială și de reciprocă înțelege-
re în care s-au desfășurat discu
țiile noastre, precum și tot ce am 
cunoscut și văzut în cursul aces
tei vizite, constituie o contribuție 
valoroasă la o cunoaștere mutua
lă, la extinderea relațiilor dintre 
parlamentele noastre, la dezvol
tarea colaborării și întărirea tra
diționalei prietenii dintre Româ
nia și Iugoslavia, a spus el.

Vorbitorul a apreciat, de ase
menea, că în cursul schimbului

AMÎNAREA CONVOR

BIRILOR DINTRE CELE 

DOUĂ COMUNITĂȚI 

CIPRIOTE
Liderul cipriot turc, Rauf 

Denktash, a anunțat amînarea 
din motive procedurale a con
vorbirilor dintre reprezentanții 
celor două comunități cipriote 
care urmau să înceapă săptă- 
mîna aceasta. Denktash, care a 
ținut marți prima sa conferin
ță de presă după revenirea din 
exil, a declarat că nu poate încă 
să se pronunțe asupra perspec
tivelor acestor convorbiri. El 
a lăsat să se înțeleagă că ma
nifestă multă prudență în aceas
tă acțiune pentru ca negocierile 
preliminare, urmărind soluționa
rea crizei cipriote, să nu se sol
deze cu un impas.

„mică revoluție" există însă o 
omisiune remarcată cu oarecare 
surprindere. Majoratul nou nu se 
extinde și la drepturile politice, 
mai precis la cele electorale. 
Dreptul de vot va rămîne mai 
departe apanajul celor care au 
împlinit 21 de ani.

Atunci cînd, în urmă cu aproa
pe nouă luni, guvernul laburista 
luat inițiativa modificării norme
lor majoratului a fost dată publi
cității o expunere de motive în 
care se sublinia : „A-i priva în 
continuare pe tineri de responsa
bilități politice comportă riscul 
de a le inocula un spirit de de
zinteres social, în Ioc de a-i ajuta 
să se maturizeze. Tineretul An
gliei de azi, e mai educat decît 
generațiile tinere din trecut, mai 
angrenat în activitatea produc
tivă a societății, mai interesat 
de problemele politice și mai 
deschis spre viață socială. Să 
fim, deci, realiști, și să dăm ti
nerilor drepturi politice normale 
și, în primul rînd, dreptul de 
vot". Acum, lordul Gardiner 
ține să precizeze că „majoratul 
politic nu poate să nu rămînă Ia 
21 de ani". O asemenea schim
bare radicală de atitudine tre
zește, evident nu puține sus
piciuni.

„Piruetele guvernului în ches
tiunea legii majoratului — con
stată cu o ușoară nuanță ironică 
cotidianul liberal GUARDIAN — 
sînt mai puțin enigmatice decît 
ar putea părea unui neavizat. 
Mai explicit THE OBSERVER 
relevă că, date fiind nemulțumi
rile manifestate ale tineretului 

fructuos de păreri cu reprezen
tanții Skupștinei federale privind 
organizarea și funcționarea adu
nărilor reprezentative din cele 
două țări «-« realizat o Identitate 
de vederi exprimîndu-se convin
gerea comună că parlamentele 
pot să aducă o reală contribuție 
la consolidarea securității euro
pene, la îmbunătățirea climatului 
internațional, la sporirea încre
derii, înțelegerii și colaborării 
dintre toate popoarele, la asigu
rarea păcii în lume.

★
Delegația Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adu
nări Naționale, care, la invita
ția Scupștinei Federale a R. S. F. 
Iugoslavia» a făcut o vizită în 
această țară, s-a înapoiat marți 
în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa erau prezenți tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Constanța Cră
ciun, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, acad. Ilie Murgules- 
cu și Mia Groza, vicepreședinți al 
M.A.N., Ion Pas, președintele 
I.R.R.C.S.» Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, președinți ai unor comi
sii permanente ale Marii Adu
nări Naționale, deputați ai 
M.A.N.

față de politica actualei echipe 
guvernamentale laburiste, mulți 
dintre liderii lui Labour Party 
„se întreabă frecvent în ultimele 
luni dacă reducerea vîrstei vo- 
tanților Ia 18 ani nu ar dezavan
taja în loc să avantajeze masa 
voturilor laburiste". Un sondaj 
efectuat de ziarul conservator 
DAILY MAIL în opt universități 
britanice arată că 63 Ia sută din 
studenți cer demisia guvernului 
laburist Desigur, un asemenea 
sondaj, efectuat de oficiosul par
tidului de opoziție, trebuie consi
derat la proporțiile lui reale. Nu 
este însă mai puțin adevărat că 
mulți dintre componenții ca
binetului (Denis Healey, Patrick 
Gordon Walker, James Callaghan 
și însuși premierul Wilson) au 
fost în ultimele cîteva luni ținta 
unor demonstrații ostile a tine
rilor, simțind pe viu, cu diferite 
prilejuri, o veritabilă „escaladare" 
a nemulțumirii tineretului brita
nic. Cea de-a 7-a Conferința na
țională a organizației de tineret 
a partidului laburist care se des
fășoară actualmente la Great 
Yarmouth relevă atît scăderea 
simțitoare a numărului membri
lor acestei organizații cît și 
criticarea aspră de către (delegați 
a unor aspecte importante ale 
politicii guvernului.

In această lumină omisiunea 
din proiectul de lege a majora
tului britanic apare, într-adevăr, 
deloc surprinzătoare.

E.R.

SESIUNEA UNIUNII 

INTERPARLA

MENTARE
Președintele Adunării Na

ționale a Senegalului, Amadu 
Lamine Gueye, a deschis 
marți la Dakar lucrările se
siunii de primăvară a Uniu
nii interparlamentare, la 
care participă delegații din 
68 de țări.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
figurează probema asigurării 
securității internaționale, 
problema dezarmării, a dez
voltării economiei, culturii, 
științei și tehnicii. Aceste 
probleme vor fi examinate în 
cadrul comisiilor specializate. 
Agenda sesiunii acordă o 
atenție deosebită situației din 
Orientul Apropiat și proble
melor legate de împiedica
rea amestecului în treburile 
interne ale statelor, apărarea 
independenței și suveranită
ții lor.

La lucrările actualei sesi
uni participă și o delegație 
a grupului național român 
al Uniunii interparlamentare. 
Din delegație fac parte prof, 
dr. Tudor Drăganu, vicepre
ședinte al comitetului de 
conducere al Grupului și 
Constantin Paraschivescu 
Bălăceanu, membru al co
mitetului.

Această sesiune, care se 
desfășoară pentru prima 
dată pe continentul african, 
urmează să-și încheie lucră
rile la 21 aprilie.

Astăzi este sărbătoarea na
țională a Siriei. La 17 a- 
prilie se împlinesc 22 de 
ani de cînd ultimele trupe 
străine au părăsit teritoriul 
sirian. In fotografie prezen
tăm o imagine din orașul 

Damasc.
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In urmă cu un an și mal 
bine mă aflam la Santiago de 
Cuba. Seara, tîrziu, reîntors 
după o zi de documentaro la 
motelul „Las Versalles" am 
văzut oameni strânși în jurul 
unui televizor. Vorbea Fidel 
Castro la un miting al țărani
lor din San Andres, un sat 
din provincia Pinar del Rio, 
provincie aflată în extremita
tea occidentală a insulei. De
și mă despărțeau aproape 
1.200 km de San Andres, pot 
spune că prin mijlocirea te
levizorului, am fost martorul 
acelui eveniment Eveniment 
pentru că în acea seară Fidel 
Castro inaugura la San An
dres o unitate socialistă în 
agricultură, o experiență cu 
largi consecințe în viața țăra
nilor din acel colț al țării. N- 
aș fi bănuit atunci că exact 
după un an voi avea prilejul 
să fac o vizită la San Andres.

— Provincia Plnar del Rio 
e aproape de Havana dar pî
nă la victoria revoluției s-a 
aflat totuși foarte departe, 
îmi explică un localnic, pen
tru că a fost una din provin
ciile cele mai uitate de ve
chile regimuri. In afară de 
stațiunile turistice Soroa șl 
Vinales, provincia mai era cu
noscuta pentru plantațiile sale

note

La San Andres
in orele genezei

de tutun blond care-și găsi
se aici condiții ideale de sol și 
de climă. Și cam atît. Destul 
da puțin pentru o populație 
de aproximativ 600.000 de lo
cuitori, răspîndită pe o su
prafață relativ întinsă.

Drumul spre San Andres e 
de un pitoresc greu de des
cris. Șoseaua șerpuiește prin
tre coline umbrite de palmi
eri avînd în față contururile 
rdomoale ale Sierrei de los 
Organos (Munții Orgilor), 
denumiți astfel datorită, poa
te, coastelor calcaroase sculp
tate în forme ciudate de vîn- 
turi și ploi.

La un moment dat mașina 
ajunge pe creasta unei co
line și în fața noastră se 
idezvăluie imaginea San An- 
dres-ului : construcții noi din 
panouri prefabricate, zugră
vite în culori pastel, armoni
zate cu veselia vegetală și 
solară a peisajului, un peisaj 
în care plantațiile și culturile 
au tras cu rigla o simetrie ne
cunoscută pînă acum.

— în urmă cu doi ani a- 
ceste locuri erau aproape inac
cesibile, transporturile se 
efectuau doar cu ajutorul ca
ilor sau al catîrilor, îmi spune 
Manolos Dias, președintele 
administrației municipale, 
un tînăr în vîrsta (de 27 ani. 
Discuția noastră are loc în 
biblioteca internatului pentru 
elevi, unul din cele trei in
ternate construite de curând.

— Astăzi, continuă tînărul 
„alcade" (primar), San Andres 
numără 1200 de familii îm
părțite în 23 de cooperative 
țărănești sprijinite de stat prin 
acondarea de tractoare și în
grășăminte chimice, prin a- 
sistență tehnică si semințe de 
calitate superioară. De ase
menea, vechile „bohios" (co
libe) sînt înlocuite treptat 
cu locuințe noi, modeme

a unei cantități de aur în va
loare de 2,3 miliarde dolari în 
cursul anului trecut.

• IN PERIOADA 1961—1966, 
Venezuela a pierdut peste 500 
milioane de dolari ca urmare a 
schimburilor comerciale neechi
valente cu Statele Unite, a co
municat Departamentul vene- 
zuelean al planificării „Cordi-

Deschiderea oficială a Tîrguhi 
de la Milano

Variat sortiment de produse românești
ROMA 16. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea. ans- 

mite: Marți a avut loc deschiderea oficială a Tîrguiuî in
ternațional de la Milano, in prezența ministrului industriei 
și comerțului, Giulio Andreotti.

Ajuns la cea de-a 46-a ediție, 
Tîrgul de la Milano este cea mai 
importantă manifestare de acest 
fel din Italia. Deschis încă de 
duminică pentru public, Tîrgul 
a cunoscut din primele zile o 
mare afluență de vizitatori ita
lieni și străini.

România este prezentă la a- 
ceastă ediție a Tîrgului de la Mi
lano cu produse ale industriei 

și Igienico, construite (Un 
panouri prefabricate.

Intr-o mașină de campanie 
(vechiul „Cadillac" cu care 
am venit de la Havana e ne
putincios pe drumurile abrup
te ale acestui pămînt frămîn- 
tat parcă de uriași) pornim 
spre plantațiile San Andres-n- 
lui. La volan se află un ghid 
excelent —— Clemente Gonza
lez, prim-secretar al comitetu
lui municipal (de partid. Jo
vial și locvace ca toți 
cubanezii, ars de soare și 
vînt ca un om care-și pe
trece toată ziua pe ogoare, 
Clemente Gonzalez cunoaște 
ca-n palmă miile de hectare 
pe care se desfășoară întinse 
culturi de orez, cartofi dulci 
(un soi de cartof specific cli
mei tropicale) porumb, ma- 
nioca și tutun. Dar, după cî- 
te se pare, ghidul nostru vă
dește o simpatie declarată 
pentru cafeaua plantată pe 
o suprafață de peste trei su
te de hectare. Expuși soarelui 
în vaste amfiteatre naturale, 
arbuștii de cafea ating, u- 
neori, Înălțimea de un metru, 
iar franzele lor mari, fde un 
verde închis, contrastează pu
ternic cu roșul-cărămlzîu al 
pămîntului. Cît vezi cu ochii 
colinele tălăzniesc fn verde 

și roșu ca o ciudată mare în
chipuită de fantezia unui pic
tor modernist Ne oprim și 
pătrundem printre arbuști, în- 
cercînd să adulmecăm pre
simțirea aromelor de mai 
tîrziu, în vreme ce, fără să 
ne spună nimic, Gloria Bravo, 
translatoarea, deșurubează ca
pacul unui termos din care 
ies aburii unei cafele fierbinți.

— Nu, cafeaua nu e din 
producția noastră, precizea- ( 
ză, cu o undă (de regret Cle
mente Gonzalez. Plantația e 
tînăra, în urmă cu un an 
nici nu exista, dar, dacă mai 
veniți pe aici la toamnă...

Interlocutorul nostru nu ne 
poate vorbi în limbajul rigu
ros al cifrelor, pămînturile a- 
bia au fost desțelenite, o 
bună parte din culturi nici 
n-a apucat să rodească, dar 
recoltele se anunță, de pe a- / 
cum, îmbelșugate și asta da
torită, în primul rând, vred
niciei oamenilor, entuzias
mului cu care au pornit să 
transforme ținutul lor hără
zit, se părea pînă mai ieri, 
doar sărăciei. Acum totul se 
conjugă aici la timpul viitor, 
totul se măsoară la dimensi
unile perspectivelor sale largi

...Sînt orele calme ale după- 
amiezii, e tîrziu, (dar Cle
mente Gonzalez ține neapă
rat să vizităm unul din cele 
cinci „circulos infancies" 
(creșe și cămine) în care sînt 
îngrijiți și educați 200 de 
copii între vîrsta de... 45 de 
zile și șapte ani. Copiii dorm. 
Trecem în vîrful picioarelor 
printre paturi, vorbim pe 
șoptite dar... un băiețel, cu 
chipul de culoarea cafelei, 
deschide ochii și se ridică 
stîngaci, agățîndu-se cu mîi- 
nile de stinghiile patului, zîm- 
bindu-ne seducător ca unor 
vechi cunoștințe.

PAUL DIACONESCU

plan“. Condițiile comerțului cu 
Statele Unite devin din ce în ce 
mai dezavantajoase pentru Ve
nezuela din cauza scăderii pre
țului la principalele articole 
de export, în special la țiței.

„Cordiplan" cheamă la modi
ficarea prevederilor acordului 
comercial americano-venezue- 
lean și la extinderea relațiilor 
comerciale ale Venezuelei cu 
alte țăxi.

constructoare de mașini, mașini- 
unelte modeme, tractoare, elec
tromotoare, produse ale industriei 
chimice și petrochimice, mașini 
și materiale de construcții. Un 
birou comercial de informații o- 
feră date asupra activității țării 
noastre în domeniul relațiilor e- 
conomice internaționale, ilustrînd, 
de asemenea, posibilitățile spo
rite ale României ca partener co
mercial.
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