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Am rezervat în calendarul toamnei o zi, 
fixată la începutul lui octombrie, în care 
sărbătorim pe oamenii sondelor. Geologii, 
care prin folosirea competentă a metode
lor moderne de prospecțiuni și exploata
re au contribuit și contribuie la punerea 
în valoare a rezervelor de țiței ale țării, 
descoperind și oferind extracției noile ză
căminte de hidrocarburi. Lucrători din în
treprinderile de foraj, a căror atenție, în
dreptată către promovarea noului în a- 
cest sector de activitate, a permis extin
derea pe scară largă a procedeelor avan
sate de forare. Petroliști din schelele de 
extracție prin al căror efort de investigare

I
I
I
l
I

I
I Nestematele I

I
I
I HĂRNICIEI I

I
I I

I
I
g
I
I
8
i
8
I

permanentă a posibilităților de exploatare 
rațională a zăcămintelor s-au obținut în 
acest domeniu rezultate remarcabile. Co
lectivele de muncă din rafinării unde s-au 
pus în valoare multiple și moderne pro
cedee de prelucrare a petrolului. O zi 
consacrată muncii pline de abnegație a 
tuturor celor ce, consecvenți, în activi
tatea de zi cu zi, îmbină pasiunea, inteli
gența și priceperea pentru a depista, a a- 
duce la suprafață și valorifica pînă la 
cota limită a disponibilităților lichidul ne
gru — țițeiul.

Luînd în evidență bilanțul activității in
dustriei petroliere în cele 8 luni ale ce
lui de-al treilea an al cincinalului, avem 
în față, ilustrate convingător, succesele 
oamenilor care lucrează în acest impor
tant domeniu al economiei naționale, 
adevărate nestemate de hărnicie ce stră
lucesc puternic pe sonda din Stema tării. 
Prevederile planului la producția globală 
industrială și producția marfă vîndută si 
încasată au fost depășite cu 47 milioane 
lei și respectiv 53,5 milioane lei. In urma 
folosirii mai raționale a capacităților de 
producție, a instalațiilor și utilajelor, a 
înlăturării risipei de forță de muncă și a 
unei mai bune organizări, ștacheta pro
ductivității muncii a fost ridicată cu încă 
2,3 la sută numai în primele șapte luni 
trecute de la începutul acestui an.

Trusturile de extracție de la Moinești și
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(Continuare în pag. a 11-a)
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Carul
alegoric

TnAfie intrată recent in 
viata satului românesc. în a- 
ceasiă vară străveche care a 
consacrat atîtea tradiții. Ziua 
de 6 octombrie — „Ziua Re
coltei" — prelungește spre 
noi niște rezonanțe. înscrie 
pe cadranul acestei toamne 
lumina puternică a unor a- 
păsate semnificații.

Intrăm în „Ziua Recoltei" 
o dată cu convoaiele de care

AL RECOLTEI

colbuite — transformate azi 
în care alegorice — trans
ported comoara de aur so
nor a cîmpiilor spre o uriașă 
proiecție de spectacol sărbă
toresc. E un spectacol vast 
cit și țara, profilat pe fun
dalul ei. E clipa unică a mă
surării roadelor, e un spec
tacol al mîinilor care rup cu 
emoție pîinea și mîngîie ca 
pe un obraz coaja fructelor, 
iar acest spectacol sărbăto
resc al recoltei e potențat 
vizual și amestecat. în aceas
tă zi, în acest anotimp de 
bilanț care e toamna, cu cel

al victoriilor convergente 
din toate domeniile activită
ții noastre diurne.

Semnificînd bucuria ob
ștească a recoltei și efortul 
comun, întins pe 365 de zile, 
pentru obținerea ei, această 
zi a devenit, în calendarul 
nostru, nu numai o sărbă
toare a țărănimii, ci o săr
bătoare a întregului popor. 
Cîteva realități fundamen
tale, ridicate la lumină în 
anii socialismului, transfor
mă pîinea noastră cea de 
toate zilele într-o valoare 
socială cu preț de simbol»

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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SENATELE

întruchipînd, o dată cu hăr
nicia omului de pe ogoare, 
abnegația faurului industrial, 
îndemînarea metalurgistului 
și a chimistului, a agroteh- 
nicianului și agrobiologului, 
a mecanizatorului și a tutu
ror celor care, comunicînd 
într-un fel sau altul cu 
pia română, muncesc să 
din fiecare brazdă un 
roditor al patriei.

Această piine, ca și x 
cele din stemă, a devenit un 
simbol al României moder
ne, țară industrial-agrară, 
țară socialistă în care drep-

UNIVERSITARE

cîm- 
facă 
colț
spi-

tul pîinii și al muncii drep
tul demnității și al bucuriei, 
dreptul satisfacției și al o- 
dihnei, îl au toți cei ce mun
cesc, fără deosebrie de înde
letnicire, nivel de cultură 
sau naționalitate toți cei 
care, prin munca lor, fău
resc destinul de azi și de mîi- 
ne al patriei. Lichidînd' dis
criminarea în împărțirea 
roadelor muncii, socialismul 
a instaurat era echității în 
dezvoltarea omului cum și a

ILIE PURCARU
(Continuare în pag. a Vll-a)

IIIIRAIIA
Interviu cu poetul

ION HOREA
redactor șef adjunct al revistei

N.B. : — Ce își pro
pune să fie și ce cre
deți că va însemna a- 
pariția „ROMÂNIEI 
LITERARE" în an
samblul climatului pu
blicistic din țara noas
tră ?

I. Horea : — Ceva 
calitativ deosebit. To
tuși, nu va afișa și nici 
n-ar putea, de altfel, 
un program excentric 
numai din dorința de 
a epata. O revistă 
alcătuiește 
material 
la îndemîna ______
Desigur, însă, că „Ro
mânia literară" nu va 
fi o altă „Gazetă lite
rară", ci o nouă re
vistă, structural deo
sebită. Majoritatea pu
blicațiilor culturale de 
la noi au apărut în 
urmă cu 15—20 de ani. 
între timp, viața cul
turală, viața socială, 
în general, a evoluat. 
Dorim ca „România 
literară" să reprezinte 
ceva specific momen
tului 1968, să cores
pundă exigențelor pre
zentului, să răspundă 
preocupărilor lui.

N.B. : — Prin ce se 
va distinge profilul re
vistei ?

I.H. : — „România
literară" nu va fi o 
revistă strict literară 
(deși va satisface în 
primul rînd pe scrii
tori), ci un săptămînal 
de literatură și artă, 
editat de Uniunea 
Scriitorilor. Ea va dis
pune, desigur, de un 
spațiu mai mare, care

se 
dintr-un 

documentar 
tuturor.

pro

fesorale si Senatele

MARILE CĂRȚI
foruri cu ample

atribuții in condu

cerea activității uni

versitare.

• „Purtătorii de

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a Vil-a)

studențești vor fi

membri cu drepturi

egale ai acestor

de PAUL ANGHEL organe colective

de ION CUCU

MONUMENTELOR"
„GEOGRAFIA

cuvint" di masei

• Consiliile

ALE ROMÂNIEI

IN PAGINILE IV-V :

CITIȚIÎN PAG. A 2-A
leÎN PAG. A 3-A

PLANETARIUM • Activiști le
leSPECIFICUL

EUGEN BARBU leÎN PAG. A 7-A: !•• SPORT

biserici / 
corn fără 
oprit spre 
asculte. / 
țile-adînci

lutul în țară. / Un 
semn pe sub cer / 
ieri s-a aflat / în 
cercul înșelăciunii / 
Apoi spre Saturn au

înalt uni- 
glas / s-a 
asfințit să 
Subt bol- 
mă omoa-

(Continuare în 
pag. a IlI-a)

plecat / vîntul, lăs
tunii... Sau superbul 
său septemvrie ce ar 
trebui citat în între
gime : Mari turme

nii se clatină de ce
ruri, beți în delirul 
soarelui. Semnalul 
de toamnă din Bla- 
ga e discret înfio-

cu clopote vin / prin 
amurgul gorunilor 
sferici / în codru stîr- 
nind ca un zvon / 
de trecute pierdute

rat î O voce ieri din 
adînc s-a-nălțat / a- 
mară, amară, ama
ră /îngeri mulți mu
rind și-au lăsat /

• LA COMBINATUL 
DE ÎNGRĂȘĂMINTE 
azotoase din Piatra 
Neamț a fost dată în 
exploatare cea de-a 
4-a linie tehnologică 
de conversie a meta
nului în amoniac. Prin 
intrarea sa în funcțiu
ne capacitatea fiabricii 
de^amoniac sporește 
cu^„J0 tone pe an.
• Unul dintre cele 

mai tinere orașe ale 
țării. Victoria, din ju
dețul Brașov, se află 
într-o continuă extin
dere și modernizare. 
Astfel, în zona „Parc- 
stadion", au intrat în
tr-un stadiu avansat 
lucrările de construcție 
a unui nou cartier. El 
va însuma în final, în 
blocuri cochete și con
fortabile, peste 800 de 
apartamente. Primele 
40 au și fost inaugu
rate de către proas
peții lor locatari.

• Cantitățile recol
tate „în premieră" a- 
nunță o producție bo
gată : circa 42 000 kilo
grame DE ROȘII LA 
HECTAR, ceea ce în
seamnă o depășire cu 
aproximativ 40 de to
ne a producției prevă
zute pentru ciclul 
inaugural al comple
xului de sere din a- 
propierea Oradiei. Pî
nă la sfîrșitul lunii 
decembrie vor mai in
tra în producție alte 12 
hectare de aere și ră
sadnițe.
• MUZEUL REPU

BLICAN AL PETRO
LULUI s-a îmbogățit 
cu un nou document, 
al cărui conținut ates
tă prezența din vechi 
timpuri a țițeiului în 
țara noastră. Docu
mentul datează din a- 
nul 1517 și semnalează 
existența 
cu păcură pe 
Prahovei, 
document 
confirmă 
țeiului Ia 
Muntenia.

• LA UZINELE 
UNIO din Satu Mare, 
a început construcția 
unei turnătorii de fon
tă pentru care s-a a- 
locat o investiție de 21 
milfoane Iei. Noua tur
nătorie va avea o 
suprafață de produc
ție de 3 000 mp.

unor gropi
Valea 

Este primul 
scris care 
apariția ți- 

suprafață în

• La 8 octombrie 
urmează să se deschi
dă Ia București EX- 
POZITIA INDUS
TRIALA SUEDEZA. 
Timp de 9 zile cît va 
dura expoziția, apro
ximativ 50 de firme 
producătoare din a- 
ceastă taTă vor pre
zenta cele mai repre
zentative realizări ob
ținute în principalele 
ramuri ale economiei 
suedeze.

începînd cu acest număr, ziarul nostru inaugurează un ci
clu de reportaje-eseu consacrate cîtorva dintre aspectele prin
cipale ale civilizației românești, marilor linii de sens care po
larizează, în timp, eforturile poporului nostru. Deschizînd aces
te „cărți ale României", tînârul nostru cititor va putea afla care 
sînt principalele frumuseți și valori ale patriei, făurite în cursul 
mileniilor prin hărnicia și talentul poporului și ridicate la o nouă 
strălucire în anii socialismului.

Deschideți, deci, dîn 15 în 15 zile, în numerele noastre de 
«îmbăta, aceste file din marile cărți ale patriei...

Noua noastră toamnă univer
sitară inaugurează o etapă de o 
importanță fundamentală in evo
luția școlii superioare românești. 
Prezentul și viitorul Almei Ma
ter sînt dominate de perspectiva 
unor măsuri complexe vizînd 
perfecționarea și modernizarea 
învățămîntului. Aceste preocu
pări pun institutele și facultăți
le în fața unor noi problematici 
științifice, și, în același timp, a 
unor responsabilități sociale 
sporite. Într-un asemenea con
text, organizarea consiliilor pro
fesorale și senatelor — foruri 
investite cu ample atribuții în 
conducerea activității universi
tare — se înscrie între măsurile 
care prevăd acordarea unei in
dependențe si autonomii largi 
institutelor de învățămînt supe
rior.

Un fapt reține atenția în mod 
deosebit : în consiliile profeso
rale și senate vor participa și 
reprezentanții studenților, a- 
ceasta fiind o formă democrati
că de atragere a tineretului stu
dențesc la perfecționarea în 
continuare a învățămîntului. 
Este o onoare pentru tinerii din 
amfiteatre că în instituirea a- 
cestor organe colective s-a por
nit de la faptul că și ei trebuie 
să participe, alături de profe
sori, la elaborarea și discutarea 
măsurilor privind activitatea ge
nerală. socială și culturală din 
învățămîntul superior, la asigu
rarea condițiilor corespunzătoa
re de învățătură și de viață ale 
studenților.

Mandatul pe care îl vor pri
mi reprezentanții organizațiilor 
U.T.C. și ai asociațiilor de a fi 
„purtătorii de cuvînt" ai masei 
de studenți. de a exprima în 
consiliile profesorale și în sena
te dorințele, aspirațiile și opinii
le studenților. înseamnă o înves
titură de înaltă responsabilitate 
socială și morală. Acest mandat 
reprezintă o nouă consacrare a 
creșterii rolului organizațiilor 
U.T.C. și a asociațiilor în insti
tutele de învățămînt superior. O 
recunoaștere a activității poziti
ve, a prezenței active a acestor 
organizații în viața universitară.

La Facultatea de filozofie 
stăm de vorbă cu Erminia Ma- 
rulis, din anul IV. „Mi se pare 
foarte important să arăt aici <— 
ne-a spus ca — că studentul 
este un om care și-a ales deja 
profesiunea, un om tînăr, desi
gur, dar care a și făcut primul 
act al maturității : alegerea dru
mului. Orice discuție trebuie să 
pornească deci de Ia premisa, 
de la respectul, aș zice că stu
dentul este un adult. Așadar, 
este firesc să se creeze acestui 
tînăr aflat la vîrsta opțiunii de
finitive, posibilitatea reală de a 
participa la conducerea institu
telor de învățămînt superior și 
facultăților. Studenții de astăzi 
sînt inginerii, oamenii de știință, 
profesorii, oamenii de cultură de 
mîine, cărora li se v»ar încre
dința atribuții de răspundere în 
producție. în cercetare, în ad
ministrația de stat, în cultură, 
în ocrotirea sănătății și în alte

domenii de activitate. Prezența 
lor în senatele universitare este 
o posibilitate ce Ii se acordă a- 
cestora de a se deprinde, încă 
de pe băncile facultății, cu res
ponsabilitățile pe care le vor 
avea în viață, în profesie, în ac
tivitatea obștească.

Intr-o convorbire. Traian Ște- 
fănescu, secretarul comitetului 
U.T.C. din centrul universitar 
București a subliniat că și în 
anii trecuți reprezentanții orga
nizațiilor U.T.C. și asociațiilor 
participau la lucrările consilii
lor profesorale. Este vorba de 
o practică care s-a statornicit 
în activitatea acestor consilii, 
de a invita la dezbaterile lor pe 
reprezentanții organizațiilor stu
dențești. Problematica majoră 
pe care an de an aceștia au a- 
dus-o în discuția consiliilor pro
fesorale. competența și justețea

să nu îngusteze spa
țiul literaturii înseși 
(32 de pagini).

N.B. : — Destinația 
revistei reiese, proba
bil, din rubricile ei. 
Ni le puteți enumera?

I.H. : — Ne-am gîn- 
dit, bineînțeles, să o- 
ferîm satisfacții unui 
public extrem de larg. 
Să nu uitați că orice 
publicație își dorește 
o_ piață de desfacere 
cît mai întinsă. Noi 
sîntem hotărîți s-o ob
ținem și s-o extin
dem continuu oferind 
„cumpărătorilor" cali
tate. varietate, promp
titudine. Pericolul e- 
clectismului va fi evi- 
:at prin valoare.

Din totalul de 32 de 
oagini, 20 vor fi desti- 
îate literaturii. Ele 
vor cuprinde : poezie, 
proză scurtă, critică 
literară, documente li
terare, jurnale, 
morii, scrisori, 
bibliografice, 
mici; cronica literară 
permanentă, recenzii. 
Două pagini de „Fe
restre" vor fi deschi
se către literatura
străină. In plus, inter
viuri și informații
despre viața literară 
contemporană.

Patru pagini le vom 
consacra artelor plas
tice. Acestea vor fi re
dactate în colaborare 
cu Uniunea Artiștilor 
Plastici.

Cîte o 
afectată

(Continuare in pag. a Vil-a)

me- 
note 

pole-

pagină va fi 
preocupărilor

N. B.

Inițiativă fără
ștampila mea ?

•
 Na este greu să

tisfacția încercată _
țeni cînd, în una din emisiunile 

• televiziunii noastre, un grup
vocal instrumental al lice
ului de muzică și arte plastice 
din municipiul Constanța, s-a 
produs nu numai la un bun ni
vel artistic dar și într-o moda
litate cu totul originală în con
textul muzicii noastre culte. 

• Intr-adevăr, grație televiziunii,
nonetul Choralis, s-a făcut re
marcat în întreaga țară și, ca 

A orice succes, rod al spiritului 
de inițiativă și al pasiunii pro
fesionale a ctitorului formației, 
- _ .’.llj nu puteau
să întîrzie. Intr-un fel așa a 
fost: la puțin timp, formația a 
fost rechemată într-un nou 
spectacol televizat. Aplauze, 
strîngen de mînă. succese pe 
mai departe... Este o consecin
ță firească ca satisfacțiile mo
rale să încununeze eforturile 
care au rodit superior, cu atît 
mai mult cu cît activitatea e- 
levilor acestei formații si a 
profesorului care a inițiat-o de
pășea cadrele obligatorii ale 
școlii. Deci nimic gratuit în a- 
plauzele, în cordialitatea strîn- 
gerilor de mînă, în sinceritatea 
îndemnurilor de mai bine și de 
mai mult !

înțelegi sa
de constăn-

•
 ecourile favorabile 
să întîrzie. Intr-un

•
 Numai că în viață se pare că 
invidia măruntă și spiritul cîr-

îmi permiteți 
vă plimb puțin prin 
toamnele poeților, 
toate pardosite 
cuvinte regale, 
nestemate și 
sfîșietoare, cu amin
tiri și evocări fune
bre. Afară-i toamnă 
frunză-mprăștiată / 
Iar vîntul zvîrle-n 
geamuri grele picuri 
/ Și tu citești scri
sori din roase plicuri 
/ Și într-un ceas 
gîndești la viața 
toată (Eminescu). La 
Arghezi tot ce era 
molcom și evocator 
pare stenic, mate
rial : Miroase a pia
tră și ceară / Și ziua 
intră în seară / Prin 
ceața mînjită cu hu
mă / Se micșorează 
carul cu paie de 
brumă. In altă par
te lumea e pardosită 
cu lumină și oame-

£7 r ir z.E?
ră / pădurea cu tul
nice multe. Terifian
tă, persecutoare mi 
se pare toamna în 
versurile marelui 
Bacovia : E toamnă, 
e foșnet, e somn / 
Copacii 
oftează 
plînset, 
frig și 
Amurg . _____
iată aceste uluitoare 
asocieri : Amurg de 
toamnă pustiu, 
humă, / Pe 
sinistre șoapte __
pe vînt / Departe 
plopii s-apleacă

pe stradă, 
/ E tuse, e 
e gol... / Și-i 
burează... în 

de toamnă

de 
cîmp 
trec

• Premiul U.T.C. pentru literatură
• Versuri

U.T.C. din două județe 
definesc
MUNCH IN PERIOADA 

ADUNĂRILOR DE ALEGERI

cotaș chiar dacă drapat în fal
durile formale ale cutăm re
gulament citat insidios ciunteș
te bucuria și face ca sămînța bu
nelor intenții să cadă pe piatră 
seacă. Așa s-a făcut că succe
sul amintit a declanșat o ade
vărată campanie de denigrare 
împotriva tînărului profesor 
Marian Mitea, inițiatorul none- 
tului, s-a pus la cale surparea 
autorității morale a acestuia.

— „Criza de simpatie" intre 
mine și tov. directoare — de
clară prof. Marian Mitea — 
s-a declanșat oficial in urma 
faptului că am ajuns In situația 
de a nu-i cere consimțămîntul 
pentru apariția publică din 27 
mai 1968. Acest act de... indis
ciplină a fost determinat de un 
grup de factori de natură o- 
biectivă și subiectivă (mai a- 
les) pe care-i voi aminti. Exis
tența acestei formații este con
siderabilă deja, deoarece de 
cum am luat postul în primi-

V. ARACHELIAN

(Continuare in pag. a Ul-a)



PAGINA 2 SCiNTEIA TINERETULUI

PREMIUL U. T. C.
PENTRU LITERATURA

Probînd o înaltă conștiință artistică și civică, exercitând continuu o 
adevărată magistratură asupra propriei opere, tinerii scriitori români ser
vesc, cu egală strălucire, arta și Cetatea. Mesajul lor estetic este, în același 
timp, un mesaj etic și social. In condițiile actualei efervescențe a fenomenu
lui literar românesc, C.C. al U.T.C. a instituit — în vederea stimulării tine-

rilor scriitori, pentru a crea opere cu puternice rezonanțe educative în rîn- 
durile tineretului — premiul U.T.C. pentru literatură. Lista laureaților a fost 
anunțată recent. Numele autorilor și titlurile operelor premiate se cunosc. 
Le recomandăm cu căldură cititorilor și con<,emnăm, mai jos, cîteva impresii 
mai proaspete de lectură.

A. u
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Un poet al dăruirii:

SZILÂGYI
Mărturisesc că am început 

lectura acestei cărți cu un 
parti-pris ieșit dintr-o neîncre
dere în gen: după excepțib- 
nala teabilitare a reportajului 
literar ce ne-o oferise cu ani 
și ani în urmă Geo Bogza, 
foarte rar mi s-a îhtîmplat să 
găsesc în presa și cărțile ul
timilor ani, o dovadă de con
tinuitate, dacă nu la înălțimea 
acestuia (Geo Bogza mi se 
pare a fi un moment unic, iar 
cărțile lui au de-acum arhi
tectura incasâbilă a monumen
telor de Carrara), cel puțin pă
trunsă de ambiția sublimă a 
trecerii dincolo de particulari
tatea unui fenomen văzut fi 
descris, în zona generalizărilor 
subtile unde concretul iese 
din anonimat fi devine frag
ment de condiție umană. Pre
judecata că un reportaj lite
rar de acest tip rămîns un 
frumos accident (de la apari
ția lui Geo Bogza spre vremea 
din urmă sînt foarte puțini cei 
care au reușit in gen : mă gin- 
desc la Cocktail Babilon al 
lui Ioan Grigoreseu, Drum în 
cîmpie al lui Ștefan Bănules- 
cu și Rîul ascuns al lui Romu
lus Rusan), mi s-a rarefiat pa 
măsură ce, lecturam cartea 
despre viață fi moarte, fi mai 
ales despre viață Ungă moar
te, căreia llie Purcaru i-a dat, 
nu știu de ce, un titlu poli
țist : Focuri în junglă.

Este într-adevăr o carte, un 
reportaj nu scris, dar trăit a- 
colo unde azi moartea ara 
contururi de zguduitoare pre
cizie, iar viața, din acest mo
tiv este de două ori mai dzi- 
bilă simțurilor fi spiritului : 
Vietnam. Intenție fi orgoliul 
secret al reportajului s ds s 
nu fi vrut să rămînă la sim
pla informație statistică fi da 
a fi încercat o punere a aces
teia drept adaos de mare con
cretețe la voalul extrem de su
gestiv al observației jurnalis
tice. Vietnamul văzut de Ilia 
Purcaru este un pămint al 
contrastului esențial: șuierul 
bombelor alături de zgomotul 
obișnuit al unei ectMtâți di
urne normale viața de le su
prafața solului. — uzine și 
școli, locuințe și spitale — 
obligată să se ascundă In a- 
dineul pămîntului sau departe 
in inima junglei. Totul pentru 
a fi.

Reporterul e cm edldtor W-

mit de cite vede, și mai ui
mit de cite aude. Oamenii lo
cului au o vitalitate enormă, 
iar moartea întîlnită sub atîtea 
forme rămine agățată fără pu
tere de grinda arzîndă a vre
unei clădiri peste care s-a ros
togolit învins de cîteva puști 
simple un „F 105-D~, bom
bardierul supersonic al nefe
ricitului "William Nelson. Țara 
aceasta, în care bombele cad 
cu desimea pașilor de pe tro
tuarele unui oraș, învinge du
rerea și haosul trăind și mun
cind încrîncenat, dar fără pa

nlcă. Ilia Purtani o colindă 
da la un capăt la altul. In
tra® continuu dialog ou oa- 
—enti ei, contrapunciat adese
ori de icuri» priviri panoramt- 
as cere pun ți moi mult In 
relief contrariul do care vor
beam : „Toată țara » o tmen- 
ră oreaari», o mare trie, mo
bili, oarda ca da rticlă lichi
dă, rtrâluemd in soare ca pin
to unui tablou abia comitat, 
tub fulgenla da argint ala ca
nalelor da irigația. Dulceața 
da a trăi a fără mariginL E 
otita lumină In aceri» ctmpii- 
grădini, cimpii - panouri da
tor atica. delicat», volatila, o- 
țoart. om nu ta lăbărțează 
peri» mărfurile tăiate da om. 
nu n dorirăm! tatr-o căutare 
a ptmlntului, a parcă »« eor 
pluttnd către cer’. $i mai

1,4 r<c«rriM ani cm mrr 
prin crxnmee realității Uri : 
"temănituri fi recolta pirioli- 
8v da bomba incendiare ți de 
Mpebn, OmpU cm ard, rota 
rmeee fără hrană, copii o- 
maetacind rădăcini eălbotice, 
•rireeul om de frunze arw

fi putrefacție stăruind ca o 
ceață săptămîni în șir peste 
astfel de locuri, izgonind pi- 
na și șerpii și scorpionii". De
gradarea impusă condiției u- 
mane nu poate lăsa indiferent 
pe reporterul a cărui structu
ră e prin excelență ridicată 
pe altruism și delicatețe afec
tivă. Revolta lui intră printre 
rînduri alături de compasiu
nea născută din participare și 
înțelegere pentru poporul atît 
da viu și de neobosit al Viet
namului și al Laosului elibe
rat.

Dincolo, însă, de toate aces
tea, remarcabilă, în cartea lui 
llie Purcaru, este scriitura. 
Tonul alert de frază vor&ită, 
limpede și fără ocolișuri sti
listice, ștergînd orice impre
sie de elaborare, cînd e vorba 
de dialoguri sau de relatarea 
unor evenimente, propoziția 
metaforică, îngrijită, cu lumi
nări de ceară topită, cînd au
torul se întoarce asupra lui a- 
nalizîndu-și prin comentariu 
impresiile, sau își oprește pri
virea pentru a contempla pei
sajul totdeauna dramatic. llie 
Purcaru e un portretist atras 
de epic; In cîtet'a cuvinte 
desenează riguros un profil 
uman (exterior) și, apoi, în cî
teva fraze tn care intervine, 
uneori, dialogul, prinde la fel 
de exact fizionomia spirituală 
și psihică a aceluiași individ, 
înclinarea spre metaforă nu 
face decît să adauge culori de 
sugestie, observației. Alterna
rea acestor procedee, la urma 
urmelor de tehnică literară, 
accentuează contrastul funda
mental al fondului.

„Focuri în junglă" nu 
doar o carte
ci, în primul tind, fotografia 
unui fragment tragic de con
diție umană. Talentul scriito
rului de non-ficțiune e aid 
posibilitatea de a ocoperi 
drvdruî crud și îafierctor cu 

perdea puternică de spe
ranța și încredere. Dimensiu
nile ei depășesc limitele unui 
anume spațiu: vitalitatea viet
namezilor, lupta lor iau în vi
ziunea lui llie Purcaru pro
porțiile unei chemări pentru 
întoarcerea omului la esența 
sa sublimă: Homo construc
tor. Esta In fond ideea cărțu, 
sennd ei supram.

„PO

ANA BLANDIANA:

Călciiul vulnerabil"

e
de informație

LAUREUmU uua

Greutățile cronicarului care 
dorește cît de sumar să pre
zinte profilul poetic și coor
donatele lirice ale autorului 
premiat recent de către U- 
niunea Tineretului Comunist, 
încep cu însăși traducerea 
titlului volumului premiat. 
GARA-BONCIAS înseamnă, 
în mitul popular, tânărul, 
studentul prioeag, făcătorul 
de minuni, iscătorul de fur
tuni, neastâmpăratul hoinar, 
în viziunea poetului, el devi
ne purtătorul febril al unei 
misiuni, o conștiință contem
porană, metaforizînd neliniș
tea creatoare a omului care, 
rugat să-și găsească tihna 
măcar pentru o noapte, răs
punde : „Vai mamă, undeva 
tot timpul e ziuă". Greutățile 
cronicarului continuă datori
tă faptului că din poezia lui 
Szilâgyi Domokos s-a tradus 
prea puțin, adăugind că a- 
cest travaliu mi se pare — 
dincolo de dificultățile bine
cunoscute ale oricărei tra
duceri poetice — de loc ușor, 
în cazul de față, unde avem 
de a face cu un poet care 
nu este numai creator origi
nal de imagini și metafore, 
ci și un plămăditor de limbă 
poetică. Există la el o ten
dință continuă, cu reușite 
incontestabile, de a eluda cli
șeele poetizante, limbajul u- 
nui lirism convențional și de 
a împrospăta limba, prin a- 
malgamarea folcloricului și a 
expresiilor, care poartă ten
ta vechimii istorice, cu lim
bajul cotidian contemporan, 
de a realiza osmoza din
tre antic și modern, din
tre naționalitatea limbaju
lui argotic și vocabularul ști
ințelor contemporane. Dacă 
mai notăm aici și caracterul 
structurii poeziei lui Szilâgyi 
Domokos. și anume construc
ția în montaj a poeziei, re
nunțarea la etajarea strofică, 
transformarea poeziei com
partimentate în secvențe si
metrice, intr-o construcție 
fluidă, aidoma ur.ei revăr- 
șări. a ȚmUT cureuL de”.âpă, 
Frecventa Ini renunțare la 
interpuncție — vom avea o 
imagine aproximativă despre 
m și aii Lalea lui ce expri
mare.

Ar părea «1 puțin scolas
tic de a r.ota fa continuare 
funcționalitatea acestei mo
dalități. Aș renunța la aceas
tă remarcă, dacă nu ar fi 
atât de definitorie fa cazul 
poetului. Cuvfat si idee, for
mă $i mesaj se întâlnesc in 
poezia lui intr-o racordare și 
adecvare armonioasă. Poet 
al dăruirii, trăind fa conti
nuă febră creatoare, efer~.es- 
cență Ideatici, deloc medita
tiv și, totuși, fa continuă 
stare de explozie raționali, 
deloc contempîativ-sentimen- 
tal gL toruri vizind ia teal-

VERA LUNGU

DOMOKOS

un via de mtlne, 
încă o stea, 
netrecător, fierbinte mîine. 
Patrie — explozie vie inima.

TRIE

RITUAL

Creasta mea din platină 
cu însemne străbune, 
cocoș semeț 
rotit de aer 
izbăvitor, 
și-a amuțit fluierul 
și-a coborît acoperișul 
spre grădină, 
să se-mpreune 
cu iarba, 
să se bucure de seară 
și ploaia să-i măture aripa.

O, eu caut liniștea, 
o ridic spre soare, 
de sîrmă mi se face părul 
în lumină 
și vîntul tremură copacii, 
iar în porumb uitate melodii 
se-adună.

In anotimpuri poeme regăsesc 
și cartea îmi apare mîine 
și mîine vine subțiat 
atit de tinăr și fierbinte 
și-adorm lăsînd în urma mea

lele frecvențe ale pasiunii — 
Szilâgyi Domokos își mar
chează, adeseori, adevărata 
față cu ajutorul ironiei și 
autoironiei. Găsesc în aceas
ta o expresie lirică a sim
țului măsurii și autocunoaș- 
terii istorice, expresia per
cepției dialectice a realități
lor secolului și a condiției u- 
mane contemporane. Desci- 
frînd sensurile existenței în 
coordonatele timpului nostru, 
Szilâgyi Domokos se ferește 
de înflăcărările facile și de 
disperările pseudo-abisale, 
acceptarea condiției umane 
contemporane se definește 
deopotrivă prin negație și a- 
firmație, dezacord și acord. 
Dăruirea lui, conceperea pro
meteică a misiunii poetice iz
vorăște tocmai din recunoaș
terea integrității umane, ina
lienabile și idestructibile, in
tegritate care izbăvește peste 
toate complexitățiie. șj con
tradicțiile existenței și ale is
toriei. „Destinul tău este ra
țiunea* — iată cum se adre
sează omului contemporan. 
Mai departe : ..Fă inventarul 
s-ieranțelor tale4*. în sfîrșit, 
ș» o rugăminte : „Dă-mi voie 
să te ajut și eu atunci cînd 
iți faci inventarul".

Există in poezia lui o notă 
aparte, expresie și ea a dă
ruiri:. și anume gingășia. Cu 
RM nscul unei traduceri lite
rale. vot' încerca să redau 
5: rî’.tui poeziei „Umbră" « 
.Tă o cafea umbră durere 
m.:ă să plingă ploaia se 
s'himbă vremea / dar va tre
ce va duc* cu el culorile or- 
br e’BMU: durere .mică a- -
tinci eJ te voi plămădi din 
ncu si știu ce forme îți vei 
ca spală-te pe față — să 
r. j vacă nimeni că ai plîns / 
spală-ie pe față e umbră în 

meu o atavism dure
re mică*.

Vizionar, ironic, prometeic, 
eălător prin vastele spații ale 
istoriei contemporane, des
cifrator al sensurilor condiții
lor umane, grav și gingaș — 
istă și portretul structural 
al poetului. Oarecum și cel 
a! unei generații care, desi
gur. șe recunoaște în poezia 
lui Szilâgyi Domokos.

SZASZ JANOS

Copii bat mingile din cîrpă
' , și cutâiă primăverii spre semințe 

să-ttc<iBț«aâcă, 
cine poate sfl. oprească încoițiroa, 
cine poate să uite cintecul, 
sarea se umezește, 
marea nisipul spulberă mai imbifnzit 
și casele mîngîie lumina nopții-subțire 
flacără de luminări.
Tu, țara mea, cunoști harul incolțirll, 
piatra* sârea^-seara biciuită de yint, 
tunetul, ploaia și alte nemaiîntâlnite 
haruri d^tine^tiute doar, 
ca-n vechi, uitate, îngălbenite 
cărți vrăjitorești.
Tu îmi răsfoiești poemele, 
stângace ades,
misterioase,
cînd focuri mari de sărbători mustești.

ARHEO

LOGIE
MARIANA FILIMON

De mii de ani ne căutăm 
strămoșii 

glasul fi ștngele și oasele — 
amfore line 

trec adieri de baladă prin 
pietrele 

poate romanice, poate eline.

Vin ca un fluviu nepoții, 
lubiții 

înnotătorl printr-o mare-nghe- 
țată 

aspre geodele tși deach Id 
porțile 

lor ca de taină cu ceară 
pătată

$i nu e nici frig și nici 
moarte nu e 

marmora gfndul și-l poartă 
grab* 

rugă în piatră-statuie albă - 
trepte rotite la infinit.

pit o scinteie de aur e 
pleoapa 

unei flntîni cu comori in adînc 
pioase buzele sărută silabele 
calde prin ere, străbătând 

din pămint.

Destinul artistic implică • 
totală, dramatici angajare. 
El oieri, te același timp, un 
mare risc : vidul retoric, sub
stituirea lumii prin ouvînt 
Din această perspectivă, poe
zia Anei Blan&ana pare un 
act de dezvinovățire șl un 
protest. „Darul- cuvintelor, 
eete, în acest context, bles
tem neprovocat, legat testa
mentar de cumplită severita
te. Lamento-ul lirie împru
mută demnitatea tragediilor 
antice : „Tragic ml-e darul, 
așemeni pedepselor vechi. / 
Ce strămoș mi-a greșit ea 
să-i port — lauri — vine T / 
Tot ce ating se preface-n cu
vinte / Ca-n legenda regalul 
Midas". Prin uz, euvîntul a 
devenit o mască hieratici a 
lucrurilor. Odață numit, uni
versul rămîne pustiu, dema
terializat : „Vai mie, vai, ar
borii nu scutură frunze, / 
Numai cuvintele cad toam
na bătrîne și galbene,/ Mun
ții înalți îi iubesc dar se ela- 
tină munții /'Sub povara îm- 
perecheștelpr sunete*. Mesa
jul poetic, transmisibil prin- 
tr-un limbaj anume, se jus
tifică pe deplin în perimetrul 
artei. Practic, între semnifl- 
cant și semnificat, delimită
rile șînt inoperante. Vorbele 
nu pot fi incendiate ; lipită

de partea interioară a acea 
tora, ir arde si ‘.urnea. O 
tulburătoare, nedgură reve
lație se iaamuaaxâ în ver
suri : Jiu ftiu «u oare des
parte sau nici nu se poate 
desparte / Lumea de lumea 
cuvintele mele de-acum ?• 
LDarat”).

Pentru artist, creația re
prezintă un posibil act de 
supraviețuire dincolo de limi
tele omenescului. Dar, de cele 
mai multe ori, un tran
sfer Irecuperabil de exls- 
tențialitate. în volumul 
„Călcîlul vulnerabil’ poete 
amină mereu, amină cu 
apalmă, intrarea — ..pre
cum în moarte14 — în cu
vinte. Ezitările sînt explica
bile : despre sine, scriitorul 
nu deține decît speranțe, cer
titudini niciodată. Din acest 
motiv, procesul creației echi
valează cu o permanentă, u- 
neori zadarnică cheltuire. 
Dacă moartea pentru artă a- 
testă o înaltă motivație (vezi 
„Meșterul Manole14). moartea 
pentru moarte, moartea în 
sine, nu-i decît o tautologie. 
Remediul să fie oare Invoca
rea credinței superbe, fantas
tice, a dacilor, în himere ? 
„O, de-aș avea riscanta cre
dință a dacilor / Nerăbdători 
să pătrundă în bucurie prin

moarta, atunci ' Strălumina
tă, cu fruntea aproape sta
tuie. M-as pierde zîmblnd 
pentru fericirea cuvintelor // 
O.de-aș avea riscanta cre
dință a dacilor. Orice se
cundă să simt că-ml înapo
iază milenii. O, de-aș avea 
absurda credință a dacilor, / 
Cei înșelați atât de crunt 
dupi moarte...’ CAmln me
reu*).

în lirica de o gravă res
ponsabilitate („port rigid în 
mine punctul De sprijin 
pentru univers*) a Anei 
Blandiana, „eul* artistic este, 
desigur, un intolerant. El nu 
jra accepta sintagme obscure, 
sentimente tranzitorii, ges
turi de compromis : „Vreau 
tonuri clare, / Vreau cuvinte 
clare, / Vreau mușchii vorbe
lor să-1 simt cu palma, /

te vsrrurl de un lirism ine- 
indică, aici, o auten- 

ticâ emoție transfiguratoare. 
Cit» : ..Părinții fac totul 
orxted pentru noi — / Ne 
nașe gl ne cresc mai mari de- 
rft eL Rămln apoi cu dis
creție în urmă. / Nu ne de
ranjează de obicei. / / Li-e 
roșiae că sînt prea bătrini, 
prea bolnavi, / Pentru noi 
prea modești și prea simpli 
părinți, / Vlnovați pentru 
njBpul pierdut / Ne privesc 
te tăcere cuminți // Apoi își 
mută privirea în stea, , Clnd 
raxa-nglodată de cer se eub-' 
țte Și. obosiți, nu pregetă-o 
e 'tpă Să ni se așeze în
pămint temelie'. Un aer de 
vetusta te, de lentă combustie 
ascunsă cu grijă, se degajă 
din acest elogiu înfiorat, 
transmis, parcă, in șoaptă.

Dacă, în amănunt, poți 
circumscrie unele versuri de 
reminiscență, fenomene, poa
te. de memorie involuntară 
(Blaga — în : „Ce liniște. Mă 
uit In jur și-aud Privirea 
veștedă foșnind prin aer*), 
te ansamblu, „Călciiul vul
nerabil’ a reafirmat un tim
bru de o pregnantă originali
tate, emanație a unui talent 
de excepție. Neliniștea crea
toare, continua .jiehotărire 
între ipostaze’, confirmă, în 
practica poeziei, adeziunea 
teoretică a poetei la definiția 
- inscripție a lui Carl Sand

burg : „Poezia este jurnalul 
unui animal marin care tră
iește pe uscat și ar vrea să 
zboare".

NICOLAE BALTAG

Ziua petrolistului
(Urmare din pag. I)

Pitești, rafinăriile de la Brazi, Ploiești 
sau Teleajenu, cele din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — sînt cîte
va din unitățile mal vechi sau mai 
noi al căror aport la realizarea 
peste prevederi, în aceeași perioadă, 
a. peste 42 de mii metri forați, 
la livrarea peste sarcina de plan a peste 
21 900 tone benzină șl 9 349 tone uleiuri 
minerale le așează pe cele mai bune 
locuri din țară. Și dacă toate aceste evi
dente rezultate pozitive au fost posibile, 
ele se datorează, fără îndoială, eforturilor 
efectuate în cadrul fiecărui loc de produc
ție, răspunderii cu care flecara membru 
al colectivelor de lucru își privește pro
priile sarcini.

Forajul cu electroburul, eu jet sau cu 
apă, forajele cu fluide speciale pe bază 
de emulsie — metode noi aplicate, au

atras după sine creșterea volumului de 
țițed extras. în afara caracterului pur teh
nic al utilizării lor, operațiile presupun 
o doză importantă de mdtăzneală profe
sională, îndrăzneală susținută de bagajul 
de cunoștințe și experiențe capabile să 
facă față unul astfel de solicitări. în a- 
ceastă ordine de idei trebuie remarcată 
activitatea în domeniul cercetării racor
date la cerințele producției. Iată, spre 
exemplu, optimizarea cimentărilor pri
mare prin introducerea de noi metode de 
cimentare a burlanelor în zona producti
vă, elaborarea de rețete noi de pastă de 
ciment, combaterea, prevenirea și rezol
varea pierderilor de circulație.

Anul acesta, mai mult ca pînă acum, 
principalul instrument a cărui utilizare a 
propulsat pe făgașul eficienței activitatea 
oamenilor sondelor l-a întruchipat, indis
cutabil, așezarea pe baze științifice a pro
ducției șl a muncii. Se impune a fi men
ționate dintre soluțiile reieșite din studiile 
respective, cele urmărind menținerea pre
siunilor de strat la majoritatea zăcămin
telor nod șl metoda recuperării secundare

prin injecție de fluide în strat la 
tele în exploatare.

Statul a făcut eforturi însemnat* pen
tru dezvoltarea industriei de prelucrare a 
petrolului. Concomitent cu modernizarea 
instalațiilor, pe harta economică a țării 
au apărut instalații noi '.a Brazi. Teleajen, 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Pa
ralel cu creșterea capacităților de dis
tilare primară s-au introdus procedee 
adecvate de prelucrare secundară.

în perioada care urmează muncitorii, 
tehnicienii, economiști! Si ingineri: tare 
îșl desfășoară activitatea te industria pe
trolului au în față sarcini sporit*. Rezul- 
tatele de pînă acum ne dau convingerea 
că ele vor fi îndeplinite, că munca pe
troliștilor va constitui în continuare punc
te de solidaritate in efortul iman im al 
poporului de a da viață prevederilor Con
gresului al IX-lea al partidului, de a 
urma neabătut hotlrîrile de mare însem
nătate stabilite de Conferința Națională 
a P.CJL

Pămint perfest
ANETA DUMITRIU

Fort ftțnele unul cerc 
ale pămîntului perfect. 
In palmă îi țin 
miezul cald și rotund 
Mă minunează perspicacitatea naturiț 
Care i-a dăruit 
înmiresmată cununi de pădure, 
îmi odihnesc gindurile 
în cercul lin 
al cfmpiei fecunde.
M-am născut din genele unui cerc, 
Ale pflmintului perfect.
România.

un țărm, drumul în zori, 
reavăn, .rouă și izvorul,

GEORGE CHIRILÂ
O casă și 
pămîntul 
prisaca, prispa cu privighetori 
și fratele cel mic și căpriorul 
și nunta noastră, oaspeții de seamă, 
un vornic bun pe roib înaripat, 
grija de toți, ochii de mamă, 
munții pe care-n sînge i-am purtat 
nainte de a trece-n rădăcină, 
vecinii, cina, cinstea 
rapsozii lumii 
să-și anime 
tezaurul de jertfe și de rime.

PREMIlRflt

CIMMATOGRAEICE

VIITOARE
VRRA CREZ
Ua film din 1943 a cărei aețiaae se 

petrece în I860 în timpul revoluției 
mexicane împotriva împăratului Maxi
milian. în westernul regizat de Robert 
Aldrich avem prilejul să Intilnlm doi 
mart actori : Gary Cooper șl Burt 
Lancaster. In principalul rol feminin o 
actrița a cărei filmografie actuală se 
confundă cu cinematograful de eea 
mai banală speță comercială — Sarita 
Montiel.

8A NU NR DESPĂRȚIM
— o exemplificare cinematografică 

caro se vrea glumeață a „răscrucilor" 
din căsnicia modernă. In distribuția 
filmului produs de studiourile Defa : 
Monika Gabriel, Angelika Waller, 
Dieter Wien, Reiner SchSne.

VEȘNICUL INTlRZIAT
— producție engleză cu Norman 

Wisdom în roltfl prinalpal, comedia se 
petrece în lumea redacției dintr-un 
orășel britanic aflat în disputa politi
că tradițională dintre laburiști și con
servatori.

TELEVIZIUNE
SlMBĂTĂ 5 OCTOMBRIE 1968

PROGRAMUL I
17,30 — Pentru copil : Lanterna 

magică.
ta cuprins filmele: 
„Prostie omenească"; 
„Povestiri pe malul a- 
pei".

18,C0 — Stadion — emisiune de 
actualitate sportivă.
In cuprins : Film docu
mentar „Sărituri de la 
trambulină" — Caleido
scop sportiv tn imagini; 
Poșta emisiunii.

18,30 — Mult e dulce și frimoa- 
Umblsă. Emisiune de 

română.
Tema : Cu vîntul 
torta.

19,M — Pentru școlari:
la... len Dacian.

«i U-

Aea»*

18.se — Telejurnalul de seară.
■ j -.j-i c- Rfr.'xiiS

19.58 — Buletin meteorologie.
— Publicitate. •

20,90 — Tesle-enciclopedlat :• «b 
îa cuprins : Radu Tudo- 
ran vorbind despre ope
ra sa ; Serengeti ; Core*- 
graful Roland Petit (IlIJi.

a,00 — Coordonate urbane.

21,10 — Jocurile Olimpice ’88 la 
Televiziune.

21,28 — Film serial „Campionii1

22,10 —. „La ceas de zi, în miez 
de noapte...*
Emisiune muzical-core- 
graficâ eu Illnca Cerba- 
cev, Sonia Cruceru, Ma
rla Mitrache, Cristina

Hamel, Cristina Dan, 
Constantin Drăghici. Ion 
Tugearu, Victor Vlase 
11 formația condusă de 
Sile Dlnlcu.

22,50 — Invitatul nostru.
Jaques Hustin s film 
realizat de 
Televiziune.

23,10 — Telejurnalul
ÎS,25 — închiderea 

programului

PROGRAMUL II

studioul de

de noapte.
emisiunii 

I.

— Festivalul Ir.tprnatiopal 
„Toamnă mueieală elu- 
j.ană", Transmisiunea 
concertului de deschide
re susținut de orchestra 

. Filarmonicii de Stat din 
Cluj. . .
Dirijor Mircea Basarab 
In program : Concertul 
pentru orchestră da 
coarde de Sigismund 
Todută ; Concertul pen
tru vioară tn Re major 
de Johannes Brahms. 
Solistă Wanda Wilkomir- 
■ka (Polonia); Simfonia 
III-a de Arthur Ho
negger.

In pauză :
— Teleimprimator.

21,29 — Film artiitie : „Viata ta 
doi*, o producție a atu. 
dlourllor din H. D. Ger
meni.

22,48 — Roman foileton „Ferayte 
Saga" (IV).

23,35 —. închiderea «mlsiunM
programului II.



SClNTEIA TINERETULUI PAGINA 3

Răspunsul a venit prompt, nu 
Imediat după ce s-a consumat 
în aer întrebarea, ci după cîteva 
momente de gîndire, după cîteva 
clipe în care interlocutorii cîntă- 
reau nu atît pe da și nu, ci mai 
curînd ce anume vor spune mai 
departe după aceea : da, exista 
un specific al muncii activistu
lui, în perioada adunărilor de 
dare de seamă și alegeri. Și pu
team fi convins că, primind răs
punsul, va urma în mod firesc 
și motivația necesară, care se 
va referi la încordarea eforturi
lor, la conjugarea lor cu cele 
ale organizațiilor, la solicitările 
cu caracter deosebit legate de 
pregătirea adunărilor și de des
fășurarea lor propriu zisă, la în
datoririle, pe care activiștii în 
primul rînd vor trebui să nu le 
uite, privind respectarea celui 
mai larg democratism, în așa fel 
îneît alegerile să reprezinte în 
fapt expresia deplină a voinței 
unanime a tinerilor. Așa că între
barea pe care am adresat-o de 
curînd activiștilor comitetelor 
județene U.T.C. Gorj și Mehe
dinți a căpătat de la fiecare un 
alt răspuns.

Poate cam curios la prima ve
dere, însă nu lipsit de importan
ță, și pînă la urmă perfect ade
vărat, după cum s-a dovedit, 
prima idee care s-a desprins pe 
parcursul desfășurării anchetei 
a fost aceea că specificul mun
cii activistului există și nu exis
tă în același timp, idee ademe
nitoare prin dialectica ei și per
fect reală, singura posibilă, în 
urma prezentării argumentelor.

— Periorrîa în care am intrat 
deja trebuie să fie o continuare 
firească a activității de pînă 
acum, susține secretarul Comite
tului municipal Tîrgu-Jiu 
U.T.C., MIHAI ANDREI.

de faptul că 
bineînțeles,

rinteze șî proiecte de viitor, o 
alta turnură deosebită nu văd 
de ce ar trebui să capete. La 
urma urmei, ca activiști avem 
cu toții o anume experiență, nu 
ne ocupăm întîia oară de aseme
nea probleme.

Ceea ce întărea o altă părere, 
rostită cu alte cuvinte de 
GHEORGHE BERCA, secretar 
al Comitetului județean Gorj al 
U.T.C.

— Prin perioada de alegeri nu

rînd de sarcinile mele, în secția 
pe care o conduc, pentru că a- 
cestea îmi ocupă cel mai mare 
volum de muncă adăuga și ION 
DOMNULETE șeful secți- 

de la Co- 
Mehedinți 

aceas-

DOMNULETE 
ei sport-turism 
mitetul județean 
al U.T.C. Dar în 
tă perioadă sarcinile mele se vor 
lega obligatoriu, prin conținutul 
lor. de alegeri, pentru că fiecare 
acțiune pe care o intenționăm 
— și mi-a enumerat apoi mai

facă. Lucru cum nu se poate mai 
simplu și mai firesc în același 
timp :

— în perioada ide pregătire a 
alegerilor, mai ales, cu mult îna
inte de ele, este necesară inten
sificarea activității fiecărei orga
nizații, mărturisea IOSIF RÎN
DAȘ, secretar al Comitetului ju
dețean Mehedinți al U.T.C. 
Acțiuni largi și cuprinzătoare, 
alături de altele, cu caracter in
tim, o mișcare vizibilă a tuturor

poate depărta de la fondul pro
blemei. Mai sîntem atenți și 
acum cîteodată la cîți trebuie 
să ia cuvîntul sau la cine va în
cheia procesul verbal decît la 
conținut. (Mihai Andrei).

— Așadar, tinerii, spunea mai 
departe IOSIF RÎNDAȘ, de la 
ei plecăm și tot la ei trebuie să 
ne întoarcem. Pentru că cei care 
trebuie să facă totul sînt ei, noi 
doar îi îndrumăm, le dăm un 
sfat, un sprijin. Avem acum po-

Activiști U.T.C. din dona județe definesc

SPECIFICUL MUNCII
1N PERIOADA ADUNĂ
RILOR DE ALEGERI
înțeleg deloc o campanie, ci 
doar un prilej de profundă ana
liză a îndeplinirii hotărîrilor pe 
care fiecare organizație și le-a 
hotărît și de stabilire a direcții
lor de viitor. Sau, dacă vreți, o 
văd eventual ca pe un punct 
culminant, rezultat din împleti
rea mai multor eforturi, toate 
cu același scop însă în nici un 
caz ca pe un punct de plecare, 
ceea ce este cu totul altceva.

— Eu voi răspunde în primul

multe proiecte ale secției, unele 
pe cale de realizare — le anunță 
și le pregătesc, într-un fel sau 
altul.

Și totuși, cum rămîne atunci 
cu specificul ? Există și acesta, 
au fost de părere interlocutorii 
mei, însă el decurge, nici nu se 
poate altfel, din specificul vieții 
de organizație, al fiecărei organi
zații în parte, după cum mărtu
risea unul din ei, nu mai știu 
care, dar oricare ar fi putut s-o

membrilor organizației, o efer
vescență care să dezvăluie aștep
tarea unui moment deosebit. Pa
ralel cu acestea, efortul activis
tului județean de a explica ne
cesitatea unei pregătiri temeini
ce, pentru că lucrurile de natu
ră organizatorică Ie văd trecute 
direct la partea organizatorică, la 
desfășurarea propriu-zisă a adu

nării, nu la pregătirea ei.
— Foarte adevărat! Mai ales 

că prea multă organizare

sibilitați mai multe, date fiind 
alegerile la care vom participa, 
să ne intilnim mai des cu tinerii, 
să stăm mai mult printre ei. 
Trebuie să profităm de aceste 
prilejuri.

— Mai mult decit atît orga
nizațiile sînt singurele in măsu
ră să-și propună și să-și susțină 
candidații și ele trebuie să o 
facă cu adevărat, nu prin inter
mediul nostru, afirma și CON
STANTIN ȘTEFAN, șeful secți
ei organizatorice de la Mehe
dinți.

— Prezența actixistului trebuie 
înțeleasă de aceea ca un factor 

a dunării, pentru a le explica 
tinerilor drepturile largi pe care 
le au, pentru «tudierea fenome
nelor pe care fiecare organizație 
le trăiește in felul ei propriu. Nn 
doar ca o simplă participare, in 
ziua adunării, h prezidiu. (Mi
hai Andrei).

— Tinere ae w propune, 
virtutea obișnuinței, și

acesta am ajutat la pregătire 
(Gheorghe Berea). ț

— Așa că, dacă acordăm un 
rol foarte important, unul prin- 
cipal chiar, activistului, îndeo- “ 
sebi în pregătirea alegerilor, cel 
puțin pe același plan trebuie $ 
să-i așezăm și pe tineri, să fim 
lămuriți ca tot ceea ce vom face A 
vom face împreună cu ei, afirmă 
din nou Iosif Rîndaș, urmărind 
consecvent ideea inițială cu care W 
intrase în discuție 
un fel de concluzie

O concluzie care 
cît una din multele posibile însă 
prefer să mă opresc la ea pentru 
că dezvăluie un aspect nu atît 
nou, cît privit într-un fel nou, 
dintr-un alt unghi, descoperitor

(Urmare din pag, 1-aț

re la această școală m-am șl 
apucat să caut pe cei care 
m-ar putea ajuta. în fine, for
mația s-a închegat definitiv în 
urmă cu cîteva luni, puțin du
pă începutul acestui an ca
lendaristic. Direcțiunea scolii 
știa de aceste fapte.

Să întrerupem aici declarația 
și să cităm o altă declarație a 
soților Maria și Dinu Ghezzo 
„profesori definitivi la liceul 
de muzică și arte plastice", sem
nificativă pentru destinul pe 
care-1 au inițiativele în această 
scoală prin „bunăvoința" di
rectoarei Otilia Suciu.

— Ceea ce dorim să relatăm 
este atitudinea tovarășei direc
toare Otilia Suciu. atitudine ce 

a se caracterizează Drin lipsă de de semnificații nebanuite. Este • principialitate, înăbușirea de- 
poate pentru prima dată cînd mocrației interne, favoritism, 
raportul activist — tînăr este vă- A lipsă de interes față de activi- 
zut sub semnul egalității nu nu- tatea cultural-științifică depusă 
mai teoretic, pentru că teoretic 
am mai militat de multe ori pen- 
tru instaurarea lui, dar practic 
l-am uitat de cîte ori am avut 
prilejul, ori acum îl recunoaștem ™ 
în orice caz ca pe un raport de 
interdependență reciprocă, în A 
care tinerii, organizațiile, sînt 
factorul prim. Nu o spunem nu
mai, ca alte aăți. ci o și demon- A 
străm. Atît la Mehedinți cît și 
la Gorj, am văzut din febra pre-

și realizînd
a ei.
nu este de- 
losibile însă A 
a ea nftntm

gâtirilor și din declarațiile inter- 
locutorilor că se încearcă, pe
cit posibil, ca peste tot unde nu
meral tinerilor permite, să se 
apeleze îndeosebi la adunările 
generale, renuntindu-se în mare 
măsură la conferințele prin re- • 
prezentanți, tocmai pentru a le 
da tutwor tinerilor posibilitatea 
să-$i exprime deschis părerile, să V 
propună si sâ aleagă pe cine vor, 
să dezbată cu toata seriozitatea 
propria lor muncă de pînă acum W 
$i de acum încolo și să aibă cer
titudinea că secretarul pe care 
l-au ales vorbește în numele tu- W 
tnror.

Pe un ton care semăna cu o A 
ironie la adresa unor vechi obiș- " 
wnmțr, Constantin Ștefan făcea

nu A 
pro- 
data

de noi (chiar împiedicarea lor), 
amenințări și insulte la adresa 
noastră cînd manifestăm păreri 
contrarii.

Să fie în ambele declarații 
manifestarea păgubosului sen
timent de persecuție ? Părerea 
directoarei adjuncte a liceului, 
prof. Maria Leahu este elogioa
să la adresa celor trei cadre 
tinere oameni de inițiativă 
foarte bine pregătiți profesio
nal, animați de cele mai bune 
intenții". Desigur, se spune, că 
și iadul e pavat cu bune intenții 
și ar fi prematur să tragi con
cluzii numai din simple afirma
ții. Să reținem deci atenția ci
titorului — și nu numai a lui cl 
și a celor interesați de bunul 
mers al procesului inst'ructiv- 
educativ la această școală — 
asupra faptelor.

La începutul acestui an tînă- 
1 profesor de teorie muzicală 
cor, Mitea ’ Marian, are lău-

rul 
Și <

ducerea «colii ar fi asimilat 
existența acestei formații, înști
ințarea ei despre prezența pu
blică ar fi fost firească, altfel 
însă... Cum. pînă atunci tovară
șa directoare a școlii privise cu 
indiferență existența formației 
era timpul ca dînsa să-și facă 
simțită autoritatea administrativ 
vă. Firesc ar fi fost ca această 
intervenție să se producă cu 
tact, cu grija de a nu jigni pe 
nimeni și, în plus, de a ocroti 
autoritatea pedagogică a profe
sorului „vinovat" de această a- 
batere formală de la regula
ment. Dar orgoliul jignit a pus 
surdină oricărui raționament 
pedagogic. A doua zi dis-de-di- 
mineață directoarea Otilia Su
ciu a angajat o discuție violen
tă cu... elevii membrii ai aces
tei formații amenințîndu-i cu 
scăderea notei la purtare și, la 
repetarea acestei abateri, cu 
eliminarea din școală. (Repe
tăm : în formație figurau cîțiva 
dintre cei mai buni elevi ai șco
lii care s-au trezit la sfîrșitul 
anului școlar cu cea mai mică 
notă din catalog Ia disciplina 
numită purtare !) In plus, elevii 
au aflat cu stupoare că de mîna 
drastică a directoarei nu va 
scăpa nici profesorul Mitea. A 
urmat apoi o ploaie de amenin
țări pe care nu le mai amintim 
aici.

Deși o condiție elementară a 
unui conducător de instituție 
(cu atît. mai mult a unei școli 
care pregătește pentru viață, ca
ractere cu trăsături superioare) 
este de a-și subordona pînă la 
dispariție pasiunile, simpatiile 
și antipatiile, lăsînd să se mani
feste plenar principiile superi
oare ale relațiilor noastre so
cialiste, am putea, totuși, ad
mite pentru moment că a fost 
vorba de o antipatie personală 
sau poate gustul muzical al 
tovarășei directoare încerca, cu

remarca :

Cum se efectuează
controlul bunurilor

D. MATALA

tlMK A KADt LESCL . din rom 
ne intreaM :

una Zătrenj. județul Vilcea,

Din noul peisai al orașului Mediaș
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într-o scrisoare adresată zia
rului nostru, ION CIOBANU 
din Ploiești, solicită cîteva a- 
mănunte în legătură cu:

Noul centru dobindite in mod ilicit ?

Inițiativă fără
ștampila mea ?

Girările de teren ale marelui 
centru de televiziune — un mo
dem ansamblu arhitectural, des
fășurat pe o suprafață de 6,25 
hectare — au început în lima mai 
1966. Procesul de proiectare a 
necesitat o strînsă colaborare în
tre arhitecți și inginerii specia
liști ai radioteleviziunii. Ansam
blul a fost conceput cu patru 
corpuri: corpul de studiouri, cel 
destinat atelierelor, cel redacțio
nal și cel de film.

Corpul central — corpul de 
studiouri — cuprinde trei studio
uri mari — pentru dramă, co
medie și scenete radiofonice —, 
un studiou destinat jurnalelor de 
actualități, unul muzical, două 
pentru crainici și trei studiouri 
necesare pentru retransmisiunile 
prin interviziune și euroviziune. 
Al doilea corp va găzdui atelie
rele, adică încăperile destinate 
repetițiilor, confecționării și adap
tării decorurilor, butaforiei și cos
tumelor și, în general, toate cele
lalte anexe necesare desfășurării 
activității în condiții optime. In 
această suită de clădiri, accentul 
arhitectural este pus pe corpul 
redacțional-artistic, care va avea 
13 etaje, dominînd întreg ansam
blul. Ultima dintre construcții — 
corpul de film — cuprinde toate 
funcțiunile necesare prelucrării 
peliculei înguste (16 mm) pentru 
activitatea de zi cu zi (știri, jur
nale de actualitate etc.). Alcătuite 
din beton, ceramică, piatră, mo
zaicuri, sticlă, dispus în adînci- 
me pe mai multe planuri și în
conjurat de spații verzi, noul 
centru de televiziune va fi una 
dintre cele mai frumoase clădiri 
ale Capitalei.

Pînă în prezent, au fost date 
în exploatare primele grupuri teh
nice ale studioului mare nr. 1, 
studioul de cronici, de actualități 
și cele trei studiouri necesare re- 
transmisiunilor prin interviziune 
și euroviziune. La sfîrșitul acestui 
an va fi dat în folosință și stu
dioul mare nr. 2, precum și corpul 
de ateliere. Paralel cu grupurile 
tehnice și studiourile respective 
au fost date în exploatare came
rele necesare actorilor, cabinele, 
vestiarele, sălile de machiaj si 
cele de repetiție.

Grație intrării în furi qune a 
primului grup de studio a fost 
; .-..".ibaă realizarea programului al

de televiziune
Răspunde : arh. TIBERIL RICCL director tehnic al In

stitutului rProiect“-Bucuresti-

doilea și apariția unor efecte de 
înregistrare și imagine superioare 
calitativ.

Și acum, cîteva detalii tehnice. 
Noua construcție este prevăzută 
cu încăperi tehnice pentru cen
trale de aparataj, camere de con
trol pentru imagine, sunet și re
gia de studiou, încăperi tehnice 
pentru grupurile de telecinema 
și magnetoscop înregistrare de 
sunet și imagini pe bandă mag- 
netofonică — înregistrare și ve
dere instantanee). întregul centra 
este prevăzut cu lucrări de cli
matizare a aerului iluminat și cu 
instalații de automatizare a pro
ceselor de control, astfel incit să

Corăbiile cuceritorilor au fosl 
înghițite de adîncurile oceane
lor, neguțătorii de sclavi mai 
există doar pe ecrane, în su
perproducții, iar marile imperii 
coloniale ale secolelor trecute 
le putem regăsi evocate mai 
ales în săli de muzeu. Colonia
lismul, această noapte îndelun
gată din istoria atîtor popoare, 
continuă să existe deși harta 
lumii a cunoscut mari prefaceri 
în deceniile postbelice. Marile 
spații coloniale și-au schimbat 
înfățișarea : în puțini ani, zeci 
de state au cucerit independen
ța, iar glasul lor se face auzit, 
cu pregnanță, în arena mondia
lă. Chiar începutul de sesiune 
al Adunării Generale a O.N.U. 
a fost marcat prin intrarea în 
rîndurile organizației a celui 
mai tînăr stat independent: 
Swaziland. La 12 octombrie se 
pregătește să-si dobîndească 
independența Guineea spanio
lă. Pentru starea de spirit a lo
cuitorilor din această parte a 
Africii (insula Fernando Po men
ționată în legătură cu „podul 
aerian al carității" destinat vic
timelor din Biafra — Rio Muni, 
alte cîteva insulițe, toate aceste 
teritorii avînd, la un loc, 262 000 
locuitori) ni se par semnifica
tive relatările din ziua întîlnirii 
cu urnele : „Pe o ploaie tropi
cală electorii micului teritoriu 
s-au dus la vot pentru a se pro
nunța asupra constituției repu-

blicii independente care urmea
ză să fie proclamată la 12 oc
tombrie, după 194 ani de domi
nație spaniolă" (REUTER) ; „Nu
meroși africani dintre care unii 
au pictat cuvîntul «da» pe um
brele au străbătut mari distante 
de-a lungul junglei înmuiate de 
ploaie pentru a merge la vot' 
(agenția CIFRA).

ca de sud-vest, Ifni, Sahara spa
niolă. în Europa, ove dispută 
între Londra și Madrid a fost 
declanșată în legătură cu Gi- 
brcltarul. în peninsula arabică. 
Omanul (212 380 km.p. ; 565 000 
locuitori), continua să fie un te
ritoriu controversat — „Comi
tetul celor 24" îl consideră a fi 
în situația unei colonii, pe cînd

rea «DCI -nfracți-rm, ifistanța tri- 
otnte dosarul la procuratură, pen- 
tra cercetări penale. Impotrrva A 
botâririi instanței de judecata pot 
face recurs proruroralm șef de 
jodet. M.F. și pCTGiPA care a ™ 
fârat sesizarea.

Ia încheiere, a> vrea sâ sub- 
hurez ci tineretului patriei noas
tre — alături de toți oamenii A 
muncii — îi revine nobila mi
siune de a sprijini organele sta- 
tulul în depistarea celor care W 
și-au procurat bunuri pe căi 
ilicite, făcând, prin aceasta, sâ 
triumfe spiritul oe echitate și 
justiție socială, sâ se dezvolte a 
continuu climatul de cinste $i 
adevăr al societății noastre.

dabila inițiativă de a for
ma. dincolo de obligațiile 
sale_ profesionale, dacă prin 
ele înțelegem cele cincizeci de 
minute ale unei ore de clasă, a- 
ceastă formație în al cărui re
pertoriu au figurat încă de la 
început piese de Bach, Mozart, 
Hăendel, partituri scrise pen
tru instrumente și aranjate, de 
astădată, într-o manieră moder
nă pentru voci. Formația a fost 
alcătuită în primul rînd în func
ție de talentul și necesitățile 
de armonizare și, în plus, res- 
pectînd exigența fundamentală a 
unei asemenea întreprinderi or
ganizate în afara obligațiilor

A profesionale — evitarea supra- 
w încărcării elevilor — prin ad

miterea în formație a acelora 
• care erau în egală măsură pre

gătiți și la disciplinele de cul
tură generală.

•
 Intr-adevăr, nu a existat nici 
un fel de obiecții inițiale : re
petițiile, la început de două ori 
Pe săptămînă și apoi, la dorința 
expresă a elevilor, în fiecare zi 
pe timpul vacanței de iarnă, 
s-au desfășurat fără incidente 

k dacă aici am socoti și faptul că 
tovarășa directoare nu a o- 
norat cu prezența sa măcar u- 
na dintre aceste repetiții. Dar 

I poate că nu era datoria (nici 
măcar una colegială) a direc
toarei... „Criza de încredere" — 

i cum eufemistic numea dezacor
dul profesorul Mitea, campania 
de descurajare dusă de directoa
rea liceului și de unii profesori 
împotriva acestei formații — a 
fost marcată de o vizită care 
deobicei bucură : posibilitatea 
oferita de radiodifuziune unei 
imprimări muzicale. Cu aceas
tă ocazie au fost imprimate 
producții ale orchestrei, ale ce
lor mai buni instrumentiști și, 
cu aprobarea direcțiunii, și a 
nonetului Choralis. De fapt a 
fost prima ocazie după cinci 
luni de repetiții, ca interpretă
rile originale ale acestei forma
ții să ajungă la urechile con
ducerii. Prima surpriză : cel
care au făcut imprimările și. e- 
vident. nu în primul rînd cei 
care răspundeau de Dartea teh
nică a operației, au fost foarte 
plăcut impresionați în timp ce 
..cei ai casei" au expediat su
veran eforturile elevilor și ale 
profesorului lor : muzică ușoa
ră. Adică moft! Nu, de aici 
gusturile nu se mai discută. 
(Dar să vedem ce a urmat). A- 
Cindu-se în fata unei formații 
absolut originale la noi, re
dactorii respectivei emisiuni 
muzicale au promis că vor re
veni cu o invitație pentru un 
spectacol de varietăți. Formația 
ieșise din anonimat ’.

Dar se pare că în viață sub
limul face încă, din păcate, ca
să bună cu grotescul. O situație 
mai ridicolă care să ducă la 
dezavuarea oricăror principii 
pedagogice nici că ar fi fost 
posibilă. în seara care a urmat 
imprimărilor amintite forma
ția a participat la un spectacol 
susținut în sala „Fantazio". In
tr-o situație normală, cînd con-

bună intenție, să ocrotească mu
zica cultă de impietatea u- 
nei modalități care face carieră 
astăzi în lume. Poate... Faptele 
însă contrazic o astfel de alter
nativă. La sfîrșitul anului tre
cut (coincidența nu este întâm
plătoare dacă vom aminti că în 
această perioadă tinerii absol
venți ai Conservatorului repar
tizați aici ca profesori au înce
put să se afirme) Dinu Ghezzo, 
profesor la această școală, mem
bru al Uniunii Compozitorilor, 
secretarul cenaclului muzical 
constănțean a avut inițiativa 
formării unei orchestre simfo
nice orășenești. Inițiativă pri
mită cu căldură nu numai de 
publicul muzical al orașului dar 
și de forurile de partid și de 
stat locale. Așa cum este firesc 
această inițiativă a primit din 
partea forurilor amintite spri
jinul necesar, cerîndu-se con
ducerii școlii să pună la dispo
ziție orchestrei un. număr de e- 
levi instrumentiști, ca și cîteva 
cadre didactice necesare repeti
țiilor orchestrei. Cum inițiativa 
pornită de cîțiva profesori tineri 
ai liceului era pe punctul de a 
se realiza în Ciuda opoziției ace
leiași tovarășe, dînsa a pornit o 
ofensivă împotriva profeso
rilor interesați în realizarea 
orchestrei și, în primul rînd, 
de această atenție „binevoitoa
re" s-au bucurat soții Ghezzo. 
Cum concertul inaugural s-a 
produs neținînd cont de împo
trivirea domniei sale, a doua 
zi (?) invocînd suprasolicitarea 
elevilor, directoarea a retras 
mandatul elevilor — instrumen
tiști în orchestra orășenească. 
Si a dat dispoziție unui mem
bru al corpului didactic (profe
sor necalificat, de meserie... a- 
vocat) să organizeze o orches
tră simfonică în cadrul școlii 
(nemaifiind vorba de suprasoli
citare. obligînd. în plus, pe totl 
profesorii să participe la ea. 
inclusiv De cei detașați. în a- 
fara obligațiilor de catedră, la 
orchestra orășenească). Evident 
formația orășenească decapita
tă și-a încetat pentru un timp 
existenta, dar datorită condu
cerii necalificate nici orchestra 
scolii nu s-a putut compune. 
Inutil să mai continuăm. Ceea 
ce trebuie să rețină atenția, dea
supra acestor fapte antipedagogi- 
ce este atmosfera străină, (creată 
prin acțiuni administrative bru
tale). desfășurării în continuare 
a unei activități instructiv-edu- 
cative normale. Cu acest lucru 
sînt de acord nu numai toți cei 
interesați inclusiv tovarășii din 
forurile locale cu care am stat 
de vorbă. Totuși, măsurile care 
se cereau aplicate, au lipsit din 
nu știu ce motive. Faptele vor
besc clar de încercări de a su
prima spiritul de inițiativă, de 
a subordona acest spirit, prin 
excelență creator, voinței per
sonale, de a-1 califica după 
bunul plac al unuia. Evident, 
nu putem fi de acord cu o a- 
semenea înțelegere și practică 
a „stimulării" inițiativelor : cu 
aviz și ștampilă personală.

99 PETE NEGRE"
PE HARTA LUMII

Eleva ALINA RUCĂREANU
din București, întreabă : care sînt teritoriile coloniale ?

Dar, din nefericire, milioane 
de băștinași (în special în sudul 
Africii) trăiesc în condițiile unor 
regimuri coloniale chiar dacă 
această realitate este camuflată 
prin etichete ca „provincie de 
peste mări". Africa este con
fruntară cu problemele colonia
lismului în Angola, Mozambic, 
Guineea-Bisau, Rhodesia, Afri

Marea Britanie refuză să recu
noască orice competență a co
mitetului în această privință. 
Din lista teritoriilor coloniale 
(pe care o reproducem după 
„Lumea") fac parte :

Oceanul Pacific : Fiji, Brunei 
(Borneo), Hong Kong, insulele 
Gilbert, Ellice, Pitcairn, Solo
mon, Samoa americană, Noile

Hebride, Guam, Nine, Tokelau, 
Papua, Noua Guinee, insulele 
din Pacific aflate sub tutelă.

Oceanul Atlantic: insulele 
Falkland, Sfînta Elena.

Oceanul Indian : insulele Sey
chelles, insulele Cocos. ș.

Marea Caraibilor: Hondura
sul britanic, insulele Virgine, 
Dominica, Grenada, St. Kitts— 
Nevis—Anguilla, Sf. Lucia, Sf. 
Vincent, Montserrat, Cayman, 
Bermude, Bahamas, Turks și 
insulele Caicos.

Se poate observa dintr-un e- 
xamen sumar al listei că majo
ritatea acestor teritorii sînt de 
dimensiuni reduse, au o popu
lație puțin numeroasă și, cu rare 
excepții, sînt lipsite de resurse 
economice. Multe au un rol 
strategic, devenind cunoscute 
ca baze militare. Evenimente 
mai recente au adus în paginile 
ziarelor insulele Anguilla — 
unde a avut loc o răscoală a 
populației (6 000 locuitori) și 
Falkland (2 500 locuitori) — re
vendicată de Argentina.

„Petele negre" de pe harta 
lumii sînt tot mai puține și, în 
această epocă de puternică a- 
firmare a ființei naționale, se 
apropie momentul cînd anacro
nicul colonialism (în toate va
riantele sale) va rămîne doar o 
tragică amintire.

M. RAMURA

PLANET ARIUM
(Urmare 

din pag. I-a)

pămînt / în larg ba
lans lenevos, de 
gumă... E mai greu 
să ne închipuim cum 
cîntă Ion Barbu, 
poet al geometriilor 
și ideilor înghețate, 
acest anotimp. Ia- 
tă-1 : O, desfrunzi
rile din urmă / Te 
uită, vastele păduri 
/ Stau veștede sub 
greaua turmă / De 
nori haotici și ob
scuri... Un cinic puf 
au nins scaieții / Și 
totuși iată-mă venit. 
/ în fața toamnei 
și-a tristeții / Cu 
fîndul iarăși ispitit 

n altă poezie, un 
catren dedicat toam
nei : Și-n toamna 
somptuoasă de pur
pură și nacru / In 
toamna unde seara 
încheagă tonuri vii / 
Prin surda picurare 
a orelor tîrzii / Iți 
vei purta tristețea, 
încet, pe Drumul 
Sacru. L-am uitat 
pe Macedonski : Ieri 

a suflat întîiul vînt

de toamnă / Și-a 
doborît pălitele foi / 
Ieri a suflat, iar re
cea lui suflare / A 
străbătut și-n noi. 
In Cîntecul ploii, 
poetul nopților e a- 
proape de romanță : 
Plouă, plouă, / Plouă 
cit poate să plouă / 
Cu ploaia ce cade, 
m-apasă / Durerea 
cea veche, cea 
nouă... / Afară e 
trist ca și-n casă / 
Plouă, plouă... Baco- 
via curat, dacă in
versăm... La o in
ventariere sumară 
Ion Pillat este can
titativ al doilea 
mare cîntăreț al 
toamnei. Iată una 
iin Septemvriile 
sale : O foaie se des
prinde din crîng și 
calendar / De-un an 
o așteptase Septem
vrie ca dar / Tot ce 
legat fusese, de-acu- 
ma o să sboare / 
Lumina e mai cal
dă, deși e mai ră
coare. Culorile învie 
pe moartea frunză- 
turii / Dînd farme- 
cu-nfloririi declinu-

lui naturii / Și tre- 
murînd în vîntul 
ce-o smulge și-o ri
dică / O pasăre de 
aur e frunza cea 
mai mică. Toamna 
la Florica și Toam
na la Miorcani sînt 
prea cunoscute ca 
să mai cităm din 
ele. Iată un frag
ment din Balada 
Toamnei : Din de
părtări în depărtări 
adie / Cum, în a- 
murguri zurgălăi de 
cai / Răsună, pier și 
tremură și-nvie / 
Nostalgic, pe un 
drum care-1 uitai... 
/ O, suflete, bolnav 
al meu, ce al? / E 
ca o rază caldă de 
lumină / în țara 
peste care noii vin / 
S-arunce umbră, 
jale și ruină / Și e 
prin ceața veșnicului 
spleen / 
durerile 
Vasile 
toamna
unei așteptări neîm
plinite : S-a scuturat 
și vara / De cînd 
tot te aștept / îngăl
benește Țara / Cu

Uitarea ce 
alină. La

Voiculescu 
corespunde

mîinile pe piept / 
Sub cer cu nori în 
corturi / Ori ploi cu 
vînt molîu / Se duc 
grăbit spre porturi / 
Sicriele cu grîu / 
Vin corbi din Nord 
și-i număr / Nu-mi 
dau la sbor îndemn 
/ De mult svîrlii din 
umăr / Aripele de 
lemn / Nu pun nici 
dor nici nume / Pe 
tot ce văd. Tăcînd / 
privesc rotund spre 
lume / Din piscul 
unui gînd. In sfîrșit, 
Camil Petrescu în 
Vecinicie : De zi- 
le-ntregi / De săptă- 
mîni / Plouă raze, 
ude, grele, mohorî- 
te / Și peste tot e 
umed : / Umezeală 
de pădure neagră, 
slabă / Umezeală de 
coline singuratice și 
reci / Umezeală pe 
poteci / Pe coastă 
alunecînd pieziș / 
Plouă fără grabă...

Cînd dezolat, cînd 
feeric, anotimpul se 
strecoară în toate 
paginile. Exercițiu! 
poate fi continuat l.i 
infinit.



AGIUA 4 SClNTEIA TINERETULUI

O țară reprezintă, printre
altele, nu numai fascinația 
unui popor, a unei culturi. 
dar și o dilemă artistică.
Spaniolului, francezului,
italianului de azi îi este greu 
să indice, într-un test de cî
teva minute, care sînt prin
cipalele monumente defini- 
torii pentru spiritul locului, 
care sînt acele charte ale
spiritualității acestor po-

o

poare fără de care cunoaș
terea ar echivala cu o lacu- 
nă. Asemenea dificultăți ni 
se pun și nouă. Ce să reco
manzi pentru un prim ver
nisaj estetic tînărului citi- 
tor ? Un monument sau un 
oraș e o carte cu file de pia
tră, cel mai adesea o carte 
de căpătîi. Sînt monumente 
nelipsite în biblioteca me-
moriei noastre, iar o biblio
tecă are un criteriu particu-
Iar de selecție, cel al gustu-
lu.i personal.

Un monument e o ediție
princeps de istorie și spirit.
Dar raritățile bibliofile au
posesori cu nume, pe cîtă 
vreme monumentele arhi-
tectonice sînt la îndemîna
oricui, frecventabile prin
simplul gest al pășirii într-o
incintă. Nimeni nu ne opreș-
te să vizităm Biserica Nea-
gră, Putna sau Voronețul.
Dar cu care să pornim mai
întti ? De unde să începem,
ca să putem înțelege un spi
rit, ca să putem deduce par
ticularitățile unei culturi,
marca unei fizionomii spiri
tuale care definește un po-
tor ?

In cele ee urmează, pro-

PAUL’

punem un pseudo-ghid la 
îndemîna cititorului care,

ANGHEL
mai puțin inițiat în tainele
arhitecturii fi artelor plasti-
ee, caută un fir, urmărește

atrăbătînd geografia ță-
ril—acea idee care, înlănțu-
lnd niște semnificații, unifi
că totul sub efigia de bronz
și piatră, de emailuri și
smalțuri alese, care se chea-
m£ — artisticește — Româ-
nia.

E o propunere de ghid ca-
re poate constitui, și trebuie
să constituie, obiectul unui
dialog. Un dialog pe care
nu numai noi, dar și citito
nil 11 poate angaja cu altei
neva, cu un prieten sau cu
un vizitator străin care for
mulează aceeași întrebare
de unde începe, artistic, a
cea stă țară ?
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rea muntelui de la origine, dînd 
întregului unitatea de armonioa
să ființă, de casă unică a unui 
popor.

Această prispă de lemn o re
văd de fiecare dată •»* și vă 
invit s-o re vedeți — cu emoția 
legendei. Este una dintre casele 
pe care le veți găsi și la 
Muzeul satului, iar această 
casă e într-adevăr casă le
gendei. Poposiți la prispa ei I 
E casa acelui faimos Moiș Vă- 
sâi a lu Ion Cohuț, - nume cu 
genealogie de cronică, casă du
rată din nu mai puțin de 30 de 
tone de stejar falnic, din copaci 
ce vor fi fost tineri la vremea 
descălecatelor. E o corabie ar
haică, cioplită numai din bardă, 
încheiată din cît-eva blăni urie- 
șești, prinse cruciș în „căței", 
care se putea desface de la tălpi 
lâ acoperiș și realcă'tui, după 
voința stăpânului, pe oricare u- 
măr de deal. Poarta ? Masivita
te și gratie. Un singur trunchi de 
stejar, lung de 6 metri, sprijinit 
ușurel într-un „purice", ca s-o 
poată deschide și un copil. Cine 
e meșterul ? Din fericire, îl știm. 
Ca si stăpînul, el pogoară dintr- 
un lung crîng de meșteri, iar 
hrisovul casei, pomenindu-1, îi 
alătură și pe înaintași. Este 
„Olexa lu’ Sîntea lu’ fon cu fe
meia sa... și încă era șchioapă 
de un picior și a fost musai să 
ridice că da cu muchea săcurei 
pe ea". Crîmpei de basm, în
ceput de casă sau început de is
torie...

Aici, lîngă casa lui Văsâi, ne 
aflăm, de fapt, în creștetul ță
rii vechi. Și te invit din nou, ti
nere cititor, să revezi această 
casă de la Muzeul satului 1

ver și cu ochi senini, încercînd 
să-i desenez trăsăturile, să-i as
cult glasul, să-l reașez în înde
letniciri, obiceiuri, rituri. Firul 
prins din caierul vremii prea a- 
desea se rupe, închipuirea bate 
în gol.

Să aibă aceeași soartă civiliza
ția populară, atît de apropiată 
de noi, singura verigă de legătu
ră cu acel trecut depărtat ? „Te
merile acestea, exprimate cîndva, 
sînt justificate numai în parte. 
Cu tot noianul marilor prefaceri 
care au modificat priveliștea ță
rii- civilizația populară a trecu
tului mai dăinuie încă. E 
drept, trebuie să fim pre
veni# ca s-o descoperim. 
Este locul pe lingă care trecem 
cel mai adesea : casa de țară, cu 
prispa ei de lemn. Deși civiliza
ția de azi a satului o înlocuieș
te, strămutîndu-i inventarul la 
muzeu, ea e menită să treacă 
intactă în viitor, deși viitorul se 
îndepărtează de trecut cu viteze 
cosmice. Acest viitor îl putem ur
mări, de pe solul acestei clipe, 
de pe țărmul acestor transfor
mări fantastice care primenesc so
cietatea noastră, doar prin e- 
fectul Dopller al închipuirii.

E prezentă, lingă această pris
pă. toată țara cea veche de plu
gari și păstori, cu mișcarea ei 
milenară, cu brazdele pe care 
le-au tras transhumantele din 
Carpați la Mare. Această idee 
crește și se amplifică din po
pas în popas, oriunde ne-am o- 
pri, oriunde ochiul nostru în- 
tîrzie căutînd semnificația uni
tății de ființă, gînd, stil ; de la 
firimul stîlp bătut în Maramureș, 
a prispa înaltă a casei din Ar

geș sau Neamț, pînă la acoperi
șul căsuței din cîmpie care re
petă, prin relieful semeț, aminti

’■ Țara cea veche
a început de la

o prispă de lemn

• Să revenim la o idee a acestui
Ighid: monumentele sînt slove, iai 

slovele alcătuiesc adesea adevă
rate cărți de piatră.

0 De fiecare dată cînd trec prin

3 Mesajul arhaic in

Sîntem în țara

poposește cu
cu călătorul

H *-

2 Pe culmile Carpaților, •

lingă Casa Mioriței piatră de la Densuș

acă peste cincizeci 
sau o sută de ani 
— mâ gândeam, 
parcurgînd filele u- 
nor itinerarii — ci
neva, un strănepot 

străin, zburind pes
te culmile acelorași munți, 
populate cu splendide așe
zări turistice, străbătând au
tostrăzile ce vor despica fesu
rile, cu salbele lor de orășele 
câmpenești, plutind spre Delta 
care va fi un feeric parc mo
dem, dacă cineva ar căuta să-și 
închipuie cum arătau primele 
incinte de viață ale oamenilor 
noștri — fi dacă n-ax exista a- 
ceste prime monumente care 
sînt casele țărănești, aceste ve
tre în care »-a aprins r prima 
adnteie de artă’ — strănepotul 
sau străinul ar trebui să recursă 
la fantezie Ei ar deschide din 
n?u marea carte a ba’adeior, ar 
reati cu o sporită luare aminte 
„Baltagul" și bătrânele file ale 
lui Dnnitrie Cantemir; ar as
culta cu reculegere doina — ca 
să înțeleagă vatra și prispa ; ar 
urmări cu fior suișul „Ciocârliei"

— ca să txăiască zveltețea cu
lei și a bisericii de lemn ; ar 
poposi poate prea îndelungă vre
me lângă stâlpii, pietrele, păsările 
lui Br&ncuși — ca să dezlege și 
să priceapă ce forme măiestre 
ale unei originale și străvechi 
civilizații s-au sublimat în toată 
această comoară a spiritului nos
tru.

Acești strănepoți s-ar găsi, a- 
semenea nouă acum, la răscrucea 
patetică în care se află arheolo
gul de azi, râvnind să ajungă 
la chipul îndepărtat și legendar 
al civilizației dace, după urmele 
pe care le mai păstrează memo
ria țărfnei. Un tînăr arheolog 
clujean îmi povestea, nu de
mult cu cîtă emoție a dezvelit 
rămășițele unei stâne dace, poa
te regale, de pe Dealul Grădiș
tea. Un alt cercetător, de la Pia
tra Neamț, îmi arăta cu tulbu
rare cîteva urne din pămînt ars, 
în care se mai păstrg cenușa 
strămoșilor noștri din Carpații 
de la Nord. Lîngă basoreliefurile 
de la Adamclissi, am încercat a- 
desea să deduc și să proiectez în 
spațiu chipul acestui strămoș se-

4. O CE 
[ IN CU 

CÂRPA

Biserica Neagrâ (sec XIV—XV) fl Turnul Negru din Brașov

care efte matricea artei noastre 
ediie, privește lumea prin feres- A 
trele Inimosului. Vă invităm să-i w 
recunoaște# modelul pretutindeni 
în Apuseni...

Dar să coborâm la vale, pe 
versanții Carpaților, unde intră în 
lucru și alte scule, instru- 
mentele fine și ușoare — 
rindeaua, sfredelul, tesla, dai- 
ta, cu#toaia și fierăstrăul — 0
care fac din lemn bordeie. Arhi
tectura se răsfață în motive, 
forme, ritmuri, polifonie, ca și 0
dealurile împovărate de livezi și 
vii. Ies în față, zîmbitoare, bal- —.
coanele cu stâlpi înflorați, cu w
dantelăria pridvoarelor, streșinilor 
și ferettrelor care se leagă în- 
tr-un singur brâu, din Neamț și ™ 
Vrancea pînă la Argeș și Gorj. 
Bisericuțele sînt zvelte, ele zboa- 
ră cu turla pînă în azur, dar W 
sînt împodobite, ca și casele, cu 
pridvoare și balcoane traforate a 
care le dau înfățișare de mirese. ™ 
Credința n-are nimic apăsător, 
terifiant, rugăciunea exprimă a- 
celași suflet candid, senin, iar ™ 
cînd apare zidăria de piatră, a- 
ceasta se umple cu zugrăveli mă- A 
ieftrite, ca la Sucevița sau Voro- W 
neț, sau ca la bisericile mocă
nești din Țara Făgărașului. Ca și A 
lemnul, piatra se supune aici a- 
eehiiafi canon de artă. Priviți 
crucile, privi# ghizdurile fîntîni- £ 
lor, priviți pietrele de moară — 
unde mina omului și mîna geo
logei m întîlnesc în efecte de £ 
arii fupremi. Sîntem într-o țară 
a monumentelor. ‘ 
feri Brircuri !

Tinere prieten, 
prietenul sau 
străin lingă această prispă de ™ 
lemn. Arată-i că ne tragem din 
niște cringuri de artiști și de a 
meșteri care se pierd în negura " 
vremurilor, arati-i că toate aces
te cringuri de meșteri alcătuiesc, £ 
de fapt, un singur popor. Gîn- 
dmdu-te la timpul cînd și la fe
lul în care au construit ei, sub 
asprirea vremilor de foc și ri
sipi. # se taie răsuflarea. Casa 
lui Moiș a lui Văsâi a fost du- £
rată ca o corabie, ca să se 
smulgă din loc la valurile mari 
r H poată priponi la alt țărm. 
Mi s-a povestit despre o veche 
bisericuță din Vlașca, pusă pe 
ro# și trasă de două oiști. Ce țp 
generozitate, ce curaj, ce aprigă 
nădelde în viață vor fi avut a- 
cești oameni care, în asemenea 9 
vremi, au încrustat artistic nu 
numai fluierul, dar și lingura 
pentru sorbit amarul ! Ce sînt în ™ 
stare asemenea oameni să dureze 
în vhtor ! ...

Să-l rememorăm, în această în- 
cheiere de pridvor țărănesc, pe 
marele poet al eternității rurale 
care e Lucian Biaga :

„...Uite, e seară. Sufletul fă
tului fîlfîie pe Ungă noi, / ca A 
un miros sfios de iarbă tăiată, ca 
o cădere de fum din strașini de 
paie, / ca un joc de iezi pe 
morminte înalte".

Ascultîndu-1, am sărit peste 
acele accente prozodice ale 9 
reliefului nostru care sînt bi
sericile de lemn — săgeți tri- 
mise eternității din arcul aspru fp 
al Carpa#lor, și pentru a reconsti
tui o legătură spre o altă vîrstă 
a țării, să ne oprim la Densuș. 9

u pentru aceasta 
trebuie să poposim 

■ în țara Hațegului.
La nord-vest, în 
munții neguroși, 
dormitează, acope

rită de păduri, acea enigmatică 
Sarmizegetusă a primilor regi ai 
neamului, iar prin contrast, în 
plină cîmpie, la Ulpia, se răsfață 
în soare circul lui Traian, re
constituind amintirea Italiei de 
baștină pe lîngă care se preum
blă azi, ca și în urmă cu secole, 
aceiași țărani cu straie albe 
închenărate cu negru, biruitori 
după înfrângerea de acum două 
mii de ani. „înfrângerea" lor a 
zămislit neamul. Iar din acest 
punct, Hațegul mi se pare o 
obîrșie de țară, o obîrșie de civi
lizație ca și casa lui Văsâi din 
Maramureș, ca și zimbrul din 
stema Moldovei, ca și Tabula 
Traiană, ca și monumentul de la 
Adamclissi, lîngă care adesea mă 
opresc în reculegere, proiectînd 
în spa#u chipul acelui strămoș 
sever și cu ochi senini, încercînd 
să-i desenăm trăsăturile, să-i as
cultăm glasul, să-1 reașezăm în 
îndeletniciri, obiceiuri și rituri.

Toate sînt monumente ale o- 
bîrșiei noastre, certificate în pia
tră ale originei, dar am preferat 
să ne oprim la un monu
ment mai apropiat de noi, la 
un monument âî mîinilor noastre, 
iar acest monument nu e altul în 
întreaga țară decît biserica arhai
că din Densuș.

Biserica a fost zidită, după 
cum ni se spune, în ghiduri, nu 
departe de fosta capitală a Da
ciei romane — „Colonia Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa" — pe „o 
terasă situată pe malul stâng al 
râulețului Densuș, în apropiere 
de drumul roman care lega Dro- 
beta de Parolissum".

Dar un alt eveniment a pre
zidat prima legitimare arheolo
gică a edificiului, și acesta e in
vazia tătară. Dintre „monumen
tele" de lemn care au înfruntat 
năvălirea, unul dintre pu#nele 
care a durat va fi fost și aceas
tă biserică din Densuș. Să ne 
oprim, deci, la ea cu reculegere, 
fiindcă aceste ziduri legitimează 
nu numai o împotrivire a bra
țului, o împotrivire cu oștile pri
milor noștri cneji și duci militari, 
ci și o împotrivire de piatră, o 
înpotrivire care semnifică, peste 
negura unor veacuri obscure, naș
terea unui nou popor. De ce 
îl invităm pe pelerinul de azi la 
un popas de reculegere ? Fiindcă 
aici, la Densuș, în carnea arhaică 
de piatră a acestei clădiri, omul 
contemporan își va recunoaște și 
citi istoria, devenirea noastră din 
treaptă în treaptă ca neam, mă
surată în chip fericit printr-un 
monument pe cît de original pe 
atît de important ca simbol.

Opri#-vă, deci, la Densuș I 
Ve# regăsi, în scheletul zidului, 
vertebrele intacte ale monumen
telor romane de la Sarmizegetusa; 
ve# regăsi aici, ca într-un mu
zeu juridic al arhitecturii, pie
trele legiunilor romane care au 
întemeiat Dacia. Nu e o meta
foră ; ve# regăsi aici acele că
rămizi cu inscripția olarilor ro
mani care au întemeiat edificii 
publice și cetă#, materia edilă

care echivalează cu cărămizile ge
netice ce stau la temelia latinității 
noastre în spirit. Cărămizile sînt 
de lut, iar lutul e bine ars. Sînt 
arse la dogoarea geologiei pie- 
trale, masivele pietre, paraleli
pipede de gresie și granit ce 
urcă din treaptă în treaptă pînă 
în turla care țîșnește masiv și 
zvelt, atingînd cerul.

Analiza arhitectonică e dificilă, 
însuși istoricul ezită în a deter
mina cu strictețe stilul monumen
tului, istoria și obîrșia lui. Nico- 
lae Iorga și Gheorghe Balș da
tează construirea monumentului 
în secolul al XVI-lea, deși V. Vă- 
tășianu socotește că cea mai po
trivită datare a bisericii pare a fi 
ultimul pătrar al secolului al 
XIII-lea. De aceeași opinie este 
și Grigore Ionescu în „Istoria ar
hitecturii în România", care ante
datează monumentul, identificând 
niște refaceri din al XIII-lea 
veac. Și totuși, impresia de arhai
tate este primul act autentificabil 
al vechimii, act autentificat re
cent, prin săpăturile arheologice 
care datează construcția cu mult 
înaintea primelor monumente ro
manice din Transilvania, legînd 
astfel acest monument de prime
le monumente paleocreștine.

Dar nu paleocreștine vor fi 
fost oare și primele noastre bise
rici de lemn ? Ele n-au durat, 
deși temeliile de piatră care ates- 
tează noua credință se află — 
descoperite de arheologi — nu 
numai la țărmul Mării Negre, la 
Trophaeum Trajani, la Tomis sau 
la Histria, dar și în Transilvania 
postaureliană, acolo unde le-au 
identificat cercetările din ulti
mele decenii. Temeliile acestor 
construcții, temelii ale romanită
ții, se află, încă neidentificale, 
pretutindeni, și se poate spune 
ca pe aceste temelii încă nevizi
bile se înalță splendoarea biseri
cilor arhaice de lemn, al căror 
prim echivalent în piatră îl veți 
regăsi în țara Hațegului, poposind 
la Densuș.

Ghidul ne spune : „Meșterul 
care a reclădit biserica de la 
Densuș a construit partea supe
rioară a monumentului inspirîn- 
du-se din arhitectura romanică a 
unor monumente zidite, în Țara 
Hațegului, în aceeași epoca 
(Strei, Sîntă Măria-Orlea). El nu 
a alipit pur și simplu elemente 
noi, fără a avea cunoștință de ar
hitectură, ci ă realizat o legătură 
organică între zidurile ce se mai 
păstrau în partea inferioară â 
monumentului și cea superioară 
adăugată, atît din punct de ve
dere structural cît și al compozi
ției volutnelor".

Explicația tehnică pare să con
firme prezumția noastră afectivă, 
atestînd faptul că monumentul 
leagă țara arhaică de țara nouă. 
Edificiul pare o cazemată primi
tivă a credinței, ca și odinioară 
Sarmizegetusa, un stîlp de artă 
ori o rugăciune ale cărei cuvinte 
sau sonuri melodice sînt alcătui
te din toată materia de sînge și 
zbatere a acestui pămînt — ma
teria geologică și thateria istori
că, natura și arta, voința și spi
ritul — din acea structură orga
nică din care se zidește și prin 
care se apără ființa unui popor.

Brașov, am sentimentul 
foiesc o astfel de carte 
cu file de piatră, o carte cu slove 
curioase de argint și fier, o carte 
cu începuturi de rînd marcate 
prin monumente, acele majuscule 
arhitectonice care sînt aici cu ze
cile și care te îneîntă prin no
blețea lor.

Cum am mai spus-o, un oraș 
vechi e o ediție princeps de is
torie și spirit, cu secrete care 
scapă ochiului turistic, cu 
revelări de frumusețe ce se 
destăinuie nu numai arhitecțiloT 
sau istoricilor, ci și celor mistui# 
de patima vechimii scrisă în pia
tră. Nu po# avea în bibliotecă nici 
Florența, nici Toledo, nici Co
lonia, nici Delft-ul, dar ispita de 
a trata un oraș ca pe o carte, 
consacrîndu-i nu niște însemnări 
de călătorie ci o recenzie, este 
cu atît mai stăruitoare cu cît 
nouă, prin vitregie istorică, ne-au 
rămas puține orașe-mont^nt, 
orâșe-istorice, orașe-muzeu. lrin- 
tre acestea, ftiulte-pu#ne cîte 
sînt, Brașovul și încă vreo cîteva, 
la care nu vom poposi aici, o- 
cupă locul de frunte.

Căutînd locul în care să 
ig compasul, pentru a dâ 
)1 pământurilor românești, 

Căutînd
ocol K_ _______
descopăr Brașovul. ______
punctul ideal de așezare a 
unei Cetăți, pe care Carpații s-o 
ocrotească strălucit, prin contra- 
forții naturali de piatră, descopăr 
tot Brașovul. Căutînd locul caro 
să unească într-un singur focar 
toate drumurile țării, de la nord 
la sud și de la vest la est, gă
sesc tot Brașovul, această poartă 
istorică a celor trei provincii ro
mânești. După ce ne-am oprit în 
pridvorul casei țărănești, la pri
mele biserici în piatră, la cule, 
să ne oprim în acest oraș de te
melie, oraș-cunună, oraș-cheie 
pentru geografia monumentelor 
pe care o propunem.

De ce ne oprim la Brașov, 
înainte de a poposi la o altă ce
tate de apărare din trecutul nos
tru ?...

Nu sîntem singura țară cu ce
tatea de scaun strămutată din 
Ioc în loc și din veac în veac, 
și nici singura care și-a aflat 
după multe și grele ocoluri cen
trul de gravitație istorică și so
cială. Ba, am putea spune că, 
față de Spania, care și-a plim
bat principii de la Marea Cânta- 
brică pînă la Mediteraiiâ, din 
Sevilla și Granada pîiiă la To
ledo și Madrid, că — strămutîn- 
du-și necontenit scaunul voievo
dal — provinciile românești s-au 
aflat măi repede și mai deplin 
unele pe altele sub semnul uni
tății de neam. Ele au comuni
cat din totdeauna, ele s-au re
găsit și s-au recunoscut a fi lot 
una, ele și-au durat din timpuri 
Străvechi o poartă de civiliza
ție aproape de punctul unde 
cele două șiruri ale Carpaților 
se întîlnesc, iar această poartă 
s-a numit și s6 numește Brașov.

Este motivul pentru care po
posim aici, în această pronii” ’re 
de ghid al monumentele* .

Dar Brașovul e mai mult d< - 
cîf un oraș-monunient. Mai mult 
chiar decît o cetate de scaun, 
acest oraș este o cetate- 
simbol a celor trei provin
cii, atestînd, prin arhivele ei, 
mai temeinic decît zidurile prea 
adesea risipite, nașterea și creș
terea tuturor cetăților românești 
care ne-au fost în vreme capi
tală. Ca un vrednic și credin
cios cronicar, Brașovul a ținut 
socoteala anilor tuturor cetăților 
noastre — Cîmpulungul și Baia,

1
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altă verigă : culele. 
De la casa de lemn 
care poate fi totuna 
cu biserica maramu
reș ană de lemn, cu 
biserica de lemn a

lui Dragoș — de lingă mănăsti
rea Putna — din tiparul căreia 
s-a născut și Sfînta TieimS din , 
Șiret, și Rădăuți, și celelalte mo
numente de piatră moldovenești, 
vom trece la o altă verigă din 
lanț, o verigă din același lânț al 
spiritului nostru edil : culele, a- 
ceste parapete de piatră care au 
străjuit în vreme și năvălirile, și 
pasiunile, și podoabele de artă 
ale principilor noștri.

Explicațiile științifice sînt bine
venite, ele ne lămuresc asupra 
rostului acestor edificii, asupra 
structurii lor artistice în cadrul 
de evoluție al arhitecturii noas
tre. Transcriem: „Locuințele 
fortificate, cu etaj, apărute în 
cursul veacului al XVlII-lea 
pe teritoriul românesc, în 
special în regiunea Oltenia, 
sînt cunoscute sub numele de

• •••••
TATE 7. DIN CERDACUL
NUNA ARTEI
ȚILOR BRANCOVENEȘTI

* nostru docu-
de limbă românească, 

scrisoare a lui Neacșu 
care se vestea perico- 

unei invazii turcești, nu

Siretul și Curtea de Argeș, Tîr- 
goviște și Suceava, Iașii și 
Bucureștii — rămînîndu-le în 
durată pe toate, teafăjă și mîn- 
dră ca și munții ce o încunu
nează.

Dar primul
ment 
acea 
prin 
Iul i . __  ___
s-a adresat oare brașovenilor ? 
Dar oare prima carte tipărită de 
Coresi în grai românesc n-a por
nit spre cele trei provincii tot de 
aici ? Nu brașovenilor le-au fost 
§i uruite privilegiile și salvcon- 

uctele lui Ștefan, Rareș, Mihai 
Viteazul, Brâncoveanu, ale tutu
ror voievozilor care i-au ocrotit 
fîe brașoveni și meșteșugurile 
or ? Și nu brașovenii ne-au dă

ruit nouă brașoceniile — de la 
podoabe de aur și argint pînă 
la tractoare ?

Privesc stema de breaslă a au- 
ranj>r brașoveni și o socotesc 
in ^norocoasă, prin simbol, de- 
cît celelalte steme ale orașelor 
noastre, printre care Suceava, 
Tîrgoviște, București, Alba Iu- 
lia. Stema e tăiată în formă de 
frunză sau inimă — și una și 
cealaltă, elemente hotărâtoare în 
procesul vieții — o frunză din 
codrii Carpaților sau o inimă de 
faur. In aceasta inimă sau frun
ză de metal, pe una- dintre fețe 
este săpat în relief profilul unui 
om mînuind un ciocan, un meș
ter ce forjează pe nicovală au
rul, un meșter care este, de 
fapt, omul românesc.

Oprindu-ne la Brașov, să ne 
oprim în centrul acestei excursii, 
al cărui motor este faurul, adică 
omul ce a meșteșugit întreaga 
priveliște românească din înce
puturi și pînă azi, fiindcă fie
care cetate de pe acest pămînt 
păstrează ceva din duhul și mă- 
ie^ia acestui faur.
^cest homo faber de care 

vorbeam — emblemă a Brașo
vului — ciocănește metalul de 
multe veacuri, el ne-a dăruit me
talul de arme, metalul de po
doabă, adesea metalul spiritului. 
El ne dăruiește azi. prin marile 
uzine de la poalele Tîmpei, rul
menți și mașini-unelte, tractoare 
și autocamioane, sute de bunuri 
industriale care au 
faima brașoveniilor 
numai în cele trei 
mânești, dar peste 
din Chile pînă în 
Australia pînă în 
poate, deci, spune 
din stema breslei aurarilor bra
șoveni n-a încetat o clipă să 
bată peste toate zările țarii. II 
vom reauzi la Putna sau la Hu
rez, la Mogoșoaia și în alte pala
te sau *■* “
alte 
istoria 
tic-tac 
piatră 
omul ; x 
aceeași stemă, lucrează și azi cu 
aceeași hărnicie și dăruire, cu 
o sporită hărnicie, cu un sporit 
elan. El te invită să asculți doina 
lîngă biserica din Schei, să-l as
culți pe Bach la Biserica Nea
gră, logodind cele două unde 
sonore ale istoriei, făcîndu-le să 
plutească peste toate pămîntu- 
ril^ noastre.

Dar.Biașovul e și un popas al 
spiritului. în puține dintre ora
șele sau cetățile noastre secolele 
și-au păstrat atît de intactă, poe
zia. Ulițele strâmte, cu ziduri pa
tinate, firmele de fier forjat, da
laiul tocit de pașii generațiilor, 
toate te conduc în trecutul har
nic și eroic al cetății vechi, acel 
trecut de care se reazimă ființa 
noastră, ascultîndu-se și regăsin- 
du-se pe sine. Trebuie notat, de 
asemenea, că aici — mai rodnic 
decît în alte părți — simbioza 
națională, conlucrarea creatoare 
între meșterii de mai multe nea
muri, s-a sădit trainică și veche 
ca și cetatea. Slova gotică a epi
scopului umanist Honterus 
împletit aici cu slova cirilică 
Coresi, iar amîndouă s-au 
în litera latină cu care s-a 
și se scrie istoria noastră
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dus și duc 
modeme nu 
provincii ro- 
mări și țări, 
Japonia, din 
Islanda, Se 
că ciocanul

I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
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biserici Brîncovenești, în 
locuri. El secondează 

noastră ca un fertil 
ascuns în chiar inima de 
a Munților Carpați. Iar 

aplecat pe nicovală, din

■
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Is-a 

a lui 
topit 
scris 

__ cea 
nouă. Opriți-vă deci la biserica 
din Schei, și opriți-vă la Biserica 
Neagră, cele două monumente pe 
care se reazimă vechimea și arta 
Brașovului.

Cînd ne gîndim la Brașov, rie 
gîndim la acest homo faber, la 
această inimă-frunză care ne tri
mite, pe ștreașina codrilor car
patini, spre toate cetățile și mo
numentele noastre, de la Tîrgo- 
viște la Suceava, de lâ Curtea 
de Argeș la lași, de Ia Alba Iu- 
lia la Șiret, de la Densuș la Drâ- 
gomima...

I

cule. De tipul clădirilor răspîn- 
dite în țările balcanice vecine, ele 
cuprind de obicei un parter cu 
ziduri groase, slab luminat de 
metereze înguste și închis CU uși 
grele de stejar, peste care se ri
dică, pe planșe de lemn, încă 
două etaje, folosite ca locuință. 
Elementul lor caracteristic este 
cerdacul deschis aflat la etajul 
superior, cu coloane scunde de 
zid și arcade trilobate care dau 
clădiri! o notă de agrement oare- 

- cum străină scopului de strictă 
'2 apărare".-r . U

De fapt, aceste bizare și su
perbe edificii au servit pentru a- 
părare. Ele sînt la fel de masive 
și de semețe că și biserica din 
Densuș, ele dau glas unui aprig 
dor de libertate zidit în piatră, 
un dor atestat istoric nu numai 
în pergamente, dar și prin gestul 
edil care a ridicat, printre altele, 

y cula lui Tudor de la Cemeți.
Arheologul s-a oprit tîrziu la 

temelia acestui edificiu și. poate, 
cu întîrziere se oprește azi și tu-

de

w-

tot de șiță, 
verticală, ca o 
haiduc aruncată 
două trepte mai

(Capitol din volumul în 
pregătire „Ctitori — cetăți —- 
legende").

PE DEALURI:

Acoperișul 
Sărit pe 
ciulă 
slavă, cu
de la sol. Ochii, ferăstruici pitice 
în arcade de var, străjuiesc zările 
printre coloane albe (stîlpi țără
nești în piatră), sondînd neguro-

5. PARAPETE DE PIATRĂ

ROMÂNIEI

CULELE

Muzeul satului : casa din comuna Curtișoara—Gorj (anul 1800)
• • • •

R artei și a sim-
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vigoare, înfășoară 
monumentul de cîteva

bisericile 
de

niște pa-

țîșnească dintr-o dată a- 
turlă, cu broderia ei de 
ale cărei motive au îm- 
mai apoi biserica Trei 
din Iași.

.'4
VIL A. 1

ăsfoiesc 
gini...

După 
maramureșene 
lemn, după biserica
de piatră de la Den

suș, după cule, îmi vine în 
minte Dragomirna.

Restaurarea unui monument 
înseamnă, adesea, o deshumare 
pe verticală. Frumoasa zeiță albă, 
Dragomima, adormită în pajiștea 
ei de trei secole și jumătate, 
rămăsese în picioare, zveltă și 
oarbă, strânsă într-o tristă că
mașă străină care umbrea pînă 
mai deunăzi gîndul pur al zidi
torului ei. Ceea ce nu izbutise 
să acopere țărâna, să risipească 
focul, să surpe cutremurul, să 
înnegrească mucegaiul, reușise
ră să ascundă, în schimb, mis
triile improvizate, lucrind în nu
mele grijei de a păstra. II pre
venim pe cititorul tînăr că a- 
desea monumentul arhitectonic 
trebuie văzut cu ochiul primului 
ctitor. Sub coșcoveala de mor
tar cenușiu Dragomima era și nu 
era, între ființă și amintire, ca 
și alte vechi monumente pe care 
le-am extras mai sus din negura 
legendei. Dar miracolul redes
coperirii a început. De dțiva 
ani, Dragomima și-a îmbrăcat 
statuia în schele. Nu numai sta
tuia, ci și zidurile care o apără, 
cum și tumul falnic de la in
trare, care păstrează cea maf 
frumoasă stemă a Moldovei.

De la stema aurarilor brașo
veni ne întiinim, deci, cu stema 
MoHovei. aceeași stemă pe care 
am recunoscut-o pe mormintele 
primilor principi moldoveni, a- 
rlate în necropola de la Ră
dăuți.

Am poposit ded, și aid, în- 
tr-nn șantier. E un șantier, * 
sigur, între multele șantiere din 
Țara de Sus, unde avîntul ul- 
tinrilor ani a ridicat atîtea ce
tăți ale industrializării. Obișnuit, 
însă, cu ritmul marilor construc
ții de la Suceava și din alte lo
curi, vizitatorul e surprins cînd, 
între aceleași schele zgomotoase 
de șantier, reintilnești liniștea. E 
un șantier, dar un șantier de un 
tip deosebit. Ici-cnlo sună o 
teslă, id-cvln scTnteie în piatră 
o daltă, undeva antă pe nas un 
fierăstrău.

Am prezentat pînă acum niște 
monumente mute. înfățișăm a- 
cum niște monumente grăitoare 
nu numai prin arta lor. d ri prin 
truda cu care srrit scoase din nou 
la lumină.

Ca să-i găsesc pe nou meșteri, 
care continuă azi gîndul ctito
rului prim, am urcat într-o vară 
spre, tumul de la intrare, pipăind 
prin întuneric treptele de piatră 
ce fug în spirală pînă sus. Din 
arcada turnului, Dragomima își 
decupa sveltețea ei sublima.

Ne oprim la Dragomima fiind
că aici, din această arcadă din 
care privim monumentul, regă
sim o altă verigă din același 
lanț al spiritului care dă, peste

ristul. Acesta din urmă caută 
mai ales mirturia istorică. Ii vom 
Spune că această mărturie este 
consemnată în balada noastră, 
acea baladă care urcă de la Mi
hai, prin Tudor, pînă la Iancu 
Jianu. ,»Ați auzit de-un oltean, / 
De-un oltean, de-un craiovean, / 
Ce nu-i pasă de sultan O
culă, de fapt, este Casa Băniei 
din Craiova. Dacă părți din mo
nument atestă prezența marelni 
Ban al Craiovei care a dat prima 
unitate a neamului românesc, 
alte părți din ziduri, reconstituite 
în cursul secolelor, stau mărtu

toată întinderea pămîntului ro
mânesc, unitatea 
țirii noastre.

Cineva ne-ar putea întreba : 
de ce n-am poposit mai întîi, de 
vreme ce tot ne-am oprit în 
Moldova, la Homor, Arbure sau 
Voroneț, sau la Sucevița — acel 
testament al artei moldovenești, 
cum l-a numit Nicolae Iorga !

Fiindcă în rândurile acestea 
nu ne-am propus un rond asu
pra picturii murale, ci un rond 
asupra monumentelor de arhitec- 

rie unor altor pagini de istorie 
românească, ce Capătă aici, la 
Crliova, măreție de edificiu. 
„Patria este norodul, nu tagma 
jefuitorilor"... Deviza anului ÎSâl 
a fost proclamată nu numai la 
Padeș. nu numai din pridvorul 
culei de la Cemeți, nu numai la 
Golești sau la București, ea a 
stat pe buzele tuturor pandurilor 
lui Tudor și aici, în acest edifi- 
ciu-culă de la Craiova, în zidu
rile căruia se logodesc cuvintele 
pandurului cu legămîntul Jianu
lui : „Să trag brazda dracului / 
La ușa bogatului"-.

torsadată 
decorativ 
ori, punînd pe zidurile lucii sin
gura podoabă. Capricioase și de
licate podoabe acoperă numai 
turla. Eliberarea suprafețelor la
terale de coșcoveala veche a fă
cut să 
ceastă 
piatră, 
brăcat 
Ierarhi

Mi se pare magnifică gîndirea 
care a dat ființă acestui edificiu. 
Arhitectul va fi fost un iubitor al 
liniilor pure, un pasionat al ideii 
de zbor, fiindcă prin întreaga sa 
elevație Dragomima pare un mo
nument al zborului, un obelisc 
închinat elevării.

Turla singură modifică ideea 
de zbor, înșurubîndu-se în azur 
prin arabescurile ei. Dar din tur
lă s-a născut un alt monument, 
lîngă care vom popbsi.

Ca să-l regăsim, va trebui 
să sărim de lîngă Suceava tocmai 
la Iași și să ne uimim o dată cu 
Paul din Alep, care scria în anul 
1655 : „Toată lumea este de a- 
cord a spune că nici în Moldova, 
nici în Țara Românească, nici în 
țara Cazacilor, nu este vreo bi
serică pe potriva acesteia fie în 
împodobire, fie ca frumusețe... 
Este toată din piatră cioplită, iar 
pe dinafară este sculptată în mod 
iscusit, ceea ce uimește mintea 
celuia ce o vede". Tumul Dra- 
gomimei a devenit, strămutat de 
lîngă Suceava, un edificiu 
somptuos, căpătînd aici la Iași, 
numele de Trei Ierarhi, ui
mind prin splendoarea decorației 
în piatră atît arhitecții evului de 
mijloc cit și arhitecții contempo
rani. Legînd verigile lanțului de 
care vorbeam, același ghid ne 
spune : ..Din punct de vedere ar
hitectural. biserica Trei Ierarhi 
prezintă asemănări cu mănăstirea 
Calata, în ceea ce privește pla
nul, și cu Dragomirna, în ceea 
ce privește decorația exterioară 
și interioară. Construită pe plan 
trilobat, biserica Trei Ierarhi cu
prinde un pridvor închis ^exo
narthex). pronaosul și naosul, se
parate nrîn trei arcade, precum 
și absida altarului Peste naos si 

ce ridică un < «tem de 
bolți mo’dovenecti ce susțin cele 
două turle ; nervuri de piatră po
leite cu aur. formate din trei 
ciubuce împletite, subliniază ele
mentele principale ale arhitecturii 
interioare".

Monumentele nasc monumen
te. iar genealogia monumentelor 
este genealogia m piatră a unui 
popor. De la strămoși — de la 
acele protomonumente artistice, 
dacă patern să le numim așa — 
putem sări prea lesne la moși, 
iar de aici la unchi apropiați sau 
la frații de zidire și epocă. 
Din turla Dragomime: văzută
prin cerdacul casei țărănești se 
și zărește pridvorul înflorat de 
piatră al Mogoșoaiei și al Hu
rezului, cerdacul de artă al dom
niei lui Constantin Brâncoveanu,

Dar cula nu e numai un zid 
al istoriei, ei și o mărturie de 
artă. Să poposim, pentru a înțe
lege gîndul edilului, la Măldă- 
rești — la patru kilometri de 
Horezu — pe un intim platou ce 
domină valea Luncavățului, unde 
se află, într-o simbolică vecină
tate, două cule reprezentative 
pentru acest gen de zidire : cula 
Greceanu și cula Duca.

De unde vine grația indicibilă 
a acestor solitare apariții în ori
zontul de streașini țărănești, a- 
cele streașini și pridvoare la care 
am poposit adineauri, înconjurând 
țara ?... Ele sînt niște semne de 
exclamare în piatră albă, făvorî- 
zînd lectura peisajului românesc 
dintr-un unghi inedit de noblețe.

a 
că- 
în 

sus

mbrăcată șl ea în 
schele, pusă sub fo
carul de raze ale a- 
cestei vremi, ctito- 
toria brâncoveneas- 
eă ni se înfățișează, 

după două secole și jumătate de 
întrerupere a acestei zidiri, drept 
o continuare a unui timp renas
centist.

De la Dragomirna și Trei 
Ierarhi irumpe spre noi o inflo
rescență. Ne putem opri la Mo- 
goșoaia, la Hurez, la Potlogi, la 
Craiova, la Brâncoveni, la Doi- 
cești, la Făgăraș sau Sîmbăta, în 
Ardeal, ca și în atîtea locuri 
ilustre prin edificiile de artă care 
au ridicat la strălucire o epocă, 
poposim ea să adunăm de peste 
tot senzația tonică de șantier abia 
început sau în curs de desfășu
rare, și suprapunînd, în chip le
gitim, două hărți de construcție 
la îngînarea a două vremi.

Parte a edificiului nostru isto
ric, în continuarea unei tradiții 
constructive încă și mai vechi, 
ctitoria brâncovenească se inte
grează prezentului ca un reper și 
mai apropiat pe fundalul de 
schele al țării, într-un raport de 
reciprocă valorificare cu edificiul 
de azi. Pornind de la cerdacul 
casei țărănești, trecînd prin cer
dacul de culă, ne oprim sub ar
cul bolților brâncovenești ce ni 
se par și mai deschise către a- 
ceastă vreme.

Ne oprim la Hurez, în Țara de 
peste Olt, ne oprim într-un răs
timp de pace și lux.

Ne oprim, de fapt, nu aici, ci 
la începutul cronicei lui Vodă 
Constantin :

„Multe și vrednice de auzit is
torii sînt de faptele ce s-au în- 
tîmplat în zilele domniei lui Con
stantin Vodă Brâncoveanu, care 
mă voi nevoi a le scrie cît voi 
putea" — spune cronica. Ca și 
Ștefan al Moldovei, ca și Rareș, 
ca și Vasile Lupu Vodă sau Ma
tei Basarab, domni intrați de 
mult în cimentul timpului din 
care și-au dăltuit monumente, a- 
cest domn e în primul rînd cti
tor, învrednicindu-se a ridica țara 
lui, în timpii cei amarnici, la uni
son de dezvoltare cu civilizația 
și cultura de care această țară 
ținea. Prevenim, de altfel, citito
rul tînăr că toate aceste monu
mente în care l-am invitat a intra 
țin nu numai de timpul țării, ci 
și de marele timp al progresului 
și artei, de care nu ne-am rupt 
și pe care l-am sporit cu price
perea și harul nostru.

Cît de grea va fi fost această 
lucrare brâncovenească ne-o 
spune chiar cronica, și nu cea 
datorată penei băștinașe, ci chiar 
și pana străină. Ne-o mărturisește 
Antonio Maria del Chiaro, prin
cipalul și dezinteresatul cronicar 
străin al istoriei românești din 
acel veac :

„Moldova și Valahia trebuiesc 
privite ca două corăbii pe o mare 
în furtună, unde rar se bucură 
cineva de liniște și de odihnă..." 

Dar ținînd iscusit această ba
lanță. folosind cu pricepere și 
tact toate contradicțiile evului 
său, voievodul — ca și ceilalți 
voievozi pe care nu i-am pome
nit pini aici și care și-au legat 
numele de edificiile de temelie 
ale țării — reușește să dea aces
tui pămînt un răstimp creator de 
construcție și cultură.

Arta brânctA enească dă expre
sie acestui timp, prin toate însu
șirile ei. Ea este caracterizată, în 
construcție. printr-un somptuos 
echilibru al volumelor, logodind 
în același edificiu multiple tradi
ții și influențe. Se reia astfel, la 
dimensiune de palat, etajarea cu
lelor oltenești, balcoanele deve
nind vaste loggii, iar stâlpii 
adevărate coloane, ca la pa
latele de Ia Potlogi și Mogoșoaia. 
în ceea ce privește decorația, 
monumentele epocii hii Brânco- 

sul hotarelor. Dar zărind-o de 
departe ea pe o fecioară, năvăli
torul nu are acces apropiindu-se, 
fiindcă zidul e compact, fără in
trări și ieșiri, ca un ou dogmatic. 
Brațul care o apără pe această 
fată de piatră s-a făcut meterez, 
ochii îl scrutează pe asediator 
prin arcadele albe de var, punc
tele negre semnificînd ferestre 
trimit plumbi ucigători, iar că
ciula de șiță se înalță biruitoare. 
Cula e un pinten al apărării, țîș- 
nit în cîmpie sau pe deal, ea se 
apără pe sine și prin Sin6. E o 
fefcioâTă inaccesibilă, ca și bise
rica din Densuș, ăsediată de tă
tari, sau ca acea prințesă băști
nașă, eurtenită de un prinț bar
bar, de care vorbea, într-o table
tă despre culele oltenești, Tu
dor Arghezi. Ea stă, singuratică, 
în cumpănă doar cu mănăstirile- 
cetăți din Moldova, care au ridi
cat, pe umerii lor, arta româneas
că în universal.

cUrji
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veanu sînt poate cele mai boga
te. Reîntîlnim discurile smălțuite 
care făcuseră splendoarea edifi
ciilor epocii lui Ștefan, reîntîl
nim decorația murală care ne a- 
mintește pe aceea a biseri
cilor din epoca lui Rareș, reîn
tîlnim bogata sculptură în piatră 
care a făcut faima monumente
lor epocii lui Vasile Lupu, toate 
retopite într-o expresie nouă în 
care se regăsesc influențe renas
centiste, baroce și orientale ce 
concură lă emanciparea unui stil 
original — stilul brâncovenesc.

Oprim rondul nostru aici, cu 
promisiunea de a-1 relua, pe firul 
unor alte monumente, într-un vii
tor apropiat. într-un asemenea 
rond, excesiv de sumar, omisiu
nile sînt fatale, acceptate de la 
bun început, cu conștiința unui 
sacrificiu. Unde figurează Putna 
sau Cozia — ne va întreba cine
va — unde Neamțul — cetatea 
sau mănăstirea — unde edificiul 
legendar al Meșterului Manole?... 
Acestea — și altele — nu pot 
lipsi dintr-un ghid, oricît de pro
vizoriu. Am socotit, totuși, că e 
mai potrivit a le înșirui pe un alt 
fir, firul legendelor despre zidi
re, într-un capitol ce s-ar putea 
numi : mitologia construcției la 
români.

Mitul unui erou-constructor n-a 
lipsit la noi, dintru început, așa 
cum n-a lipsit mitul eroului apă
rător. De primul mit, de mitul 
ctitoriei ține și acest erou al 
construcției socialiste care se lea
gă azi, tot mai temeinic, de în
treaga sa ascendentă legendară.

■ 
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Construcția socialistă 
înseamnă, în același timp, 
creație și valorificare is
torică. Nu este gest de 
pietate ceea ce se între
prinde, cu atîta energie, 
pe planul moștenirii cul
turale, ci cu mult mai 
mult, un proces viu de in
tegrare a valorilor trai
nice ale trecutului în va
lorile contemporane, con
solidarea raportului par- 
te-întreg în perspectiva 
dezvoltării tezaurului u- 
nui întreg popor.

Mîna care așează vechi
le cărămizi în rostul lor 
este aceeași mînă de con- 
itructor. Ea împlinește o 
misiune istorică. Este a- 
eeeași mînă, împingînd 
mai sus cu o cotă schelele 
prezentului, și, ca ele să 
nu se clatine în vîntul 
taro al timpului, mîna 
aceasta știe să ancoreze 
construcția în temeliile 
cele tefere și de demult. 
Ea alungă colbul, înlătu
ră uitarea, desface legă
turi neștiute, vădindu-le 
acestei vremi, șterge de 
ceață oglinda în care în
săși construcția acestei 
zile își află reper și mă
sură.

Este senzația pe care 
am cules-o parcurgînd 
această geografie a monu
mentelor aflată la înde- 
mîna oricui, cu pietre 
prețioase care se așează 
de fiecare dată cu altă 
strălucire din aceeași cu
nună a patriei.
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Recitări, cîntece, 
coniacuri nu mai 
trebuie să le dai 
la început. Acum

poate 
zeci

— Unde ești ? strigă el.
Vîntul nu răspunse. Fiind

că nu mai era. Fiindcă vîn
tul stă atunci cînd merge.

că 
de 
își

mulțițne de zile, 
iar ani, poate chiar

— Oprește-te ! îi spuse 
vîntului, vreau să te văd.

— Asta și fac ! îi răspun- 
ie «întul gonind prin pomi.

Aici te doare ?
Desen de V. CRIȘAN

u- 
de 
de

LA BIBLIOTECĂ

u
M

RNICA 1928
itronul l-a chemat 
biroul său de lu- 

ca să-1 anunțe
;mn :
■ Ești un băiat in
dent.
• Mă rog, vreți să 
concediați ?

■ Ești un băiat in
dent și sînt foar- 
iatisfăcut de felul 
i mă servești : te 
nsez la gradul de 
îre. Fata mea —... 
-Multumes o...

motanul Încălțat
M E I C U I

Strălucitele succese ale 
Motanului încălțat stîrniră o 
mare vîlvă în rîndurile nea
mului pisicesc. Mițele și co
toii din întreaga împărăție 
nu mai aveau decît o singu
ră dorință — să semene cît 
de cît cu cea mai celebră 
dintre felinele domestice. Și 
dacă isprăvile sale erau greu 
de imitat, înfățișarea îi putea 
fi lesne copiată.

Așa dar, într-o bună zi, un 
motan (un motan oarecare, 
cu ni mic) intră în primul 
atelier care-i ieși în cale 
și-și comandă o pereche de 
cizme. Firește, nu era vorba 
de cizme care să aibă la 
bord o viteză de șapte poște, 
ca cele ale Motanului cu 
M mare, ci de niște încălțări 
obișnuite. Și totuși meșterul 
luă aerul profund 
cuiva căruia i se 
execute o rachetă 
din toval și meșină.

— Pentru cine să 
mele ? întrebă el.

— Pentru mine, cum pen
tru cine ?

— Dar ce, cu picioarele 
goale nu-ti mai place mata
le să umbli ?

— Ba-mi place... Adică nu, 
nu mai îmi place, că așa o 
să fie moda acum.

— Foarte rău că vă luați 
după modă ! comentă sever 
cizmarul. Eu, unul., nu țin 
seama niciodată de ea. Devi
za mea e : clientul să poar
te ce fac eu, nu ce vrea eL

— Interesant, spuse mota
nul politicos. Dar știți, acum, 
de cînd cu Motanul încălțat.. 
Cunoașteți povestea lui, nu-i 
așa ?

— Cine mai crede In po
vești ? Astea sînt basme !

Motanul îl privi o clipă u- 
luit, vru să spună ceva, des
chise gura, renunță, închise 
gura la loc și numără în 
gînd pînă la o sută. Intr-un 
tîrziu, rosti aproape în șoap
tă :

— Meștere, pot să-mi co
mand la dv. o pereche de 
cizme ?

— Poți! răspunse hotârit 
cizmarul.

— Perfect ! Atunci...
— O clipă, îl întrerupse 

celălalt. Problema e : pot eu 
să ți le fac ?

— Nu înțeleg... Dv. mă în
trebați pe mine ?

— Păi, pe cine să întreb ? 
Mata mi le comanzi. Pot sau 
nu pot ?

— Eu zic că poți, se ha- 
zardă motanul.

— Eu zic că nu pot ! repli
că meșterul. Ia să vedem : 
ce măsură ai mata la lăbu... 
pardon ! la picior.

— Eu știu ? Cred că 4... 
Poate 5...

— Ei vezi ? triumfă cizma
rul. Cea mai mică măsură 
pe care por s-o confecționez 
eu e 12.

— Cum adică ? se 
motanul. Un meșter ca 
nu e în stare să facă niște 
cizme mici ?

— Un meșter ca mine e 
în stare să facă cizme mici, 
dacă vrea să intre în belele 
mari Mata nu cunoști regu
lamentul ?

— Ce regulament ?
— Regulamentul întocmit 

de M.m.p.î.d.î.n., spuse ciz
marul și, inchizînd ochii, 
continuă pe un ton visător, 
ca și cum ar fi recitat un

poem de dragoste: Artico
lul 16, paragraful B, alinia
tul e — Dimensiunea mi
nimă a unei perechi de pan
tofi, mocasini, ghete, cizme, 
galoși, șoșoni etc. va fi nu
mărul 12.

— Ce-i aia M.m.p.î.d.î.n. ? 
întrebă timid motanul.

— Nici asta nu știi ? Mai 
marele peste încălțăminte 
din împărăția noastră.

Mușteriul toarse gînditor 
cîteva minute, după 
reluă firul discuției :

— După părerea 
M.m.p.î.d.î.n. ar trebui 
curajeze moda cea ____
Gindiți-vă : sînt mii. zeci de 
mii. sute de mii de pisici în- ... _ _ ju_ 

co- 
un

împărăție. Dacă numai 
măîate dintre ele își vor 
nianda cizme, veți face 
dever nemaipomenit.

— Și regulamentul ?
— Se poate schimba, nu ? 
Cizmarul își privi cu milă 

mușteriul:

— Știi mata de cînd datea
ză regulamentul ăsta ? De 
pe vremea cînd încă nici nu 
se născuse străbunica buni
cii de tată a pisicii favorite 
a lui Tutankhamon. Și mata 
vrei să-1 schimbăm așa, de 
pe o zi pe alta, de dragul 
modei noi ?

Pe măsură ce vorbea, creș
tea și enervarea meșterului :

— Dacă astăzi facem ciz
me pentru pisici, mîine- 
poimîine or să vrea și oa
menii pantofi de damă cu 
botul patrat sau ghete băr
bătești căptușite. Iar răspoi- 
mîine o să ne trezim că 
există copii care au picioare 
mai mici de numărul 12... 
Unde o să ajungem pînă la 
urmă ? Ca fiecare să poarte 
încălțămintea care-i convi
ne ? Nu, nu, pentru nimic în 
lume. Du-te ! Piei din ochii 
mei! Cțțț ’

Și astfel se făcu că. In 
istoria pisicărimii. un sin
gur motan fu încălțat. Toți 
ceilalți râmaseră desculți.

IN VIZITA
Toată viața (e vorba de viața de gaze

tar) am avut ghinion; de cite ori mer
geam la o casă de cultură, la m club, sau 
un cămin cultural mi se spunea invaria
bil același lucru : ^Eh... dacă veneați ieri 
aveați ce scrie, am avut o acțiune ex
traordinară- sau: .Miiae organizăm ceva— 
așa._ să tot scrieți la gazetă-. Niciodată, 
dar absolut niciodată, nu ni s-a spus: 
..Azi organizăm o seară ca in povești, ce 
bine ne pare că ați venit". Nu știu cm 
făceam, cum dregeam. dar întotdeauna 
ori veneam mai devreme cu o zi, ori 
tîrziu cu 24 de ore. adică la spartul tir- 
gului. De data aceasta, mai exact vine
rea trecută, am fost — ca să folosesc un 
cuvint consacrat al cronicarilor de fotbal 
— pe fază. La Casa de cultură a oragoM 
Videle am sosit — după cum surunea 
instructorul metodist Ion Minai — la 
timp. Dar mai întii o precizare: înainte, 
casa de cultură era raională, acum e ori- 
șenească. Raională însemna cam așa : 
casa de cultură, adică localul era in oraș 
far activitatea in raion. Instructorii toată 
ziulica munceau din răsputeri prin co
mune să organizeze activități culturale. 
Vara era mai greu dar toamna Ixrrurile 
mergeau incomparabil mai bine: mai ales 
munca fa baterie fin raion erau multe 
baterii de fabricat țuică). Acum. gata, am 
trecut fa oraș, ceea ce e cu totul altceva.

Ce mai la deal la vale, nimerisem ocări 
și eu bine. In acea seară trebuia să aibă 
loc un jurnal vorbit -Teleorman, bâtrin 
meleag" și alte activități (ou știu exact, 
deoarece nici metodistul nu ștfak Progra
mul însă a căzut, cedind locul uruia 
grozav: -Varietăți la estradă*. Vă 
prinde titlul ? Cum? Un ase-neci 
tacol a fost și la Sțrrada — Bi 
S-ar putea sâ s-*eți cre^r-ate. N 
aici, la Videle, programul e =r_2t vr-.pti- 
ficat. Luigi lor. eseu Năcefae Nitesrc sâ_ 
atît. s-aj gindit să dea un spectacol așa 
că au tratat cu casa de cultură ji_ gata. 
Scena si 1 300 lei. per.tru cîteva ore. le-aa 
fost puse la dispoziție. Seara, parc* aud: 
^Acura cintă pentru <hmneaToastriL_* 
de fapt mai corect ar fi tat asa: J8I 
acum, pentru 1300 de lei ai dumxea 
tră, cintă... Si eu asta gata prog 
cultural de vineri seara. Ce noroc ne 
să fiu aid in această zi etoocixL 
tasem să spun că tocmai riad intra 
curtea casei de cultură, undeva in veri 
se auzea la un magnetofon ca

ral vtso-

I FABULA
A ajuns simbol de lene 
Bietul melc, ce nedreptate : 
El ce-și duce casa-n spate !

Să te văd pe dumneata 
Obligat să porți în cîrcă 
Holul și sufrageria, 
Baia și bucătăria. 
Cărțile din bibliotecă,

Plăcile din discotecă, 
Și atitea alte încă, 
Să te văd : ai alerga ?

In povestea v-j melcul-mîlc
Descifrez o
MORALA
și un tîlc :
înainte de a ride de meteahna orișicui 
Pune-te în locul lui!

VASILE

RAZBUNÂREA
LAȘULUI
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tră . unii ar putea spune eă sînt rlu 
atunci cînd afirm că nu s-au căutat și nu 
s-au aplicat forme noi în activitatea cul
turală. De pildă, există la București Bar- 
club pentru studenți ? Există ! Există 
la Timișoara, Cluj, sau Hunedoara Bar
ei aburi pentru tineret? Există! Atunci mă 
rog frumos de ce să nu existe Bar-club 
pentru tineret și la Videle? E, iată că 
există. în tot cazul trebuie explicat ce 
este acela un Club-bar sau Bar-club ca 
£ă nu se producă încurcături. De pildă 
dacă ai o cameră cu 5 mese și 25 de scau
ne. o cutie de table și una de remy, în
seamnă că ai un club. E. dar ce faci ca 
acest club să-1 transformăm în club-bar ? 
Simplu : în camera cu pricina pui o tej
ghea (bar) în spatele ei un ospătar, iar în 
spatele ospătarului niște sticle cu coniac. 
Nu știu de ce își sparg unii capul cu 
Club-barurile acestea cînd e atît de sim
plu : veniți fraților la Videle și invățați, 
nu vă mai pierdeți vremea cu metode și 
forme not Ce, asta nu e o formă nouă 
de... circiumă. Să na credeți că nu e și 
muncă culturală! Este! — 
dans etc. După cîteva 
ai loc de talente incit 
afară pe ușă. Asta era „ 
nu se dă de căciulă, decît un coniac mic 
și o cafea Nu v-am spus eu : forme (50 
grame) si metede noi care nu trebuiesc 
să moară in acest cumplit anonimat. în 
vinerea aceea. în cadrul programului de 
la 9—13 era mare fierbere. Mai întii 
filmări. ..Un dolar găurit" pentru ai ca
sei— de cultură apoi : N-avem stație fra
ților ’ Să cinte Luigi, fără stație nu se

în fața mării rîul se sperie 
și fugi străbătînd, înapoi, 
cîmpia.

Valurile albe îrbucniră-n 
rîs și hohotele îl urmăriră 
multă vreme umplîndu-1 de 
ciudă și-ndîrjire.

Astfel că nrcînd munții, în 
drum spre izvoare, rîul strîn- 
se-atîta energie împotriva 
mării îneît, năpustindu-se, 
de-acolo. din vîrf, asupra ei 
fu înghițit cu maluri cu tot.

m-am avansat singur 
alaltăieri.

★
Popescu, fiul, um

blă fugar, cum se zi
ce în limbajul școla
rilor care preferă 
strada în Iacul orelor 
de clasă.

Ca să fie în regulă 
față «ie institutor te
lefonează de acasă 
directorului școlii :

— Alo !... Direcția 
școlii primare numă
rul...

— Da. Ce doriți ?

— Vreau să vă fac 
cunoscut că azi dapă 
amiază nu pot veni 
ia școală fiind bol
nav.

— Cine vorbește T 
Elevul Popescu

— Nn... tatăl meu.
*

— Inchipuiește-ți 
nene Iancule. că la al 
patrulea pahar mă 
imbăt întotdeauna.

— Și eu pățeam ca 
tine dar am găsit re
pede leacul.

— Ia spune • !

Una lacrixa

11) Codană

ABC cotidian
GĂINI

SILENȚIOASE

CURIER EDITORIAL MODA DE TOAMNĂ

Nu, nu. trebuie să fii
Vreau să te 
o dată .' Nu

altfel cînd stai, 
văd. Oprește-te 
mai alerga î

Vîntul se opri ,.__ ,_____
lui vinăt căzură frunze. Și 
o dată c« ele pieri și el.

măcina — Se dă pe față.
7) Tuns.’ — Prefix moral.
8) Ea și el ! — Apărătoare a 
cavalerilor medievali. 9) Ale
xandru cel mic ! — Purtător 
al simbolului căsătoriei ! 10) Nu 
mai sînt copii — Pline de 
viață (fig.). (II) Diviziune uni
versitară — Fiind copil, păduri 
cutreiera...

TOMA MICHINICI

I 5 4 5 6 7 8 8 fl «

MĂRINIMIE
Printre sălcii curgea un 

pîrîu și era și o poieniță cu 
iarbă măruntă, puțin pălită, 
numai bună de așezat cortul. 
Avea cu el reșou și tigaie și 
untdelemn. îi rămînea doar 
să prindă ditamai păstrăvul. 
11 și vedea cum se zbatea în 
undiță, și, într-adevăr, se 
zbătu și-1 aruncă de-a drep
tul în tigaie, care începu să 
sfîrîie.

Nu era cine știe ce de 
capul lui : un păstrăvior oa
recare și nici măcar un păs
trăvior fiindcă avea oase 
multe de parcă ar fi fost fă
cut din sîrmă. Simți asta de

la prima mușcătură în spina
rea țepoasă de arici.

„Dracu-1 mănîncă ! Te poți 
și îneca î“ îl ridică el de coa
dă și-l răsuci și-1 privi și-1 
apucă mila. „Sărmanul peș
tișor !“

La început a fost doar o 
stringere ușoară de inimă, 
dar mai apoi sentiment’jțkie 
regret i-a învăluit tot poe
tul : „Cine m-a pus să-I pră
jesc ? N-ar fi fost mai bine 
să-1 fi lăsat în apă ?“

Pe fondul cerului mușcătu
ra din spinare i se părea a- 
cum o rîpă ciudată plină de 
ciulini albi.

„N-am inimă, n-am nici un 
fel de inimă ! se căina 
Ar fi putut să trăiască încă 
o r........................
chiar 
de ani și s-ar fi zbenguit în 
apa de sub sălciile lui — 
nii pești trăiesc și sute 
ani — și s-ar fi bucurat 
viață, sînt un om rău !“

Niciodată nu se gîndise 
ar fi putut fii în stare 
fapte atît de nevolnice și _T_ 
simți sufletul lăerămînd. De
odată, îi veni o idee : „Ce-ar 
fi să-i redau libertatea ? Nu, 
zău, «le ce să nu i-o dau ? 
Doar de mine depinde !"

Și-1 aruncă la loc, în apă, 
și lacrimile lui erau ac. mi 
lacrimi de fericire. vh

Venea tn fiecare zi la bi
bliotecă și stătea ore întregi 
în fața Tafturilor. „Foarte 
frumoase, foarte frumoase !“ 
se minuna el. Ba, cîtcodată, 
intra chiar în vorbă cu bi
bliotecarul :

— Foarte frumoase ! Rare
ori întîlnești un lucru atît de 
frumos !

— Așa e, așa e îl aproba 
înflăcărat bibliotecarul.

„Din ce-or fi făcute ?“ se 
întrebară între ei. Și amîn- 
doi conveniră că asemenea 
rafturi nu pot fi nici din nuc, 
nici din fag, ci din lemn de 
trandafir.

Desene de
DORIN DIMITRIU

WILLIAM MANCHES
TER : Moartea unui pre
ședinte.

Realizînd o anchetă mai 
vastă decît cea a comisiei 
Warren, ziaristul american 
luminează multe dintre nu
meroasele umbre în care 
este învăluită asasinarea 
președintelui John F. Ke
nnedy. Cartea scrisă la ce
rerea familiei Kennedy și 
publicată treptat în foileton 
în toate marile reviste ale 
lumii, a stîrnit un interes 
deosebit.

ALAIN FONTANA: Perla 
neagră.

Un volum cu nerăbdare 
așteptat de pasionații spor
tului: o incursiune minuți
oasă în viață, dar mai ales 
în activitatea lui Edson Ar- 
rantes do Nascimento. Din
tre numeroasele volume de
dicate fenomenului PelG, a- 
cesta este unul dintre cele 
mai documentate și decent 
realizate, traducerea sa fiirr1 
salutară.

NICOLAE IORGA : Isto
ria lui Mihai Viteazu

Personalitatea istoric jiul 
reușește să reînvie pînă la 
incandescentă momentul mă
reț al domniei lui Mihai 
Vodă. Parcurgînd filele, asis
tăm parcă la o întîlnire pes
te veacuri a doi titani ai 
neamului românesc. Este 
una dintre reușitele descri
eri istorice dintre nenumă
ratele lăsate nouă de către 
Iorga.

MARCEL PROUST: In 
căutarea timpului pierdut.

Avem acum primele două 
volume din monumentalul 
ciclu, considerat piatră un
ghiulară pentru constructorii 
moderni ai romanului. Difi
cilul verb proustian este re
dat în limba română cu deo
sebită măiestrie, de către 
Vladimir Streinu realizîn- 
du-se una dintre cele mai 
reușite traduceri ale anului.

OCTAVIAN URSULESCU

O novtate in linia de a acestei teanue este revenirea
la linia redingota, adieă mai aproape de eerp mai cambrată 
eu evazenl variabil spre tir. Talii este si ea variabilă marcată 
fie de oordnane inc restate din același material, fie de piele san 
din inele de metal. Bunnarcle iși păstrează linia sportivă, gu
lerele și reverele sin: mari sau rituri înalte.

„MARGA- 
IONEL VITOC 

student

ÎMPĂRȚEALĂ 
FRĂȚEASCĂ

în urma unei ne
înțelegeri, doi frați 
din Avignon au ho
târit sâ urineze în
tocmai litera testa
mentului, care preve
dea pentru fiecare 
din ei jumătate din 
casa părintească. Ast
fel, ei au procedat la 
tăierea pur și simplu 
a casei în două. U- 
quI din ei nu s-a

mulțumit cu atît, ci a 
ji ordonat mutarea 
jumătății sale la o 
distanță apreciabilă 
de cea a fratelui in
dezirabil.

INOVAȚII 
TN TEHNICA 

ILUMINATULUI
O companie fran

ceză a lansat pe pia
ță. cu destul succes 
un nou tip de bec, 
îl cărui filament are 
viața dublă. Secre
tul : în interiorul be
cului electric se in
troduce la fabricație 
□ mică cantitate de 
iod cristalin.

VIAȚA
LA ANTIPOZI
Biologii ne asigură 

că există organisme 
vii care nu se dez
voltă decît în apele 
clocotite ale izvoare
lor termale; de ase

menea, s-au desco
perit bacterii și chiar 
larve care trăiesc în 
ghețurile permanente 
din Groenlanda și 
Noua Zeelandă.

O NOUA 
APLICARE 

A LASERULUI
Se știe că tatuajele 

sînt practic, aproape 
imposibil de înlătu
rat. Ca mărturie în 
icest sens este și o 
ege de curînd vo- 
:ată în Danemarca 
?are împiedică ca ti
nerii sub 18 ani, ca 
și persoanele în stare 
de ebrietate să fie 
tatuate. Iată că o și 
mai recentă informa
ție vine sâ linișteas
că puțin spiritele a- 
gitate din acest mo
tiv. Cercetătorii de 
la Universitatea din 
Stanford (California) 
au tratat cu raze de

laser tatuajele. Raza 
pătrunde prin pielea 
normală fără nici o 
dificultate și fără 
vreo modificare im
portantă a structu
rii acesteia. în mo
mentul în care întîl- 
aește o particulă co
lorată — cerneală de 
tatuaj — temperatu
ra locului respectiv 
crește simțitor, și 
particula este des
compusă și evapora
tă. în circa trei-patru 
ședințe orice urmă 
de tatuaj dispare, 
fără alte neajunsuri.

COMPENSAȚIE

în timp ce struțul, 
pasărea cea mai ma
re de pe glob, nu 
poate zbura, coli
briul, cea mai mică 
pasăre, nu poate um
bla.
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Tovarășul Alexandru Blrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președin
tele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, a primit 
vineri dimineață pe prof. univ. 
G. H. Veringa, ministrul tn- 
vățămîntului din Olanda, și 
prof. dr. H. H. Janssen, preșe
dintele Consiliului Academic 
al universităților olandeze, 
care fac o vizită în țara noas
tră.

*

Ministrul tnvățămtntului din 
Olanda. G.H. Veringa, preșe
dintele Consiliului academic 
al universităților olandeze, 
prof. dr. H. H. Janssen, care 
ne vizitează țara au avut o 
întrevedere, vineri dimineața, 
cu acad. Ștefan Bălan, minis
trul tnvățămlntului.

La amiază, oaspeții olandezi

au vi?ițat Universitatea și In
stitutul politehnic din Bucu
rești.

In cursul după-amiezii oas
peții au făcut vizite la Muzeul 
Satului' și la expoziția „Co
lumna lui Țraian".

’•? *

Delegația Marii Adunări 
Naționale, condusă de Gheor- 
ghe Necula, vicepreședinte al 
M.A.N., care a făcut o vizită 
oficială tn Finlanda, la invi
tația parlamentului finlandez, 
s-a înapoiat vineri după-amia- 
ză in Capitală.

★

Vineri s-au încheiat lucrările 
sesiunii internaționale pentru 
prelucrarea electronică a in
formațiilor, organizată la

București sub auspiciile Orga
nizației Națiunilor Unite.

Sesiunea, la care au partici
pat specialiști români, dele
gați și invitați din 22 de țări, 
a constituit un util schimb de 
păreri asupra sistemului infor
mațional statistic, metodelor 
moderne de programare și pre
lucrare electronică a datelor.

★

Cu prilejul celei de a 25-a a- 
niversări a Armatei Populare Po
lono, ambasadorul R. P. Polone 
la București, Jaromir Ocheduszlco 
și atașatul, militai, aero și naval, 
colonel Jozef Pietrzykowski, au 
organizat vineri după-amiază o 
conferință de presă în saloanele 
ambasadei. Au participat repre
zentanți ai presei din Capitală și 
corespondenți ai presei străine a- 
creditați la București.

Zilele acestea. Palatul pionie
rilor și-a deschis din nou larg 
porțile manifestărilor culturale, 
cercurilor, activităților pionie
rești. dedicate tineretului șco
lar. începytul acestui nou an de 
activitate trebuie să fie marcat 
printr-un act care să împlineas
că deopotrivă solemnul si cute
zanța, atlt de stimulate aici. 
Spectacolul festiv inaugural a 
fost, de aceea, pentru toți pio
nierii care activează în cercuri
le palatului, un mordent sem
nificativ demonstrînd încă o da
tă de cită fantezie, de cită ca
pacitate de creație șț entuzi
asm sînt în stare atunci cînd 
orientarea sistematică, cultiva
rea înclinațiilor lor pe un făgaș 
bine descoperit a fost rodnică. 
De aceea, impresionanta mani
festare teatrală, muzical-core- 
grafică a pionierilor, intitulată 
„Românașul". succesul ei deplin 
trebuie să fie. pînă la urmă, 
împărțit între micii artiști en
tuziaști și profesorii. lectorii 
lor, care au știut să te imprime 
și dezvolte talentul, să-i reu
nească și organizeze într-un tot. 
într-un spectacol de real nivel

Așa eum arăta si tovarășul 
Dumitru Cojoc. directorul Par 
htuJui pionierilor în cuvîntul 
său da deschidere a festivității,

pionierilor

Ziaristul mexican FLAVIO ZAVALA

MILLET de la ziarul „Ovaciones"

din Mexico City, ne scrie despre

acasA la LIDERUL DIN SĂPTAMÎNAACEASTA
Făcînd joi o vizită în „cartie

rul general" al textillștilor din 
Arad, i-am găsit pe băieții lui 
Coco Dumitrescu plini de opti
mism, pregătindu-se cu toata 
seriozitatea pentru confruntarea 
de duminică, cînd vor avea ca 
partener de joc pe studenții 
ieșeni. Ca acest prilej, UTA 
susține cel de al 527-lea joc de 
campionat în cel 22 de ani de 
cînd activează fără întrerupere 
în prima divizie a țării. Aceas
ta constituie într-adevăr o per
formanță, UTA putînd fi denu
mită singura echipă de cursă 
lungă din țară.

La jocul de pregătire de joî, 
UTA a avut ca adversară for
mația de divizia B. CFR, din lo
calitate. Alegerea acestei for
mații nu a fost întîmplătoare. 
Așa după cum ne spunea și an
trenorul Nicolae Dumitrescu, 
jocul feroviarilor arădeni se 
aseamănă cu cel al Politehnicii 
Iași, avînd multe caracteristici 
comune.

La sfîrșitul antrenamentului 
n-am omis să purtăm o discuție 
amicală cu Inimosul șl severul

P E
• In meci retur

f
jentru Cupa Cupe- 
or la fotbal, Ado 
Haga a învins cu 
scorul de 2—0 (1—0) 
echipa A. K. Graz. 
Ado, care cîștigase

și primul 
4—1, s-a

meci cu 
calificat

pentru turul urmă
tor, urmînd să întîl- 
nească echipa F. C. 
Kdln.

• La 13 octombrie,

festiv la Palatul

tineretului școlar, pionierilor 
noștri, le stau la dispoziție, în 
acest sanctuar al lor de cultură, 
multiple perspective de valori
ficare, calitativă a personalită
ții. Elanurile cele mai cuteză-, 
toare își găsesc glas, prind via
ță.

Intr-adevăr, numai cine a vă
zut cu cită seriozitate și dărui- 
r^făceau artă acești „mici ar- 
Hpr* în piesa lor de teatru, în 
emoția scenei. își pot da seama 
nu numai de talentul incontes
tabil, cu care șînt înzestrați, 
dar mal ales de munca lor. da 
munca celor care îi călăuzesc 
în labirintul artistic. Recitări 
de poezie, cîntece solistice, co
ruri, sunete din buciume, flaut 
sau acordeon, momente simfoni
ce, dansuri și strigături, întreceri 
sportiva, în toate se puteau citi 
emoție, încordare, fericire, sa
tisfacția împlinirilor artistice. 
Si dacă acestor impresii culese 
din manifestările numai artis
tice, care puteau fi cuprinse în 
spectacolul respectiv, le-am 
adăuga o vizită cît de sumară 
în sălile de lucru ale cercurilor, 
ne-am face o adevărată imagi
ne a varietății preocupărilor 
pionierești. De la orchestra sim
fonică și cea de cameră, la for
mațiile populare, la clasele de 
vioară, pian șl acordeon, de la 
aeromodele ?i rachetomodele 
la balet, țesături, broderii șay 
teatru, jț tehploa radioului și 
televiziunii sau cercurile de 
pictură, peste tot amprenta pa
siunii tinerești șl Iscusinței, am
prenta țîșntrilor imaginative 
și ale artei.

ADRIANA CODREANU

Studenții 
in senatele 
universitare

(Urmare din pag. I-a)

cu care au susținut interesele 
reale ale studenților, sprijinul 
util pe care l-au acordat con
ducerilor de institute și facultăți 
șînt factori care au determinat, 
o dată cu sporirea competenței 
și a rolului consiliilor profeso
rale și senatelor, instituționali- 
zarea participării, cu drept de 
vot deliberativ, a reprezentan
ților organizațiilor studențești 
la lucrările acestor foruri. „A- 
cești reprezentanți — a afirmat 
Traian Ștefănescu — vor fi aleși 
în adunările uteciștilor sau ale 
tuturor studenților. După cum 
se știe, Plenara Consiliului 
U.A.S.R. a hotărît să fie reco
mandați acei studenți care în
deplinesc munci de răspundere 
în organizațiile U.T.C. și asocia
ții, tineri care se află In frun
tea acestor organizații, care eu-? 
noso bine preocupările studen
ților și militează pentru creare*

SCENA
Astăzi cu cîteva zile 

înainte de începerea marii 
competiții, se vede limpede 
că dorința Mexicului de a 
obține dreptul de organi
zare a Jocurilor Olimpice a 
fost gindită, calculată și 
măsurată in toate dimen
siunile sale.

Cu toate că suma desti
nată constituie mai puțin 
de jumătate din cea chel
tuita de Tokio, puteți fi 
siguri că instalațiile spor
tive și deservirea publicu
lui, a oaspeților sportivi și 
a turiștilor care vor asista 
la Jocurile Olimpice, ca și 
deservirea presei mon
diale, nu va fi cu nimic 
mai prejos față de ceea ce 
a oferit Tokio și in cîteva 
cazuri va întrece chiar ceea 
ce a fost in Țara Soarelui 
răsare.

Distribuirea celor 24 mi
lioane de dolari, a fost 
planificată in așa fel incit 
să nu lipsească nimic. Sta
dionul din Ciudad Univer- 
sitaria, a cărui capacitate 
era de 64 000 locuri, a fost 
mărit pentru 85 000 locuri, 
lucru pentru care s-au in
vestit 450.000 de dolari. 
Aici vor avea loc festivi
tățile de inaugurare și în
chidere a evenimentelor at
letice. Pe acest stadion s-a 
instalat o pistă de tartan 
(iarbă din material plastic) 
pentru care s-au cheltuit 
45.000 de dolari.

Turneul de fotbal va avea 
loc pe monumentalul Sta
dion Aztec cu o capacitate 
de 100.000 de locuri, sta
dion care este un model de 
arhitectură și funcționare. 
Dintre marile stadioane ale 
lumii, acesta este eel mai 
nou și posedă eel mai înalt 
nivel tn materie de insta
lații sportive.

Sala „Auditorio Nacional" 
situată in mijlocul renumi
tei Păduri din Chapultepec 
(Bosque de Chapultepec) 
este o construcție care da
tează de 17 ani. Este pro
prietate de stat și a fost 
dedicată marilor tîrguri și 
evenimente artistice, cultu
rale și sportive. Capacita
tea sa este de 12.000 
locuri. In „Auditorio Na-

cional“ vor avea loc pro
bele de gimnastică.

Un alt loc de atracție îl 
va constitui Teatro de loz 
Insurgentes care are 4000 
de locuri. Aici se vor des
fășura întrecerile de hal
tere.

Pentru pregătirea echi
pei care va reprezenta 
Mexicul, s-a construit Cen.

Aici, le centrul sportiv mexi
can, tși oor face antrenamen
tele înotătorii și săritorii le 

trambulină

trul Sportiv Olimpie Me
xican (CDOM) cu pavi
lioane ample, camere in
dividuale și un mare număr 
de băi. Sălile sale de an
trenament sînt excelente, 
posedă tot echipamentul ne
cesar și in acest centru se 
găsesc terenuri de volei, 
baschet, și fotbal, pisci
ne și piste. In incin
tă există și un mic sta
dion cu pistă pentru ci
clism. Aceasta este o cons
trucție nouă. Instalațiile 
sale au fost concepute in 
așa fel ca după Jocurile 
Olimpice să funcționeze in

MARILOR
permanență ca centru de 
antrenament pentru spor
tivii profesioniști.

între noile instalații rea
lizate special pentru Jocu
rile Olimpice, este și somp^ 
tuosul Palat al Sporttirilor, 
enorm și foarte modern 
clădire circulară, cu un a- 
coperiș ușor, în formă de 
boltă, fără nici o coloană 
in interiorul său, totul 
fiind făcut din material 
ușor și acoperit cu plăci 
de cupru. Are un diametru 
de 132 m și o capacitate 
de 25 000 de locuri.

Pista pentru canotaj, pen
tru ambarcațiunile cu rame 
este aproape o minune a 
realizărilor. Se afld in a- 
propierea XochiinilcQ-ului, 
numit Veneția Mexicană

Instalațiile pentru nota
ție și volei care se află la 
încrucișarea marilor artere 
Rio Churubusco și Divi
sion del Notre, sînt două 
corpuri ale aceleiași uni
tăți, de o arhitectură în
drăzneață. Piscina ultra
modernă, are o sală in 
pantă pentru 4 000 specta
tori, iar terenul rezervat 
voleiului și altor competi
ții are o capacitate de 
15 000 de locuri pentru 
spectatori.

Competițiile de vele vor 
evea ioc fn foarte frumosul 
port Acapulco, centru tu
ristic internațional de mare 
faimă.

In afară de aceasta, pen
tru întrecerile eliminatorii 
de fotbal și baschet, e- 
xistă instalații adecvate In 
Guadalajara și Monterrey 
— al doilea și respectiv al 
treilea oraș, ca importanță, 
ale Republicii. Stadionul 
Jalisco din primul oraș 
menționat, cu o capacitate 
de 40 000 de locuri, a fost 
mărit pentru a putea cu
prinde aproape dublul 
spectatorilor, sau mai e- 
xact 1 70 000 de persoane.

Trebuie menționat că în 
capitala Republicii (7 mi
lioane de locuitori) există 
numeroase cluburi sociale 
și sportive cu terenuri de 
sport și piscine, pe toate 
drumurile orașului, cum ar 
fi de exemplu, Centrul

A 527-a
partidă în
antrenor. Tema ? Birialnfelei, " Deși acești jucători fac 
evoluția echipei, secretele pre» pșrte> încă din lotul țextillștllor. ■ 
gătîrii. ji ei urmăresc să abandoneze acti-

— Nu* este nici un-«creț...Jn^. vitatea competitlonală șl să de- l 
dividual luați, fotbaliștii ’noștri vină antrenori. în prezent, ei fac I 

practică în cadrul centrului de I 
copii și juniori.

nu sînt valori deosebite. Ei for
mează însă un tot unitar, o •- 
chipă omogenă. ?

— Care este sistemul de joc 
preferat ?

— Sîntem contra betonului, 
care presupun# o apărare dis
perată, dar nu ne place nici 
apărarea în linie.

— At inel ?
— Marcajul strict în zonă, în 

funcție de desfășurarea jocului 
Prin așezarea de 1-4-8-3 un om 
de siguranță în apărare.

După ce ne-a oferit formația 
probabilă pentru duminică — 
Gornea ~~ Birău (Bodea), Ba- 
koș, Pojoni, Tzaka II (Broșov- 
schi), — Petescu, Axente, Lere
ter — Șchiopii, Domide, Moț. — 
l-am rugat pe antrenorii Du
mitrescu să satisfacă curiozita
tea unor cititori care se întrea
bă de ce unii jucători ca Meț- 
caș, Tîrlaa și Pop m mai apar 
în formație ?

Și acum cîteva curiozități pen- |
tru amatorii de statistici. Cel I
mai înalt jucător textilist este • 
Domide (1,83 m.), iar cel mai 
scund Axente (1,71 m). Cel mal i 
grei component al echipei este | 
Lereter (78 kg), iar cel mai ușor 
Șchiopu (65 kg). Media de vîr- ■ 
stă a formației UTA este de 22,3 y 
ani, Lereter fiind cel mai în vîr- 
stă (35 de ani), iar Broșovschl 
cel mai tînăr (17 ani). Pe lista I 
celor mai constanți jucători de I 
pînă acum în primele rînduri I 
se află Axente, Petescu, șl Po
joni, Iar la polul opus Moț. Ma- I 
joritatea jucătorilor arădeni ț
sînt căsătoriți, unul dintre ei |
— Gorneg, a sărbătorit eveni
mentul chiar zilele trecute. Și i
sperăm să continue șărbătoarea 
și duminică la Iași. ■

ȘT. IACOB I

Recent, cîteva rezultate 
atletice obținute de către 
sportivii americani cu ocazia 
concursului de selecție olim
pică ce a avut loc la South 
Lake Tahoe, au uimit lumea 
sportului. Dar recordurile,^ ' 
aproape Incredibile, la 200 ■ 
m. jSlat al^ lui John CarloCX 
(19”7) și Smith fr9”9) ca șl 
acela al lui Vince Matthews? < 
(44”4) pe 400’ m plat riscă;,* 
să nu figureze pe tabla re
cordurilor lumii. Revista? 
franceză „Mlrolr Sprint* *
consacră un spațiu larg aces-lL? 
tui subiect Cel trei atieți au-7 
folosit, în cursele record, 
pantofi de atletism de o con-,^ 
strucție specială echipați cu ■ 
68 de cuie de ‘4 mm, foarte’.’ 
ascuțite, dispuse în rînduri^ 
paralele pe suprafața tălpilC 
șl care se adaptează perfect ,; 
pistelor de tartan.

Regulamentul I.A.A.F, (Te-., 
derația Internațională de 
Atletism Amator) prevede- . 
însă că fiecare pantof de;-' 
atletism nu poate avea mal* 
mult de 6 cule pe talpă șl . 
încă două cuie la călcîi în 
cazul săritorilor,. Ca și la a-; ? 
păriția altor noutăți îndrăz-;^ 
netei în domeniul materiale-^ 
lor sportive pentru atletism* 
— prăjina din fibre de iti- ■=

seu
la Vlena, echipa de 
fotbal a R. F. a Ger
maniei va întllni în 
cadrul preliminari
ilor campionatului 
mondial echipa Aus
triei. Selecționerul 
unic, Helmut Schone 
a introdus în lot, 
printre alții, pe Bec
kenbauer, Doerfcl, 
MOller, Patzke, O- 
verath etc.

• Fostul campion

R T
de box al Argentinei 
la toate categoriile, 
„greul" Oscar „Rin
go" Bonavena, a 
semnat contractul în 
legătură cu meciul 
pe care-1 va susține 
la sfîrșitul lunii de?- 
cembrle la New 
York cu campionul 
mondial al categori
ei versiunea statu
lui New York. Joe 
Frazier.

Pronosticul ziarului nostru 
pentru concursul Pronosport 

din 6 octombrie 1968
1. „U” Craiova — Farul 1
2. Dinamo Bacău

Petrolul 1
8. U.T.A. — Folit. Iași 1
<• „U* Cluj — Progresul 1
5. Jiul — Dinamo Buc. 1
6. Steaua — Crișul 1
7. A.S.A. Tg. Mureș —

Vagonul 1
8. Inter — Napoli 1
9. Lanerossi — Bologna X

10. Pisa — Roma 2
11. Sampdoria — Torino 1
12. Varese — Cagliari 1
11. Verona — Milan 2

I
I

I

Cuiul |

ÎNTRECERI

Pe marele stadion „Aztec” se vor întrece fotbaliștii

Sportiv Chapultepec, Clu
bul Espana, Clubul Astu
rias, Clubul Israelit și 
multe altele care le oferă 
cu generozitate pentru în
trebuințări olimpice.

Mexicul dispune de ho
teluri de lux și de prima 
categorie, capabile să găz
duiască 80 000 de vizitatori. 
S-au mai construit alte 
două mari hoteluri, unul pe 
Avenida Insurgentes, iar 
altul pe Paseo de la Re
forma, amindouă de lux, 
care împreună au o capaci
tate pentru 1 500 de tu
riști.

Toate acestea vor face 
ca tn această lună orașele 
Mexic, Acapulco, Mon
terrey, Guadalajara și Guer- 
navaca — acest ultim oraș 
balnear fiind, la o distanță 
de 70 km de orașul Me- 
rico-City — șd poată găz
dui, așa cum se scontează, 
circa 200 sau 250 de mii 
de vizitatori.

Acesta este, tn UnU 
mari, tabloul tn care se va 
desfășura marea întrecere 
mondială așteptată din zi 
în zi cu tot mai mult in
teres și emoție.

1
I
I
I

I

I
I
I

I

clă, sulița și discul de con-‘ 
strucție specială, pistele de 
lemn, cauciuc și tartan etc 
— și în cazul celor 68 de cuie."; 
au început aprige discuții. *■ 

Iată cîteva păreri. Adriani 
Paulen (Olanda) președintele,, • 
Federației Europene de At- - . 
letism : „Recordurile lumii 
stabilite de John Carlos ți*;*' 
Lee Ewans sînt, în mod evi- ? 
dent, obținute în conditiml;^ 
neregulamentare prin folo- 
sirea acestor pantofi", pr. 
Max Danz (R.F.G.) membru 
al Consiliului I.A.A.F.: ..No-, 
ul tip de pantofi cu 68 de — 
cuie construiti special pen-~ 
tru pistele de tartan nu au~; 
nici, o șar.s$ de a fi admiși 
la J.O. din Mexic. Aceste^; 
cuie mărunte, o veritabilă -7 
gură de rechin, pot cauza i 
răniri grave în caz de căderi 
sau-acroșaje". ‘

Cu toate acestea se speră.; , 
ca I.A.A.F. să-și dea avizul - 
așa cum s-a întîmplat cj re- - 
centa pistă de tartan. Tn caz 
de anulare a recordurilor «ț 
ar fi pentru prim^ oară cînd ’ 
cuiele ar fi . acelea care ar 
împiedica omologarea unei 
performanțe.

Pînă la începerea Jocurilor ; 
Olimpice mai sînt puține 3 
zile. Lumea sportului așteap- ? 
tă, eu interes, decizia. ' *

VIOREL RABA

„ROMÂNIA LITERARĂ"
(Urmare din pag. I)

de : teatru ; cinema ; muzică ; 
dans ; T.V. ; varietăți : epigra
me, „Pescuitorii de perle", ca
ricaturi, parodii, jocuri concur»; 
„Orizont științific" ; „Scrisori 
de la cititori".

Revista va avea o prezență 
publicistică în actualitate. Arti
colul de fond și consemnarea 
momentului politic, vor acorda 
— prin densitatea și acuitatea 
observației — o tentă civică și 
politică materialului. Nu vor 
lipsi, fără îndoială, preocupării# 
ideologice, estetice.

N.B. : — Pentru a ajung# un 
festin intelectual, orice publica
ție trebuie să fie, în primul 
rînd, o gazdă bună. „România 
literară” o# preferințe va ma
nifesta în această postură T

I.H.: — Vrem ca „România 
UtersLră* să fie o revistă a scrii
torilor din toată țara, indiferent 
de limba în care scriu ; să dis
pară noțiunea artificioasă de 
„scriitor de provincie" ; să nu

celui mai potrivit cadru In car* 
șă se poată afirma elanul, en
tuziasmul, aptitudinile și perso
nalitatea fiecărui student. O 
dată aleși de către studenți ca 
reprezentanți ai lor în consilii
le profesorale sau în senate, a- 
ceștia trebuie să devină factori 
activi ai întăririi colaborării or
ganizațiilor studențești cu con
ducerile facultăților șl institu
telor".

Calitatea de reprezentant al 
studenților implică o cunoaște
re profundă a dorințelor, preo
cupărilor și părerilor acestora. 
Implică, deci, o largă consultare 
a masei de studenței. Cei mai 
mulți dintre interlocutorii noș
tri, studenți și cadre didactice 
universitare, activiști ai organi
zațiilor U.T.C. și asociațiilor au 
opiniat că această consultare nu 
se poate mărgini la activitatea 
individuală desfășurată de re
prezentanți. Activitatea de 
consultare a studenților tre
buie să constituie o preo
cupare permanentă a orga
nizațiilor U.T.C. și asociațiilor. 
Va fi, totodată, de datoria comi
tetelor U.T.C. și consiliilor 
U.A.S, să ia în discuție toate 
problemele pe care reprezentan
ții studenților urmează să le ri
dice în consiliile profesorale, 
maniera în care aceste proble
me să fie abordate. Condiția e- 
sențială a eficienței activității 
reprezentanților organizațiilor 
U.T.C. și asociațiilor va putea 
fi asigurată numai dacă aceștia 
vor ridica în consillll# profeso

rale probleme care să consti
tuie rodul gîndirli colective a 
masei de studenți.

„Un alt aspect al competenței 
— este de părere Aurel Pantea, 
secretarul comitetului U.T.C. din 
centrul universitar Cluj — îl 
constituie personalitatea studen
ților care vor fi aleși să repre
zinte în consiliile profesorale 
sau în senate interesele colegilor 
lor. Colectivele studențești vor 
trebui să acorde o grijă cu to
tul deosebită pentru a acorda 
girul lor numai acelor tineri 
care au rezultate foarte bune la 
învățătură, care au preocupări 
pentru munca științifică șl acti
vitatea obștească. Numai niște 
tineri apropiați de frământările 
colegilor lor, cu prestigiu în fa
cultate sau în institut, se vor 
dovedi * fi demni să primească 
un asemenea mandat. Desigur, 
asemenea tineri vor fî aleși de 
către studenți să conducă acti
vitatea organizațiilor U.T.C. șl 
asociațiilor. Acest fapt nu exclu
de însă posibilitatea ca studen
ții să-l aleagă tot pe ei pentru 
a-i reprezenta în oonsiliile pro
fesorale și senate. Dimpotrivă, 
o asemenea dublă Învestitură ar 
fi în interesul unei mai strînse 
colaborări între organizațiile de 
tineret și conducerile instituții
lor de învățămînt superior".

Așadar, pe de o parte, repre
zentanții organizațiilor U.T.C. și 
asociațiilor sînt chemați să con
tribuie la cunoașterea exactă de 
către corpul profesoral a proble
melor atudențllor, grăbind astfel

rezolvarea lor. Pe de altă part*, 
ei vor fi membri cu drepturi e- 
gale ai acestor organisme, ur
mînd să-și spună cuvîntul asu
pra tuturor problemelor ce vor 
fi discutate în consiliile profe
sorale sa 1 senate, chiar dacă nu 
sînt legate direct de activitatea 
și drepturile studenților. Iată 
fapte care impun multă seriozi
tate, chibzuință, eîntărire a pro
punerilor, observații judicioase.

Carul alegoric

(Urmare din pag. I)

colectivităților, ridicîndu-1 
nu numai pe țăran la pres
tigiul muncitorului cu în
vățătură și calificare, dar și 
colectivitatea sătească comu
nă la nivelul unei unități so
ciale în plin avînt. Stampa, 
gravura, tabloul au farmecul 
lor. Carul cu boi tras lent pe 
șesuri pustii, omul răsturnat 
decorativ în patul vegetal, 
îngînînd o melodie dintr-un 
instrument arhaic, totul pus 
în ovalul aurit al unui tab
lou, tentează ochiul, pot a- 
dăuga o suavă armonie plas
tică într-o bibliotecă sau un 
salon. Dar a impune această 
imagine unei populații har
nica și dinamica, năzuind

spre afirmarea majoră, a foat 
timp de multe decenii, un 
anacronism, unul dintre cele 
mai grave, unul din multei# 
pe care le-a lichidat revolu
ția socialistă. Mecanizarea, e- 
lectrificarea, cultura, noua 
arhitectură, vastele linii ale 
urbanizării care «trâpung 
pretutindeni noi pespective, 
aduc satului românesc con
temporan o nouă dimensiu
ne și un alt ritm de viață. 
Pentru prima oară în istorie, 
satul românesc anexat pînă 
nu demult la un milenar car 
arhaic, azi beneficiind de rit
murile noi ale cooperativi
zării. urcă spre-viitor cu vi
teza tehnicii veacului, cu vi
teza celor mai noi vehicule 
ale progresului.

Pentru toate aceste suc
cese ale revoluției. „Ziua Re
coltei" e o zi de bilanț, o 
zi a bucuriei obștești, o zi 
în care întrecerea roadelor 
pămîntului e în competiție 
cu întrecerea roadelor indus
triale, o zi în care satul se 
înfrățește din nou cu orașul, 
zi în care muncitorii și ță
ranii — sub conducerea par
tidului — serbează satisfac
ția unor victorii comune în 
lupta pentru înflorirea pa
triei lor.

Sărbătorim, în această zi, 
dinamismul satului nostru 
contemporan, intrat pe or
bita civilizației avansate. 
Sărbătorim dinamismul 0- 
mulul său, car#, înfruntînd

condițlfle nu o dată vitreg# 
ale naturii, a reușit, în îm
prejurări orieît de grele, să 
^sigure fertilitatea ogoarelor, 
dovedindu-se un stăpîn pri
ceput al pămîntului. probîn- 
du-și îneă o dată patriotis
mul, dăruirea și abnegația, 
capacitatea de a face din 
flecare colț de pămint un 
colt înflorit al României so
cialiste.

„Agricultura noastră __ 
eialistă — sublinia, recent, 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
— își dovedește an de an su
perioritatea. Și in acest an. 
cu toate concițul# de secetă 
prelungite din primăvară, 
datorită măsurilor luate de 
partid și guvern, a eforturi
lor țărănimii cooperatiste, 
ale întregii tărănimi. ale tu
turor lucrătorilor din agri
cultură. s-au obținut recolte 
satisfăcătoare care asigură 
din plin aprovizionarea 
populației cu produse agre
alimentare și a industriei cu 
materii prime. Aceasta do
vedește câ drumul cooperati
vizării, al agriculturii socia
liste. este singurul cere poate 
asigura, într-un timp scurt, 
satisfacerea nevoilor oameni
lor muncii."

Mîine, carul alegoric al re
coltei deschide sărbătoarea. 
Să salutăm din inimă aceas
tă toamnă plină de promisi
uni a «nulul 1968 !

so-

lipsească din nici un număr 
materiale din literatura națio
nalităților conlocuitoare și in
formații despre viața lor lite
rară.

Precizăm : o revistă a tuturor 
valorilor, indiferent de grupuri 
și simpatii literare.

Vor eolabora la „Româ
nia literară" scriitori afir
mați șl prețuiți din toate gene
rațiile. Totuși, vom publica cu 
predilecție numele cele mai re
prezentative pentru literatura 
română. Cititorii vor întîlnl 
semnături prestigioase ca Za- 
haria Stancu, Marin Preda. Vla
dimir Strelnu, Șerban Ciocules- 
cu, Alexandru Piru, C. Noica, 
Adrian Marino, Al. Graur, E. 
Papu, E. Barbu, G. Ivașcu, AL 
Ivasluc, E. Simlon, ș.a.

Pentru debutanți. vom afecta 
o pagină de „Atelier literar* 
care va cuprinde : poșta redac
ției, antolojgia poștei redacției, 
cenaclu.

N.B. : — Alte deziderate ?
I.H. : — Am dori ca scriitori 

să simtă că „România literară" 
e un Băptămînal al lor.

Ne propunem, de asemenea, 
să fim prezenți în sălile de spec
tacole. Să intrăm cu indiscreție 
în culisele teatrului și cinema
tografiei. Să ne apropiem de 
oamenii d« artă, de documente, 
materiale iconografice, memo
rii, curiozități 'biografice si’ a- 
necdote: curiozități tehnice,
științifice, politice.

Să nu rămînă 
evenimentele 
Pe eăile cele 
ebtinem și »ă 
riale de real
„bombă".

Tn paginile
r.ăm să fie

necensemnate 
mari ale lumii, 

mai diverse să 
publicăm mate- 
interes, materiale

de artă intențio- 
oglindită viața 

plastică la zi. prin cronici la 
toate expozițiile, ilustrarea mo
mentului plastic actual prin re
produceri, articole pe teme ge
nerale de artă.

N.B. : — Desigur, orice publi
cație tinde către un profil cît 
mal personal, mal original. Ea 
nu se poate sustrage, însă, tra
diției presei românești. Indicați, 
din această perspectivă, evea* 
tualele diferențe și similitudini 
între : „România literară" și 
alte publicații de cultură ro
mânești. Vă propun ca termene 
d# referință „Dacia literară* 
„Convorbirile literare".

I.H. ; „Dacia literară" 
„Convorbiri literare" aveau 
vantajul prezentării unui t

$1

gram nou. Noi nu putem veni 
cu alt program decît acela al 
literaturii române în general. 
Programul e înțeles și trăit u- 
nanfm, de toți scriitorii, de toa
tă presa literară. Asemănări T 
In măsura în care revista pe 
care o ctitorim își impune să 
surprindă fenomenul literar de 
pe întreg teritoriul României, 
să manifeste generozitate în în
țelegerea diversității fenomenu
lui cultural, în afirmarea unei 
literaturi naționale de largă cir
culație și de înaltă valoare, 
„România literară" este o „Da
cie literară" a anului 1968.

Aspirăm, evident, la spiritul 
rafinat al junimiștilor, pe care 
nl-1 dorim și îl așteptăm în 
special de la tineri. Tntrucît, 
însă, săptămînalul, a cărui „pre
mieră" va avea loc pe 10 oc
tombrie «.&, este o revistă a 
Uniunii Scriitorilor, a unei A- 
socialii scriitoricești, există o 
obligație fată de fiecare scriitor 
în parte, fată de întreaga masă * 
a creatorilor. As vrea totuși, să 
adaug că. nu calitatea de mem- 
bnț al Uniunii Scriitorilor va fi * 
principalul mandat pentru aoâ- 
ritia cuiva în ..România lite
rară". ci calitatea textului pe 
care-1 va prezenta,

N.B. : — Care vor fi relative 
hebdomadarului dv. cu celelalte Z 
reviste litefare existente ? *

i.h. : — Vrem să întreținem 
raDorturile cele mai cordiale cu ; 
toate reviștgle literare, cordiali- ; 
tate care hu va exclude puncte ? 
de vedere difere* Hâte și spiritul 
polemic principial.

N.B. : — Aveți de transmis 
vreun mesaj deosehH legă
tură cn apariția „României li- 
terare* ?

I.H. : — Bineînțeles. Mulțu
mesc cu căldură. în numele în- ? 
tregii redacții'. în numele tu- ‘ 
turor scriitorilor dm România, / 
conducerii de partid și de stat, ; 
al cărei aport deosebit a feșț he- 
tărîtor în crearea tuturor condi
țiilor materiale si morale nece- L 
sare apariției revistei. Promitem 
că „România literară" va răs- 
plăti prin. valoare toate șțț-ăda- ” 
niile depuse pentru întemeierea . 
ei. că va fi o ofrandă spirituală 
demnă de poporul căruia îi este 
închinată.

N.B. : — Iar redacția „Scîn- 
teii tineretului" vă urează un 
itinerar de frumusețe și un des
tin de glorie. Dorim „României 
literare" — demnitatea Româ
niei și măreția artei.

N. B.



Dezbaterile din Adunarea
Generală a O.N.U.

NEW YORK 4 — Trimisul
special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite : Vineri dimi
neață au continuat, sub preșe
dinția ministrului de externe al 
Guatemalei, Emilio Arenales 
Catalan, dezbaterile generale din 
cadrul celei de-a 23-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

Exprimîndu-și încrederea în 
rolul Organizației Națiunilor U- 
nite care, „deși este departe de 
a fi perfectă, a exercitat și con
tinuă să exercite o influență mo
deratoare**, secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Me
xicului, Antonio Carrillo Flores, 
a declarat că țara sa se pro
nunță pentru statornicirea „u- 
nei păci durabile și drepte, pe 
baza principiului respectării 
drepturilor tuturor popoarelor și 
a principiului neintervenției**.

Ministrul de externe al O- 
landei, J. Luns, și-a exprimat în 
intervenția sa părerea că tablo
ul vieții politice internaționale 
este dominat de culori pesi
miste, adăugind că țara sa „este 
gata să se alăture eforturilor ce
lorlalte națiuni în direcția revi- 
talizării și întăririi rolului Nați
unilor Unite**.

Referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, J. Luns a a- 
rătat că guvernul său „este se
rios îngrijorat de evoluția ne

Festivitățile de la Conakry
La Conakry au luat sfîrșit 

festivitățile oficiale desfășurate 
cu prilejul celei de-a 10-a ani
versări a Republicii Guineea la 
care au participat delegații din 
45 de țări, printre care și o de
legație guvernamentală română. 
Conducătorul delegației țării 
noastre, Adrian Dimitriu, minis
trul justiției, a transmis, cu a- 
ceastă ocazie, președintelui Seku 
Ture un mesaj din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Delegația română a asistat, de

APLAUZE PENTRU

ELENA CERNEI 

LA NEW YORK
Solicitată permanent de 

scenele celor mai celebre 
teatre din lume, prim-solis- 
ta Operei de Stat din Bucu
rești, artista emerită Elena 
Cernei, a reapărut, la 2 
octombrie, in fața publi
cului new-yorkez în spec
tacolul „Adrienne Lecou- 
vreur“, prezentat de „Me
tropolitan Opera", interpre- 
tînd rolul Principesei Di 
Bouillon. Mezzosoprana ro
mână a cucerit aplauzele 
entuziaste ale publicului.

Alături de artista româ
nă, din distribuția operei 
lui Francesco Cilea au fă
cut parte interpreți de re
putație mondială, printre 
care Renata Thebaldi. Pla
cido Domingo, Anselmo 
Colzani, Paul Franke, care 
au cintat sub conducerea 
renumitului dirijor Fausto 
Cleva.

In această competiție de 
înaltă ținută artistică, Ele
na Cernei s-a remarcat — 
după cum a subliniat presa 
muzicală new-yorkeză — 
„prin expresivitatea jocului 
scenic și frumusețea gla
sului său". Solista română 
a fost aplaudată în repe
tate rînduri, la scenă des
chisă. 

favorabilă a evenimentelor de 
după adoptarea de către Consi
liul de Securitate, la 22 noiem
brie anul trecut, a unei rezoluții 
care conține bazele unei regle
mentări durabile**.

Ministrul de externe al Pakis
tanului, Arshad Husain, a expus 
pe larg, în fața Adunării Gene
rale, principalele concluzii ale 
Conferinței Statelor neposesoare 
de arme nucleare, al cărei pre
ședinte a fost.

Trecînd apoi la problemele si
tuației internaționale, ministrul 
pakistanez a declarat că războ
iul din Vietnam „lezează conști
ința întregii lumi*'. El și-a ex
primat speranța că „poporul 
vietnamez, care nu a mai cu
noscut pacea de peste o genera
ție, va fi lăsat să-și hotărască 
singur viitorul, fără nici un a- 
mestec din afară". Arshad Husa
in a făcut, de asemenea, o am
plă prezentare a litigiilor existen
te între țara sa și India.

Ministrul afacerilor externe al 
Venezuelei, Ignacio Iribarren 
Borges, s-a referit îndeosebi la 
problemele care preocupă țările 
din America Latină. în ce pri
vește războiul din Vietnam, mi
nistrul venezuelean și-a exprimat 
regretul că convorbirile de la Pa
ris dintre reprezentanții S.U.A. și 
cei ai R. D. Vietnam nu au în
registrat progrese.

asemenea, la ceremonia înhumă
rii în pămîntul natal a rămășițe
lor a doi cunoscuți luptători pen
tru independența și libertatea 
poporului guineez, căzuți la în
ceputul acestui secol pe terito
riul Africii. La ceremonie a luat 
cu^întul președintele Seku Ture. 
Adrian Dimitriu, șeful delegației 
române, a rostit un cuvînt oma
gial.

Adrian Dimitriu a avut, de 
asemenea, o întrevedere cu Fode 
Mamadou Ture, ministrul Justi
ției, precum și cu procurorul ge
neral al Republicii, Souleiman 
Sysavane.

„IL FLORIW 
D‘ORO“ 

mord/wî 
LVI MIHV 

VVLCMSCV
ROMA 4. — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea, transmite : 
La „Circolp Artistico“ din ora
șul Arezzo s-a deschis Expozi
ția de pictură și grafică a pic
torului român Mihu Vulcănescu. 
Sînt expuse 40 de lucrări, repre
zentând peisaje din România și 
Italia, ilustrații la poeziile lui 
S. Quasimodo și la „Ghepardul" 
lui T. Lampedusa. La deschide
rea expoziției au participat pri
marul orașului, Renato Gnochi, 
pictori și oameni de artă, un 
numeros public.

Lucrările pictorului român au 
mai fost prezentate timp de o 
lună în sălile „Civiche Stanze", 
ale primăriei orașului Crotona. 
La inaugurarea expoziției au 
fost prezenți președintele Sena
tului italian, Amintore Fanfani, 
precum și numeroși reprezen
tanți ăi autorităților locale. Ex
poziția s-a bucurat de mult suc
ces. Criticul de artă Evaristo 
Baracchi a publicat un articol 
în ziarul „La Nazione“, în care 
scrie între altele : „Vulcănescu 
știe să interpreteze poeziile lui 
Quasimodo cu o rară intensita
te. Este vorba, de fapt, de lu
crări care depășesc limitele ilus
trării pentru a fi, ele însele, 
creații**.

Italo Petrucci, primarul orașu
lui Crotona, a înmînat în semn 
de prețuire pictorului Mihu 
Vulcănescu medalia „II Florino 
d’oro".

Vizita lui 
fiii. Cioară 
in Belgia

SEMNAREA UNUI ACORD 
COMERCIAL ÎNTRE 

ROMÂNIA Șl ȚĂRILE 
BENELUXULUI

BRUXELLES 4 (Agerpres) 
La 3 octombrie, ministrul 
comerțului exterior al Ro
mâniei, Gheorghe Cioară, a 
avut o intrevedere cu mi
nistrul afacerilor externe 
al Belgiei, Pierre Har- 
mel. Cu această ocazie, au 
fost discutate probleme 
privind dezvoltarea relați
ilor româno-belgiene, coo
perarea economică, tehnică 
și industrială dintre ceie 
două țări. La intrevedere, 
care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, au par
ticipat, de asemenea, T. Tă- 
băcaru, însărcinat cu afa
ceri a. i. al României in 
Belgia și Ștefan Niță, șeful 
agenției comerciale române 
la Bruxelles.

în aceeași zi, la Ministe
rul Comerțului Exterior al 
Belgiei a avut loc semnarea 
unui acord comercial de 
lungă durată intre România 
și țările Beneluxului. Acor
dul a fost semnat de către 
Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior al Ro
mâniei, H. Fayat, ministrul 
comerțului exterior al Bel
giei, și de Vos Van Staen- 
wijk, ambasadorul Olandei 
în Belgia.

Continuîndu-și vizita în 
Belgia, ministrul Gheorghe 
Cioară a fost oaspetele uzi
nelor Glaverbel din Bruges, 
renumită în producerea de 
geam tras. Cu acest prilej, 
președintele Comitetului 
executiv al grupului Gla
verbel, Lemaigre, a oferit 
un dejun în onoarea minis
trului român.

Seara, în saloanele amba
sadei, însărcinatul cu afa
ceri ai. al României in 
Belgia, T. Tăbăcaru. a ofe
rit o recepție la care au 
participat H. Fayat, minis
trul comerțului exterior 
belgian, A. Cools, minis
tru de finanțe, F. Terwagr.e. 
ministrul afacerilor comu
nitare. A. Ememann și de 
Dobeller miniștrii plenipo
tențiari în Ministerul Afa
cerilor Externe și comerțu
lui exterior, reprezentanți 
ai vieții politice belgiene, 
industriași, oameni de afa
ceri, membri ai corpului di
plomatic, ziariști.

R. D. VIETNAM. Tinere asigurind transportul peste un rîu, 
după distrugerea podului de către aviația americană

L Svoboda a primit pe absolvenții
academiilor militare

PRAGA 4. — Coresponden
tul Agerpres, Eugen ionescu, 
transmite: Cu prilejul zilei 
armatei cehoslovace, președin
tele R. S. Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda, a primit vineri la 
Hradul din Praga pe absolven
ții academiilor militare. La in- 
tîlnire au participat J. Smrkov- 
sky, Z. Mlynar, j. Spacek, pre
cum și membri ai guvernului, 
conducători ai Frontului Na
țional și partidelor care fac 
parte din Frontul Național, re
prezentanți ai vieții politice și 
obștești, generali ai armatei 
cehoslovace.

Generalul colonel Martin 
Dzur, ministrul apărării națio

Luptele de la Thuong Duc
In noaptea de joi spre 

vineri, unitățile Frontu
lui Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud 
au declanșat noi atacuri 
asupra pozițiilor trupe
lor amerieano-saigoneze 
in diverse regiuni ale 
Vietnamului de Sud.

în imediata apropiere a Sai- 
gonului, patrioții au lansat ra
chete asupra unui depozit a- 
merican de carburanți. în zona 
importantei baze militare a- 
mericane de la Da Nang se 
semnalează o intensificare a 
acțiunilor forțelor patriotice. 
Tabăra specială a forțelor a- 
mericane de la Thuong Duc, 
situată la circa 40 kilometri 

nale a prezentat pe noii absol
venți conducătorilor de partid 
și de stat A luat apoi cuvîn- 
tul L. Svoboda, care a scos în 
evidență tradițiile armatei 
cehoslovace și a subliniat sar
cinile care stau în fața milita
rilor pentru întărirea capacită
ții de apărare a R. S. Ceho
slovace și în opera de con
strucția socialismului. în în
cheierea cuvîntării sale, L. 
Svoboda a transmis tuturor 
militarilor cehoslovaci un sa
lut cordial și felicitări din 
partea lui A. Dubcek, O. Cer- 
nik și G. Husak, cu ocazia Zi
lei forțelor armate ale R. S. 
Cehoslovace.

de Da Nang, este încercuită 
de mai multe zile de detașa
mentele F.N.E. In ultimele 24 
de ore, această tabără a fost 
supusă din nou unui intens 
bombardament de către for
țele patriotice. Incercind să 
contracareze acțiunile patrio- 
tilor, avioanele americane de 
tip .JJ-52" au lansat o mare 
cantitate de bombe asupra 
presupuselor fortificații ale 
patrioților din această zonă, 
dar toate încercările întreprin
se pînă în prezent de forțele 
americane în vederea degajă
rii taberei de la Thuong Duc 
au fost zadarnice.

O altă tabără militară ame
ricană situată la An Duc, tot 
în apropiere de Da Nang, a 
fost atacată de detașamentele 
F.N.E. în noaptea de joi spre 
vineri. în același timp, la 96 
kilometri de capitala sud- 
vietnameză, au avut loc lupte 
violente între grupuri ale pa
trioților și unități ale trupelor 
americano-saigoneze. \

INTERVIUL PREMIERULUI
WILSON

Primul ministru al Marii 
Britanii, Harold Wilson a a- 
cordat joi seara un interviu 
televiziunii engleze în cadrul 
căruia s-a referit la o serie de 
probleme ale actualei situații 
internaționale, precum și la 
unele aspecte ale politicii ex
terne și interne a Angliei. 
Vorbind despre relațiile est- 
vest, Wilson a relevat că gu
vernul britanic „nu. dorește 
reîntoarcerea la războiul 
rece", ci va milita în continu
are pentru destindere. Răs- 
punzînd la o întrebare privind 
Rhodesia, Wilson a declarat 
că este gata oriei nd să ia în 
considerare posibilitatea „so
luționării în mod onorabil" a 
crizei intervenită în relațiile 
dintre cele două țări.

Toamna bulgară nu se desminte ; miresmele el — ca și cele 
ale toamnei românești — te învăluie din zori și pînă-n asfințit 
sub-auspiciile unui belștlg de fructe. Cele mai frumoase dintre 
ele le-am întîlnit însă și le-am savurat zilele acestea în leagă
nul lor tradițional, la poalele colinelor ce domină bătrînul Plov
div. Această cetate de legendă, de trei ori milenară, care și-a 
schimbat de atîtea ori numele — Eumolpias sau Filipopol ; 
Pulpudcva sau Filibe ; Pladin sau Plavdiv, pentru a deveni sub 
romani pur și simplu Trimontium, după cele trei coline care o 
străjuiesc — a urcat treptele unei istorii nu odată vitrege și 
s-a înscris de timpuriu pe harta Bulgariei ca un important cen
tru al negoțului în sud-estul continentului nostru.

Călătorul care poposește chiar și pentru cîteva ceasuri la 
Plovdiv nu-și refuză o incursiune în peisajul romantic al car
tierelor vechi unde casele cu cerdacuri și acoperișuri originale 
se cațără de-a lungul unor uliți înguste și întortochiate pe coli
nele abrupte. Arta meșterilor bulgari își poartă aici pecetea 
pc fiecare zid, pe fiecare poartă de fier forjat, pe coloanele ce 
susțin balcoanele acoperite. Sculpturile în lemn și icoanele din 
case și din biserici sînt mărturii veritabile ale stilului Renaș
terii bulgare.

CM limuzina cu care ai plecat de la Sofia pătrunde în car
tierele „mărginașe" ale Plovdivului de azi, ai impresia că ai 
fost proiectat în inima unui oraș nou născut. Blocurile de lo
cuințe, edificiile publice moderne ce se înșiruie de o parte și de 
alta a magistralei la fel de moderne care te conduce pînă 
dincolo de podul peste Marița, constituie cartea de vizită cea mai 
recentă a orașului-tîrg.

Abia după ce te-ai instalat confortabil într-unul din hotelu
rile centrale, ghidul te va îmbia Ia călătorie în orașul-muzeu 
pentru ca să poți cunoaște Plovdivul în dubla lui ipostază. 
Ca să cuprinzi orașul cu o privire panoramică nu pregeți să urci 
una din colinele lui. De sus, de pe vechiul Bunargic vezi deo-

R. P. UNGARA. — Vedere 

panoramică a orașului Pecs NOTE

Convorbirile 
sovieto — 

cehoslovace
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

Agenția TASS anunță că la 
Moscova a fost dat publici
tății un comunicat oficial cu 
privire la încheierea convorbi
rilor sovieto-cehoslovace, care 
au avut loc în zilele de 3—4 
octombrie a.c.

Delegația C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, formată din A- 
lexander Dubcek, Oldrich Cer- 
nik și Gustav Husak, a părăsit 
la 4 octombrie Moscova, ple- 
cînd spre patrie.

La aeroportul din Moscova, 
delegația a fost condusă de. 
Leonid Brejnev, Alexei Kosi-i 
ghin, Nicolai Podgbrnîi și de 
Konstantin Katusev, secretar 
al C.C, al P.C.U.S.

flre/e noului

Trimontium

Corespondenții de presă 
prezenți in capitala mexica
nă informează că vineri a 
domnit calmul la Ciudad 
de Mexico. Deși în piața 
unde au avut loc inciden
tele dintre studenți și ar
mată mai puteau fi văzuți 
militari și forțe de ordine, 
numărul acestora a fost re
dus la minimum.

Comitetul național de gre
vă al studenților a hotărît 
să suspende orice activitate 
pină la încheierea Jocuri
lor Olimpice. Clădirea Fa
cultății de Medicină unde 
au avut Ioc reuniunile stu
denților a fost evacuată.

în ce privește politica in
ternă, premierul britanic a a- 
rătat că „Anglia va trebui să 
persevereze în eforturile sale 
încă mulți ani de acum în
colo". El nu a exclus posibilita
tea ca legea referitoare la po
litica prețurilor și venituri
lor, care urmează să expire 
la sfîrșitul anului 1969, poli
tică care, după cum se știe, a 
fost aspru criticată de către 
Congresul sindicatelor britani
ce, precum și la Conferința 
națională a partidului laburist 
de la Blackpool, să fie reînnoi
tă în cazul cînd se va consi
dera necesar. Harold Wilson 
a subliniat câ guvernul tre
buie să aibă curajul să ia chiar 
„măsuri nepopulare", atunci 
cînd le consideră necesare.

potrivă cupolele și turnurile metalice ale tîrgului tradițional de 
mostre și puzderia de căsuțe vechi decupate parcă pe funda
lul colinelor din jur. Prezența dominantă a noilor construcții 
edilitare și industriale este edificatoare pentru evoluția orașu
lui pe firmamentul zilelor noastre. In ultimii 20 de ani populația 
Plovdivului a crescut de la 120 000 la aproape 230 000 de locui
tori, ceea ce a impus un ritm rapid în construcțiile de locuir^fr 
au fost date în folosință cite 3 000-4 000 de apartamente 
an. Pe hartă, Plovdivul contemporan figurează ca un cen a 
vital al industriei socialiste bulgare. Numai Combinatul de me
tale neferoase „Dimităr Blagoev" asigură peste 60 la sută din 
producția națională de zinc și aproape 50 la sută din cea de 
plumb ; Combinatul textil „Marița" — unul din cele mai mari din 
Balcani, produce zilnic 160 000 de metri de colonadă ; uzina de 
motoare asincrone furnizează anual 10 000 de piese ; fabrica de 
încălțăminte produce 2 milioane de perechi pe an. Un mare 
randament dau uzina de aparataj electric și cea de auto
mobile iar 90 la sută din țigările pe care le exportă Bulgaria 
provin de asemenea din Plovdiv.

Portretul industrial al „orașului celor trei coline" este comple
tat și îmbogățit de activitatea comercială care culminează în 
fiecare toamnă cu Tîrgul internațional de mostre. în zilele aces
tei tradiționale confruntări, Plovdivul este cuprins de o efer
vescență specifică. Peste noapte populația orașului crește cu 
cîtcva zeci de mii, iar odată cu apariția steagurilor țărilor 
participante pe frontispiciul Tîrgului, Trimontiumul vorbește 
cele mai diferite limbi. 75 de ani au trecut de Ia prima expo
ziție bulgară inaugurată aici ca o încercare de a deschide — 
timid pe atunci — o fereastră spre lume. Tîrgul internațional 
propriu-zis se afirmă însă ca atare abia din 1933, iar primul 
Tîrg republican datează din toamna anului 1947. La această 
dată suprafața totală de expunere nu depășea 50 000 metri pă- 
pătrați, în timp ce a 24-a ediție a Tîrgului internațional de la 
Plovdiv a oferit celor 39 țări participante un spațiu de zece ori 
mai mare — peste o jumătate de milion de metri pătrați. 
coleg bulgar acreditat cîțiva ani la rînd ca trimis special rțț 
tîrg îmi vorbea de amploarea tranzacțiilor comerciale încheiai'tr 
la Plovdiv între firmele bulgare și străine. La ediția de anul 
trecut bunăoară s-au înregistrat tranzacții în valoare de 650 mi
lioane dolari față de 344 milioane cît se realizase numai cu trei 
ani mai înainte.

Ministrul comerțului exterior al Bulgariei, Ivan Budinov, a 
declarat în cuvîntarea rostită la inaugurarea recentului Tîrg 
de Ia Plovdiv : „guvernul bulgar a exprimat deja în mai multe 
rînduri dorința sa de a lărgi relațiile sale comerciale, economice 
și științifico-tehnice cu toate celelalte țări pe baza avantajului 
mutual și al egalității de drepturi. ...Noi sîntem gata să depu
nem și în viitor eforturi pentru înlăturarea tuturor barierelor 
care divid piața internațională și contracarează dezvoltarea li
beră a comerțului exterior". Sub asemenea auspicii au IurJbparte 
la Plovdiv, alături de reprezentanții organizațiilor econouîice și 
comerciale ale țărilor socialiste, zeci și sute de firme capita
liste sau din țări aflate în curs de dezvoltare. Revista „Co
merțul exterior bulgar" inserează opinia domnului M. Wolfgang 
Bach reprezentant al concernului Krupp : „Noi am realizat 
schimburi vii cu centralele de export-import bulgare și avem 
speranța că alte schimburi vor urma. De asemenea, ținem să 
amintim că firma Krupp tinde să plaseze mărfurile corespunză
toare bulgare în Republica Federală a Germaniei sau să le 
cumpere pentru propriile sale necesități".

Tîrgul de la Plovdiv, care a fost și în acest an o imagine^ a po
sibilităților economice și comerciale ale Bulgariei, s-a înscris 
în ipostaza contemporană a vechiului Trimontium, nu numai ca 
o contribuție Ia dezvoltarea economică a Bulgariei, ci și ca o 
punte de colaborare activă între toate țările pc tărîmul atît de 
generos al schimburilor comerciale. Este poate și acesta un 
semn al ascensiunii iarmarocului de odinioară la rangul de 
centru internațional de înțelegere și colaborare pe plan econo
mic.

Pe malurile Măritei văduvită de ape în această toamnă for
fota Tîrgului tradițional s-a stins redînd tihna aparentă a ora
șului care respiră prin plămînii săi industriali și își conservă 
totodată cu neasemuită grijă vestigiile încă nealterate ale așe
zării trace de odinioară.

DIC. BABOI AN

Premierul sud-rho- 
desian e cunoscut ca 
un om cu fire închi
să. Șl totuși, cu pri
lejul unui interviu 
radiodifuzat, săptă- 
mîna trecută, ascul
tătorii au putut sesi
za accentele patetice 
cu care Ian Smith 
vorbea despre bunii 
prieteni întru rasism 
— autoritățile de la 
Pretoria. Cu glasul 
tremurat el spunea : 
„In zile dificile prie
tenii noștri din Re
publica Sud-A£ricană 
ne oferă un ajutor 
dezinteresat. Este un 
gest de o rară bună
voință".

La Salisbury a șo
cat doar emotivitatea 
surprinzătoare a re
zervatului premier. 
De elogii la adresa 
Pretoriei nu se duce 
lipsă. De cînd cu 
sancțiunile economi
ce recomandate de 
O.N.U. presa sud-

rhodesiană nu scapă 
vreun prilej de a ri
dica în slăvi „bună
voința" prietenilor 
sud-africani.

Iată, însă, că în 
corul osanalelor a a- 
părut o notă disto

nă „Park" livrează 
petrol Rhodesiei de 
sud este cu 50 la 
sută mai mare decît 
cel cu care era nor
mal achiziționat îna
inte de a se recurge 
la sursele sud-africa-

„ BINEVOITORII»

nantă. Unul din coti
dienele influente de 
la la Salisbury, SUN, 
a publicat o informa
ție bazată pe date 
furnizate de „cercuri 
economice foarte 
competente". Reiese, 
astfel, că prețul la 
care compania co
mercială sud-africa-

ne. In același timp, 
prețul la care sud- 
africanii cumpără tu
tunul sud-rhodesian 
este cu circa 30 la 
sută mai redus deeft 
cel obținut de produ
cătorii rhodesieni an
terior, pe diverse pie
țe. Nevoiți să re
curgă la furniturile

de petrol din R.S.A. 
și să-și vîndă la 
preț scăzut tot în A- 
frica de sud grosul 
producției de tutun, 
sud-rhodesienii con
stată că bunii lor „a- 
mici" de la Pretoria 
profită de situație în 
modul cel mai lipsit 
de eleganță. Mai pre
cis, SUN informează 
că de la 1 ianuarie 
și pînă la 30 iunie 
1968 companiile sud- 
africane au realizat 
numai prin „opera
țiunile prietenești" la 
capitolele . amintite 
profituri suplimenta
re de patru milioane 
lire sterline.

De unde se vede 
că „ajutorul dezinte
resat" practicat de 
„binevoitorii" de la 
Pretoria este o afa
cere rentabilă pentru 
respectivii „binevoi
tori".

E. R.

• AMBASADORUL extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în 
Republica Uruguay. Victor Flo- 
rescu, și-a prezentat vineri scri
sorile de acreditare președinte
lui Republicii Uruguay, Jorge 
Pacheco Areco.

• DOUĂ ziare ale partidelor 
de opoziție din Sudan „Al 
Umma“ și „Sabah al Jadid" au 
fost suspendate de autoritățile 
de la Khartum. Surse oficiale au 
declarat că motivul suspendării 
celor două publicații îl consti
tuie publicarea de „știri nefon
date". Asociația presei din Su
dan a fost convocată pentru a 
discuta măsurile adoptate îm
potriva celor două publicații.

• PREȘEDINTELE Johnson 
l-a primit joi pe Cyrus Vance, 
șef adjunct al delegației ameri
cane la convorbirile de la Paris 
dintre reprezentanții Republicii 
Democrate Vietnam și cei ai 
S.U.A. La încheierea întrevede
rii. Casa Albă nu a furnizat nici 
o informație cu privire la conți
nutul acesteia.

O Biroul Politic al Partidului 
Comunist Francez a dat 
publicității o declarație asupra 
situației economice și sociale, 
în care după ce reamintește 
succesul obținut în urma miș
cărilor sociale din mai-iunie 
trecut subliniază " necesitatea 
continuării luptei pentru apă
rarea cuceririlor obținute.

PENTRU DEZVOLTAREA 
COMERȚULUI BULGARO — 

SUEDEZ
• DUPĂ cum anunță agenția 

B.T.A., la Sofia a fost instituit 
Comitetul pentru promovarea 
comerțului și colaborării econo
mice dintre Bulgaria și Suedia.

Referindu-se la relațiile co
merciale dintre cele două țări, 
Avakum Branicev, președintele

s o UI r -t
Camerei de comerț a R. P. Bul
garia, a arătat că volumul a- 
cestora a ajuns la 10 400 000 do
lari în 1967. față de 1 670 000 do
lari în anul 1951. La rîndul său, 
Svane Meller, președintele Co
mitetului suedezo-bulgar de co
laborare economică, a relevat 
că cercurile de afaceri din țara 
sa sînt cointeresate ’într-o co
laborare economică mai strînsă 
cu Bulgaria.
• POPORUL cipriot să va 

opune unei eventuale folosiri a 
bazelor britanice din insulă în 
vederea unor operațiuni mili
tare împotriva unor țări veci
ne, a afirmat arhiepiscopul 
Makarios, președintele Republi
cii Cipru. Precizarea președin
telui Makarios este, după pă
rerea agenției France Presse, 
în legătură cu unele informații 
apărute în presa ciprioță și 
turcă, potrivit cărora Marea

Britanie intenționează să con
solideze aceste baze, dot$ndu-le 
cu armament nuclear.

DUPĂ ARESTAREA LUI
P. MULELE

• ARESTAREA lui Pierre 
Mul ele, sosit la Kinshasa din 
Brazzaville pentru a negocia cu 
guvernul președintelui Mobutu 
condițiile în care va beneficia 
de prevederile legii cu privire 
la amnistie, a suscitat vii reac
ții în Congo (Brazzaville). O de* 
legație . condusă de Nicolas 
Mondjo, ministru al afacerilor 
externe în cabinetul de la Bra
zzaville, a sosit la Kinshasa 
pentru a cere precizări în le
gătură cu soarta ce i-a fost re
zervată lui Mulele. Acuzat de 
a fi desfășurat activități ostile 
actualului guvern de la Kinsha

sa, Mulele, fost ministru al edu
cației în cabinetul condus de 
Patrice Lumumba, urmează, 
după cum s-a anunțat, să fie 
judecat drept criminal de 
război.

La sosirea la Kinshasa, Mon
djo a lăsat să se înțeleagă că 
această problemă poate duce 
la consecințe dintre cele mai 
neprevăzute asupra relațiilor 
dintre cele două țări.

• „Junta revoluționară", cons
tituită în Peru după preluarea 
puterii de către reprezentanții 
forțelor armate, s-a dizolvat 
după ce în prealabil a proce
dat la desemnarea unui nou 
președinte în persoana genera
lului Juan . Velasco Alvarado, 
’șeful statului major al armatei, 
considerat drept principal autor 
al înlăturării președintelui 
Belaunde Terry. Generalul 
Juan Velasco Alvarado a 
depus jurămîntul ca președin
te al republicii și a constituit 
cabinetul său militar împreună 
cu care cumulează puterile le
gislativă și executivă, împărțite 
pînă în prezent, potrivit con
stituției, între șeful de stat șl 
parlament.
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