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Este de neînlăturat din calea utilizării integrale
a timpului de lucru

BARIERA CAUZELOR „OBIECTIVE ?
Folosirea cu maximum de 

eficiență a timpului de lucru 
de către fiecare întreprindere 
în parte și, în cadrul acesteia, 
de fiecare secție și atelier, 
constituie una din coordonate
le esențiale ale ridicării pe o 
treaptă calitativ superioară a 
întregii activități economice.

O recentă anchetă întreprin
să în două mari întreprinderi 

r* din Brașov — uzina „Rulmen- 
" tul" și Fabrica de unelte și 

scule — ne-a dezvăluit o serie 
de carențe în folosirea timpu
lui de lucru și, deci, în însuși 
modul de conducere a proce
selor economice. Dar, să rela
tăm mai pe larg constatările 
prilejuite de ancheța efectua
tă la întreprinderile amintite.

cunoaște o ușoară „ameliora
re" (de la 91,5 la 94 la sută), 
menținîndu-se, totuși, la un 
nivel inferior, cu totul neco
respunzător. Ce reține la a- 
ceastă „cotă" indicatorul a- 
mintit ?

— Multe probleme le ridică

UZINA „RULMENTUL" : 
CAUZELE „OBIECTIVE" 

CIRCULA PE RULMENȚI

Ne oprim fiiai Jntîi la uzina 
„Rulmentul". După o scurtă 
privire de ansamblu asupra 
structurii - .fondului de timp 
constatăm că, față de aceeași 
perioadă a anului trecut, în 
acest an, pînă la jumătatea 
trimestrului II, coeficientul de 
folosire a fondului de timp

fluctuația mare a forței de 
muncă, ne relatează tovarășul 
ing. Gheorghe Badea, directo
rul uzinei. De aceea nici nu 
se poate vorbi de permanen
tizarea lucrătorilor, de o ca
lificare corespunzătoare a a- 
cestora.

Afirmațiile tovarășului di
rector corespund, firește, rea
lității s din 103 strungari an
gajați, în trei luni, au plecat 
mai mult de jumătate dintre

el. Pe bună dreptate ne între
băm, de ce ? Oamenii, ne 
dă o explicație promptă tova
rășul director, „fug pur ?i 
simplu, de schimbul III șl, în 
acest schimb, nu putem asi
gura o productivitate a mun
cii la nivelul celorlalte schim
buri".

Este necesar să amintim de 
faptul că în repetate rînduri 
conducerea de partid și de 
stat a trasat ca sarcină tutu
ror unităților economice să în
treprindă măsuri 
scopul 
lor, în 
nale a 
ducție, 
desfășurării normale a activi
tății în fiecare schimb, în fie
care secție și atelier.

Sînt, Insă, create condiții 
pentru folosirea cu eficiență 
sporită a timpului de lucru, 
în fiecare schimb, la uzina 
„Rulmentul" din Brașov ? Răs
punsul este — și veți vedea 
de ce I nu. Pentru că aici se 
angajează muncitori necalifi
cați și, după, numai 4—5 zile, 
sînt puși să lucreze la mașini

hotărîte în 
echilibrării schimburi- 
vederea folosirii rațio- 
capacităților de pro- 
asigurării condițiilor

PETRE G. BRATU
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COMITETUL U.T.C. AL
COMUNEI IN FATA UNOR
RĂSPUNDERI SPORITE

Rod al unor studii temeinice și 
îndelungate, al unor dezbateri 
ample cu masele de oameni ai 
muncii de la orașe și sate, noua 
configurație teritorial-administra- 
tivă statornicește comuna ca u- 
nitate da bază în organizarea 
social-economică, pe coordonate 
de maximă importanță pentru 
progresul și prosperitatea patriei, 
îi conferă un cadru propice pen
tru dezvoltare și înflorire multi
laterală. Constituirea comunelor 
ca unități teritoriale complexe, 
puternice, cuprinzînd un număr 
sporit de locuitori, de activități 
economice și social-culturale di
verse are implicații dintre cele 
mai largi în munca și viața ti
neretului, în activitatea de edu
care și formare a acestuia. Noua 
organizare administrativ-teritoria- ; > t
lă a comunelor sporește atribu
țiile și sarcinile ce revin organic-;-, 
zațiilor U.T.C. de la sate, ale 
comitetelor comunale U.T.C», ca 
organe chemate să mobilizeze ti-. 
neretul la întreaga activitate a 
comunei, să-i coordoneze și în
drume eforturile, energiile. Or-

ganizațiile U:T.C. trebuie să se 
afirme ca o prezență vie, pu
ternică și permanentă în viața 
fiecărei comune, ceea ce presu
pune în mod firesc o participare 
intensă, neîntreruptă, la toate 
activitățile întreprinse, pe măsu
ra potențelor de care dispun, a 
sarcinilor care le stau în față în 
actuala perioadă de dezvoltare. 
Organizațiile U.T.C. sînt chema
te să-și valorifice din plin iniția
tiva creatoare, capacitatea de a 
răspunde prompt tuturor întrebă
rilor și frămîntărilor tinerilor, 
astfel îneît participarea lor la 
viața comunei să fie caracterizată 
de dinamism, de eficiență, de ca
pacitatea de-a rezolva corespun
zător problemele care formează 

-conținutul activității lor de zi cu

TTn cititor brailean, iritat 
de prezența vestimentară și 
fizică a unei notorietăți cam 
mediocre a muzicii noastre 
ușoare, ne obligă la un dia
log pe tema ce și cît îi e 
permis unui actor, cîntăreț 
etc., etc., în aparițiile sale 
publice.^ Aș începe prin a 
spune că unui cîntăreț, ca și 
unui actor, oricum, unui om 
destinat prezenței publice 
prin artă, i se cere talent, 
celelalte — decență, respect, 
bun gust etc. — i se subor
donează ca ceva firesc. Ta
lentul lasă loc și excepțiilor, 
așa cum o față cu un oval 
bine tăiat poate face nostim 
un nas cam strîmb. Dar, cum 
referirea corespondentului 
nostru brăilean, Nicolae Stan- 
ciu, vizează un talent încă 
anonim, vom muta discuția 
într-o zonă mai largă de in
terese : moda sau modele 
actorului și seducția exerci
tată asupra tinerilor.

Nu este un secret că „tor
pilele" pe care le folosesc

lăsaji-l,
mulși...

marile case de modă în lan
sarea noilor linii sint, mai 
ales, consacrații scenei și e- 
cranului, miturile... meteori
ce ale hranei noastre de ce
luloid de toate zilele. Suc
cesul este sigur, tranzacția 
făcută pe un cec gras este 
binefăcătoare pentru ambele 
părți interesate. Dar nici 
muritorii n-au a ce se piîn- 
ge. Foamea noastră de anec
dote este satisfăcută printr-o 
mini-mi ni - fustă, nevoia 
noastră orientativă în vesti
mentație poate reține ceea ce 
bunul gust reține dintr-o 
imagine dilatată de nevoi 
publicitare. Deci, toate bune 
și cam Ia locul lor. Așa cum 
nu poți suporta imaginea u- 
nui mare tragedian tîrguin- 
du-șe cu precupeața pentru 
o ciosvîrtă de țelină, tot așa 
scena nu poate fi onorată cu 
o ținută de stradă. Deci, o 
notă de originalitate e și pi
perul care dă gust unei mîn- 
cări cam fade. Accesoriile 
însă — favoritele prelungite 
la întîlnirea cu maxilarul, un 
jabou deschis în evantai am
bițios etc. — devin scop în 
sine cînd talentul ne joacă 
un fel de renghi pueril cu

(Continuare în pag. ir ■■ V-a)
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Intr-o butadă, altădată de lar
gă circulație, se spunea că prin 
„cultură" trebuie să înțelegem 
ceea ce rămîne după ce ai uitat 
tot ce ai învățat. Intr-o asemenea 
formulare, butada poate naște 
confuzii. Nu e mai puțin ade
vărat că — dacă ai știut ce să 
înveți 
urme

fi cum să înveți rămîn 
spirituale chiar dacă s-ar

Conf. univ. dr. doc, 
Victor Săhleanu

După cum este ușor de văzut, 
în acest articol reluăm o discuție 
mereu actuală, privitoare la va
loarea informativă și la valoarea 
formativă a învățămîntului. Res- 
trîngem discuția la problemele 
legate de științele propriu-zise 
Există mai multe feluri de a „în
văța" o știință. Unii acumulează 
fapte, alții rețin concluzii și teo
rii, alții (prea puțini!) sint pre
ocupați de metodele de cercetare, 
de descoperire, de stabilire a ade
vărului. Dar funcția formativă a 
studiului nu se rezumă la forma-

„Patruped de oțel" (Macara de mare capacitate la Combinatul 
siderurgic Galați)

Foto: O. A”CA^IE

Perspectiva bucurefteani
Foto : SORIN DAN

Este, de aceea cu atît mai ne- 
' cesar ca acum, în zilele cînd se 
pune piiatra de temelie a activi- 
tăfîi viitoare, comitetele comu
nale U.T.C. să-și organizeze de 
la bun început munca în așa fel 
îneît să asigure o îndrumare 
competentă a tuturor organiza
țiilor U.T.C. de pe raza 
munei. Viitoarele comitete 
munale U.T.C. trebuie 
țină seama că succesul 
turor activităților pe < 
le vor întreprinde depinde 
primul rînd, de modul în care vor 
ști să atragă, să reunească, să 
orienteze într-o direcție comună 
eforturile sporite ale tuturor ca
tegoriilor de tineri de pe raza 
comunei. Sub îndrumarea comi
tetelor comunale de partid, co
mitetele U.T.C. vor trebui să 
disceamă cu grijă, în aplicarea 
măsurilor stabilite la Consfătuirea 
pe țară a U.T.C., formele și mij-

co- 
! co

să 
tu- 

care 
în

lpacele de muncă cele mai adec
vate condițiilor locale, desfășurînd 
o amplă muncă politico-educati- 
vă, îmbogățind tradițiile și obi
ceiurile specifice și răspunzînd 
dorințelor exprimate de tineri.

Continuînd și dezvoltînd ex
periența bună existentă în fieca
re loc, comitetele comunale 
U.T.C. trebuie să pună și pe 
mai departe în centrul muncii 
lor desfășurarea unei activități 
politico-educative care să tre
zească interesul tinerilor, să sa
tisfacă nevoia lor de a fi întot
deauna la curent cu evenimen
tele politice interne și externe, 
să popularizeze politica partidu
lui nostru, să facă tinerilor bine 
înțelese masurile pe care partidul 
și statul le întreprind pentru 
dezvoltarea unui domeniu sau 
altuia. Una din preocupările de 
prim ordin a comitetelor comu
nale U.T.C. va trebui să fie și 
în viitor educarea prin muncă și 
pentru muncă a tinerilor, stimu
larea dragostei și atașamentului 
lor față de profesiile satului so
cialist, a participării lor însufle
țite la eforturile unităților agri
cole în care lucrează.

In același timp, este necesară 
imprimarea unei mai mari diver
sități și continuități în activita
tea cultural-distractivă, sportivă 
și turistică a organizațiilor, an
trenarea a tot mai mulți tineri 
îndeosebi la activitățile de acest 
gen care se vor organiza la sfîr- 
șit de săptămînă. Căminele cul
turale trebuie să devină adevă
rate puncte de atracție ale tine
retului, în care organizațiile 
U.T.C. să desfășoare activități 
specifice vîrstei și preocupărilor

(Continuare în pag. V-a)

Bun venit secretarului

rea unei concepții despre lume 
și despre viață cu ajutorul date
lor acelei științe sau la formarea 
unei impresii despre acea știință. 
Gîndind de repetate ori în spi
ritul acelei științe, ne modificăm 
felul nostru de a gîndi. Meca
nismele inteligenței (dacă ni se 
acceptă această figură de stil) 
sint transformate de către mate
rialul pe care-l prelucrează, pen
tru că acest material cere un mod

ce B. Pascal numea „spirit geo
metric" și „spirit de finețe". Căci 
— spunea marele matematician, 
fizician, filozof și scriitor — ra
reori se întîmplă ca spiritele fine 
să fie spirite geometrice, sau ca 
spiritele geometrice să fie spirite 
fine, dar spiritele „nejuste" nu 
au nici finețe, nici nu proce
dează geometric.

Așadar, dincolo de variantele 
sale psihologice, spiritul care ra-

HU ---------

„LECȚIILE"
ȘTIINȚEI

de prelucrare potrivit. încetul cu 
încetul, se formează — în acest 
fel — gîndirea de matematician, 
gîndirea de naturalist sau gîn
direa de istoric. Unul dintre 
scopurile învățămîntului de cul
tură generală este, pe de o parte, 
îmbogățirea gîndirii cu astfel de 
moduri de prelucrare a „datelor", 
pe de altă parte — dezvoltarea 
unei rigurozități care să nu fie 
rigiditate. Există o mare diver
sitate de obiecte de studiu; la 
ele corespund „combinații" în 
care sini variabil dozate, ceea

ționează just, care se orientează 
just — are însușiri care pot fi 
grupate sub eticheta de spirit 
științific. A deprinde acest spirit 
iată o sarcină importantă a în
vățămîntului de cultură generală, 
a liceului, a cursurilor universi
tare.

★
Spiritul științific, nu este tot 

una cu viziunea teoretică. El este 
(azi acest lucru trebuie repetat 
mereu!) în primul rînd un spi
rit metodologic. Felul în care 
procedează știința în abordarea

unei probleme nu interesează nu
mai pe cercetătorul științific, ci 
pe oricare om care are de 
rezolvat probleme — practice 
în primul rînd. Daeă vrem 
ca să obținem un succes com
parabil cu cel obținut de 
științe; dacă vrem ca hotă- 
firile noastre să aibă întemeierea 
pe care o au concluziile științifice, 
este nevoie s-o imităm. Descar
tes, acum aproape 350 de ani, a 
încercat să strîngă într-un tratat 
special, regulile de amănunt ne
cesare pentru dirijarea gîndirii. 
A lansat, într-o lucrare care a 
făcut epocă, regulile simple, dar 
fundamentale. Din titlul aces
tei lucrări reținem curent nu
mai începutul: Discurs asupra 
metodei. Dar continuarea sună: 
pentru a ne conduce bine rațiu
nea. Coci (susținea Descartes) fie
care om are destulă rațiune, dar 
dacă mulți greșesc, este pentru 
că nu știu să și-o conducă.

Fiecare ramură științifică ilus
trează, în felul ei, o cale de a 
rezolva unele probleme: și chiar 
dacă nu se arată explicit în ce 
constă particularitatea acestei căi, 
ea devine, în creierul nostru un 
„program" de lucru, utilizat la 
nevoie. Zoologia și botanica ne 
pot învăța utilitatea clasificării, 
matematica — folosul aprecieri
lor cantitative și al logicii strînse. 
Mai adăugăm, la activul matema
ticii, semnalarea posibilității de a

(Continuare in pag. a Il-a)

9 iunie-ZIUA PIONIERILOR
In calendarul sărbătorilor 

noastre prima duminică din 
luna iunie a devenit, de doi 
ani încoace, ,^iua pionierilor*. 
Această zi din prima lună a 
verii, anotimp atît de generos 
cu școlarii, are semnificațiile 
sale: coincide cu încheierea 
anului școlar, deci prilej de 
bilanțuri și aduceri aminte;

intr-a serioasă încurcătură 
pentru a stabili care sint cele 
mai reușite; au activat în 
cercurile artistice și în cele 
tehnice; au organizat mitin
guri aviatice și nautice cu a- 
parate construite și dirijate de 
ei; au sădit pomi, au curățat 
livezi, și-au amenajat terenuri 
sportive. In toate, pe lingă

LA FABRICA DE ELEC
TROZI BUZĂU

Lucrări
de extindere

de

INVITAȚII PENTRU TOR
ȘCOLARII TĂRII

este prima zi a vacanței, deci 
poate fi o oglindă a acesteia, 
arătînd concentrat ce le va dă
rui pionierilor în ediția sa din 
acest an. Ce vor trece pio
nierii în bilanțul pe care-l 
raportează țării, de ziua lor ?

Au învățat mai bine și ca 
dovadă aduc nu numai notele 
obținute, ci și nenumărate a'te 
mărturii. La concursurile de 
literatură, matematică, '"arte 
plastice, fotografii — mii și 
mii de pionieri au prezentat 
lucrări excelente puaînd juriile

hărnicie și-au pus în valoare 
priceperea izvorîtă din cuno
ștințele dăruite de școală, cu
lese din lectură, dobîndite în 
activitățile pionierești. Da, au 
ce raporta pionierii! De ziua 
lor, la paradă sau pe stadioane 
vor înscrie cu trupurile lor, ori 
vor sugera prin mișcări și în
semne tot ce au învățat și rea
lizat în răstimpul unui an. In 
același timp, în sălile de ex
poziții din multe reședințe de

M. VIDRAȘCU 
(Continuare în pag. a Il-a)

La fabrica de electrozi 
la Buzău au început lucrările 
de extindere a capacității de 
producție. Ele prevăd spori
rea numărului liniilor auto
mate cu încă două, avînd o 
producție de 16 000 tone de 
electrozi, cantitate dublă 
față de cea actuală, monta
rea unor instalații pentru 
măcinarea feroaliajelor, pre
cum și a utilajelor de dozare 
$1 omogenizare a materiilor 
prime necesare fabricării e- 
lectrozilor.

Darea în exploatare a noi
lor obiective va asigura o 
dată cu mărirea producției 
ridicarea pe o treaptă supe
rioară a rentabilității uzinei 
de sîrmă din Buzău — în 
cadrul căreia se află fabrica 
de electrozi.

(Agerpres)

Congo,
Alphonse Massamba Debat!

La invitația secretarului general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, astăzi sosește în țara noastră, într-o 
vizită oficială, secretarul general al Mișcării Naționale a 
Revoluției, președintele Republicii Congo, Alphonse Massam- 
ba-Debat.

Massamba- 
născut în 
la N’Kola

Alphonse 
Debat s-a 
anul 1921 
Yana (Congo). După 
absolvirea cursurilor 
școlii normale de învă
țători și a școlii cadre
lor superioare, el s-a 
dedicat muncii peda
gogice. în același timp 
militează neobosit pen
tru libertatea și progre
sul Africii, afirmîndu-se 
printre conducătorii 
marcanți ai mișcării 
pentru răsturnarea ju
gului colonial, pentru 
independența naționa
lă a țării sale. în 1959 
a fost ales președinte 
al Adunării Legislative 
a Republicii Congo. In 
anul 1961 este numit 
ministrul planului și e- 
chipamentului. în semn 
de protest față de po
litica reacționară a fos
tului președinte You- 
lou demisionează din 
guvern.

La 16 august 1963, după în
lăturarea fostului președinte, 
Alphonse Massamba-Debat este 
numit șeful guvernului provizo
riu și ministru al apărării națio
nale. în luna decembrie a ace
luiași an, Alphonse Massamba- 
Debat a fost ales președinte al 
Republicii Congo, iar șase luni 
mai tîrziu, la Congresul de re
constituire al partidului „Mișca
rea Națională a Revoluției" 
(M.N.R.) a fost ales secretar ge
neral al M.N.R. — partid de gu- 
vemămînt ce militează consec
vent pentru apărarea și consoli
darea cuceririlor democratice, p 
independenței naționale, p< 
dezvoltarea economică, socia 
politică de sine stătătoare. De la 
începutul acestui an, președintele 
republicii îndeplinește și funcția 
de șef al guvernului.

în fruntea statului, Alphonse 
Massamba-Debat promovează o 
politică externă consacrată păcii 
și dezvoltării relațiilor de priete
nie între toate popoarele lumii, 
îndreptată spre eliberarea totală 
de colonialism a continentului 
african.

încă de la proclamarea inde
pendenței Republicii Congo, în 
anul 1960, guvernul român a re
cunoscut noua Republică Congo 
ca stat independent. Relațiile 
dintre cele două țări au cunoscut 
de atunci o evoluție pozitivă,

ascendentă. în anul 1966, cu pri
lejul vizitei în Republica Congo 
a unei delegații de partid și gu
vernamentală română, invitată 
la festivitățile prilejuite de cea 
de-a treia aniversare a Revoluției 
Congoleze, au fost stabilite rela
ții diplomatice, la rang de amba
sadă, între cele două tari. Un an 
mai tîrziu, cu prilejul vizitei în 
România a delegației Mișcării 
Naționale a Revoluției din Re
publica Congo, s-a subliniat cu 
satisfacție importanța dezvoltării 
relațiilor de prietenie și colabo
rare între cele două țări și par
tide.

Vizita pe care o începe astăzi 
în România secretarul general 
al Mișcării Naționale a Revolu
ției, președintele Republicii Con
go, Alphonse Massamba-Debat, 
se înscrie ca o nouă contribuție 
la dezvoltarea bunelor relații 
dintre cele două țări, la promo
varea înțelegerii și colaborării 
între toate popoarele lumii.

Nutrind sentimente de sim
patie fată de poporul congolez, 
față de eforturile pe care le de
pune pentru progresul economic, 
social și cultural tineretul pa
triei noastre asemeni întregului 
nostru popor, adresează secreta
rului general al Mișcării Naționa
le a Revoluției, președintele Re
publicii Congo, Âlphonse Mas
samba-Debat, o călduroasă urare 
de bun venit în România.
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TRIBUNA
Rubrica pe care o inaugurăm azi se naște din realitatea 

evidentă a nevoii de a dialoga pe marginea unor 
opinii, idei sau afirmații cuprinse în unele dintre ar
ticolele pe care le publicăm și care poartă sem
nătura fie a unor redactori proprii, fie a unor colaboratori, 
fie chiar cu privire la idei sau intimplări cunoscute din rea
litatea imediată. Scrisorile care sosesc la redacție ne-au ofe
rit sugestia acestei rubrici. Faptul ni se pare firesc și el nu

atestă altceva decit maturitatea de gindire a cititorului nos
tru in ansamblu, nivelul pregătirii sale, care-i permit (ă 
abordeze in spirit propriu, tratarea celor mai diverse su
biecte, să-și afirme propria-i concepție.

Deschizînd rubrica de față, nu facem decit să adăugăm 
incă o posibilitate de discuție, pe care o punem Ia Inde- 
mîna cititorului, al cărui cuvint va fi așteptat, ascultat și 
publicat cu toată seriozitatea.

• Omul se naște cu sau fără inteligență-afirma intr-un
articol filozoful N. Bagdasar

• Dimpotrivă, „orice om poate fi, dacă vrea, sculptorul
propriului creier"- susține psihologul Sen Alexandru,

Invitații pentru toți școlarii țării

citind un savant de renume Examen cu studenți din anul III al Facultății de metalurgie — 
Institutul politehnic

(Urmare din pag. I) 

județ și în sala Dalles din 
București vor fi aliniate cele 
mai izbutite lucrări care au 
ieșit din mîinile îndemînatice 
ale pionierilor: desene, me
canisme și aparate miniatu
rale, piese folclorice lucrate cu 
talent și migală. Și tot pentru 
această zi s-au adunat în pla
chete și culegeri cele mai fru
moase versuri și povestiri 
scrise de școlari, iar tn albume 
cele mai inspirate desene ale 
lor.

Pionierii vor mai raporta că 
tn anul care a trecut s-au dis
trat pe potriva vîrstei lor, au 
făcut sport și drumeții pe că
rările patriei, serbări de neui
tat pe scenele școlilor, au în
vățat cintece noi, despre ei si 
închinate lor, au petrecut la 
carnavaluri și cu alte prile
juri. De aceea și de ziua lor 
și-au alcătuit programe bo
gate : după paradă, întrecerile

sportive și demonstrațiile da 
gimnastică oare se vor desfă
șura dimineața vor avea loc 
manifestările cultural-artistice. 
Pe scenele școlilor ori în po- 
ienele și pădurile din apro
piere, avîndu-i ca invitați pe 
părinți, pe învățători și pro
fesori, pionierii vor cînta și 
recita, își vor arăta măiestria 
în interpretarea dansurilor 
străbune, vor da viață unor 
personaje istorice, din lumea 
basmelor, ori din viața școlară 
în scenete scrise pentru ei. 
Iar seara, la lumina torțelor, 
a lampioanelor, la marginea 
pădurii plină de mistere, a 
lacului ori a mării vor începe 
carnavalurile. Măști, costume 
multicolore, muzică, un alai 
vesel pe măsura copilăriei lor 
fericite va încheia „Ziua pio
nierilor". Și va deschide tot
odată cortegiul marilor bucu
rii, pe deplin meritate, pe 
oare-l aduce Vacanța Mare 
tuturor școlarilor țării.

în articolul „Conservarea in
teligenței publicat în „Scînteia 
tineretului" nr. 5818, eminentul 
ginditor N. Bagdasar, autor al 
unor cunoscute și apreciate cer
cetări de filozofia istoriei și teoria 
cunoștinței, comunică cititorilor 
reflecții interesante cu privire la 
definiția, și modalitățile eficien
ței intelectuale. Sînt, fără în
doială, teme și sugestii ce se 
pretează unor meditații profunde 
și utile.

Mi-aș permite insă aci să 
formulez unele îndoieli cu pri
vire la una din afirmațiile cu
prinse în articol și care, în lu
mina izbutirilor dar și a incerti
tudinilor psihologiei științifice 
contemporane, implică încă dis
cuții.

„Fapt important, scrie autorul, 
este de asemenea că inteligența 
nu reprezintă o funcție care se 
dobîndește în cursul dezvoltării 
psihice a individului, ci este 0 
funcție nativă, congenitală: te 
naști cu predispoziții anatomo- 
fiziologice de a fi inteligent. A- 
cest lucru îl dovedește ceea ce 
psihologia numea grade ale in
teligenței, talentul și geniul pre
cum și ceea ce ea numește ca
zuri patologice ale inteligenței."

Autorul reia, așadar, vechea 
afirmație, depășită în psihologia 
contemporană, că inteligența ar 
fi înnăscută. Consecința logică a 
acestei afirmații ar fi desigur 
existența unei categorii de 
oameni care, bucurindu-sq de 
favorurile eredității, au o aseme
nea capacitate și deci justifică, 
ba chiar necesită un exercițiu 
susținut și alții, lipsiți din naștere 
de asemenea noroc și la care, 
în mod firesc, exercițiul, învăța
rea ar reprezenta o curată pier
dere de timp de vreme ce „in
teligența nu se dobîndește în 
cursul dezvoltării psihice a indi
vidului";

In realitate o asemenea afir
mație nu se poate susține știin
țific. Predispozițiile anatomo-fi
ziologice sînt justificabile pentru 
anumiți analizatori, dar nu pen
tru inteligență, funcție complexă, 
a cărei natură este de altfel con
troversată în psihologia modernă. 
Inteligența individului este re
zultatul experienței sale de 
viață, al educației și mediului

TELEVIZIUNE
10,00 Curs de limba franceză 

(lecțiile 7 și 8).
11,00 Curs de limba rusă 

(lecțiile 7 și 8).
12.00 TV pentru specialiștii 

din industrie, Automa
tizarea „Sisteme elec
tronice".

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață

17,00 Curs de limba germană 
— lecția a 17-a

17.30 Fotbal România—Olan
da. Transmisiune de la 
Stadionul „Republicii",

19,15 Telejurnalul de seară
19.30 „Constelația Lirei" — 

emisiune muzical-core- 
grafică pentru tineret 

social a cărot influență este ușor 
de identificat în structura inteli
genței, ceea ce nu se poate afirma 
despre elementele native, pre for
mate. Existența unor deosebiri 
între inteligențele oamenilor nu 
se poate astăzi explica printr-o 
înzestrare nativă preformată, 
deoarece nu posedăm nici un fel 
de metode sau instrumente care 
să o poată face cu certitudine. 
Știința poate lua contact cu in
teligența în scopul de a o studia 
intr-un moment în care ea în
sumează influența familiei, școlii, 
societății. Iar resorturile perso
nalității, motivația, interesele, as
pectul voluțional, joacă un rol 
atît de important în conduita in
teligență, incit contribuția aces
tor vectori psihici strîns legați de 
experiența social-istorică nu per
mit să înscriem afirmațiile cu pri
vire la caracterul ei înnăscut de
cit la nivelul speculației.

Talentul și geniul depășesc in
teligența, funcție de relație cu 
aspect practic. Ele reprezintă nu 
grade ale inteligenței, ci nivele 
superioare de eficiență creatoare 
ce implică de obicei întreaga per
sonalitate. Sînt însă și excepții. 
Dacă am cita chiar calitățile 
presupuse de autor inteligenței: 
profunzimea, rapiditatea, exten
siunea, am putea numi desigur 
oameni geniali care nu posedau 
o gindire rapidă, dar nu erau mai 
puțin creatori. Alteori, talentul 
sau geniul implică dezvoltarea 
unei singure funcții psihice fără 
a necesita în mod necesar o 
deosebită capacitate de rezolvare 
a altor categorii de probleme.

Cît despre patologie, deficitul 
rezultat din lezarea sau dirfuncția 
unui organ (așa cum este cazul tn 
patologia congenitală a inteligen
tei) nu constituie un argument 
pentru a postula insu+iciența ra 
nativă predeterminată, reducția 
patologic-normal nefUnd pro
bantă pentru afirmarea caracteru
lui nativ al inteligenței la nivelul 
normalității. Firește că oligofre- 
nul este handicapat congenital 
dar cu o motivație fiziologică 
precisă.

Psihologia actuală este fără 
îndoială mult mai optimistă, ideile 
referitoare la caracterul nativ 
preformat al inteligenței fiind 
infirmate de numeroși autori.

20,00 Pe urmele unui film 
dispărut „producție a 
studioului „Al. Sahia-.

2®,15 Soliști de muzică popu
lară la cererea telespec
tatorilor : Polina Ma- 
noilă și Ion Crețu

20,30 Transfocator 
^Opinia publică"

21,00 Avanpremieră
21,15 Telecinemateca : meda

lion Humphrey Begart 
22,25 Amintirile unui pian : 

Ionel Fernic. Emisiune 
muzical-distractivă cu 
Ioana Radu, Anca Age- 
molu, Lili Bulaesi, Ion 
Lucian, Nicu Stoenescu, 
Constantin Lungeanu.

22,45 Telejurnalul de noapte 
23,00 închiderea emisiunii 

Plasticitatea excepțională a scoar
ței cerebrale, capacitatea de 
adaptare a personalității umane 
la sarcini din ce în ce mai com
plexe sînt realități ce nu pot fi 
negate,

In lucrarea sa „Inteligence and 
Experience" (1961) prof. J. Mc. 
V. Hunt, șeful catedrei de psi
hologie de la Universitatea din 
Illinois (S.U.A-) scrie • — „Cam 
de o jumătate de secol, teoria 
principală asupra naturii umane 
a fost dominată de presupunerea 
inteligenței fixe și dezvoltării 
predeterminate. Această credință 
a jucat un rol larg în teoria 
psihologică și investigare ; ea a 
furnizat un cadru conceptual 
pentru măsurarea inteligenței și 
pentru bilanțul dezvoltării apti
tudinilor umane care a fost pri
vit ca o desfășurare a capacități
lor aproape complet predetermi
nate prin naștere.

Totuși, recent, o transformare 
a apărut în acest concept tradi
țional al inteligenței și relațiilor

Locuri oare că : OUnești

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

film pentru ecran panoramic, 
rulează la Patria (orele 9;
12.45 ; 1830 ; 20).

UN DOLAR GĂURIT
rulează la București (orele 8; 
10; 12; 14.45; 1830; 18.45; 21.15); 
Luceafărul (orele 8.30 : 10,30 ; 
1430 ; 16,45 ; 1» ; 21,15.

FREDT, LOVEȘTE TU ÎN TU 
rulează la Republica (orele 
0.15; 11,30; 14; 16.30; 18.45; 
21,15); Festival (orele fl; 11,15; 
13.30; 1630; 18,45; 21).

MUMIA INTERVINE
rulează la Capitol (orele 9 ;
11,15 ; 1330 ; 16 ; 1830 : 21).

CAUT O NEVASTA
rulează la Victoria (orele 8.45; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 • 19 ; 21).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 

sale cu experiența. Mărturii 
din surse variate au forțat re
cunoașterea proceselor centrale 
ale inteligenței și rolul crucial al 
experienței de viață în dezvolta
rea acestor procese centrale" 
(paragraf V, op. cit). Este intere
sant că această poziție apare in
tr-un mediu științific și social 
care a sprijinit consecvent con
cepțiile nativiste implicate în 
testele psihometrice de inteligență.

Mi se pare că imperativul 
educației nu este conservarea și 
exercitarea unei funcții așa-zise 
native, ci formarea și dezvoltarea 
multilaterală a unor posibilități 
ce nu sînt interzise nici unui om 
dacă este normal din punct de 
vedere neuropsihte și are condiții 
de dezvoltare corespunzătoare. 
Căci așa cum a spus genialul 
savant Santiago Ramon Y Cajal, 
fondatorul histologiei sistemului 
nervos: „orice om poate fi, 
da că-51 propune, sculptorul pro
priului «du creier".

rulează la Lumina (orele 9,15 ;
1130 ; 13,45 • 16 ; 18.30 : 20.45).

BILLY MINCINOSUL
rulează la Central (orele 9—
16.15 în continuare — 18,30 ; 
20,45).

REÎNTOARCEREA LUI 8UR- 
COUF

rulează la Union 'orele 15,30 : 
18 ; 2030).

PASAREA CU PENE MINUNAT
COLORATE

rulează la Doina (orele 9—13 
în continuare BALUL DE 
S1MBATA SEARA (orele 10;
18.15 ; 20,30 • după amiaza).

CE NOAPTE, BĂIEȚI !
rulează la Feroviar (orele 8,30;
11 : 13.30 t 18 • 18.30 : 21). Ex

Secvența I. „La geometrie 
nu prea văd cum va obține 
cineva nota 10. Practic este 
imposibil". Afirmația aceas
ta o făcea zilele trecute Ion 
Vișan, student în anul I al 
facultății de matematică-me- 
canică, oarecum îngrijorat de 
perspectiva unui examen de
osebit de dificil. Pe moment, 
n-am găsit o replică prin 
care să poată fi combătut 
convingător. Dar. astăzi se 
poate susține „sus și tare“ că 
este posibil să obții califica
tivul maxim și la examenul 
acesta. O argumentează e- 
locvent listele cu media ge
nerală după cei cinci ani de 
studii universitare, afișate de 
secretariatul facultății. în 
dreptul numelor lui Emil 
Marinescu. Șerban Grigores- 
cu. Gheorghe Lusrtig și Laz- 
slo Zsido este trecut „media 
10". încă alti mulți colegi ai 
lor sînt numai cu puțin sub 
baremul maxim, avînd me

celsior (orele 9,45 ; 12,15 ; 15 ; 
1730 ; 20) ; Melodia (orele 9 ;
11.15 13.30 • 16 ; 18.30 ; 20,45) ; 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18,15 ; 21) ; Arta (orele 
10 ; 14.45. în continuare 17.15 ; 
19.45).

ZOLTAN KARPATHY
rulează la Grivița (orele 9,15 ;
11.15 ; 1330 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Aurora (orele 9 ț 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20.30).

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la înfrățirea (orele 
10 ; 14 ; 17 ; 20).

UN BARBAT Șl O FEMEIE
rulează la Buzești (orele 15,30 ; 
18).

EDDIE CHAPMAN, AGENT SE
CRET

rulează la Dacia (orele 8;
15,30 : în continuare 18 ; 30.30): 

dia generală „zece* doar 
pentru anii I, II și III. Deci 
și ei au avut examen la geo- 
metrie... și au luat „10".

Secvența a Il-a. La Facul
tatea de fizică „oglinda se
siunii" și scurte articole 
consemnează zilnic „pulsul 
examenelor*. Cel mai re

mm sniMfân
cent comentariu se referă 
la rezultatele obținute de 
studenții restanțieri ai anuluț 
I la „mecanică fizică și a- 
custică". Să-1 parcurgem: 
Rezultatele au fost slabe, 
din toate punctele de vedere. 
Din cei 60 de studenți, care 
nu trecuseră acest examen 
în sesiunea din iarnă, s-au

„LECȚIILE" ȘTIINȚEI
(Urmare din pag. I) 

extrage numeroase concluzii por
nind de la un minim de date p 
postulate, deci invitația de a 
scoate dt mai multe consecințe 
din ceea ce posedăm, ca informa
ție.

Pentru că am vorbit despre 
matematică, nu mă pot opri să 
mărturisesc că, în tot cursul stu
diilor mele universitare din acest 
sector, căutam în mod deliberat 
să „văd" și să „simt" care este 
noutatea de metodă pe care 
mi-o aduce fiecare nou capitol 
pe care-l parcurgeam. Ce diferen
ță există, bunăoară, între tratarea 
aritmetică și cea algebrică ? Care 
este ciștigul realizat prin folosirea 
simbolurilor literare și, apoi, prin 
aplicarea aceluiași tratament, ne
cunoscutelor ca și cunoscutelor ? 
In ce măsură s-a ușurat rezol
varea problemelor de geometrie, 
prin introducerea sistemelor de

Cosmos (orele 15,30» 18;
2030).

YO, YO, TO ȘI CEILALȚI 
rulează la Bucegi (orele 9,30 ; 
12; 15,30; 18,15; 21).

O FATA FERICITA
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

OBSESIA
rulează la Lira (orele 15,30; 
18) ; Glulești (orele 15.30 ; 18 ; 
2030).

EL DORADO
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 : 20 ; duminica mati
neu (ora 11) : Moșilor (orele
15,30 ; 18 ; 20,30).

GIOCONDA FĂRĂ SUR1S 
rulează la Cotroceni (orele
15,30 : 18 ; 20.30).

prezentat numai 24 (din gru
pele 113 și 116 — nimeni).
Deși problemele date la 
lucrarea scrisă nu erau foar
te grele, majoritatea notelor 
obținute sînt sub 5. Dintre 
cei promovați, majoritatea 
cu calificative mediocre. 
Totuși, patru studenți me- 

rită felicitări : Trășculescu A. 
(10) Muțiu P. (9) Negulescu 
M. și Sulescu A — nota 8. 
Atenție, deci studenți ai a- 
nului I. Fără un studiu in
dividual continuu și apro
fundat. In Facultatea de fi
zică nu se ajunge departe — 
încheie autorul articolului. 
Am adăuga aici că și în 

coordonate și deci prin „redu
cerea" geometriei la algebră ? In 
locul construcțiilor ingenioase, 
create ad hoc pentru fiecare pro
blemă în parte, geometria ana
litică sugerează procedeele uni
forme pentru clase întregi de pro
bleme. Trigonometric nu ne dez
văluie relații implicite și, prin 
aceasta, ne permite să economism 
măsurători, substituindu-le prin 
calcule ? Și ce extraordinar punct 
de cotitură este introducerea mă
rimii variabile și a noțiunii de de
pendență funcțională I Ce ex
traordinar pas în formularea ma
tematică a legilor, naturii —- 
„forjarea* noțiunii de diferen
țială / Lumea curbelor, a vi
tezelor, a optimizării etc., este 
cucerită dintr-o dată, cu ajutorul 
derivatelor. Integrarea luminează 
simplu, aspecte la prima vedere 
deconcertante. Iar calculul pro
babilității ne permite să ne des
curcăm în fenomenele unde se 
împletește necesitatea cu întâm
plarea.

★
Pentru fiecare sector de studiu, 

s-ar putea extrage astfel de ca
racteristici instructive și forma
tive ; a căror asimilare este poate 
mai mult decit cultură ; este chiar 
înțelepciune. Cineva susținea ne
cesitatea introducerii ciberneticii 
printre disciplinele de bază ale 
învățământului, tocmai referin- 
du-se la valoarea sa formativă 
— și iată de ce: multe discipline 
„clasice" folosesc o schemă cau
zală liniară în care „efectul" este 
produs de o „cauză" anumită 
(sau de un complex de cauze); 
dar cibernetica insistă asupra in
teracțiunii cauză-efect, asupra 
repercusiunii efectului asupra 
cauzei — situație curent întîl- 
nită în natura vie, în viața so
cială, în dinamica cunoașterii.

Și pentru că m-am referit la 
experiența mea intelectuală — 
mai cer voie să spun cîteva cu
vinte și despre medicină. Se știe 
că numeroși oameni de cultură 
(scriitori, artiști, savanți, oameni 
politici) au avut o formație me
dicală, dar au abandonat ulterior 

celelalte facultăți • valabilă 
afirmația.

Secvențele IV. și ultima 
Căutăm — degeaba — în Fa
cultățile de istorie, limbă și 
literatură română, geologie- 
geografie articole la gaze
tele de perete, panouri sau 
„oglinzi" care să marcheze 
operativ evenimentele deo
sebite din sălile de examen.

Altădată, „editate" de aso
ciațiile studențești și orga
nizațiile U.T.C. din aceste 
facultăți, și-au dovedit utili
tatea. erau citite cu interes 
de toți studenții. Considerăm 
că nu este încă tîrziu .— 
examenele abia au început 
— ca cei care aveau misi
unea să se ocupe de apariția 
lor să ia sesiunea în serios. 
Bilanțurile zilnice, făcute 
publice în flecare facultate, 
poartă cu ele semnificații cu 
un rol educativ activ .

ION TRONAC

medicina pentru a se consacra 
altei activități. Așa au fost Ra
belais, Schiller, Keats, Sainte- 
Beuve, Cehov, Duhamel, Mau
gham — pentru a cita numai 
cîțiva scriitori străini celebri. 
Mulți dintre ei au ținut să declare 
că medicina le-a fost o școală 
inegalabilă a vieții și a spiritului. 
Dacă ar Ji să citez cîteva dintre 
„lecțiile" simple pe care mi le-a 
dat medicina, cu ce aș începe 
oare ? Poate cu aceea (prețioasă 
în relațiile sociale!) după care 
nu există un „om în genere", ci 
oameni diverși, tipuri umane. 
Dar aș mai adăuga că îngriji
rea bolnavilor m-a învățat prin
cipiul : fiecare lucru la timpul 
său potrivit. Că medicina de ur
gență m-a învățat să înțeleg ne
cesitatea intervenției prompte și 
competente, responsabilitățile le
gate de amînare, de temporizare. 
Că din capitolul despre bo
lile contagioase — chiar dacă 
aș uita toate amănuntele ! — voi 
reține totdeauna principiul: este 
mai ușor să previi, decit să în
drepți. Că din istoricul evoluției 
chirurgiei, învăț •— pentru viața 
practică — eșecul celor care se 
încăpățînau să distrugă toți mi
crobii, din plagă, uittnd că prin 
aceasta ei distrugeau în primul 
find țesuturile. Necesitatea de a 
face ° iusf& alegere și dozare a 
mijloacelor — iată „morala", stu
dierii medicamentelor, domeniu 
de unde putem lua nenumărate 
exemple pentru ideea după care 
binele se poate preschimba în 
rău, după care otrava poate vin
deca și excesul poate deveni toxic.

în fond legătura dintre „știin- 
ță" Și „practică" se face pe ne
numărate canale.

Nu știu dacă am reușit să con
ving pe tînărul meu cititor că 
spiritul științific este prețios pen
tru practica vieții. Dar m-aș con
sidera mulțumit să-1 îndemn să 
caute în fiecare ramură pe care 
o studiază — mai mult decît o 
sumă de cunoștințe care se cer 
reținute pentru o eventuală apli
cație, mai mult decît un exercițiu 
de memorie.

HARALAMB ZINCĂ

CJC
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TEXT PRESCURTAT

Mihai Minaiu, vameș în portul Constanța, sosește țn Bucu
rești pentru a-și petrece pancediul. într-una din zile dispare 
în chip misterios. Cazul se încredințează căpitanului de miliție 
Liviu Roman. Acesta, după primele investigații, își mută cer
cetările în Constanța, unde încearcă să stea de vorbă cu Luiza 
Urseanu, pînă nu de mult iubita vameșului. Un adolescent, 
poreclit Yul Braynner, se oferă să-i înlesnească convorbirea. 
Intre timp, căpitanul Roman dă de urma lui Miroiu.

V. COMPOT DE ANANAS

La ora 16, Roman începu interogatoriul. îl asista locotenentul 
Rășcanu. Fu adus Grigore Jugănaru. Arestatul se opri lingă 

ușă, de unde îi privi pe cel doi ofițeri cu răutate, pe sub 
sprîncenele stufoase. Capu-i mare, cu păr roșcat și rar, amintea 
de zicala cu banița. Ochii congestionați și sîngerii îi jucau speri- 
ați pe față-i buhăită. Bluza marinărească, întinsă pe pieptul său 
voinic, era murdară și răspîndea un miros grețos, căci arestatul 
vomitase în somn.

— Vino mai aproape, îl îndemnă Roman care ședea în spatele 
unui birou.

— Ce vreți de la mine ? întrebă Jugănaru cu o voce răgușită, 
treeîndu-și mina, parcă amorțită, peste fața aprinsă.

— Apropie-te ! repetă Roman îndemnul.
Marinarul își înălță capul și. odată cu el, își împinse înainte, 

într-un gest reflex și pieptul său, lat și vînjos, ca de luptător, 
„E ca un taur" își zise Roman admirîndu-i musculatura. In 
sfîrșit, arestatul, șovăind. înaintă cîțiva pași spre biroul 
căpitanului.

— Ce vreți de la mine, repetă el supărat.
. — Indură-te și mai fă doi pași.

— Cum am ajuns aici ?
— Ai mai stat în gazdă la noi ?
— Eu?! se arătă marinarul mirat de întrebare. Ochii umflați 

se căscară ceva mai mult și Roman întrezări o clipă culoarea lor 
tutunie.

— Cum te cheamă ?
— Jugănaru Grigore.
— Unde domiciliezi ? , . -
— în Constanța, pe strada Caisului nr. 10 și sînt marinar 

pe cargoul „Piatra arsă" ?
— Marinar ?
— Ce, nu se vede ?
— Deocamdată nu. Poate puțin mai încolo să observăm ceva. 

Pînă atunci, ia scoate mătăluță din buzunare tot ce ai și 
pune-le frumușel pe masă...

Marinarul își strîmbă nasul borcănat cu osul spart, pesemne, 
într-o încăierare, ceea ce îl urîțea și mai mult. îi aruncă 
locotenentului Rășcanu, care ședea la un alt birou, o privire de 
parcă ar fi vrut să-1 cheme în ajutor. Mai întîi se lovi prudent 
peste buzunare, ca și cînd ar fi vrut astfel să-și amintească de 
obiectele ce le avea asupra lui, apoi, rînd pe riad, cu mișcări 
moi, nehotărîte. puse pe birou : banii, pieptenele. Lui Roman îl 
fu clar că Jugănaru evita să scoată batista. In sfîrșit o scoase, 
murmurînd revoltat:

— Nu e a mea... nu-i batista mea...
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— Dar a cui e ? rise Roman batjocoritor.
— Nu știu... Nu-1 a mea... Scoase pachetul de țigări americane 

șl le puse repede lîngă celelalte obiecte, de parcă ar fi ținut 
jar între degete. Nici astea nu-1 ale mele... nu-s... auziți? Nu-s 
ale mele...

— Dar ale cui sînt ?
— Nu știu... Poate că mi le-o fi pus cineva în buzunar... la 

beție, nu știu ce-i cu mine... Uit totul... totul... Jur pe sfînta 
cruce că nu-s ale mele...

— Lasă, Jugănarule, nu te mai obosi să juri, îl sfătui loco
tenentul Rășcanu, jucîndu-și în sus și în jos mărul lui Adam.

— Nu-s ale mele, se apără marinarul, bătîndu-se cu pumnul 
în piept.

Roman îi aruncă un zîmbet calm și dezarmant.
— Ai pus totul pe birou ? Nu-mi prea vine să cred... Ia vezi... 

îmi pare că mai ai ceva... Fii bun !
Jugănaru, ascultător, apucă să se caute prin buzunare. Ochii 

umflați și încă tulburi din pricina beției se arătau acum 
dezorientați. Gura îi era uscată și simțea nevoia să plescăie și 
să-și umezească buzele crăpate. Găsi cu greu o hirtiuță. Și, 
înainte de a o depune pe birou, o cercetă ca pe un obiect 
înspăimîntător.

— Ce-i asta ? se întrebă el, ca pentru sme. Să mă bată
Dumnezeu, dacă știu ce-i asta ?! . w ,

— Care va să zică, nici batista... nici țigările... nici petecul 
de hîrtie pe care văd scris un număr de telefop, nu-ți aparțin .

— Să mă bată Dumnezeu dacă știu. Se pocni din nou cu pum
nul în piept. Zii și mata : ce-mi trebuie mie țigări străine, cînd 
mie îmi plac „Naționalele" ? Sau batista aia... E de nasul meu ?... 
înălță din umeri, nedumerit că ofițerii nu pot să priceapă un 
fapt atît de simplu.

— Unde ți-ai petrecut noaptea ?
— Cum, unde mi-am petrecut-o?! își încreți el fruntea. Păi, 

acasă...
— Ai familie ?
— Nu...
— Atunci unde acasă ? _
— Cum unde?! La domiciliu... stau cu O femeie... de cinci

sprezece ani stau cu ea... mi-e nevastă... , x i
— Cum e cheamă ? se agită Roman, freeîndu-și părul aspru 

cu palma.
— Suzana Lepșiu.„
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— Ea știe că ți-ai petrecut toată noaptea acașă ?
— Știe, cum să nu știe... că doar de cin’șpe ani trăim împreuna... ca soț și soție.
— Tovarășe locotenent, i se adresă Roman lui Rășcanu con

semnează, te rog, declarația asta în procesul verbal și Jugă- 
naru va semna.

—- Sigur, sigur... își clătină marinarul capul, aprobator... treceți 
acolo... nu mi-e teamă... semnez...

Roman îl lăsă să semneze, apoi se ridică brusc în picioare, 
îl fixă sfredelitor pe arestat și îi porunci, ca o voce amenin
țătoare :

— întoarce-te cu fața la perete !
— De ce ? se sperie arestatul.
— întoarce-te, cînd îți spun !
Grigore Jugănaru făcu cîțiva pași spre perete și se întoarse 

cu spatele, așa cum i se ceru. Gemu :
— Ce vreți de la mine ?
Drept răspuns, auzi vocea ofițerului:
— Să fie introdusă Suzana Lepșiu !
Locotenentul Rășcanu se ridică de la birou, ieși și, după 

cîteva minute, reveni însoțit de o femeie trecută de patruzeci 
de ani, subțire la trup, cu o expresie de om necăjit pe chip. 
Dînd cu ochii de arestat, ea tresări, ducînd mîna la gură.

— Tovarășă Lepșiu, dumnealui susține că locuiește sub ace
lași acoperiș cu dumneata. îl cunoști ?

Roman arătă cu capul spre Jugănaru.
— Da... E omu’ meu... Grigore Jugănaru, vorbi ea cu o voce 

tremurată... Doamne, da’ ce-a făcut ?
— Te rugăm, tovarășă Lepșiu, să ne spui dacă îți menții de

clarația făcută acum o oră si mai bine sectoristului care a fost 
la dumneata acasă.

— Da I \
— Atunci repetă aici declarația.
— Adică ? începu femeia să-și frîngă mîtnile.
—• Unde și-a petrecut Jugănaru noaptea, acasă sau în altă 

parte ? Ascultă, domnule Jugănaru. ascultă ce declară femeia 
dumitale.

(Urmare tn numărul de SÎMBAtA)
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PRIMĂVARA i
Cînd plouă, Ș
verdele crud
se adună din frunze și se | 

limpezește ■ 
Intr-o nouă apă ; ■
verdele ud ,
se ridică-n nori, 
plînge 
și-apoi se risipește 
in lacrimi;
picături de verde tare
îngheață, .
se lovesc de cer
și se sparg în ploaie măruntă. .
Verdele umple cerul,
alunecă-n soare.
și-n pietre și-n zile lungi , ;
și-apoi cade pe frunze u
și-mbracă golul ploii.

I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

TO AM N A |

A Încercat să dezbrace
copacii l
de ploaie
și stropii i s-au înfipt, 
țepeni, 
tn degete și-n păr.
A încercat să limpezească 
apele I
de pămint ț
și milul i-a Impînzit, uscat, ■
brațele și auzul.
A încercat să șteargă cu 

privirea I 
soarele »
de pete, j
și roșul i-a coborît 
fierbinte .
in față. |
Atunci și-a desenat In et 
cu var rece, j
un soare rotund. f
..Și degetele umezi ■
îi urmăreau conturul, 
fără izbucniri, 
simplu. -Ș

IOANA PAUNICA
(Liceul nr. 30, București) I

Ilustrație la „Anna Karenina" de GEORGETA N1ȚA 
Liceul de arte plastice — București

PSEUDOPASTEL
A căzut zăpada, 
Zăpada e o tarabă curată 
Pentru mărfurile oamenilor, 
Care vor să vîndă ceva.

A căzut zăpadă, 
Mărfurile care nu s-au vîndut 
Nu se vînd acum.
Și zăpada e răscolită
Și niște flori presate, aruncate, 
Sint cusute de fruntea unui trecător.

A căzut zăpada chiar peste clopote 
Și se face tăcere 
Și oamenii nu se roagă 
Și el voia să cumpere
Un clopot
Și răscolește zăpada
Care cade
Peste lucruri,
Care cade peste trupuri,
Care acoperă vinzătorii.

Degetele lui
Se înfig în zăpadă,
In zăpada mea.
Și poate o murdăresc
Și poate eu nu sînt un clopot.

DOINA URICARU
(Liceul nr. 32, București)

RlNDURI DESPRE PASTEL
Putini știu poate că denu

mirea de pastel, acordată 
unui gen poetic anumit, exis
tă numai în literatura româ
nească. Cuvîntul „pastel", a- 
șezat de Vasile Alecsandri în 
fruntea unui admirabil grup 
do poezii de atmosferă, a 
făcut cu timpul carieră, de
venind o noțiune curentă, 
atît în critica literară, cît și 
în manualele școlare. Din mo
mentul în care bardul de la 
Mircești îmbogățea și nuanța 
peisajul nostru liric prin poe
zia purtînd această denumire, 
z-a obișnuit să se considere 
pastel acele versuri care în 
totalitatea lor descriu un ta
blou din natură (fio șesul, fio 
muntele sau marca). Ca ata
re, natura nu este propriu-zis 
intcrpictală, ci evocată, iar 
eul poetic se înfățișează în 
ipostază neutră. în realitate, 
nici un poet nu a scris numai 
pasteluri, dar există foarte 
putini slujitori ai muzelor 
care să nu fi compus — în 
spiritul definiției — măcar un 
pastel I Mai trebuie spus că 
după contactul fructuos al 
poeziei noastre cu modernis
mul european, zonele liris
mului 'descriptiv cunosc o 
lărgire sensibilă : apare deco
rul parcului, al tîrgului, al o-

PETRE STOICA
rașului (mai puțin). însuși pei
sajul rustic, privit desigur cu 
altă sensibilitate (să no gîn- 
dim la Ion Pillat, Adrian Ma- 
niu sau Barbu Fundoianu) e 
surprins în laturi incdito și 
descris cu mijloaco superioa
re, mai rafinate și mai nuan
țate în cromatism. Paralel are 
loc descrierea unui alt tip de 
natură, în decorul căruia sînt 
descoperite și fixate figuri 
magice sau ale mitologiei, ca 
în creația marelui Blaga sau 
V. Voiculescu. La un șir de 
cîntăreți, pastelul cuprinde și 
sfera descripției universului 
„minor" : casa, interiorul, flo
rile, obiectele. în zilele noas
tre pastelul, indiscutabil în 
declin, se suprapune deseori 
poeziei „cotidianului" sau a 
.atmosferei", după o denumi
re destul de puțin fericită.

Trebuie reținut faptul că 
nu întotdeauna poezia intitu
lată sau oferită drept pastel 
se și confundă cu el. Sînt 
cazuri în caro ambiguitatea o 
provoacă poeții, conștient, al
teori (mai cu seamă la tineri) 
în urma unei confuzii iscate 
din ignoranță. E bine că se 
știe că nu orice poezie conți-

nînd transcrierea șl notarea 
unor elemente din natură este 
una și aceeași cu pastelul... el 
poato fi deseori dominat de 
o latură idilică, reflexivă, me
ditativă sau primește caracter 
do odă și imn. O antologie 
masivă a pastelului, pe caro 
am pregăti t-o la Editura 
pentru literatură, își propune

mostrelesă ofere cititorilor ______
cele mai reușite ale genului 
și, totodată, să reabiliteze în
săși noțiunea de pastel. Pre
fața cunoscutului critic clu
jean Mircea Tomuș (care este 
și coautorul antologiei) va 
aduce substanțiale lămuriri 
referitoare la obiectul atît de 
sumar discutat în rîndurile de 
fată.

Versurile din grupajul ală
turat conțin descrieri din na
tură, schițarea vagă sau pro
nunțată a unor clemente de 
tablou. Dacă sîntem dispuși 
să le identificăm după crite
riile definiției, nu toate sînt 
pasteluri însă... Poeziile ele
vei Ioana Păunică întrunesc 
cu adevărat atributele paste
lului, pe cînd celelalte sînt 
doar pseudopastcluri, ca să 
întrebuințăm un cuvînt suge
rat de titlul compunerii 
parținînd 
Uricaru.

a-
tinerei poete Doina Desen de RADU GABOR — Lă-

ceul nr. 1 — Oradea

LA PORȚILE VERII
S-a-ngreuiat polenul pe mîini de-atita soare, 
De-atîta cîntec verde împrăștiat în lan. 
O să spălăm iar smalțul seminței cu sudoare. 
La margine de viaturi, aici în Bărăgan.

Ulcioarele sint pline cu o răcoare-aleasă, 
Un zvon de ciocîrlie amestecat cu lut 
In care bucuria rămîne ca-ntr-o leasă, 
Prin ochiuri de izbindă —- sămînță dc-nceput

La temelia holdei pun vîrsta mea deplină, 
Cu gestul rustic, sacru, rămas in obicei, 
Las piinea aburindă și sarea cristalină 
Pe scoarță de mătase și te îndemn să iei.

MIRCEA DINESCU 
(Liceul din Slobozia — Ilfov)

CÎNTECUL PLOII
Plouă.
Pămintul s-a îmbibat de ploaie
și dacă va mai ploua mult
are să se spargă în mii de cioburi 
care vor zbura în univers, 

să aducă planetelor însetate
apă.

Plouă. Florile s-au umplut cu șampanie 
și dacă va mai ploua mult 
se vor îmbăta și vor cădea 
la pămint, amețite.

OLGA LEIB
(Liceul nr. 30, București)

Desen de SMARANDA CAZAN — Liceul „Dr. Petru Groza" 
București

C î M P I E
Era ca o cîmpic, duioasă, nesfîrșită.
Aripa se strîngea să-l apere pe-ascuns 
de toate cite sînt, de toate cite nu-s.

Cînta din osul neted și luciu al arșiței 
sau dintr-o stea albastră căzută pe pămînt 
și se-ntrupa din bulgări, departe de cuvînt.

Furtunile nebune îl colindau adesea 
de-a lungul netezimii de nimeni începută 
și se-ntorceau încete în pleoapa lui tăcută.

ÎN MUNȚI
Din rănile albe întinse pe munți 
se-nfruptă un verde năpraznic 
sar ielele-n hora de pietre-ncleștate 
și chiuie tristului praznic.

Pe umeri se prind stropi de miere-rășină 
ce-adună nlbastru de seară.
Tai virfuri de brad să-mi inod cingătoarea 
de visuri, subțire și-amară.

Spre apa trecută prin sită de cîntec 
iubirea privește-n genunchi.
Cu sute de brațe ne cheamă pădurea 
și umbra se pierde prin trunchi.

GABRIELA NICOLAU 
(Lnceul „Ion Neculce", București)
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Cu CEZAR BALTAG despre

PATRIA
Noi avem o mie de gînduri 
despre dragoste.
Dar avem un gînd comun: despre tine. 
Cunoaștem o mie de frumuseți mari, 
dar cea mai mare frumusețe le domină : a ta. 
Știm o mie de cîntece, 
dar primul e al tău.
Și avem o fericire mare, mare cit o casă 
cu o mie de etaje.
E a noastră,
dar e dăruită de tine.
Noi îți dăm cîntece și versuri, 
iar tu ne dai flori și pîine și lumină.
Te iubim,
căci ești marea frumusețe.
Te cîntăm,
căci ești fericirea cu o mie de ferestre.

Cum și cînd ați descoperit 
poezia ?

Primele intenții poetice s-au 
ivit la vîrsta claselor primare : 
erau niște plăcute virtualități 
— versuri puerile, cu valoare 
strict afectivă. Ceva mai tîr- 
ziu, elev la liceul din Pitești, 
am început să înțeleg că li-

păstrată de altfel și în ultima 
carte. Debutul meu e în 
strînsă legătură și cu faptul 
că, student fiind, îmi lărgi
sem cercul lecturilor, precum 
și cu împrejurarea că îi cunoș
team pe Nichita Stănescu, pe 
Ilie Constantin și pe alți ti-

Ce calitate socotiți a fl india- 
pensabila unui poet ?

Cred că această calitate» la 
care aspir, fi fără de care na 
M vedea posibilă activitatea 
mea poetică, e concentrarea. 
Nu sint un poet do Inspirație 
pur spontană, ci un poet ela-

CONDIȚIA POEZIEI
teratura se scrie și se desco
peră pe cont propriu ; o miș
care de contact cu oameni 
mai pricepuți, însă, e absolut 
necesară. încercări mai feri
cite datează din primii ani de 
facultate, cînd, în 1955, la un 
concurs al revistei „Tînărul 
scriitor" am luat un premiu. 
A urmat o lungă tăcere, pînă 
la adevăratul debut, cu o poe
zie despre Ovldiu publicată 

în „Gazeta literară", poezie

neri, cu care am debutat o- 
dată.
Cum ați reușit să îtnpăcați ac
tivitatea de elev cu cea de 
poet ?

Am fost întotdeauna un 
elev conștiincios și aplicat. 
Deși profesorii se arătau în
trucâtva intrigați de preocu
pările mclo literare, poezia 
era pe atunci, pentru mine, 
o activitate complementară, 
îmi plăceau matematica, fizi
ca, biologia. Științele naturii 
au rămas un fel de „hobby". 
Citesc și azi cărți

borat. Versurile pe care la 
scriu sînt rezolvarea unor e- 
venimente interioare puterni
ce, a unor fapte de existență 
de care nu pot face abstracție 
și care formează însăși sub
stanța poeziei. Drumul de la 
concepție la aștemerea pe 
hîrtie e pentru mine un drum 
lung. îmi impun anumite

MEDEȘAN LUMINIȚA 
(Liceul „N. Bălcescu", București)

PA/Zp

dc medici-

Ț I A DEB E

V I N T EC U

(M. H.: Cădere)

clopote.

Prof. TUDOR OPR10

(Continuare in pag. a IlI-a)

Se poate spune 
reții poeziei și a

„Prin haosul norilor, imens bumb rotitor 
De vată, zahăr tos, surogat de scame

Afară se făcuse 
între timp toamnă 
și colbul era tivit 
cu paloșe îngenunchiate.

„Atitea mîini mă sprijină in unghi 
Pe baldachinul viselor (nu-i bine). 
Incit cu ochi impăroșat triunghi 
In cer mă pierd, tăiat în gol de tine".

Luă voevodul arcul, 
încordindu-și toate biruințele j 
și cumplit jură 
pe mormintele părăginite.

ADRIANA 
STOICHIȚOIU 

(Liceul „Matei Basarab" 
Bucurefti)

(Continuare in pag. a III-o)

Călușarii*, Desen de VIOREL ALEXA — Liceul nr. 32 — București

In țara mea
Fluviile curg din copaci
Și copacii își arcă seva din rlorl. 
In țara mea,
Toate au nome, ființă.
Cerul e cer,
Soarele soare, omul om.
In țara mea 
Demnitatea coboară din om 
Și omul urcă în demnitate. 
Dar ea ee fac ?
Ea care m-am născut 
dintr-un rîu, 
dintr-un copac,

dintr-un fir de grîu, 
nebun de curiozitate. 
Eu, ce fac ? 
Fă rimă de viață 
și ciob de pămint.
Eu eînt.
Nu știu cînd și de unde 
am învățat să eînt.
Știa doar că din mine coboară eîntecul 
Șl poate urc și ea cu el 
eîntînda-1.

PITICU AURELIA 
(Liceul Brănesti — Ilfov)

Porni sageata, 
căutind loc curat. 
Unde nu curgea singe, 
acolo se opri.
Și crescu o monastire 
cu meșteri zidiți. Fără 
In altar căzu o stea, 
peste pulberea domnească...

FLORIN ALCAZ
(Liceul „Petru Rareș", Piatra-Neamf)

că beția de cuvinte este o boală a tin. 
_____ __ , poeziei celor tineri. In vremurile înecat
în ceață ale istoriei, poezia se confunda cu incantația m 
gică, cu bolboroseala vrăjitorească. în fermecătorii ani 
adolescenței, cînd se reface pe plan ontogenetic experieni 
filogenetică a speciei umane, ea capătă uneori un caract 
„ludic“ — de joc cu sonoritățile, cu imaginile, prilejuin 
aventura descoperirii unei forțe demiurgice, forța cuvin 
tului.

Dar — ca ți ucenicul-vrăjitor al Iul Goethe, care, stir- 
nind duhurile, nu le-a mai putut stăpîni — mulți dintre ti
nerii poeți elevi, prinși in hora de iele a cuvintelor, devin 
sclavii ochiurilor înșelătoare de apă. Dorind cu orice preț să 
se diferențieze, pentru a aduce contribuția timbrului pro
priu în concertul literaturii, tînărul poet se avîntă pe dru
muri neumblate, rătăcindu-se uneori în hățișuri. Se naște 
astfel și primejdia beției de cuvinte.

Simptomatica acestei „boli" a surprins-o cu un ochi de 
clinician Titu Maiorescu. Și ea rămîne valabilă (în varian
tele moderne) și pentru unii din membrii cenaclurilor lite
rare din școli. Simptomele pot fi așezate pe o scară gradată 
a gravității și le vom ilustra cu poezii ale elevilor din Bucu
rești și din țară, al căror nume (după obiceiul fișelor cli
nice) îl vom reduce la inițiale.

Fiindu-i frică de claritate (atribut — după părerea lui — 
al demodatei poezii clasice), ucenicul-vrăjitor ascunde sen
surile limpezi în conuri de umbră, încilcește cuvintele, stîl- 
cește topica, pentru a da falsa iluzie a profunzimii și a >"'> 
ditului. Iată o mostră:

Sensul poate fi, totuși, perceput de către un familiar al 
poeziei barbiene: tînârul, cu ochiul cunoașterii tulbure, pier
de plăcerea zborului. Simplu, nu ? Dar — vorba unui cuple- 
tist: — „De ce sâ spunem simplu, dacă se poate complicat?".

Un alt simptom îl reprezintă verbigerația, proliferarea ver
bală, care transformă poemul într-o spumă inconsistentă 
de cuvinte:



LORI Ș I
MIHAIL PETROVEANU

Riscînd a-i mîhni, de nu 
chiar a-i supăra, pe colabo
ratorii revistei 
din București, 
pe cei care 
bucure pentru 
mărturisesc că _ _
cu destulă greutate să citesc 
numărul inaugural al publi
cației „Drum". Poate mă vor 
ierta aflînd că cel mai iritat 
am fost eu însumi. Și sînt 
încă, deoarece nici acum nu 
reușesc să-mi dau seama de 
adevărata natură a inhibi
ției mele. Ce a fost la mij
loc ? Blestematul scepticism 
profesional față de producția 
unor, spre a spune astfel, 
predebutanți ? Sau teama 
cuiva ' 
adult, 
tare 
rețe, __
nereții altora, 
a unui suprem privilegiu : a- 
cela de a exista. Probabil, 
ambele presupuneri sînt în
temeiate. In ce mă privește, 
înclin mai tare către a doua

Liceului nr. 30 
adică tocmai 
merită să se 
ceea ce fac, 
m-am apucat

spune 
Sau 

de prea multă vreme 
față de o confrun- 

cu propria lui tine- 
ptrin intermediul ti- 

beneficiară

ipoteză, nu din nostalgia ge
nerică, obișnuită, după epo
ca nedecisă, încîntătoare nu
mai retrospectiv, dintre ado
lescență și tinerețe, ci fiind
că la aceeași vîrstă editam 
și noi, un nucleu de uteciști, 
o publicație similară. O pu
blicație similară, scoasă însă 
în plin război, cînd mișcarea 
comuniștilor trebuia să vor
bească într-un limbaj ale că
rui precauții nu înlăturau 
primejdia. (Vîrsta era aceea 
a îndrăznelilor, nu a abilită
ții). De altfel, unul din co
autorii revistei avea să moa
ră, executat. Să mă opresc 
înainte de a cădea în ceea 
ce se numea, după întîiul 
război mondial, psihologia 
foștilor combatanți, psiholo
gie amară și închisă, refu- 
zînd generațiilor păcii drep
tul la exigențe mai puțin 
dramatice, dar tot atît de le
gitime și, într-un sens, mai 
dificile decît aceea, teribilă 
și totuși simplă, a sacrificiu-

mai im-
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M-am născut la umbră de castani,
Mama m-a spălat cu apă de ploaie,
Apă ne-ncepută,
A luat coaja copacilor și mi-a făcut plete, 
A luat miezul florilor și l-a făcut buze. 
Și-a rupt o fîșie de vînt și m-a-mbrăcat.
Apoi a început să șoptească un descîntec 
Și-au venit ursitoarele și-au urat.
Ce mi-au urat ? Cine mai poate ști ? 
Mama a dat vorbele ecoului, să se joace cu ele.
Eu m-am născut și acum aștept să văd ce-o să fie...

GABOR ANA

I

lui. Una din ele, cea 
portantă pentru mine, recla- 
mînd alt curaj, modest, a- 
proape anonim, este aceea de 
a fi tu însuți în fiecare zi.

în nădejdea că nu exage
rez proporțiile și, cu atît mai 
puțin, nu învestesc virtuți 
acolo unde terenul e sterp, 
cred că semnatarii revistei 
„Drum" au ceva din această 
aspirație.

Versurile și, poate, mai 
ales ilustrațiile Ioanei Pău- 
nică sînt un amestec promi
țător de neliniște, care pare 
a fi nu numai a vîrstei, ci și 
a imaginației, de sete a di
mensiunilor noi și de trăire 
totală a vieții : „Departe de 
oraș / e miezul pămîntului / 
puternic și greu. / Departe 
de case, / în aburul străveziu 
și moale / urcat odată cu 
prima dorință / în verdele 
ierbii abia cernute. / Intre 
oameni și soare, / între oa
meni și vise, / dincolo de 
nori." („Dincolo”). Pentru 
sensibilitatea la nevoia de 
tandrețe spontană și unani
mă, aș cita șl poezia Virgi- 
niei Stoica „Glas" : „Tăcere. 
O nesfirșită tăcere. / Doar 
sus, pe-al 14-lea deal din 
stingă, / Era un om. / Striga 
în gura marc, într-o cutie de 
metal, / Că aceea este viața. /

Lumea se uprise, / Vorbele 
Încetaseră, / Clinii uitaseră 
să mai latre, / Doar sus, în 
vîrful dealului, / Pe al 14-lea 
deal din stingă, / Un om. Și-n 
mină cu-o cutie, / O cutie 
de metal fără capac... / Și 
toate cutiile din lume se 
contemplaseră / In acea cu
tie / Și cereau iertare, pre
tutindeni, tuturor."

Semnificativ din punctul 
de vedere arătat e că aproa
pe toate lucrările în proză, 
unele naive sau numai ti
mide, consemnează observații 
despre raporturile dintre co
pii și părinți ; în aceste pro
ze tresar germenii instinctu
lui eTOtic, dar și ai conștiin
ței de sine ; privirile pipăie 
orizontul lumii mature ; se 
conturează spiritul critic. 
Destul de numeroase, unele 
pătrunzătoare, altele polemi
ce, sînt notațiile de jurnal 
intim, despre lecturi parti
culare, clasice sau moderne. 
O povestire cu aparență de 
reportaj denunță, pe un ton 
cam prea moralizator, di- 
dactic, atitudini reprobabile 
ale colegilor mai în vîrstă, a 
dominați de stilul cinic și ™ 
frivol la modă. („Mesajul u- 
nor mîini" de Iolanda Bu- 
lencea). &

Oricum am lua lucrurile, 
cu indulgență sau pretențios, 
trebuie să recunoaștem ele- 
vilor de la Liceul 30 (de ce 
nu are nume ?) transparenta 
simțirii, adesea a cuvântului, £ 
dimpreună cu voința de a- 
propiere a ceea ce conside
răm drept valori comune tu- 
turor generațiilor. Pentru “ 
șansele lor literare, este încă 
puțin. Pentru destinul lor 
uman e mult. O speranță. O

PÂMENT DE

COSINZEANA
Noi,
fetele Pămîntului, 
păstrăm un joc ; 
să ne legăm de aripi primăvara 
și să înflorim lingă noroc, 
noi,
fetele Pămîntului.

MATE1ANA POPESCU
Din culegerea „Spirale".

(Liceul Costești-Argeș)

Din „Cronica"
(Liceul „Ch. Sinea i", București)

I A N T O LOG IA

TOBOGAN
De fapt totul nu-i decît 
Un uriaș tobogan !
Mereu ne avîntă pe 
Luciu! său obligatoriu : 
Luni, marți, miercuri,
Joi, vineri, sîmbătă...
De fiecare dată o luăm 
De Ia început, pînă cînd 
O mînă uscățivă ne va 
Opri cu un gest hotărî tor: 
„Ajunge !"

MIRCEA MOI 
din „Doina scrisului" 
(Liceul teoretic — Sebiș)

Privesc în oglinda Iui Cronos.
în ea se răsfrînge un chip
care n-a cunoscut toate intemperiile vieții.
Oare să fie chipul meu ?
Așa tînăr arăt ?
Bine, dar eu sint fiul iui Zamolxe
— și-oglinda mă-nșeală — 
eu am luptat pentru a apăra 
onoarea neamului meu, semnată 
cînd pe un cap de bour, 
cînd pe unui dc balaur 
ani, decenii, secole la rînd!
Eu nu pot fi atît de tînăr, 
doar am pe față urme de răni 
lăsate de caii lui Atila...
Nu ! Categoric nu pot să fiu tînăr, 
doar ieri am stins dintr-o suflare 
aproape două mii de luminări !
Chiar nu mi se văd zbîrciturile feței ?
Chiar nu mi se vede păru! argintiu ?
Dar ce fel de oglindă este asta ?
E oglinda lui Cronos! 
Ascultați-m&4 Eu sînt tînăr. 
tînăr cum nimeni n-a mai fost vreodată...

BOGDAN GHITA 
Din „Scântei" 

(Liceul nr. 32, București)

C ÎN TA RE
îmi sprijin 
capul plin dc formule 
pe filele
negre 
ale cărților, 
îmi sprijin 
glndurile 
pe singurătate. 
Voi găsi oare 
răspunsul 
potrivit
Ir orice întrebare ?

DALE KODICA

Din „Adolescenții" 
(Liceul ..N IMlcescu", 

București)

DEBUT
O e d i P

In cercul magic 
el merge-nainte.
Ninge cu regi 
dintr-o parte, fierbinte.

Lăsînd în urmă 
femei pe moarte, 
negru se duce 
tot mai departe.

Doar mina lui, 
drept sîngerînd, 
grea peste piept, 
in chip de sfînt...

Prin daci
Prin daci murim rîzînd și nemurirea 
se clatină sub clipa noastră grea, 
cum tu te datini sub privirea 
de dragoste răstălmăcită-n stea.
Zamolxe. zeul, ne primește bine, 
în viata lui de constelații, 
și la nlccarea noastră vuiesc pline 
pădurile ce-mpodobesc Carnații.

Ritual
Rugați-vă pentru sîngele statuilor. 
Avem un gînd înmormintat în ele, 
rămas de la o facere de lume.
Cei ce se tem de morți, 
cînd viața începe să se repete, 
devin pietre dc aruncat 
intr-un lac, pentru cercuri.

/ n i f i e r e
Cu jocul tăcerii 
imit primăvara 
jumătate femeie, 
jumătate pămînt, 
jumătate scinteie, 
jumătate cuvint.

Absolutul invers
Cerul se zbătuse cit se și neavind

încotro se răsturnase in Iac. Băiatul lăsă undita 
înfiptă în mal. și se hotărî repede să sară în 
cer... Ochii i se făceau tot mai mari pe măsură 
ce clipa saltului «p apropia ; și atunci se gîndi 
că de fapt el n are putere să zboare, dar că 
ineeputul trebuie să fie pe acolo...

CORNELIA PETRESCU
/ Liceul ni. 27, București)
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U R N A L un pictor;
Iura Bălănescu pictează 

marea și deasupra apelor, lu
na. Și alături de luna cea 
veche, pe care o vedem toți, 
pictează încă una, aproape 
la fel. Și alte trei, sau alte 
cinci, atîtea cite simte el că 
sînt necesare. Și sînt într-a- 
devăr necesare. Dovadă : a- 
pele mării nu refuză să o- 
glindească nici una dintre 
lunile inventate de artist.

Iura Bălănescu își imagi
nează un copil, dar în loc 
de cap pictează soarele : un 
soare de marți sau de joi, 
obișnuit, desfăcîndu-se în 
fire tîrzii de lumină frumoa
să. Și copilul duce soarele 
pe umerii sfioși, înțele-gînd.

Și iată balaurii din bas
mele chinezești : ar trebui 
să fie cumpliți, cu cele o 
mie de brațe ale lor ; dar 
sînt visători și gingași, așa, 
desenați cu penelul subțire. 
Și tocmai fragilitatea lor te 
sperie.

Și mai e bătrînul acela 
bărbos, fără picioare, care 
înaintează într-un cărucior. 
Căruciorul are, în loc de 
roți, două verighete de aur. 
Și verighetele se rotesc de
licat.

Ce știu despre Iura Bălă
nescu ? Știu cine e : un băiat 
de 18 ani. care învață în cla
sa a Xl-a la Liceul „I. L. 
Caragiale** din București. A-

FLORIN MUGUR
cest băiat se pricepe la au
tomobile, e în stare să repa^ 
re un magnetofon (ba chiar 
și un televizor, dacă-și no
tează cu grijă locul pieselor) 
și confecționează singur ju
cării cu tele-comandă. pe 
care le conduce de departe, 
cu indiferență, ca un zeu- 
copil obosit.

Acum doi ani, în „Contem
poranul", poetul Miron Ra
du Paraschivescu îl numea 
„un artist desăvîrșit".

Ce mai știu despre el ? 
Că de numele lui se leagă o 
listă de premii pentru pic
tură. la expoziții internațio
nale ale copiilor sau ale ti
neretului : Liubliana 1957 
(la 7 ani). Geneva 1963 (pre
miul I), București 1965 (pre
miul special al juriului), Ja
ponia, iar București... Apoi, 
cîteva cuvinte dintr-un ca
iet (poate o profesiune de 
credință) : „Noțiunile de artă 
și de egoism sînt incompa
tibile. Egoismul rămîne eco
ul surd al instinctelor ani
male, de conservare, de a- 
gresiune. de posesiune te
ritorială, de posedare și de
posedare a celorlalți. Egois
mul rupe punțile dintre oa
meni. îi face să caute bîj- 
bîind prin noapte, să-și vor-

„Autoportret”
de IURA BĂLĂNESCU 

bească prin pereți de beton 
armat. Arta, dimpotrivă, țe
se legături, lipește margi
nile deslipite ale sufletului".

Iura Bălănescu e convins 
că drumul bfitrînului aceluia 
bărbos, care înaintează fe
ricit pe două roți de aur, 
duce spre mari grădini li
niștite ori poate chiar spre 
paradis.

Și are dreptate. Trebuie să 
aibă dreptate.

(Urinare din pag. I)

Toarse in caiere gigante,
Sfișiate de unghiile de Joc ale fulgerelor, 
Scoase de rișnița iadului... etc. etc.

(M. D : Furtună)

Dacă acestei verbigerații î se dă un ton emfatic, dacă în 
fragila anvelopă a poeziei se pompează pînă la refuz aer 
comprimat, vom descoperi un nou tip al beției de cuvinte, 
bombasticismul. Bătrînul Switf ar asculta pironit de stu
poare aceste versuri umflate ca un balon-

„Ca Guliver mi-am desfăcut picioarele peste lume 
Si prin cambratul lor arc de triumf.
Eu, Guliverul de 17 ani, Eu
Stăpînul lumii piticilor
Pîriind de putere și de cruzime
Aștept defilarea umilă, 
Hohotind polijemic de ris**.

(N. V.: Gest)

Gravitatea bolii crește progresiv atunci cînd orice înțe
les este aruncat peste bord, poezia devenind un simplu joc

BEȚIA DE CUVINTE

COLOCVIU LIRIC
Octavian Chisăliță (Lie.

Grădinari, jud. Caraș-Severin) 
Se impune un control mai 
riguros asupra unor termeni 
care vă seduc, dai al căror 
sens nu vă este foarte clar : 
„decanta", „clepsidră". Sînt, 
în ciclul trimis, versuri fru
moase : „Roata dc mult nu 
mai e roată, / Lutul dc mult 
e singe dc mit / Dc cînd le-ai 
pus, Doamne, doruri / Pînă 
și-n unghiile de la picioare" 
(Meșterii lutului). Sau : „Stri
găt de pasăre flăniîndrt și 
străină, / strigăt dc copac 
tînăr către pădure, / strigăt de 
vină dc apă în ochi de fîntî- 
nă, / strigăt dc roșu în boabe 
dc mure" (Mugur). Fcriți-vă 
dr personificări excesive, pre
cum „asemeni unui pom 
crescut / in călcliele picioare
lor soaralui”.

Moț Mircea (Lie. Sebiș, jud. 
Arad) Ctnduri simple, sincere 
— ceea ce e foarte bine. Dar 
poeziilor le lipsește trăirea au
tentică, tensiunea ; aproape 
toate ilustrează sentințe. lec
turi mai profunde vă vor o- 
bllga, poate, să descoperifi 
lucruri importante, pe care

VERA LUNGU
veți ști să le spuneți cu sim
plitate și farmec.

Dumitru Velea (Lie. agr. 
Drăgășani). Înclinarea ce o 
aveți pentru poezie este, cel 
puțin deocamdată, copleșită 
de abundența cuvintelor fără 
rost. O exigență sporită și o 
nud accentuată rigoare in 
girul ir a vă sînt neapărat nece
sare.

Ștefan Ruzărnescu (Lie. 
Bîroa, jud. Dolj). Scrisoarea 
are greșeli de ortografie. Re
nunțați pe viitor să lipiți 
plicurile cu „speranțe”. Guma 
arabică e mai sigură. Poeziile 
sint corecte dar metaforele

suferă de uzură : „vino să iei 
de mai multe ori apă / de la 
fîntîna albăstruiul ochilor 
mei". Aveți de invins nume
roase influențe. Citez ca iz
butită prima strofă din poezia 
cu titlul (pretențios) „Poem 
fundamental” : Ce-i drept, co
corii au trezit pămîntul de
vreme / și-a rămas o fîntînă 
cu setea-necată I / Trimite-ți 
brațele să vîslească-n trireme 
/ pe-un picior de plai, jumă
tate fată I".

Florea Burtan (Lie. Unirea 
Tr. Măgurele). Poeziile sînt 
frumoase, deși personalitatea 
poetului e abia in formare. 
Citez cu bucurie :

„Toamna pămîntul cîntă a despărțire, 
Păsările trec printr-un cerc de mătase. 
Ochiul cerului se dilată pînă In somn 
Descoperind fete frumoase...
Soarele se ascunde tîrziu într-un măr 
Păstrat In sînul casei la geamuri, 
F&t-frumos și-a potcovit calul 
Cu oțelul adunat de pe ramuri...
Tremură strigătul tău In ulcioare, 
Viile se dospesc și curg din căuș, 
Chipul toamnei Imbătrînlte 
își înnegrește sprinceana cu tuș...

CONDIȚIA POEZIEI
(Urmate din pag I) 

const ringed dr rxpi Mio, după 
plrcrrn meu, obligatorii. Con
sider că trebuie să-mi >tă- 
pfnrsc mînn și să cnut să 
•pun numai strictul necesar. 
Ca motto nțl dn creației dum- 
nrnvonstrA poetice ?

Am în general mania motto- 
urilor. Volumul meu viitor, 
„Țărmul zadarnic", e inspirat 
din „Tinerețe fără bătrînețe 
și viață fără dc moarte" care 
nu este un basm brut ci 
prelucrarea unor nuclee fi
lozofice profunde, un rival în 
proză al Mioriței. Poemul 
meu nu preia din basm de- 
cît nodulii filozofici: ideea 
nemuririi, a angajării în via
ță, cu întreaga responsabili
tate a acestei angajări (tragi
că sau fructificatoare, dar în 
nici un caz ușoară). Ca motto 
al volumului aș alege din a- 
cest basm cuvintele : „Să
știi că nici un muritor n-a 
cutezat să calce niciodată ho
tarele mele pînă aicea".

Ce bucurie v-a oferit poe
zia, și care a fost valoarea 
ei simbolică ?

Adevărata bucurie este sen
zația că te-ai eliberat, expri- 
mînd un sentiment plenar. Fi
rește, una din satisfacții este 
aceea a sentimentului că ai

nutut comunica ceva și că al 
lost înțeles, cel puțin In parte, 
<ă ai reușit să-ți acorzi lun
gimea ta dc undă cu cea a 
cititorului.
Credeți că por/.iu modernă, și 
cu va șl poezia dv. punv a- 
nurnlte probleme dc Interpre
tare a conținutului ?

Probabil. Sigur că da. Eu. 
însă, am avut foarte multe 
întîlniri cu cititorii, pentru 
care alegeam intenționat, în 
chip do „test", poezii mai 
greu accesibile. Nu știu dacă 
reușeam să comunic mai mult 
decît încărcătura afectivă, dar 
publicul, căruia nu îi puteam 
pretinde să mă înțeleagă în 
amănunt, mă asculta cu inte
res. Cu alte cuvinte, se crea 
un climat de „transmisie", cu 
care captam cititorii. în felul 
acesta n-am avut niciodată 
senzația că sînt rău ascultat.

Mi s-a întîmplat, uneori, să 
nu fiu înțeles de colegi. Com
plexe față de cititori n-am 
avut însă, niciodată.

Cum apreciați raportul între 
concret și abstract în poezie ?

Am să iau ca exemplu de 
unitate armonioasă dintre con
cret și abstract poemul filo
zofic Miorița". Aici, marile 
simboluri, tensiunea către ab
solut, dialogul cu stelele, cu 
moartea, modul de a o înțe

I
I
I

de cuvinte „ce din coadă au să sune" Formalismul verbal, 
de esență absurdă, dar cu aparențe logice, îl întîlnim în 
acest exemplu cu foarte cuminte metrică tradițională:

„Apa cortului din palmă
Mi-a virit in ochi tăciune
Oala, pălărie calmă, 
Scoate pamblici și- o minune”.

(D. R.: Extaz)

Curat minune! Dar pînă și această aparență logică dis
pare. iar cuvintele intră într-o deplină anarhie; atunci, poe
zia se confundă cu delirul verbal:

„Sint înger, înger, înger,
Zbor prin țevile inimii,
Zbor, zbor,
Îmi revărs creierii in palmele 
Madonelor de o noapte, 
Cocoțate pe picioroange de lut, 
Și zbor, zbor
Unde totul e vie
Hiberborean,
Și văd zimbindu-mi strămoșii 
Din aureole de îngeri.
Și zbor, zbor
Unde pling sinii cuvintelor 
Tăiați de satrapi
Pe mesele tăcerii**.

(I. F. : Zbor !)

lege și de a o accepta sint, 
fără îndoială, probleme abs
tracte. Cu toate astea, „Mio
rița" este scrisă cit se poate 
de accesibil, cel puțin la pri
ma vedere. Iată un exemplu 
foarte la indcmînă și foarte 
cunoscut, caro probează că 
nu există incompatibilitate 
între concret și abstract.

Ce lc-ați recomanda tineri
lor cc pășesc pe dnimul poe
ziei ?

Tn materie do poezie, re
comandările pălesc și sînt i- 
nutile. Le-aș recomanda, to
tuși, în primu] rînd, lectură 
insistentă, cu o condiție abso
lut necesară — capacitatea de 
a avea acces la maț, multe li
teraturi, prin cunoașterea a 
2—3 limbi de circulație euro
peană. Aceasta, fiindcă să 
recomanzi talent... nu se poa
te.

Bietele mese ale tăcerii! Atît prozodia uscată și searbădă, 
(care transformă poezia într-un discurs ritmat și rimat) cît 
și arbitrarul asociațiilor verbale (care asimilează poemul, 
șaradei sau delirului verbal), sînt la fel de ostile poeziei au
tentice. Pentru a realiza o astfel de poezie amatorilor de 
„hașiș* verbal le recomandăm pentru trezire din beția cu
vintelor obișnuitul leac al omului din popor: o baie rece în 
izvorul limpede al bunului simț și al bunului gust

„Orașul”. Ulei de Iura Bălănescu

S U R i s
MINIME

Vulpea : „O, ce voce minunată !“ 
Corbul : „Haide, haide

★
Prostul : „Prostule !“
Mucalitul : „Mucalitule..."

★
Păianjenul (satisfăcut) : „Ai luat plasă" 
Musca (resemnată): „M-am „prins"...

Măgarul (afirmativ) : „I-ha !*
Critica (documentată) : „Aș !“
Măgarul (insistînd) „I-ha !"
Critica (gînditoare) : „Crezi ?"
Măgarul (convingător) „I-ha !"
Critica (învinsă) : „De fapt...**.

TIBERIU MIHAIL
(Liceul „D. Cantemir”, București)

I
I
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Ca urmare a Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. cu privire 
la reabilitarea unor activiști 
de partid, procurorul general 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, analizînd hotărîrile de 
condamnare și materialele 
procesului, a introdus recurs 
în supraveghere împotriva 
sentinței nr, 49 din 14 aprilie 
1954 a Colegiului militar al 
Tribunalului Suprem, prin 
care Lucrețiu Pătrășcanu. Re
mus Kofler, Herbert Zilber, 
Alexandru Ștefănescu, Ion 
Mocsonyi Styrcea, Jac Ber
man. Emil Calmanovici, Victor 
ria Sîrbu, Lena Constante, 
Herant Torosian și Hary Bra- 
uner au fost condamnați la di
ferite pedepse, sub învinuirea 
de crimă contra păcii și înaltă 
trădare.

Judecind recursul în supra
veghere, plenul Tribunalului 
Suprem a constatat nevinovă
ția celor condamnați, nelegali- 
tatea și netemeinicia sentin
ței ?i, prin decizia nr. 15 din 
28 mai 1968. a admis recursul 
în supraveghere, a casat sen
tința de condamnare și i-a a- 
chitat de, orice penalitate.

Plenul Tribunalului Su
prem a admis, de asemenea, 
prin decizia nr. 16 din 28 mai

1968, recursul în supraveghere 
declarat de procurorul general^ 
împotriva sentinței nr. 60 din® 
6 mai 1954 a Colegiului mili
tar, prin care inculpați! Re-^ 
vesz Lili, Ionescu Alexandru,^ 
Pătrășcanu Elena, Neamțu 
Octavian, Radulescu Pogo- ® 
neenu Cecilia, Birtașu Mir
cea, Iavorschi Adolf. Betea Ni- 
colae, Pavel Constantin, Za-W 
haria Ion, Rațiu Anton, Micsa 
Remus, Teodoru Florin, Pirau £ 
Nicolae, Rupenian Emanoil și™ 
Ciucă Li via au fost condam- 
nați la diferite pedepse, sub® 
învinuirea de complicitate la 
infracțiunile imputate lui Lu-a 
crețiu Pătrășcanu și, consta-™ 
tind nevinovăția celor con
damnați, a casat menționata® 
sentință achitîndu-i de orice 
penalitate.

Printr-o altă decizie — nr.W 
17 din 28 mai 1968 — Plenul 
Tribunalului Suprem, în urma a 
admiterii recursului în su-™ 
praveghere declarat împotriva 
sentinței nr. 61 din 6 mai 1954® 
a Colegiului militar, prin care 
Ionescu Bălăceanu Gheorghe^ 
fusese condamnat pentru com-™ 
plicitate la înaltă trădare, con-^ 
statînd nevinovăția acestuia.™ 
l-a achitat de orice penalitate.

INFORMAȚII
Sosirea unei delegații a 

Partidului Comunist din Danemarca

După campionatele naționale de box VOCAȚIA
MEREU ACELAȘI SEMN DE ÎNTREBARE • principalul criteriu
Marele cîștig al maratonului 

pugilistic, desfășurat săptămîna 
trecută în potcoava de pe Re
publicii, a fost, fără îndoială, 
așa cum am mai arătat, asaltul 
„noului val". Tinerii boxeri, 
(vîrstă lor nu depășește 20 de 
ani) participau# la turneul final 
au demonstrat remarcabile ca
lități fizice și. mai fLiest au 
practicat un box tehnic, curat, 
opunînd o replică viguroasă se
natorilor din lotul național, dînd 
miilor de spectatori satisfacția 
de a gusta spectacolul. Cuțov, 
Zilberman, Năstac, Călin și, 
mai ales, Ene. au impresionat. 
Și dacă nu toți au avut satis
facția de a se încorona cu titlul 
de campion, asta se datorește 
în primul rînd insuficientei lor 
e?cperiențe în ring, care nu 
putea să nu-și spună cuvîntul 
într-o întrecere lungă, dură și 
grea, cum este turneul final al 
campionatului național. Totuși 
doi dintre acești tineri (Cuțov șl 
Zilberman) au cucerit titlul de 
campion, iar alți doi (Năstac și 
Ene) au devenit vicecampiont. 
Problema care se impune cu 
acuitate este următoarea : tre
buie să dăm mandat de în
credere unora dintre acești ti
neri pentru a ne reprezenta în 
Mexic ? Înainte de finale antre
norul federal. Ion Popa ne de-

clara „Voi pleca în Mexic cu 
cei mai bun) boxeri, cei mai în 
formă". Afirmația sa, destul de 
lărguță, nu era angajantă. Cre
dem însă că tinerii care s-au 
impus nu trebuie să fie ignorați. 
Să nu uităm că la anul găzdu
im Campionatele europene de 
box. O întrecere cum este Olim
piada le poate fi deosebit de 
folositoare tinerilor boxeri 
(care s-au afirmat) mai ales în 
sensul creșterii experienței com- 
petiționale de mare anvergură.

Un alt aspect care a reținut 
atenția și la actuala ediție a 
campionatului este insuficienta 
reprezentare (masivă cu ani în 
urmă) a boxerilor din provin
cie. După cum se știe, 10 titluri 
au rămas în București. Ele 
au fost disputate, ca în fiecare 
an. de ' '
Dinamo 
cîștigat 
tigat 4. 
drumul , ______ ,
Cîmpulung Muscel, prin Simion 
Aurel, declarat CEL MAI BUN 
BOXER AL TURNEULUI. (A- 
celași boxer care, activînd la 
Steaua, nu reușea să se afirme). 
Această situație este nefirească. 
Dacă ar fi să facem o socotea
lă, aproape toți campionii sînt 
din... provincie, dar activează 
în... București. An de an. du

cele DOUA MARI : 
și Steaua. Dinamo a 
6 titluri. Steaua a cîș- 
Un singur titlu a luat 

provinciei, către

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, marți după-amiază a sosit 
în Capitală o delegație a Parti
dului Comunist din Danemarca, 
Wondusă de tovarășul Aksel Spot- 
tog, membru al C.C. al P.C. din 
Danemarca, care face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată 
de tovarășul loan Cotoț, membru 
al C.C. al P.C.R., secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R^ de 
activiști de partid.

(Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri
Primvicepreședintele Consiliu

lui de Miniștri Ilie Verdeț, îm
preună cu Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
și Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comisiei «-guverna
mentale de colaborare și coope
rare economică și tehnică, au pri
mit marți dimineața delegația din 
Marea Britanie condusă de 
Anthony Wedgwood Benn, mi
nistrul tehnologiei.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au luat

parte Mihai Marinescu, ministml 
industriei construcțiilor de mașini, 
Horia Hulubei, președintele Co- ® 
mitetului pentru energia nucleară, 
Nicolae Nicolae, adjunct al mi-a 
nistrului comerțului exterior, și ™ 
alte persoane oficiale.

A fost prezent ambasadorul ® 
Marii Britanii la București Sir 
John Chadwick.

Cu acest prilej, au fort abordate ® 
probleme privind dezvoltarea re
lațiilor de colaborare economică, A 
tehnică și științifică între Româ- ™ 
nia și Marea Britanie.

(Agerpres) ®

La amiază, ministrul britanic 
al tehnologiei, Anthony Wedg
wood Benn, a făcut o vizită pro
tocolară la Ministerul Afacerilor 
Externe, unde a avut o convor
bire cordială cu George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministru
lui.

★
în cursul zilei membrii delega

ției din Marea Britanie, împreu- ™ 
nă cu ambasadorul Sir John 
Chadwick, însoțiți de Ștefan Bir- a 
lea, prim-vicepreședinte al Con-™ 
siliului Național al Cercetării 
Științifice, au vizitat întreprinde-® 
rea de piese radio și semiconduc-
tori de la Băneasa.

(Agerpres)

ROMÂNIA-O^DA 
Pf „REPUBLICII"
Stadion a] Republicii yl u 

23 Atrut, ean »-a uuț«t 
anterior. ▼> rlxdni Mtâxi. de 
U ora 1T4«, intfl*ire* taiter- 
nationaU de fotbal dintre •- 
ehipele selecționata ale Ro
mâniei și OlandeL Jocul au- 
eitâ un interes deosebit, dat 
fiind eă, în ultima vreme, 
echipa olandezi a obținut a 
serie de remltato valoroase. 
In cursul zilei de ieri, fede
rația noastră de specialitate 
ne-a comunicat formația care 
▼a începe jocul : Cuman. 
Ivincescu. Barba, Hălmăgea- 
nu, Deleanu, Gherțheli. 
Dina. Grozea, Dnmitrin n, 
Dumitrache $1 Haidu. Intîl- 
nlrea va fi conduși de o bri
gadă de arbitri turci, alcă
tuită din Sener (centru), 
Ozselcuk «1 Odza».

Echipa olandeză va fi al
cătuită din următorul lot : 
Van Beveren (Sparta), Van 
Zoghel (Go Ahead), Romeijn 
(Feijenoord), Israel (Feije
noord), Eijkenbroek (Sparta), 
Warnas (Go Ahead), Suur- 
bier (Ajax), Van Gorp (A- 
jax), Wennstra (Go Ahead). 
Jansen (Feiejnoord). Van der 
Kuylen (P.S.V.), Pablplatz 
(F.C. Twente), Van Hanegem 
(Xerxes), Rensenbrink (DWS) 
și Klijnjan (DFO.

•
 încheierea studiilor universi- 
sitare este platforma de pe care 
ounce umumo și oceuuu rupeau absolvenții învățămîntului su- 
provinciei pe cei mai valoroși perior primesc răspunderea și 
boxeri. Ceea ce face ca de la ® bucuria intrării în viață, în pro- 
an la an provincia să fie tot mai ducție înzestrați cu o pregătire 

puțin prezentă în activitatea superioară. Criteriul valorii este 
competițională de performanță. ® judecătorul alegeri) locurilor si 
ca centre cu veche tradiție pu- distribuitorul priorităților Pe 
gilistică, cum sînt Brăila, Ga- băncile facultăților numeroși 
lațiul. care n-au avut de astă ® studenți își afirmă vocația pen- 
dată niciun reprezentat în fi- tru cariera științifică. Dorința
nale, și altele, lipsite de pers- lor de a lucra în cercetare, în-
pectiva afirmării să fie descu- A crederea că vor reuși să dea 
rajate în activitatea lor altă randamentul cerut într-un do-
dată atît de rodnică. Planea- meniu de activitate atît de im-

sînt stimulate și de 
faptul că în institutele de cer
cetări — departamentale sau 
--------------------  so- 

------ mii de ti
neri fac o strălucită ucenicie 

.1 munca, 
--------------------------------- —-------- ___ _—_  progresului 

nalăm acest aspect cu repercu- știirtței, consolidîndu-și presti- 
siuni negative asupra dezvoltă-a giul prin activitatea concretă de 
rij boxului nostru. De altfel, ne Ww fiecare zi. prin valoarea rezul- 
întrebăm : cînd se va hotărî fe- țațelor cercetării și prin cali-
derația de specialitate să inter- tatea lucrărilor publicate. Fi-
vină hotărît pentru înlăturarea ®rește, realizarea obiectivelor de 
lui? seamă ce revin cercetării știin-

In încheiere, felicităm organi- țiflce impune concentrarea în 
zatorii campionatului (Federa-^unitățile din acest sector a ele- 
ția de specialitate și I.S. Loto- mentelor tinere cu o temeinică
pronosport) pentru strădaniile pregătire teoretică și cu aptitu-
ce le-au depus ca această edițiedini pentru munca de cercetă- 
să fie. scoasa din cadrul banal și tori, sporirea continuă a numă- 
cenușiu al anilor trecuți, ruluj acestora. Venind în întîm-

T. POGOCEANU ^pinarea acestei necesități o re-
®centă Hotărîre a Consiliului de 
— Miniștri stabilește că absolven- 
®ții institutelor de învățămînt 

superior care au obținut rezul- 
Atate bune la învățătură, au în- 
^clinații pentru munca de cerce

tare și s-au remarcat în activi- 
tatea desfășurată în cadrul 

^cercurilor științifice studențești 
sau pe lingă catedre să fie re
partizați direct în activitatea de 

^cercetare și încadrați în func
ția de cercetători științifici sta- 
giari. Hotărîrea prevede, de așe

ză de cîțiva ani același semn de A portant 
întrebare: pînă cînd vor trăi ” faptul c 
antrenorii cluburilor bucurește- _ _________ ___________
ne din munca și pasiunea antre- ale Academiei Republicii 
norilor din provincie ? Pînă cialiste România — mii d
cînd vor continua să Ignore __ 1 J   „„111___ _
creșterea propriilor boxeri ? Nu A științifică dăruindu-și 
este însă prima dată cînd sem- “ forțele creatoare pi

„La București, n-am venit

Ieri, la amiază forfota specifi
că bolului aerogării Băneasa a 
fort mai intensă ca de obicei : 
cursa specială de la Amsterdam 
a adus. în Capitală, lotul de fot
bal al Olandei în vederea me
ciului amiezi de azi cu repre
zentativa noi >ă.

Interlocutorul nostru, un tînăr 
blond. înalt cu alură atletică — 
Hans Eijkenbroek, căpitanul e- 
chipeL

— Cum apreciatl Dartida de 
mîine ?

— Destul de dificilă pentru 
noi deși s-ar părea, un meci a- 
mical na angajează răspunderi 
deosebite. No uităm că există o 
miză, foarte importantă totuși,

Nu poate exista pentru un tînăr 
specialist o satisfacție mai de
plină decît faptul că va benefi
cia de laboratoare înzestrate cu 
aparatură modernă, de biblio
teci ținute „la zi“, că va lucra 
sub îndrumarea unor eminenți 
savanți, cercetători științifici cu 
o bogată activitate și o expe
riență îndelungate... Stabilind 
drept criteriu de recrutare pen
tru activitatea științifică nu 
numai rezultatele la învățătură, 
ci și înclinațiile pentru această 
muncă, înclinații care să se fi 
verificat în cercurile științifice 
studențești sau pe lingă cate
dre, Hotărîrea înlătură neajun
surile pe care le genera regula
mentul în vigoare (aprobat prin 
Ordinul ministrului învățămîn- 
tului nr. 578 din 28 iunie 1965) 
ale cărei prevederi înscriind 
media generală drept unic cri
teriu de repartizare, limitau po
sibilitatea luării în considerație 
și a aptitudinilor absolvenților 
pentru activitatea științifică. 
După primul an de funcționare. 
se arată în Hotărîre, cercetăto
rii stagiari vor fi supuși unei 
verificări în ceea ce privește 
activitatea desfășurată și apti
tudinile pe care le au pentru 
munca de cercetare. Cei care 
nu vor trece această probă vor 
lucra în continuare ca stagiari 
încă doi ani. după care, dacă 
vor dovedi aptitudini de cerce
tare, comisia care va funcționa 
în cadrul fiecărei unități de 
cercetare îi va atesta ca cerce
tători. Cei neadmiși la stagiul 
de doi ani. ca și cei neadmiși 
la examenul de atestare vor fi 
transferați în unități de pro
ducție, în specialitatea dobîndi- 
tă prin studiu, perioada de 
muncă desfășurată ca cercetă
tori științifici stagiari — consi- 
derîndu-ii-se vechime în spe
cialitate. Aceste prevederi con
stituie un îndemn permanent la 
o pregătire de înaltă calitate ; 
reprezintă măsuri menite să a- 
sigure promovarea în munca de 
cercetare a elementelor dotate, 
cu reale perspective, să deschi
dă drumul spre cariera științi
fică celor mai talentați tineri. 
Ecoul acestor măsuri se va con
cretiza fără îndoială, nu numai 
în întărirea rîndurilor cercetă
rii științifice, ci, ca o condiție 
esențială, în ridicarea nivelului 
de pregătire al studenților. în 
lărgirea și îmbogățirea preocu
părilor științifice din cadrul fa
cultăților și institutelor.

/ / ® menea, că în domeniul cercetă-
• • rii medicate, cadrele de cerce- 

tători vor fi recrutate din ab- 
A solvenții internatului clinic și 

preclinic. O asemenea măsură 
este bine primită în prl- 

®mul rînd de către absolvenții 
promoției 1968 —- aflați acum în 

• preajma examenului de stat și 
a repartizării în producție. Ea 
primește girul înalt al intere- 

• sului unanim : Nu poate exista 
pentru un tînăr specialist o o- 
noare mai mare, o bucurie mai 

mat șl, mal fntli de toate, prie-^adîncă decît faptul că va primi 
tenesc. ™° repartiție care îi va da drep

tul să-și desfășoare activitatea 
Interviu consemnat de a încă de la începutul carierei 

VIOREL RABA înalt for științific.

în plimbare...
ne declară Hans Eijkenbroek, căpitanul echipei Olandei

anume aceea că vor juca două 
reprezentative naționale și nu 
două echipe oarecare de olnb. 
In ceea ce ne privește vă asigu
răm că n-am venit la București 
în plimbare...

— Acum o săptămînă ați jucat 
eu Scoția...

— Of, un meci dur șl un 0—0 
muncit. Sînt mulțumit că echipa 
noastră a rezistat 90 de minute 
de adevărată uzură. Ne-ar fi 
plăcut mai mult să jucăm fotbal.

— Cunoașteți, probabil, for
mația ?

— Regret, nu. Abia astăseară 
antrenorul nostru (fostul inter
național Georg Kepller. n.n.) o 
va definitiva. Vă pot spune că 
limitele de vîrstă sînt între 20 
și 28 de ani, și ca o curiozitate, 
că fn naționala noastră care va 
evolua mîine, nu figurează nici 
un jucător din echipa campioa
nă, Ajax Amsterdam. Se spune 
că noi, cei prezenți la București, 
am ii cei mai în formă jucători 
ai primei divizii din „tara lale
lelor".

— Poate, un pronostic ?...
— Mi-e imposibil. Știu însă cu 

certitudine că va fi un joc ani-

ADRIAN VASILESCU

Casa de cultură din Bacău

BARIERA CAUZELOR 
„OBIECTIVE"

(Urmare din pag. I)

de mare randament. Mai mult, 
in loc să se preocupe cu cea 
mai mare atenție de ridicarea 
pregătirii profesionale a mun
citorilor. conducerea uni
tății se complace in situația 
de a „înregistra'* doar defec
țiunile la mașini.

Am întîlnit la mașinile de 
strunjit-multiax, din secția 
strungărie (mașini care asigu
ră o productivitate de trei ori 
mai mare decît a strungurilor 
paralele normale... — n.a) 
astfel de muncitori care, după 
cîteva zile de ..instruire", li se 
cere să „realizeie" normele. 
Consecințele ? Numărul celor 
aflați sub normă este cu 21 la 
sută mai ridicat decît în ace
eași perioadă a anului trecut, 
defecțiunile Ia utilaje se țin 
lanț (agregatul A.M.P.-70. de 
o complexitate ridicată, din 
cauza repetatelor defecțiuni, 
60 la sută din timpul de lu
cru nu funcționează I), iar nu
mărul reparațiilor de slabă ca
litate se înmulțește.

Sint și alte scuze care im
pietează asupra folosirii efi
ciente a timpului de lucru. Ne 
oprim lîngă un grup de mun
citori, strînși la o mică „șue
tă", în aceeași secție — strun. 
gărla — care produce cele mai 
mari „dureri de cap* condu
cerii uzinei. Tntrebîndu-1 pe 
unul din ei (strungarul Gheor
ghe Stan) de ce nu lucrează, 
acesta ne-a răspuns:

— Am terminat Iotul de 
piese, și nu mai ani ce să fac.

De ce „nu mai avea" strun
garul Stan ce să facă ? Pen
tru că semifabricatele de la 
forță întîrzie să vină (ceea ce 
înseamnă o slabă preocupare 
din nartea conducerii uzinei 
în direcția asigurării decala
jului corespunzător între sec

ții). iar în sector domnește un 
climat de autoliniștire și ne
păsare din partea maiștrilor 
și șefului de secție — cei che
mați să răspundă direct oe 
respectarea cu strictete a pro
gramului de lucru

Ca să nu mal amintim câ 
3 nopți la rînd, după relată
rile maistrului Viorel Cențiu. 
tn schimbul III (exact acela pe 
care conducerea uzinei ii gă
sea „vinovat"), au lipsit inele 
pentru rulmenți ș! muncitorii 
au fost nevoiți să stea degea
ba ori să plece acasă.

Să mai luăm „de bune* a- 
farmatiile conducerii uzinei 
referitoare la existența unor 
cauze „independente de voin
ța ei* care conduc la imense 
pierderi de timp și, deci, a 
importante valori materiale ți 
bănești 7

F.U.S.: „TRAUMATISME
LE" DEFECTUOASEI A- 
PROVIZIONARI : 10 ZILE 

PIERDUTE

Situația utilizării timpului 
de lucru Ia Fabrica de unelte 
și scule este șt mai îngrijoră
toare I toate elementele struc
turii fondului de timp prezin
tă depășiri exagerate fată do 
anul trecut. Amintim că va
loarea fondului de timp neu
tilizat este cu peste 10 000 ore- 
om peste nivelul celei înre
gistrate, la același indicator 
în 1967, că în Ioc să crească, 
coeficientul folosirii timpului 
de lucru, a scăzut (de la 95.5 
la 94 la sută).

IJna din condițiile asigurării 
ritmicității producției și, deci, 
a folosirii integrale a fondului 
de timp o constituie aprovi
zionarea tehnlcn-materialS-ra- 
țională. Or, tocmai de acest 
lucru nu se poate vorbi la u

nitatea de care ne ocupăm, 
întreprinderea nu are asigura
te, nici pînă în prezent, 49 t. 
oțel — restante incă din tri
mestrul I a c. — iar pentru 
96 t. nu are acoperire cu re
partiții, ceea ce Înseamnă im
posibilitatea desfășurării acti
vității productive timp de 10 
zile I Este adevărat, in egală 
măsură, răspunderea o poartă 
conducerea unității și a Direc
ției de aprovizionare — desfa
cere din M.I.C.M

Ar fi greșit însă să aruncăm 
vina. în întregime, pe seama 
factorilor din „afară" Pentru 
că o analiză mai atentă a 
structurii fondului de timp ne 
conduce la o serie de alte con
cluzii. De pildă, anul trecut, 
conducerea unității a stabilit 
un „plan de măsuri" menit să 
contribuie la folosirea mai ra
țională a timpului In cadrul 
secțiilor și atelierelor, tn fieca
re schimb. Lăsăm la o parte 
faptul că „planul* cuprinde 
măsuri destui de anemice, ne
concludente pentru eforturile 
ce se cer întreprinse tn direc
ția folosirii raționale a timpu
lui productiv, faptul că „pla
nul" nu se cunoaște nici chiar 
de șefii de secții și ateliere.

Să analizăm insă unu) din 
punctele „planului* amintit i 
respectarea in intregime a ce

COMITETUL U. T. C.
AL COMUNEI

(Urmare din pag. I) 

tinerilor pentru petrecerea tim
pului liber în mod plăcut și util. 
De asemenea, asociațiile sportive 
de la sate trebuie îndrumate în 
direcția conceperii unor acțiuni 
care să cuprindă întreaga masă 
de tineri din comună, să li se a- 
dreseze nemijlocit acestora prin- 
tr-un apel convingător al comi
tetelor comunale U.T.C. la con
tribuția pe care trebuie să și-o 

lor 480 de minute, de către fie
care lucrător.

Cercetăm la tnttmplare cite, 
va fișe de ponta) de la secțiile 
forjă și unelte. Constatăm că 
fișele, zile in șir, nu sînt pon
tate decît la „intrare*, ori nu
mai la „ieșire", că pontajul se 
face cu 15—20 șt chiar 30 de 
minute după începerea progra
mului de lucrulAlexandru Ne
meth Petre Floroiu. Ana Ber- 
schutz). sau nu pontează deloc 
(Gheorghe Cristian. Viorel Tur- 
cu). Pe unele fișe am întîlnit 
menționat i ..dispărut de la lo
cul de muncă* I T

*
Ancheta întreprinsă de noi 

în cele două unități dezvăluie 
o serie întreagă de carențe in 
folosirea rațională a timpului 
de lucru, demonstrează că fac
torii răspunzători, maiștrii de 
schimb, conducerea întreprin
derilor. organele de resort din 
minister nu se preocupă în su
ficientă măsură de traducerea 
în viață a hotărîrilor luate de 
partid și guvern cu privire la 
întărirea disciplinei în muncă 
tn întreprinderi, organizarea 
științifică a producției, tn ve
derea creșterii eficienței eco
nomice. a eliminării tuturor 
cauzelor care pot impieta asu
pra acesteia.

aducă comitetele de sprijin ale 
asociațiilor, prin transformarea 
întrecerilor sportive în adevărate 
competiții de masă.

Fără îndoială, pentru rezolva
rea integrală și la un exigent ni
vel calitativ a atribuțiilor care le 
revin prin lărgirea sferei de ac
tivitate, comitetele comunale 
U.T.C. sînt datoare să-și valori* 
fice toate resursele interne, să 
facă apel Ia toți membrii lor, la 
capacitatea lor organizatorică, să 

facă din munca colectivă o reali
tate, din consultarea masei de 
tineri un principiu suprem 
al activității cotidiene. La conce
perea și inițierea întregii activi
tăți comitetele U.T.C au datoria 
să atragă alături de cît mai multi 
tineri, cadre de specialitate, oa
meni cu o bună pregătire, de 
prezența cărora se bucură astăzi 
din plin comunele noastre. A- 
tragerea tuturor factorilor din co
mună cu prestigiu și autoritate 
în rîndul tinerilor, a intelectuali
lor tineri tot mai numeroși în 
comunele noastre, antrenarea 
unor largi colective obștești la 
desăvîrșirea și concretizarea ac
tivităților propuse. Ia îmbogăți
rea lor permanentă, descoperirea 
resurselor de fantezie inepuizabi
lă ale tinerilor înșiși vor aduce 
după ele acea îmbunătățire cali
tativi a muncii, a cărei supremă 
virtute rămîne caracterul ei 
eficace, concret Alegerea celor 
mai bune soluții, a posibilităților 
care să vină în cea mai mare 
măsură în întâmpinarea dorințe
lor și preferințelor tuturor mem
brilor organizației, va fi asigurată 
de căile multiple pe care le voi 
avea pentru consultarea maselor 
de tineri, pentru a fi în perma
nență informate asupra solicitări
lor lor, pe baza unor legături di
recte și susținute cu ei, precum 
și de informările reciproce pe 
care membrii comitetelor U.T.C. 
le vor face în cadrul analizelor

Lăsați-I, tovarăși...

(Urmare din pag. I)
v-ați ascunselea. N-avețl, 
repet, dreptate tovarășe 
Stancin să vă supărat! pe 
mica vedetă cu mari favo
rit!, căci dacă aș fi în lo
cul dv. m-aș supăra, în pri
mul rînd, pe mine. Vă citez, 
în continuare : „Nu numai 
hainele nu sînt încadrate în 
moda noastră civilizată, dar 
și chica mare favorifii pre
lungiți și obrăznicia de care 
dă dovadă prin mișcări de 

lor periodice — instrumente de 
lucru firești ale muncii și con
ducerii colective.

Tocmai de aceea, constituirea 
comitetelor comunale U.T.C., în 
condițiile aplicării măsurii de 
îmbunătățire a organizării teri- 
torial-administrative trebuie pri
vită nu ca o normă pro
cedurală, de modificare a struc
turii organizatorice, ci ca o pro
blemă profundă, de conținut. Ea 
trebuie să însemne acea treaptă 
de la înălțimea căreia se deschi
de un unghi de perspectivă mai 
larg, mai cuprinzător. Comitetele 
comunale U.T.C., vor trebui să 
fie prin definiție organe de lu
cru, de efort continuu, care nu 
se pot împăca cu inerția și pa
sivitatea și care sînt întotdeauna 
gata să răspundă oricăror solici
tări, să le transforme din dorin
țe în activități de interes general, 
capabile să antreneze masa de 
tineri nu numai ca simplii parti- 
cipanți, ci și ca organizatori di- 
recți, să stimuleze și să valorifice 
inițiativa acestora.

Conștiente de însemnătatea 
sarcinilor ce le sînt încredințate 
prin actul constituirii lor, de 
răspunderile pe care și le asumă 
în aceste momente, comitetele 
comunale U.T.C. vor trebui să 
fie prin întreaga lor strădanie 
viitoare la înălțimea exigențelor 
pe care le ridică marile îndato
riri ale organizațiilor U.T.C. de 
la sate.

scenă și gesturi obscene au 
făcut o proastă impresie. 
După spectacol, amatorii de 
autografe s-au îmbulzit spre 
a obține o semnătură de la 
(trec peste numele „vedetei", 
nu de alta, dar am copil 
mic acasă, care mă așteaptă! 
— n. n.) care, după atâtea 
semnături s-a enervat și s-a 
adresat tinerilor adunați cu 
expresia : lăsati-mă, dracului 
în pace !•.

De ce nu 1-afi lăsat, tova
rășe Stanciu ?

Un util schimb
Recent, comitetul U.T.C. 

de la Uzina de fier Vl&hița a 
organizat un schimb de ex
periență la „Rulmentul" Bra
șov. Au participat tineri 
inovatori și cei distinși la 
muncile voluntar-patriotice. 
Vizitând diferite secții, inte
resul tinerilor a fost orientat 
în mod deosebit spre acele 
sectoare care aveau tangentă 
cu munca lor : secțiile forjă, 
rtrungărie si bile.
. Tinerii din Vl&hița au vi- 

litat apoi monumentele isto-

A N U M

LICEUL INDUSTRIAL PENTRU

CONSTRUCȚII DE MAȘINI-BUCUREȘTI

Str. Nerva Traian nr. 33 — telefon 21 32 22, pregătește teh

nicieni in spcialitățile t

— TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI

— MAȘINI Șl APARATE ELECTRICE

Se primesc absolvenți ai școlii generale din orașul 
București și provincie, în vîrstă de pînă la 17 ani.

* 
Absolvenții liceului au dreptul să urmeze tnvăță- 

mîntul superior în aceleași condiții cu absolvenții licee
lor teoretice.

înscrierile se fac ia sediul liceului în perioada I—16 

iunie a.c., unde se pot primi și informații suplimentare.

de experienfâ
rice din orașul de la poalele 
Timpei, iar a doua zi au fă
cut o excursie la Poiana 
Brașov. Vizita bucurîndu-se 
de un mare interes, comite
tul U.T.C. de la uzina Vlăhita 
si-a propus să organizeze 
frecvent astfel de tntilniri cu 
tineri din marile unităti so
cialiste ale patriei noastre.

IOAN SIMO
Subredacția „Sclteli tinere
tului" din județul Harghita



Evoluția situației

din Franța
„Reluarea generală a lucrului 

este încă o speranță". Astfel a 
caracterizat France Presse situa
ția socială din Franța, după tra
tativele de marți între sindicate 
și diferite ministere.

La uzinele „Renault“, condu
cătorii sindicali au lansat 
un apel la continuarea grevei. Si
tuația la uzinele Peugeot a deve
nit încordată, după ce tratativele 
nu s-au soldat cu nici un rezul
tat. La uzinele Michelin din Cler
mont Ferrand, sindicatele au a- 
preciat ca insuficiente propune
rile direcției și au cerut muncito
rilor să continue greva. Pe de altă 
parte, negocierile deschise la 
Paris între reprezentanții socie
tății „Sud Aviation" și cei ai 
sindicatelor au fost întrerupte, iar 
greviștii au hotărît ocuparea se
diului societății de la Paris pînă 
cînd direcția societății va accepta 
reluarea tratativelor pe o bază 
nouă. Marți, au început la ser
viciile administrației publice tra
tativele privind revendicările cor
pului profesoral din cadrul Minis
terului Educației Naționale. La 
radioteleviziunea franceză 
(O.R.T.F.), conflictul cu statul a 
intrat, după cum relatează agen
ția France Presse, într-o fază a- 
cută. Intersindicala salariaților a 
precizat că principala sa reven
dicare este „o reformă fundamen
tală a statutului O.R.T.F., care 
să asigure independența față de 
puterea politică, oricare ar fi ea 
și față de toate grupurile care pot 
exercita presiuni". Un acord a in
tervenit între delegații sindicate-

lor și societatea națională a căilor 
ferate (S.N.C.F.). Acesta prevede 
majorări ale salariilor în medie cu 
13 la sută, inclusiv sporul de 3,20 
la sută obținut la 1 ianuarie, u- 
nele avantaje în ce privește du
rata programului de muncă, ma
jorarea sporului pentru orele de 
noapte. Dar, în toate sectoarele, 
avantajele obținute de delegații 
sindicatelor urmează să fie apro
bate de greviști, astfel îneît, la 
Paris se așteaptă o prelungire a 
tratativelor. în urma acordului 
intervenit între guvern și sindi
catele de la regia autonomă a 
transporturilor pariziene (n 
trouri și autobuze), s-ar putea 
acestea să-și reia activitatea 
5 iunie, dacă greviștii vor accep
ta prevederile acordului. Se sem
nalează reluări ale lucrului la 
cinci întreprinderi din Lorena, la 
o rafinărie de pe coasta de vest 
a Franței, la unele unități ale 
marinei comerciale din portul Le 
Havre. Marți, și-au reluat, de a- 
semenea, activitatea cei 2 000 de 
lucrători de la centrul atomic de 
la Marcoule.

Pe plan politic, cu cinci zile 
înainte de încheierea listei de 
candidaturi pentru noua Adunare 
Națională, grupările politice sînt 
în primul rînd preocupate cu 
desemnarea candidaților. Princi
palele trei formații, grupul coa
liției guvernamentale, Partidul 
Comunist și Federația Stângii De
mocrate și Socialiste au făcut 
cunoscut că își vor prezenta can
didați în majoritatea circumscrip
țiilor electorale.

R. S. CEHOSLOVACA. La Uzina chimică Slovnaft

întrevederi

Adunării Generale

român
ale președintelui

Luptele 
de la 

Saigon
în zorii zilei de marți, patrioțil 

sud-vietnamezi au atacat airi nou 
cu mortiere .și rachete poziții ale 
trupelor americano-saigoneze din 
centrul si periferiile capitalei 
Vietnamului de sud. Relatând a- 
cest atac, agenția Associated 
Press îl califică drept imul dintre 
„cele mai puternice declanșate 
asupra Saigonului de la începu
tul actualului război". Potrivit u- 
nor date incomplete furnizate de 
Comandamentul forțelor militare 
americane, mai multe obuze și 
rachete ale patrioților au distrus 
o navă militară de transport afla
tă în docurile de la Saigon și 
centrala electrică din cartierul 
Cholon, lăsînd fără energie elec
trică această parte a orașului. 
Alte zeci de obuze și rachete au 
lovit puncte situate în partea de 
sud a orașului și în apropierea 
podului „Y", raion unde au avut 
loc, de curînd, lupte grele între 
patrioți și trupele americane și 
saigoneze.

Italia: Chemare la formarea 
unui front unic de stingă

I
I

P. 
?i I

cu- 
unei 
do

care 
stîn-

Luigi Longo, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Ita
lian, Tullio VecchieRi, secretarul 
general al Partidului Socialist al 
Unității Proletare, și senatorul 
Ferruccio Parri au făcut 
noscut luni, în cadrul 
conferințe de presă, un 
cument-program comun 
cheamă toate forțele de
ga, laice și catolice, să formeze 
un front unic în lupta pentru a- 
tingerea următoarelor țeluri: ga
rantarea drepturilor sindicale și 
politice ale oamenilor muncii, îm
bunătățirea condițiilor lor de via
ță, deplina folosire a forțelor de 
muncă, reducerea orarului de 
muncă și asistență socială cores
punzătoare, dreptul efectiv al 
muncitorilor de a participa la în
cheierea contractelor colective, 
stabilirea unui nou tip de relații 
între puterea de stat și cetățeni, 
dezvoltarea științei și culturii în 
Italia prin înfăptuirea reformei 
învățămîntului, promovarea de 
către Italia a unei politici de 
pace și destindere internațională 
ale cărei condiții sînt autonomia 
Italiei de a decide, deci, ieșirea 
ei din pactul atlantic ; recunoaș-

terea R. D. Vietnam, a R. 
Chineze, a R. P. D. Coreene . 
R. D. Germane. Autorii docu
mentului au subliniat că el re
prezintă o platformă polit 
baza căreia „este posibila 
cesară crearea unui front unit al | 
tuturor forțelor de stingă- din I 
Italia.

I

ă el re- I
Jitică pe I 
lă și ne-

Ședințe ale

unor comisii
C. A. E. R

La Bratislava a avut loc zi
lele acestea cea de-a 11-a șe
dință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria ra- 
diotehnică și electronică. La 
lucrări au participat delegați 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D.G., Polonia, România» Un
garia și U.R.S.S., precum și 
reprezentanți ai R.S.F. Iugosla
via.

în încheierea ședinței au fost 
adoptate o serie de recoman
dări privind standardizarea și 
unificarea în domeniul radio- 
tehnicii și electronicii.

La Minsk a avut loc zilele a- 
cestea cea de-a 22-a ședință a 
Comisiei permanente C.A.E.R., 
pentru comerțul exterior. Au par
ticipat delegații din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, Un
garia și U.R.S.S., precum și din 
Iugoslavia. în calitate de observa
tori au participat reprezentanți 
din R. D. Vietnam și Cuba.

Comisia a examinat rezultatele 
îndeplinirii protocoalelor cu pri
vire la livrările reciproce de 
mărfuri între țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia în 
anul 1967, precum și rezultatele 
tratativelor și încheierii protocoa
lelor cu privire la schimbul reci
proc de mărfuri al acestor țări 
în anul 1968.

Implicațiile destrămării coaliției 
de centru-stînga, în ajunul primei 
reuniuni a noului parlament do
mină viața politică a Italiei. Ho- 
tărîrea Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unificat de a 
nu participa la un nou guvern, 
pune, fără îndoiala, sub semnul 
întrebării viabilitatea formulei 
coaliției de centru-stînga. în 
cercurile politice se apreciază că 
socialiștii și-au lăsat, totuși, des
chisă poarta pentru a reintra în 
guvern după Congresul național 
al P.S.U., din octombrie ac.

Liderii celor trei partide poli
tice ale actualei coaliții (socialist, 
democrat-creștin și republican) au 
căzut de acord, marți, asupra de
semnării lui Amin tore Fanfani 
(democrat-creștin) drept candidat 
pentru funcția de președinte al 
Senatului și a lui Alessandro Per- 
tini (socialist), drept candidat la 
președinția Camerei deputaților. 
Rămîne de văzut dacă parlamen
tarii vor fi de acord cu aceste a- 
legeri.

Miercuri va avea loc prima șe
dință a noului parlament, iar cei 
630 de deputați și 315 senatori, 
aleși la 19 mai, vor trebui să a- 
leagă pe președinții celor două 
corpuri legislative. Tot miercuri, 
urmează să-și prezinte demisia 
Cabinetul prezidat de Aldo 
Moro, după care președintele 
Italiei, Giuseppe Saragat, va în
cepe a doua zi consultările în
vederea formării noului guvern. |
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La Palatul Națiunilor Unite 
din New York a avut loc, marți 
dimineața, o festivitate prilejui
tă de oferirea în dar Organizați
ei Națiunilor Unite, de către gu
vernul român, a unei tapiserii 
murale „Cîntare omului** — ca
re va împodobi una din sălile 
monumentalei clădiri a cartieru
lui general al O-N.U.

Inspirată din poemul cu ace
lași nume al lui Tudor Arg'nezi, 
această operă de artă a artistu
lui român Ion Nicodim glorifi
că lupta omului și victoria sa a- 
supra forțelor naturii, slăvește 
viața, creația și progresul, cărora 
energia nucleară, folosită în sco
puri pașnice, le deschide per
spective nebănuite. Un Prome- 
teu modem întinde spre lume 
flacăra simbolică a noii energii 
— atomul, avertizând în același 
timp împotriva nefastelor conse
cințe ale folosirii acestei energii 
în slujba răului.

Această tapiserie, de peste 40 
de metri pătrați, amplasată în 
„Delegates Lounge" (Salonul de- 
legaților) — una din sălile cen
trale ale câdirii O.N.U\ care cu
noaște o continuă animație, vine 
să se adange altor valoroase opere 
de artă ce împodobesc Palatul 
Națiunilor Unite și care poartă 
semnăturile lui Picasso, Fernand 
Leger. Portinari și ale altor ar
tiști de renume mondial.

La festivitatea care a avut loc 
cu acest prilej au luat parte pre
ședintele Adunării Generale, mi
nistrul afacerilor externe al 
României, Cornelia Nfânescu, se
cretarul general al O.N.U„ U. 
Thant, ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu, reprezentantul per
manent al țarii noastre la O.N.U., 
numeroși delegați participanți la 
lucrările sesiunii, ziariști 
răni si străini.

în cuvântul rostit cu 
prilej, Comeliu Mănescu, 
trul afacerilor externe al 
niei, a spus : „Mi se pare potri
vit ca aici, la Națiunile Unite, 
menite să desfășoare o vie acti
vitate pentru realizarea idealuri
lor de pace și de bunăstare ale 
omenirii, să resimțim cu fiecare 
prilej conținutul umanist al ope
rei la care participă toate po
poarele". „Poporul român — a 
subliniat el — a demonstrat, în 
cursul unei istorii milenare, ade
ziunea sa profundă la convinge
rile umaniste. Respectul față de 
valoarea ființei umane a fost 
pentru el nu numai manifestarea 
unei convingeri filozofice, ci a 
constituit și sursa care i-a spri
jinit lupta pentru păstrarea per
sonalității sale, pentru continui
tatea în timp și supraviețuirea

in fața nenumăratelor obstacole. 
Aceasta explică de ce în lumea 
de astăzi el este atît de puternic 
atașat ideilor progresului, păcii 
și înfloririi omului, de ce privește 
cu speranță la această însemna
ta acțiune politică contempora
nă reprezentată de Națiunile U- 
nite, unde noi toți, purtători ai 
unor sisteme diferite de idei și 
de credințe, am dori să se des
fășoare o dezbatere continuă din 
care să rezulte imperativul de a 
opta în orice clipă, în spiritul 
răspunderii față de omenire și 
destinul său, în direcția păcii".

A luat, de asemenea, cuvîntul 
secretarul general al O.N.U„ U 
Thant, care, în numele Națiuni
lor Unite, a exprimat guvernului 
român gratitudine pentru semni
ficativul dar oferit

a 0. N. U.

Președintele celei de-a 22-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., ministrul afacerilor ex
terne al României, Comeliu Mă
nescu, a avut la Palatul Națiuni
lor Unite întrevederi consacrate 
examinării problemelor privind 
desfășurarea lucrărilor actualei 
sesiuni.

La 3 iunie, președintele Adu
nării Generale a avut convorbiri 
cu V. Kuznețov, prim locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., șeful delegației Uniunii 
Sovietice, cu ambasadorul A. 
Goldberg, reprezentantul perma
nent al S.U.A., cu ambasadorul 
Akili Danieli, reprezentantul per
manent al Tanzaniei, președintele 
pe luna iunie a grupului statelor 
africane, și cu ambasadorul Leo- 
poldo Benites, reprezentantul 
permanent al Ecuadorului.

Concomitent cu atacurile lan
sate în capitala sud-vietnameză 
asupra unor poziții cheie ale tru
pelor americano-saigoneze, forțe
le patriotice și-au intensificat ac
țiunile și în împrejurimile Saigo- 
nului, precum și în alte regiuni 
ale Vietnamului de sud. Aeropor
tul Tan Son Nhut din imediata 
apropiere a Saigonului a fost su
pus din nou de patrioți unui in
tens bombardament cu rachete. 
Tot în vecinătatea capitalei sud- 
vietnameze, la Gia Dinh, au avut 
loo ciocniri violente între unități 
ale F.N.E. și două companii de 
pușcași marini americani. Ambele 
părți au suferit pierderi. Un a- 
vanpost al trupelor guvernamen
tale, situat la numai 33 kilometri 
de Saigon, a fost, de asemenea, 
atacat în primele ore ale dimine
ții de detașamente ale Frontului 
Național de Eliberare.

Lupte grele între patrioți și u- 
nități ale trupelor americano-sai- 
goneze au avut loc și în delta 
Mekongului, în apropiere de Cai 
Lay.

LA CONAKRY, s-au deschis, 
in prezența unui mare număr de 
reprezentanți ai instituțiilor cen
trale guineeze și a șefilor misi
unilor diplomatice, expozițiile 
„Uzinele Tractorul Brașov* și 
„Delta Dunării" trimise de In
stitutul Român pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea.

înscrierile pentru această uni
versitate, care va începe să 
funcționeze în 1970, se vor face 
încă din 1969. .

ameri-

acest 
minis- 
Româ-

Valnl acțiunilor revendica
tive stadențești din Europa 
occidentală a cuprins luni și 
Universitatea din Oxford, 
cînd 300 de studenți britanici 
au luat cu asalt sediul poli
tiei universitare (Proctors). 
Demonstranții protestau îm
potriva unei măsuri interzi- 
cînd difuzarea de manifeste 
politice. Demonstrația a fost 
organizată de un grup de stu
denți care se intitulează 
„Comitetul celor 9®“. Agen
țiile de presă apreciază că 
aceasta este o demonstrație 
fără precedent în istoria uni
versității din Oxford, cea 
mai veche din Marea Brita- 
nie.

LUlND cuvîntul la o confe
rință a profesorilor, care a avut 
loc în localitatea Plymouth, pri
mul ministru al Angliei, Harold 
Wilson, a declarat că Anglia va 
avea o universitate unică în 
lume, ale cărei cursuri vor fi 
predate cu ajutorul radioului și 
televiziunii.

El a arătat că reglementarea 
funcționării acestei „universități 
deschise" va fi anunțată în 
curînd.

LA 4 iunie, la Moscova a so
sit, într-o vizită oficială, o de
legație a Adunării Naționale a 
R. S. Cehoslovace, în frunte cu 
Josef Smrkovsky, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., pre
ședintele Adunării Naționale.

Oaspeții au fost întimpinați de 
Andrei Kirilenko, vicepreședin
te al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și de alte per
soane oficiale.

Marți, în ajunul deschi
derii celei de a 52-a sesiuni 
a Conferinței Internaționa
le a Muncii, șeful delega
ției române, Petre Blajo- 
vici, ministrul muncii, a 
avut convorbiri cu David 
A. Morse, directorul gene
ral al Biroului Internațio
nal al Muncii, și cu C. W. 
Jenks, prim adjunct al di
rectorului general al B.I.M.

în cursul întrevederii au 
fost abordate probleme re
feritoare la activitatea Ro
mâniei în cadrul Organi
zației Internaționale a 
Muncii și cooperarea în ve
derea bunei desfășurări a 
unor acțiuni comune.

Zilele acestea a avut loc la 
Rostok, în R. D. Germană, ședin
ța Comisiei Permanente C.A.E.R. 
pentru geologie. La lucrările șe
dinței,care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială și de înțelege
re reciprocă, au participat delega
ții din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, Re
publica Socialistă România, R. P. 
Ungară, U.R.S.S.

Comisia a examinat și aprobat 
raportul cu privire la activitatea 
din anul 1967 ș: a trasat sarcinile 
activității sale de viitor.

Vizita făcută Ia Washington în a doua 
jumătate a lunii trecute de primul minis
tru a! Tailanriei, Thanom Kittikachorn, tre
buia să marcheze o „reîncălzire" a relați
ilor dintre Statele Unite și guvernul de la 
Bangkok. Oficial, țelurile urmărite ar fi 
fost atinse. Lungul comqnicat comun dat 
publicității după convorbirile Johnson-Kit- 
tikachom menționa „unitatea de vederi** 
a celor doi oameni de stat într-o serie de 
probleme internaționale, îndeosebi privind 
situația din Asia de sud-est ca și în rela
țiile dintre cele două țări. Dar atît oficia
litățile americane cît și cele tailandeze au 
preferat să treacă sub tăcere fenomenul 
animozității crescînde care se manifesta 

■ între populația tailandeza și militarii ame
ricani aflați în aceasta țară. Despre acest 
fenomen s-a ocupat pe larg săptămînalul 
american „TIME" .

Cu cîteva săptămîni înaintea vizitei o- 
ficialităților tailandeze la Washington, mi
nistrul afacerilor externe în guvernul de 
la Bangkok, Thanat Khoman, cuprins de 
un acces de sinceritate a declarat unor 
ziariști: „Actualul mariaj între Statele 
Unite și Tailanda este o căsătorie de ne
voie, Cred că pentru ambii parteneri" 
Și la fel cum se întâmplă în căsniciile de 
acest fel, ea este marcată de neînțelegeri, 
devenite tot mai frecvente în ultimul timp

Fricțiunile dintre Statele Unite și Tai
landa sînt alimentate, în primul rînd, de 
comportarea militarilor americani aflați în 
această țară. Deși au o fire primitoare, tai
landezii au început să reacționeze în fața 
atitudinii disprețuitoare a soldaților ame
ricani. Ei nu privesc cu ochi buni com
portarea lor „mult prea liberă" în relațiile 
cu populația autohtonă și în special cu 
tinerele tailandeze. S-a ajuns pînă acolo 
îneît ziarele de la Bangkok, aflate de alt
fel sub controlul guvernului, au atacat

deschis pe americanii, „care strică fetele și 
le transformă în prostituate/*. Reacționând 
la această nemulțumire generală, guvernul 
Tailandei a ordonat, la sfîrșitul lunii a- 
prilie, mutarea tuturor barurilor și localu
rilor rău famate care au răsărit ca ciu
percile în jurul bazelor militare și instala
țiilor americane în locuri „mai fetițe" astfel 
incit prezența lor să nu mai aducă „decli
nul moral și social al poporului".

încoedarea americano-tailandeză este a-

„Căsătorie
de nevoie"

limentată și de faptul că cei 45 000 de mi
litari americani staționați în această țară, 
cărora li se adaugă lunar încă 6 000 de 
soldați veniți în permisie din Vietnamul 
de sud, nu sînt supuși legilor tailandeze. 
Tratativele duse timp de peste un an în
tre diplomați americani și tailanjdezi în ve
derea limitării drepturilor militarilor ame
ricani din Tailanda s-au soldat cu un eșec. 
Un „mic conflict diplomatic" a izbucnit 
recent cînd un sergent din aviația ameri
cană a fost arestat de poliția din Bangkok 
pentru că a lovit pe șoferul unui taxi și 
a fost întemnițat timp de cinci zile. Cazul 
a stîrnit ecouri atît ide mari îneît genera
lul Praphas Charusathien, „omul forte** al

regimului de la Bangkok, a declarat: 
„Deși militarii străini nu se află sub juris
dicția tribunalelor tailandeze, ei trebuie să 
fie judecați de aceste curți de justiție".

In mai multe rîpduri Washingtonul și-a 
exprimat nemulțumirea pentru faptul că 
oficialitățile tailandeze au refuzat să ac
cepte „sfaturile" consilierilor americani. 
S-a ajuns pînă acolo îneît tailandezii au 
cerut reducerea numărului membrilor 
„Corpului păcii" trimiși în această țară. 
„Avînjd o experiență a autoguvernării da 
peste 700 de ani — a constatat, nu fără 
amărăciune, ambasadorul S.U.A. la Bang
kok, Leonard Unger — tailandezii nu 
simt nevoia să-și ajusteze ideile lor do 
rezolvare a problemelor la concepțiile din 
străinătate despre felul cum trebuie făcute 
lucrurile".

Bineînțeles guvernul S.U.A. nu ră
mîne inactiv în fața actualelor tendin
țe. Washingtonul intensifică avertismen
tele adresate regimului de la Bangkok pri
vind „pericolele la care se expune" daca 
actuala răcire)» relațiilor dintre acele țări 
vx1 jSi menținută. Aceste- ave4tâsmente se 
referă, în special, Ia intensificare^ Ruptei 
de partizani din Tailanda, împotriva că
rora trupele americane folosesc un mare 
număr de bombardiere și unități terestre 
Dar, spre deosebire de amestecul american 
în Vietnam, războiul dus în Tailanda este 
acoperit de un văl dens al tăcerii. Rezulta
tele acțiunilor militare ale S.U.A. în Tai
landa au însă asemănări izbitoare cu cele 
din Vietnamul de sud. Tot mai mulți ti
neri tailandezi se încadrează în rîndurile 
partizanilor, iar poporul acestei încercate 
țări întoarce tot mai mult spatele acelora 
care se proclamă „aliații Iul de nădejde".

SENATORUL Walter Mon- 
dale a cerut Congresului 
S.U.A. să reducă restricțiile 
asupra comerțului cu țările 
Europei răsăritene. El a sub
liniat că este necesar ca Sta
tele Unite să reexamineze ac
tualele restricții asupra co
merțului cu țările socialiste, 
arătînd că o dezbatere asu
pra acestui subiect „este vi
tală pentru relațiile interna
ționale". După cum a afirmat 
senatorul, poziția guvernului 
Statelor Unite față de comer
țul cu țările din Europa ră
săriteană. „s-a limitat numai 
Ia lozinci**. El s-a pronunțat 
pentru adoptarea fără întâr
ziere de către Congres a u- 
nei legislații care să promo
veze dezvoltarea relațiilor 

.comerciale între S.U.A. și ță
rile socialiste ale Europei.

PRĂBUȘIREA unui avion a- 
merican cu reacție de tipul 
„F-4 Phantom" deasupra clădirii 
centrului electronic de calcul 
din orașul japonez Kukuoka a 
declanșat o vie reacție de pro
test în rîndul populației îngrijo
rate de permanenta primejdie 
pe care o constituie prezența pe 
teritoriul țării a bazelor milita
re americane. Accidentul, care 
s-a produs la numai 10 metri de 
camera de iradiații a universi
tății din localitate, a stîrnit in
dignarea studenților japonezi, 
care au demonstrat în fața se
diilor Ambasadei S.U.A. din To
kio și a consulatelor Statelor 
Unite din alte orașe. în cursul 
zilei de luni, studenții au înain
tat un protest autorităților, ce- 
rînd ca acest incident și impli
cațiile sale să constituie obiectul 
unor discuții în parlamentul 
țării.

L RETEGAN

Cind sălciile de pe maluri
le Dunării se auresc și spre 
coamele albastre ale munților 
din jur încep să înverzească 
pomii, vienezii fug la sfîrșitul 
săptămînii la întîlnire cu na
tura lăsînd orașul pustiu. Soa
rele scaldă străzile aproape 
e’j aureolînd maiestuos clă- 

fostului imperiu, răma
se pradă doar turiștilor, co
piilor și bătrînilor. Vienezii se 
duc să respire către Kohlen
berg, Klosterneuburg, îndrep- 
tînau-se către Pădurea viene- 
ză, ori împestrițînd cu corturi 
și căsuțe de camping colorate 
malurile Dunării ce ocolesc 
capitala, iar provincialii sosesc 
în grupuri, perechi, singuri, 
pentru a vizita feriți de agita
ția zilelor de lucru muzeele, 
palatele, monumentele Vienei. 
înarmați sau nu cu ghiduri 
toți pornesc să străbată Rin
gul — strada ce înlănțuie Vie- 
na — admirînd strălucirea 
pură a stilului gotic al Primă
riei, urcind treptele Parlamen
tului asemănător cu Parteno- 
nul, măsurînd cu privirea pro- 
porțiile desăvîrșite ale Burg- 
theatrului sau Operei. Iubitorii 
de artă se pot pierde pe o zi 
întreagă în Kunstistorische- 
museum, care adăpostește, în
tre foarte multe altele, cele 
mai frumoase lucrări ale lui 
Diirer și Breugel-bătrînul; a- 
matorii de frumos de pe alte 
continente au și ei în muzeul 
etnografic prilejul unei man 
desfătări desfășurate spațial pe 
uriașe săli ce conduc către arta 
Africii, Asiei, Americii Latine

Turnul paginilor, înalt de 
136 m, construit țntf-un desă- 
vîrșit gotic flamboaiant de 
Venzel von Klosterneuburg. 
Poți să intri ? Afară e cald, vi
zitatorul e obosit, înăuntru e 
răcoare, vibrațiile dau pietrei 
o lumină blîndă, iar băncile 
îmbie pe oricine să se așeze 
pentru a admira cei 18 piaștri 
de piatră, decorați tot în stil 
gotic, care susțin impresionan
ta boltă de sub care Jean de 
Campistran, a predicat crucia
dele veacului al XV-lea.

Afară, lîngă zidurile cate
dralei, grupuri de școlari vie- 
nezi rămași în capitală pentru 
a-i vizita monumentele istori
ce însoțiți de profesori, nu 
par prea răscoliți de explica
țiile dascălilor privind trecu
tul Habsburgilor, ci se uită a- 
muzați, plini de un real inte
res la impozanții birjari cu 
mustăți și barbișon â la Franz 
Iosef, care-și păzesc trăsuri
le „parcate* în jurul catedra
lei. Din fastul Vienei imperia
le, cu baluri grandioase, pro
menade romantice în carose 
trase de cai albi, s-au păstrat 
doar 36 de trăsuri cu birjari 
îmbrăcați în jachetă neagră, 
pantaloni reiați și melon, gata 
să plimbe contra unei sume 
destul de ridicate pe turiștii 
extravaganți dornici să refacă 
atmosfera vechii Viene. Au 
mai rămas din acest fast, e ade
vărat, și balul Operei din fie
care toamnă, cînd domnișoare
le din familiile bogate, care au 
împlinit în acel an 18 primă
veri, valsează pentru prima

Hota de cLrnw,
Duminica 
vienezâ

Turistul grăbit, îndeobște cel 
străin, lacom de frumos, în
cearcă un cumplit amalgam 
de sentimente — de la dorința 
de a îngurgita fără preget 
cantități uriașe de artă (dorin
ță ce-l aruncă finalmente în- 
tr-o stare de sațietate vecină 
cu indiferența), la grija cris
pată că nu s-a adăpat destul, 
că a omis desigur ceva impor
tant, că nu și-a fixat în cap și 
în inimă ceea ce era neapărat 
necesar — pînă la constatarea 
că a greșit grav alegînd în a- 
cest oraș, muzeele. Dar cum 
de fapt orice vizitator al Vie
nei nu poate să nu le străba
tă, oricît de rapid, și nu poate 
rezista să nu treacă pe la Bi
blioteca Națională, Tezaur, co
lecția Albertina, ori măcar 
prin fața cîtorva case unde 
au trăit Beethoven, Mozart, 
Haydn, Strauss, după cum 
cîteva zile înainte alergase să 
se închidă o parte din zi și 
toată seara în Burgtheater, sau 
se zbătuse să procure măcar 
un bilet studențesc în picioare 
la Operă — deci, de fapt, 
după ce spre liniștirea sufletu
lui său hulpav, epuizase cîteva 
obiective ce cereau claustrare, 
decide în sfîrșit să-și facă o 
favoare, duminica, alegînd din 
toate tentațiile Vienei, măcar 
duminica, plimbarea pur și 
simplu. Și o pornește pe jos, 
jurînd că nu se va mai închi
de nicăieri, că se va uita doar 
la oameni și nu la ziduri, sta
tui, monumente, că interesul 
pentru artă și istorie e defini
tiv împachetat pînă acasă, că 
va fi atent doar la atmosfera 
străzii, la aerul general al o- 
rașului. Și așa, atent la per
cepțiile majore, adică cele ce 
țin de natura umană, ba mai 
trăgînd cu coada ochiului în- 
tr-o librărie (scumpe sînt căr
țile I), ba într-o vitrină (deh, 
oameni sîntem!) se trezește 
față în față cu... catedrala Sf. 
Ștefan. Imposibil de ocolit, vi
zibilă din toate colțurile Vie
nei, „Stefi", cum îi spun glu
mind laic vienezii, iese în cale 
de ori unde, monumentală, 
impresionantă mai ales prin

oară la Operă în rochii lungi, 
albe, cu tineri îmbrăcați în 
frac, făcîndu-și astfel intrarea 
„în lume". E vorba, firește, de 
vestigiile unei străluciri, păs
trate, prin conveniența tradi
ției, pentru cîțiva. Pentru cei 
mai mulți tineri Viena valsu
rilor, a crinolinelor grațioase 
și a isprăvilor romantice a tre
cut de mult în împărăția bas
melor (istorisite de bunici bo
gate), fiindcă pentru acești 
foarte mulți Viena de astăzi 
e orașul muncii serioase, a stu
diului scump plătit, a traiului 
chivernisit cu dificultate și 
mare efort. Studenții vie- 
nezi nu valsează decît arareori 
nu fiindcă valsul s-a demodat, 
dar fiindcă ei sînt extrem de 
ocupați. Tineretul în majori
tatea lui manifestă un solid 
respect pentru muncă, atit a 
lor cît și a altora. (Intr-o după 
amiază înflorită, spre seară, 
am văzut o mașină cu nuntași 
rămasă în pană; fetele aștep
tau răbdătoare pe trotuar, iar 
băieții cu mînecile hainelor de 
seară suflecate, reparau con
știincios defecțiunea, fără a 
apela nervos sau boieros la a- 
jutor străin).

Adesea studenții sînt nevoiți 
să presteze în timpul liber alte 
munci, pentru a-și putea plăti 
taxele sau întreținerea (fetele 
servesc în pensiuni, băieții lu
crează în ateliere, magazine, 
ba sînt și negustori ambulanți) 
fără să li se pară că astfel se 
înjosesc. Poate că de fapt, 
tocmai această rigoare a e- 
fortului obligatoriu necesar al
cătuirii unui trai onorabil 
crează tinerilor vienezi vizi
bilul echilibru, clădit pe so
brietate. Sobrietate de alt
minteri manifestată și în apa
rență : nu am văzut la Viena 
nici o mini-jupe, imitată după 
moda Courrege nici un băiat 
cu barbă încîlcită sau plete 
murdare, adoptate de la truba
durii francezi și vikingii nor
dici. Tinerii austrieci au orgo
liul de a fi ei înșiși. Și sînt.
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Grave incidente 
israeliano- 

iordaniene
lutire forțele israeliene și ior- 

daniene situate la sud de lacul 
Tiberiada, de o parte și de alta 
a fluviului Iordan, a avut loc 
marți un duel de artilerie. în 
cursul incidentului, care a depă
șit ca intensitate schimburile de 
focuri din ultima perioadă, a a- 
rătat purtătorul de cuvînt al ar
matei israeliene, a intervenit în 
luptă și aviația Israelului.

Postul de radio Amman a di
fuzat un comunicat oficial în 
care se arată că, în cursul lupte
lor desfășurate marți între for
țele israeliene/și cele iordaniene, 
partea iordaniană a avut 35 de 
morți și 62 răniți. Orașul Irbid, 
situat la 90 km de Amman, a 
avut de suferit în urma acestor 
incidente.

Totodată, comunicatul preci
zează că forțele israeliene au 

pierdut 4 avioane, trei baterii, 
patru blindate, șase vehicule mi
litare. Potrivit aceluiași comuni
cat, aproximativ 45 soldați isras- 
lieni au fost răniți sau uciși.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : BueurftfL Piața ..Scînteli". Abonamentele «e fac la oficiile poștale, factorii poștali ri difuzor!! voluntari d<n întreprinderi șl Institut!!. Telefon 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic ..Casa Scînteil*.


