
CHIP DESENAT CU LUMINĂ
întfl mințile, lumina ra- 

tantă cu pămintul; lentilele 
cerului încep abia a se încălzi. 
Această lumină razantă e rece, 
și atât. Dălțile ei albe lucrează 
în relief; această lumină ra
zantă este doar relief antă. Nu 
se poate spune că are raze, de
oarece nu e filtrată cil nimicr 
Rouă nopților de octombrie 
spală aerul, și aerul e curat, 
și, de aceea lumina nu are 
raze. Această lumină razantă 
nu are raze. Apoi lentilele ce
rului încep a se încălzi, și 
ochiul pămîntului își ridică 
pleoapa, primind în plin lu
mina aceasta rece, reliefantă 
și fără de raze pe care o voi 
numi — fără a mă gîndi prea 
mult — lumină imperială. Și

ION CUCU
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tari din toate țările, uniți-văl

N. COȘOVEAN'V

SFIDĂTORI

Al OBSTEI

de

circuit, 
lucrări

românești șl

• INTRE CETATEA 
LUMINII de la Ișai- 
nița și cetatea alumi
niului de la Slatina 
s-a pus recent sub ten
siune cea de-a doua 
linie electrică de 
Kw cu dublu 
Se efectuează 
pentru dublarea liniei 
electrice de 11® Kw 
Filiași — Tr. Severin 
și liniile ee vor ali
menta obiectivele in
dustriale aflate în con
strucție în orașele Balș 
și Corabia.

• RECENT A APĂ
RUT ghidul istoriei 
României, întocmit de 
Serviciul de biblio
grafie și documentare 
al Bibliotecii universi
tare din București.

Ghidul este comple
tat cu listele periodi
celor "
străine, precum si cu 
tabelul centrelor 
cercetare si de infor
mare istorică.

• LA INSTITUTUL 
de medicină și farma
cie din Tg. Mureș a 
fost amenajat nn mo
dern laborator de ra- 
dio-izotopi, în care 
studenții și specia
liștii fac explorări 
și cercetări legate de 
schimbul de ioni de 
sodiu, potasiu, calciu, 
Ia nivelul celulei, stu
dierea metabolismului 
aminoacizilor etc. La
boratorul permite să 
se abordeze și alte 
probleme de medicină 
modernă.
• TN SALA CLU

BULUI Finanțe-Băncl 
din Capitală. Uzinale 
optice ..Muvek" din 
Budapesta, a organizat 
o expoziție de instru
mente si aparate pen
tru laboratoare. Sînt 
prezentat® soectofo- 
metre. ultracentrifuge, 
derivatografe. aparate 
de control termome
trie. calorimetre indus
triale șl nentru labo
ratoare etc.

• SONDORII d i n 
bazinul petrolier al 
Moldovei au introdus 
în operațiile de ex
tracție o nouă metodă 
de lucru: utilizarea 
packerelor hidraulice 
de mare presiune în 
procesele de injecție. 
Cu ajutorul lor, petro
liștii din Moinești au 
economisit peste 3 mi
lioane lei la lucrările 
de extracție și au dat 
în funcțiune 2 sonde 
care nu puteau fi ex
ploatate prin alte mij
loace.

(Agerpres)
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UN ORAȘ IȘI CONSTRU
IEȘTE PERSONALITATEA

Buzăul e umil dintre orașele 
care prilejuiesc reporterilor 
monografi categorisirea ste
reotip calchiată după titlul 
sadovenian — târgul unde 
altădată nu se intimpla ni
mic. Am observat insă că bu- 
zoienîlor, după ce se apără 
cu convingere de orice bănu
ială privind patriotismul lo
cal. nu ie face mare plăcere 
o asemenea categorică carac
terizare a orașului lor, nici 
măcar pentru trecutul înde
părtat. Gazdele, devenite cu 
ospitalitate ghid, înșiră pe 
doză oaspetelui o mulțime de 
date istorice, împrejurări și 
oameni de seamă localnici, 
care acordă relief urbei așe
zate la poarta Bărăganului: 
aici s-a oprit Cuza in drum 
spre București pentru perfec
tarea Unirii, pe aici a trecut 
Bălcescu cînd a plecat in oc
cident, aici, la podul Mărăci- 
neni, a fost marea ciocnire 
dintre jandarmerie și țărăni
mea răsculată in 1907 ; aici au 
lucrat Vlahuță, Hașdeu, Gri- 
gorescu, ne mai vorbind de 
Andreescu, căruia buzoienii îi 
contestă pur și simplu celebrii 
stejari de la Barbizon, găsin- 
du-i prea asemănători cu cei '

DIN APĂRĂTOR! A! DEMO

CRAȚIEI COOPERATISTE,

din Cringul orașului lor, unde 
pictorul a lucrat multă vreme. 
Pe urmă se mai mindresc 
și cu vechi îndeletniciri de 
carte — primele școli de gră
mătici și died de cancelarie 
care au pus sub teasc printrte 
intiile traduceri în limba ro
mânească — ori cu oameni de 
seamă porniți din acest oraș, 
personalități ale științei ca 
Vaschide, Parhon, Vencov, 
sau actori de antologie ca Leo
nard, Demetriad, Maximilian 
— toți școliți la început aici 
Buzăul avind prin aceste 
locuri și faima de „oraș al li
ceelor". Deci, susțin cu aprin
dere gazdele, iată că se mai 
intimpla cite ceva și pe aid, 
Buzăul nefiind chiar cel mai 
neînsemnat târg, cunoscut doar 
prin pitorescul cam levantin al 
,.drăgaicăiu. Iar dacă nu se 
petreceau, totuși atîtea fapte 
cite ar fi fost pe măsura oa
menilor, trebuie neapărat 
văzut locul de unde se tră
geau toate ; și buzoienii îți a- 
rată o clădire veche ce se 
vrea impunătoare, o clădire 
de gust megalomanie, negus
toresc : Palatul comunal. Aici, 
e adevărat, se întâmplau destu
le. Marii moșieri și negustori 
de cereale, de ginuri, aveau 
aici o viață destul de interesan
tă și bogată — adică pulsa în 
această clădire destul interes și 
bogăție ca să mai rămînă și 
pentru alții din afara ei. Iar 
acestor alții, care duceau o 
existență măruntă, de oameni 
nevoiași, sigur că n-avea cum 
să li se întâmple mare lucru.

De aceea, saltul ultimelor 
decenii e impresionant, de

aceea orașul capătă acum o 
adevărată, globală personali
tate, primind contururi de a- 
șezare modernă. Și nu numai 
din pricini evidente — blocuri,

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Conf. univ. dr. doc.

VICTOR SĂHLEANU

„La valeur n’attend pas le 
nombre des annâes". Acest vers 
al lui Corneille, scris acum mai 
bine de trei sute de ani, a fost 
citat deseori în sprijinul preten
țiilor tineretului de a i se recu
noaște meritele, dreptul la afir
mare, accesul la celebritate 
chiar. Fără îndoială că întotdea
una tineretul a fost privit ca 
„schimbul de mîine“, ca cel ce 
întruchipează speranțele cele 
mai scumpe ale societății. Dar, 
de multe ori, actualizarea posi
bilităților tineretului n-a fost 
considerată ca o problemă im
portantă. In mod tacit, sau ex
plicit. s-a susținut că numai ma
turitatea dă garanții de seriozi
tate și de temeinicie și că o lun
gă „probă a anilor" i 
sară pentru a accepta

este nece- 
i valoarea

DE MINIȘTRI A PRIMIT

PE AMBASADORUL R. P.

POLONE LA BUCUREȘTI
i

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți la amiază pe Jaro
mir Ocheduszko, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Polone la București, într-o

vizită protocolară de prezentare.
La întrevedere, care s-a des

fășurat într-o atmosferă cordiala, 
a participat Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

(Agerpres)

TINEREȚE
Șl ȘTIINȚA

unei opere sau a unui om. Tînă- 
rul, privit cu simpatie atîta vre
me cît este o „promisiune" și a- 
tîta timp cît este un „discipol", 
provoacă unora nedumeriri a- 
tunci cînd începe să-și îndepli
nească promisiunile și să fie el 
însuși...

Cu cîteva decenii în urmă s-a 
scris foarte mult despre „con
flictul" între generații ; mențio
năm că discursul de recepție la 
Academia Română al lui P. P. 
Negulescu s-a axat pe aceeași 
temă. Ne putem întreba, astăzi, 
din perspectiva 
care construiesc o lume 
— în ce măsură 
„conflict" reflectă lupta între 
vechi și nou și care este sem
nificația sa pentru progresul 
omenirii. Socialismul oferă certe

unor oameni 
nouă 

un astfel de

Atribuindu-le consilîlor ce 
conducere mc oda tul de repre
zentare și executare a dreptu
rilor unitâ’îf. membrii coopera
tivelor agricole de producție le 
încredințează același timp 
marea răspundere de o veghea 
la resoectc rea nea bătură o 
principiilor democrație: coope
ratiste ce decurge ca o rezul
tantă obiectivă din însăși aso
cierea lor în baza cowunitătiî 
de interese si te'. Idertifion- 
du-și idealurile și nteresele or 
cu problemele esenția e ole 
cooperativei, sincronizîndu-și e- 
forturile cu cele ale colectivului, 
creînd ccel climat cere să per
mită expunerea deschisă a pă
rerii fiecărui membru coopera
tor din care să-și însușească oe 
cele valoroase, c ieșit în oces‘e 
funcții asigură, în primul rnd.

Mărturisesc că ' nu 
cunoșteam numele 
celebrului manechin 
londonez. Twiggy a 
cărei efigie a fost 
arsă în Central-Park 
din New-York de 
către reprezentanți ai 
corpolenților, cum 
sună delicat informa
ția citită și în ziare
le noastre. Ei protes
tează în felul acesta 
împotriva discrimi
nării la care sînt su
puși din cauza pro
porțiilor fizice, exa
gerate în comparație 
cu silueta lunară a 
ilustrei femei.

Ieșirea din țîțîni * 
grașilor are ceva în
duioșător, ceva ho
meric prin gratuitate, 
subtilitate și trebuie 
să-i Tecunosc puțină 
poezie. Ce vor să 
spună acești bărbați 
și femei (bănuiesc că 
au fost mai multe 
femei) prin muta lor 
demonstrație, dacă 
nu se vor fi ținut si 
niscai discursuri ? Că 
idealul frumuseții o- 
menești este relativ

și că a idolatriza tru
purile scobitoare este 
pînă la urmă un act 
subiectiv. Din punc
tul de vedere al mai
muțelor, după cum 
am văzut la cinema 
recent, oamenii sînt 
sinistru de uriți. Mi
tologia ne-a servit 
ființe supranaturale 
care erau capabile 
de mari gesturi și 
destrucțiuni. Hercn-

din loc. 
ființe gi- 

Combustiu-

să înghită riuri și 
mări întregi, de Mu- 
tă-munții 
adică de 
gantice.
□ea alimentară la a- 
cești Titani trebuie 
să fie de ordine ame
țitoare. Flăminzilâ 
mănîncă cuptor după 
cuptor de piine și nu 
se mai satură. Zeii 
asiatici au forme pli
ne, par sătui și dor-

TWIGGY
EUGEN BARBU

le trebuie să fi arătat 
In Închipuirea anti
chității ca Mister U- 
nivers, văzut de noi 
în gazete, adică un 
Tel de Gogea Mitu, 
plin de mușchi jucă
tori și de carne a- 
runcată mult pe trup.

Basmele populare 
vorbesc despre smei 
care înghit flăcări, de 
Setilă, ființă în stare

mitînd. meditația 
năseîndu-se dintr-o 
bună digestie de 
după-amiază. In ci
vilizația Maya per
soane cu aspect șer
pesc sau cu profil de 
pasăre trădează gus
tul pentru cruzime 
și foamea de animal, 
jertfele în mica ogra
dă domestică, impu-

nindu-se cu prisosin- 
U-

Din punctul de ve
dere al corpolenților 
Twiggy trebuie să 
încarneze cel mai 
sordid gust, ea cred 
că le apare acestor 
oameni cumsecade ca 
o scindurâ. ca o pre
simțire a formei. 
Moartea prin inani- 
ție. spaima deliciilor 
stomacului, o molimă 
ce trebuie neapărat 
internată intr-un spi
tal pentru că e pe 
cale sâ-și dea duhul. 
Atlas după imagina
ția lor ar fi idealul 
bărbătesc. El ar tre
bui să cintărească 
mult pentru a-și ține 
povara pe umeri fără 
să se prăbușească. 
Sportivul pus la i- 
coană de către corpo
lenți, bănuiesc a fi 
halterofilul, boxerul 
de categoria grea. 
Trebuie să-i înțele
gem deci și să nu 
rîdem de acest gest 
care are. cum spu
neam, o poezie a lui.

A’oua oțeiărte de la Gombinatul siderurgic Gheorghe Gheor ghiu-Dej din Galați

0 nouă revistă
DEMOSTENE BOTEZ

Eram în ședința comitetului 
Uniunii Scriitorilor cînd cineva 
— probabil, din redacție — a 
adus și lăsat în mîinile lui Geo 
Dumitrescu un teanc din revista 
Gazeta literară. într-o clipă, tot 
teancul a fost devorat de con
frații dimprejur și, de îndată, 
am văzut aplecați cile 3-4, gră
madă, asupra primei pagini- Nu 
știam ce material senzațional era 
publicat acolo. Mai tîrziu am 
dezlegat taina. Nu era vorba de 
vreo operă literară senzațională, 
ci de un eveniment literar ex
cepțional : „Joi, 10 octombrie 
1968, apare România Literară, 
săptămînal de literatură și artă".

Am trăit emoțiile adolescenței, 
cînd apărea un nou număr al 
Vieții Românești sau cînd a apă
rat pentru întîia oară revista 
Flacăra, sub direcția lui C. Banu. 
Eram în ultimii ani de liceu 
cînd, ieșind într-o duminica din 
internat în oraș, am văzut afișat 
pe to^te zidurile anunțul apari
ției Flăcării — un afiș mare 
pe-a cărui pagină stăteau imul 
lîngă altul ca într-un tablou fes
tiv, chipurile în creion ale prin
cipalilor colaboratori. Ce emo
ție I Toți ne erau cunoscuți din 
lecturi, dar foarte puțini știam 
cum arată. Dintre scriitorii a- 
ceia nu cred că mai trăiește nici 
unul, și pe mulți dintre ei nici 
nu i-am cunoscut niciodată, deși, 
în scurt timp, am devenit și eu 
colaborator.

Apariția unei 
rare îmi dă 
emoție. Sînt,

noi reviste lite- 
și astăzi o mare 
de altfel, într-o

stare de febrilitate și atunci cînd 
foiietez pentru prima oară un a 
număr nou al unei reviste care 
apare mai de mult Nu-i în asta 
doar o simplă curiozitate, ci un A 
fel de solidaritate de breaslă, un 
fel de a lua contact cu oameni 
sau cu prieteni pe care-i văd A 
rar, dar pe care-i stimez și-i 
iubesc. Și apoi, — de ce nu aș 
spune-o, — este și o mare doză ® 
de curiozitate, să văd cine și ce 
mai scrie. De multe ori, cu cîte 
un nou poem, descopăr deodată® 
calități remarcabile la un poet 
pe care îl cunosc mai puțin și 
este ca și cum mi-aș fi descope- ® 
rit un nou prieten.

Poate că, azi, unii cititori mai 
maturi, care totuși „frecventei- W 
ză“ literatura cum s-ar duce 
o dată pe săptămînă la un con- 
cert bun, primesc numai cu in te- ™ 
res apariția unei reviste noi, dar 
fără entuziasmul pe care eu îl 
cunosc din adolescență și care, 
din apariția oricărui număr nou 
al unei reviste ce apare regulat, 
face un eveniment rar, de parcă 
fiecare ar fi cel dintîi număr al 
apariției.

Știu, însă, cîte sute și mii de 
adolescehți, elevi de liceu, stu- 
denți etc., găsesc în literatură ® 
cea mai înaltă delectare spiritu
ală, o urmăresc cu pasiune, ba 
chiar scriu și ei literatură, cu ® 
timiditate, deocamdată într-un 
caiet de „dictando" gata liniat, 
căruia cu discreție nu-i pun pe ® 
scoarță nici un titlu care să-i

(Continuare în pag. a Il-a) ®
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TRANSFIGURARE
GRIGORE POPA

Urmărind cu viu interes ancheta „Scînteii tineretului**, 
„Pentru cine scrii ? Pentru ce scrii ?“, am fost plăcut impre
sionat de modul serios în care imensa majoritate a tinerilor 
scriitori și-au formulat răspunsurile. Temeinic și inspirat, ei 
și-au exprimat ideile, crezurile și convingerile în deplină li
bertate spirituală. Am socotit totuși util și necesar că proble
ma enunțată în titlul de mai sus merită să figureze în cadrul 
anchetei întreprinse, cu iscusință 
tineretului**.
Epistemologic, contingența so 

opune, în jocul dialectic al con
ceptelor, necesității, precum, în 
dreaptă consecință, contingentul 
se opune necesarului. Lucrul a- 
cesta se știe de la apariția fai
moasei teze a lui Emile 
Boutroux. „De la cotingence 
des lois de la nature**. Operînd 
o deschizătură în implacabila ri
goare a necesității, contingența 
implica, pe lîngă funcțiunea de 
corectiv a celei dintîi, 
bilitate, hazard, legitate 
dică, salvarea nuanțelor, 
sitate concretă, inițiativă 
duală, creație, libertate.____
ficația logică a termenilor con
firmă plenar criteriul gnoseolo-

și la timp, de „Scînteia

gic. 
este

proba- 
perio- 
diver- 

indivi- 
Semni-

Ecouri la ancheta

Vorbind metaforic — ce 
oare cultura dacă nu o 

grandioasă metaforă a spiritului 
uman surprins în spirala dialec
tică a progresului? — contin
gența se poate compara cu ges
tul de revoltă prometheică a 
omului împotriva servituții bru
tale a destinului. Prin gestul lui, 
Prometheu a spart placa de 
plumb a fatalității stupide și a 
deschis, printr-o învăluitor de 
caldă dragoste pentru om, dru- 
iriul încărcat de surprize ăl în
noirii, al inițiativei creatoare și 
al libertății. în ordinea necesi
tății absolute a Olympului,

(Continuare în pag. a IV-a)

premise pentru optimizarea re
lațiilor între generații; ne pu
tem însă pune problema, dacă 
au fost prospectate toate căile 
adecvate unei astfel de optimi
zări. Ne mai interesează dacă 
în societatea noastră nu se mai 
întîlnesc unele manifestări care 
împiedică atingerea unui astfel 
de optim. Ne vom limita opiniile 
la sectorul științei.

★ ~~
Nimeni nu refuză să admită 

că un violonist sau un pianist 
în vîrstă de douăzeci de ani 
poate fi un mare interpret, că 
un poet de douăzeci și cinci de 
ani ar putea primi cele mai 
înalte distincții pentru creația 
6a. Astăzi, un om de știință a- 
junge, încă rareori profe
sor universitar sau academician 
la treizeci de ani. Am citit de 
curînd un articol de ziar în care 
autorul protesta împotriva in
cluderii, într-o valoroasă lucrare 
de Istoria Matematicii din Ro
mânia, a unor date despre cer
cetători tineri sau foarte tineri, 
deși numele lor aveau circulația 
internațională. Mentalitatea co
mună vede în tinerețe o epocă 
a vieții propice mai ales activi
tății și creației literare și artis
tice, decît cercetărilor științifice.

(Continuare în pag. a iV-a)
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Premiul IL T. C. pentru literatură

tă (!) pe o infirmitate fizică. 
Credința eroilor lui Velea în 
posibilitatea creării și dirijării 
propriilor întîmplări, adică re- 
simțirea acută a nevoii de bio
grafie, este o temă mai veche 
a autorului. Cei care au urmă
rit prea insistent „influența" a- 
supra tînărului prozator a lui 
Marin Preda au trecut peste a- 
ceastă deosebire fundamentală. 
Autorul Intrusului este parti
zanul imprevizibilului, Velea 
dimpotrivă, nu crede că întîm
plările omului pot scăpa hotă- 
rîrii lui. Din această despărțire 
programatică vor rezulta și in
compatibilități între cei doi 
prozatori îneît. chiar dacă la 
Velea se pot observa multe din 
ticurile stilistice ale lui Marin 
Preda (care, curios, n-are însă 
scrupulul estetic al tînărului

nifică intrarea într-un destin 
tară vîrstă', lipsit dș conștiința 
binelui și a răului, un fel de 
blî-ndă animalitate. Nuvela e 
de-a dreptul zguduitoare și orice 
antologie și-o poate reclama. 
Cealaltă, „Zbor jos", este re
prezentarea în fond tot a unui 
caz de înstrăinare morală. De 
data aceasta totul pleacă de la 
faptul că personajul simte că 
nu este iubit. Nici de-ai săi nici 
de ceilalți. Răzbunarea pe care 
o încearcă — libertatea gîndu- 
vilor rele despre ceilalți — se 
întoarce însă asupra sa, uscîn- 
dU-l. Remarcabilă este tran
scrierea stării neliniștite a unui 
ins gonit de o povară lipită 
de conștiință („Cînd, uneori, își 
amintea că-i e îngăduit să gîn- 
dească orice o rupea la fugă 
pînă cădea istovit, abia trăgîn- 
du-și sufletul"). înveninat de 
conștiința păcatului, a răului 
prematur (în general, eroii lui 
Velea sînt tineri), eroul încheie

□e la entuziastele articole a- 
rute în primii ani ai carierei 
erare a lui Nicolae Velea, cri- 
ii au trecut la cronicile cu
lte (rare pentru că autorul 
'ie puțin) și, în ultima vre- 
*, unii au formulat rezerve 
'ioase asupra literaturii mai 
i a prozatorului. Ceea ce nu 1 

va putea contesta acestui 
•iitor este marea sa concizie 
îrară, plăcerea, împinsă pînă 
voluptate aproape plictisită 
ea însăși, de a forța cuvin- 

e să se supună observației, 
oza lui Velea este o proză 

observație, un studiu con- 
și concentrat asupra cî-

•va 
in 

a 
jblematică (morală) 
îocupă pe C 
;r-un cuvînt, 
formele ratării. Dacă la au- 
ul Duminicii muților putem 
vi (ca la teatru !) spectaco- 

ratării, în Zbor jos avem 
-a face cu observația rece și 
» a ticurilor ei. Chiar nuvela 
'e dă titlul volumului („Zbo- 
: jos" fiind chiar forma ră
ii pe care o studiază Velea), 
e descrierea unui caz cu- 
s de neîmplinire, dezvolta-

naturi umane. Intr-un 
larg, proza mai recen- 
lui Velea îmi evocă o 

care îl 
Constantin Țoiu. 

, ea s-ar reduce

Zbor' jos

A" 7

1 r\ ’ \

ras
•Je-am obișnuit să înțelegem 
n „poezie modernă" — alt- 
fa. O anumită înstrăinare de 
e și de realitate, o distan- 
e încercată față de tot și de 
ite și realizată prin metafore 
‘ormante, viziuni fantastice și 

Jimoaj neobișnuit, crearea 
ui univers cît *se poate de in
tendent în poezie : toate a- 
itea păreau a fi indisolubil 
;ate de noțiunea de „lirică 
idernă" în contextul acesta 
lumul lui Hans Schuller este 
rutotul tradițional. Poeziile 
irtă amprenta deplinei con- 
■danțe a autorului cu sine în- 
îi și cu lumea în care trăieș- 
Semnificativă în acest sens 

e frecvența imaginii feres- 
i deschise, semnificativă și 
itru poziția afirmativă a po- 
ilui față de realitatea exte- 
ară și pentru încadrarea sa 
:ivă în această realitate.
?oate imaginile sale sînt de 
fel realiste în adevăratul sens 
cuvîntului. Schuller nu caută 

orice preț o ..viziune pro- 
e“. Peisajul liric al volumu- 

este cel al patriei noastre 
istructoare a socialismului 
nu un peisaj interior al unor 
ri sufletești ieșite din comun, 
itimentele dominante în a- 
t volum sînt sentimente co

prozator) a vorbi, totuși, de in
fluența unuia asupra celuilalt 
este exagerat. Eroii preferați 
de Velea sînt cei slabi, cei că
rora viata le-a rămas datoare 
chiar de la primii pași ori, dim
potrivă. care s-au îndatorat prea 
mult și nu se mai pot plăti, 
între acești doi poli se desfă
șoară „zborul jos" al ratării (e- 
xistă și o ratare sentimentală, 
sufletească, în rînd cu cea spi
rituală ori socială, mai gravă 
chiar decît acestea).

O neîmplinire ciudat de fru
moasă este a Olinei. Venind 
nemții, două familii hotărăsc 
împreunarea salvatoare a co
piilor. Dar aceștia nu sînt lă- 
sați să păcătuiască firesc, ci li 
se impune o soluție pe care ei 
nu fac decît să o>accepte. Olina 
rămîne cu conștiința mutilată de 
ispășirea unei vini pe care nu 
și-o știe. Ea iese din lume, „în
cremenește" cum zice autorul. 
Ieșirea fetei dintre oameni sem-

nuvela cu o morală de via : re
întoarcerea la starea purității 
copilului Isus. Nici întîmplările 
lui Tudor din „Treceri* nu iz
butesc să-1 „transforme" pe e- 
rou. El este, cu toate încercă
rile prin care trece, din aceeași 
categorie a slabilor, inși în fond 
dispuși sufletește de a proteja 
și ocroti, dar neproteguiți. Ie
șite aparent din voința sa, din
tr-o hotărîre de a fi stăpînul, 
Tudor este de fapt stăpînit de 
evenimentele pe care și le pro
voacă, în loc să iasă cîștigâtor, 
pierde. La sfîrșit, autorul re
marcă cu tristă ironie: „Mer
gea și se străduia să se între
meze, gîndindu-se că el nu 
este chiar o fire delicată" !

Aceștia sînt, în general, eroii 
lui Velea : delicați, firavi, cu 
mari hotărîri și puține înfăptu
iri, ei voiesc în condiții nor
male, dar trăiesc cu dificultate, 
din cauza propriilor Infirmități 
ori din pricini care nu le apar-

țin, dar pe care le ispășesc cu 
resemnare. Este o enormă dis
proporție între’voință și puterile 
care o slujesc, între ceea ce 
este dorit și ceea ce se împotri
vește (biologic, psihologic, fami
liar, social).

La celălalt pol al „Zborului 
jos" sînt bătrînii ratați, cazuri 
nedramatice și burlești. Dar a- 
cest din urmă caracter nu iz
vorăște — cum cu vervă explica 
cineva, dar pornind de la o fal
șă premisă, de la o simplă in
venție — din natura artistică a 
prozatorului, ci din calitatea 
umană a materialului ! Acest 
prozator neabundent are un 
simț artistic remarcabil cum nu 
știu să posede mulți. Acest simț 
e foarte necesar prozatorilor, 
care adesea fac comedie din 
tragedie și dramă din melodra
mă ori invers. Asemenea răs
turnări penibile sînt curente (și 
ele pornesc, în special, din acea 
dominare a scriitorului de ma
teria literaturii, semnalată de 
Călinescu, într-o expresie tipi
că, la Cezar Petrescu). Chiar 
scriitori mari săvîrșesc aseme
nea erori și este firenc să și le 
apere cu înverșunare mult mai 
mare decît cea cu care își apără 
operele bune ! Nicolae Velea nu 
poate greși astfel. In schimb, 
ne putem întreba (depășind zona 
esteticului) asupra raportului 
dintre scriitor și personaj, a- 
supra predilecției pentru tipul 
descris. Există, și asta nu se 
poate demonstra, o ciudată în
țelegere care se petrece secret 
între scriitor și erou. Ea este 
vizibilă în efecte : lăsîndu-și e- 
roul să trăiască (de fapt să nu 
trăiască), scriitorul pare a-1 în
țelege prea mult și-1 reprimă 
cu repeziciune. Existența scurtă 
se identifică cu proza scurtă. 
Puținătatea chiar formală a li
teraturii lui se justifică prin 
respirația scurtă a existențelor. 
Vreau să spun, în fine, că nu | 
trebuie să ne grăbim reproșîn- 
du-1 scriitorului o discutabilă, 
oricum, secare a Izvoarelor, cîtă ’ 
vreme literatura pe care o face 
nu suferă de modicitate. j
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„Sub căciulă, șapte sate 
post...
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Ucigaș fără simbrie" este 
probabil, dintre capodope
rele lui Eugen Ionescu, pie
sa în care credo-ul umanist 
al autorului se exprimă cu 
maximum de frachețe. într-o 
lume alcătuită din sloganu
rile și automatismele simțu
lui comun ori ale demagogiei, 
într-o lume care a uitat să 
gîndească și să se înfioare, 
într-o lume care,’ avidă de 
certitudini ieftine, nu mai 
știe să se îndoiască în fața 
misterelor existenței, violența 
se poate instaura nestinghe
rită. Ionescu a distilat aceas
tă idee din toate experien
țele amare ale istoriei, de la 
inchiziție pînă la nazism, și 
i-a dat un nou înveliș con
cret, aflat la limita dintre 
realitate și vis, adică acolo 
unde argumentele necesare 
demonstrației se pot culege 
din aceste amîndouă teritorii. 
Această fixare într-un spa
țiu incert este cu atît mai 
importantă, cu cît piesa este 
într-adevăr o demonstrație 
de o cursivitate aproape di
dactică. Dar, aș spune, o de
monstrație a indemonstrabi- 
lului, o reeditare în circum
stanțe moderne a celei mai 
prețioase și mai adevărate 
certitudini a lumii antice : 
„știu că nu știu nimic". A- 
ceasta nu înseamnă că lu
mea văzută de Ionescu este 
absurdă, așa cum s-au gră

raia, iubirea, înțelegerea, 
compătimirea. Firește, toate- 
acestea jetul
fără expresie prin care -Uci
gașul răspunde •fiecărui ar
gument spune limpede că 
răul nu trebuie convins, ci 
distrus. Berenger n-p poate 
face ; dar cineva trebuie 
s-o facă.

Sumarele considerații „de- 
mai sus- se referă nu numai/ 
la piesa lut Ioh^cti" di, ÎW 
bună măsură, și la specta
colul lui Lucian Giurchescu 
de la Teatrul de Cdixi^dîe. 
Spectacol a cărui trăsătură, 
principală este respectul față 
de esența textului, efortul.de:, 
a o scoate la lumină prin 
mijlocirea unor rhefafetfe; fitbr 
bile și transparente. Repre
zentația este remarcabilă 
prin modul în care dinamica 
ideilor devine dinamică 
teatrală ; spectacolele agita- . 
te, cu viață multă și impe
tuoasă au fost de altfel din-; 
totdeauna specialitatea- >regi--c 
zorului. Excelente sînț, sub ’ 
acest raport, momentele de 
la începutul actelor II și III. 
Forfota mecanică a străzii,(a- 
dusă în prim plan), ca și de
monstrația Coanei Pipa, de
parte de a fi doar simple 
elemente de fundal animat,• 
devin laturi esențiale ale de
monstrației artistice, termeni 
de referință indispensabili 
pentru înțelegerea ideii

La Teatrul National
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fără simbrie"

mune nouă, tuturor : iubirea 
(prima parte intitulată ..Nu te 
cunosc"), entuziasmul luptei 
pentru construirea noii socie
tăți (partea a doua : „Soarele de 
august ne-a pătruns în casă") 
si dragostea de patrie (ultima 
parte : „Lauda" pămîntului pa
triei").

Prima parte a volumului con
ține poezii de o tonalitate es
tompată. chipul iubitei înche- 
gîndu-se de cele mai multe ori 
din amintiri trezite întîm- 
plător. de zborul porumbeilor 
(..Porumbeii mi-au adus pe 
aripi de seară..."), de o potecă 
dintr-un peisaj hibernal (^Scri-

Hans Schuller

vîntul să-i împrăștie I în braz
dele largi ale soarelui" /. Astfel, 
în amintirea ta. nămîntul va în
flori la nesfîrșit’*.

începuturile, :zb:nzile și per
spectivele construcției socialis
mului în țara noastră sînt re
flectate în partea a doua a vo
lumului „Nu a fost ușor: . dar 
forța noastră creatoare a îzvo- 
rit din încrederea copilului în 
învățător* (..Soarele de august 
r.e-a pătruns în casă"). Ziua de 
30 decembrie 1947 este slăvită 
ca ziua in care ..adine în albul 
iernii / s-a trezit Serbii le ca 
••-ara o cupă de floare-. iar 
aplicarea în. practică a directi
velor Congresului al IX-Iea al 
P.CJt. ca rea mai mare victorie 
din istoria patriei. Un frumos 
portret liric a! comunistului este 
poezia : ..Secretarul de partid

CÎND STAU
ÎNAINTEA TA"

soare"), de secera lunii ce sea
mănă cu sprîncenele („Dacă..."), 
de sunetul unei voci („Seara 
cînd vocea ta îmi șoptește"). 
Rareori Iubita e prezentă, ca în 
frumosul catren care dă titlul 
cărții „Cînd stau în fața ta 
îți iau mîinile / și-mi culc în ele 
cîntecele / tu le șoptești în ploa
ia de toamnă* A Poezia care în
cheie acest capitol este pentru 
poet un prilej de amplificare 
cosmică a sentimentului : „Me
relor / de pe pomul ce ne poartă 
dragostea / le iau sîmburii / ca

al întreprinderii mele" : „...EI 
vede / (și pentru această capa
citate îl invidiez) / prezentul 
doar / realizat în perspectiva 
viitorului / și pe acesta și-1 ex
plică / din punctul de vedere al 
unui om care cunoaște trecu
tul / Generațiile mâi tinere 
sînt avertizate să nu uite „ce
lălalt timp", acum, cînd se plim
bă prin „grădinile înflorite ale 
timpului nostru" în poezia : 
„Voi ce v-ați născut în 1944". 
Motivul : „...citesc zilnic / repor
tajele despre Vietnam și știm

că / nu există uitare. Pămîn- rik 
tul e încă expus incendiilor 
(din „Voiam să uit“).

Cele mai multe și cele mai 
izbutite poezii sînt adunate în XS- 
ultima parte a volumului * 
„Laudă pămîntului patriei". 
Imaginile sînt mai vii. mai pli- 
ne de culoare, anotimpurile evo
cate sînt anotimpurile aniloi 
noștri, ale meleagurilor noas- A 
tre: ..Spre vară se ridică tărî- 
na / însetată de jarul zilelor 
de recohă cînd în oglinda va- A 
Iurilor de azur ale cerului /se 
văd oameni și tractoare. / stă- 
pini pe meleaguri — i Tablou 
aeeste-1 iubesc ■ cum iubesc “ 

mielul de fte e s’ lu P- 
casso- („Vară timpurie"). Pînă 
si titlul indică, uneori, cadru' V 
istoric precis al pastelurilor : 
..Seară de iarnă în noul carti
er". ..în apropierea schelelorA 
„Construcții de locuințe în car- 
tierul Steagul Roșu". ..Dramul 
spre casă din schimbul de noao- A 
te", „Sfîrșitul zilei de muncă la 
tractoriști" etc. Insă chiar dacă 
titlurile n-ar fi atît de explici- a 
te. atmosfera intimă a poezii- 
lor ar sugera situația istorico- 
socială în care- au fost scrise. _ 
Acesta este meritul cel mai 
mare al autorului. Patria pe 
care-o cîntă este patria socia
listă. patria timpului nostru. 
„Fericire mai mare nu există 
decît să te am / să mă desăvîr- 
șesc în tine/ patrie, tu / pe care 
o string la inimă / cj mîlni iu
bitoare / și la picioarele căreia 
îmi depun cîntecele / ca în 
fața unui monument."

Poezii simple, calde și sincere, 
duDă cum se vede din exempli
ficări, a căror modernitate con
stă în adeziunea la principiile 
construcției noii societăți în 
țara noastră.

11,00 — Curs de limba fran
ceză (reluarea lecției 
de luni).

11.30 — Curs de limba en
gleză (reluarea lec
ției de marți).

: 12,00 — T. V. pentru specia
liștii din industrie. 
Ciclul „Cibernetica" : 
Informație și decizie 
(reluare).

12.30 — închiderea emisiunii
de dimineață.

i 17,30 — Consultații ' " *
română 
XH-a).

; 18,00 — Telecronica 
că. Tema : 
siune utilă produc
ției : subinginerii.

18.30 — Curs de limba ger
mană.

19.00 — „Club XX" 
siune pentru

19.30 — Telejurnalul
ră.

20 00 — Studioul de 
versuri în 
autorilor.

j 20.10 — Recitalul baritonului 
Vasile Martinoiu.

2020 — Transmisiune în di
rect de la Combina
tul siderurgic Galați. 
• Intrarea în func
țiune a stației de 
zranulans a zgurel.

2020 — Transfocator — „Tră
sătura comună" — 
raid-anchetă în Cra
iova.

I 21,05 — Muzică Dentru micul 
ecran. își dau con
cursul : Doina Badea. 
Angela Similea 
Jean Păunescu.

21.25 — Avanpremiera.
21.40 — Telecinemateca: „De

putatul de Baltica* 
— o producție a stu
diourilor sovietice.
Prezintă Alex. Stra-

’ chină.
23,15 — Telejurnalul de noap

te.
23.25 — închiderea emisiunii.

la limba 
(clasa a
economi- 
O profe-

— emi- 
tineret. 
de sea-
poezie : 
lectura

Si

bit să declare comentatdrii 
imprudenți, ci doar că ea se 
compune dintr-o complicată 
dialectică a contrariilor, afla
te în continuă sfîșiere și îm
păcare. O- societate care omi
te această dialectică și se re
pede spre primele adevăruri 
care-i vin la îndemînă — 
așa cum este societatea su
gerată, în linii puține dar 
ferme, în piesa de față — 
este expusă răului. Răul este 
Ucigașul : ucigașul fără sim
brie, fără gaj, fără interes, 
fără pasiune, adică Răul în 
stare pură, violența puter- 

. nică și triumfătoare tocmai
Drin lipsa ei de justificări. 
Dar mai există și Berenger 
(primul Berenger. căci piesa 
e scrisă în 1957, înainte de 
..Rinocerii". „Pietonul aeru
lui", „Regele moare" ori „Se
tea și foamea"). Există un 
biet om, mic, nefericit, sărac 
și șovăielnic. Există un om 
care nu poate înțelege neDă- 
sarea concetățenilor săi față 
de Ucigaș, care nu poate ac
cepta necesitatea nenorocirii, 
care nu vrea să vadă doar 
„partea bună a lucrurilor", 
care nu poate admite pustii
rea Cetătii Luminoase. E- 
xistă un om pentru care în- 
tîmplările îngrozitoare nu se 
petrec numai în afară, în 
viața altora, ci deopotrivă 
înăuntru, în pieptul lui, în 
arterele lui. Omul acesta se 
simte răspunzător ; el por
nește împotriva Ucigașului. 
E singur și slab, n-are nici 
o șansă, va pieri, dar faptul 
că pornește indică o cale. Și 
vine acel extraordinar mono
log din finalul piesei, cînd 
Bârenger pune în joc, drept 
argumente împotriva violen
ței, toate valorile de veacuri 
ale omenirii : filozofia, mo-

ansamblu. Numai finalul, 
ciuda modului impecabil 
care Beligan rostește formi
dabilul monolog despre care 
aminteam, face eroarea de a 
acorda Ucigașului prea multe 
prilejuri de mișcare ; unele 
din gesturile sale încep să 
semene a reacții, or tocmai 
lipsa de reacție a personaju
lui era halucinantă în text.

Decorul lui Dan Nemțeanu 
este de-a dreptul uimitor, 
prin acordul deplin, fără nici 
o fisură, pe care îl realizea
ză între o soluție tehnică 
inedită și o rară forță de su
gestie.

In cel- de-al doilea Beren- 
ger din cariera sa, rparele aY- 
tist, care este Radu Beligan 
reeditează condiția umilă și 
eroică a personajului, nobila 
sa peregrinare donquijoteseă 
în lumea ostilă a sloganuri-^ 
lor și a nenorocirii. înflăcă
rat și duios, grandios și tan
dru, neajutorat și nebiruit, 
Bărenger al său este o sin
teză plină de nuanțe a uma
nității. Actorul are un regis
tru foarte .personaliși — se. 
știe — limitat, dar paradoxul 
personalității sale ește că în 
acest registru poate; exprima 
orice. Același mult discutat 
monolog final este dovada 
peremptorie a acestei calități 
rarisime.

Solistul este înconjurat de 
o distribuție numeroasă, al
cătuită din forțe de prim 
rang ale teatrului : Mihai 
Foti'no (Eduard), Nineta Guș
ti (Portăreasa și Coana Pi
pa) și Mircea Șeptilici (Arhi
tectul) sînt concert-maeștrii 
acestei orchestre conduse cu 
rafinament.

GEOKG MEISTER
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SEBASTIAN COSTIN

(Urmare din pag' I)

• O noua rev
și conținutul.

;■ GEORGE BÂLAițA
George Bălăiță

. ** ‘ nuvele j

încadrat în tipologii aprioric 
stabilite. Explicația rezidă, bă
nuim, in convingerea autoru
lui potrivit căreia personajul

Conversînd
despre Ionescu"

denunțe destinul
1 Știu că sînt sute și mii de stu- 

denți pentru care lirismul vîrstei, 
sau poate și al unui tempera
ment deosebit, dă tinereții loi 
o fluiditate de vis și plutire în
tr-o lume în care cele mai fru
moase sentimente sînt cu putin
ță, și care tiăiesc parcă, undeva, 
în plin azur, între pămînt și cer. 
I-am și văzut de multe ori 
grădinița celor trei 
reviste literare din 
Ana Ipătescu 15 și 
noscut pe unii după 
alții după aerul de 
agresivitate cu care priveau îm
prejur. Atitudinile lor erau sin-

S3

„Nu te-apuci de scris pînă 
nu știi totul despre personaj. 
Să ai schema lui. înțelegi, 
dragul meu, tu ești creierul, 
inima, tu ești Dumnezeul 
personajului. Tu știi tot; nu 
ești scriitor dacă nu știi tot 
precis, de la început. Altfel 
nu merge, numai așa poți să 
redai, da, numai în felul a- 
cesta poți reda realitatea. 
Asta-i singura și cea mai con
venabilă metodă...".

Reproducînd (în „Palla
dion"), cu o undă de ironie, 
sfatul unui presupus maestru, 
George Bălăiță își trădează 
teoretic inconformismul, veri
ficat deplin în culegerea de 
nuvele primită favorabil înda 
de la apariția ei. în fond, 
ceea ce asigură autenticitate 
prozei din „Conversînd des
pre Ionescu" (titlu împrumu
tat de la una din piesele de 
pondere ale volumului), este 
efortul de a nu se plasa în
tr-o zonă stilistică limitată, e- 
vitînd schemele compozițio- 
pale, uncie proprii scriitorilor

tineri care experimentează, al
tele comune acelora care, sub 
acoperirea oferită de însem
nul tradiției, se nutresc din 
cuceririle precursorilor autoh
toni.

Surprinzătoare, maturitatea 
mijloacelor de expresie, îndri- 
tuie, certitudinea unei per
spective deosebite pentru 
creația lui George Bălăiță. An
corat, în ultimă consecință, 
într-un spațiu uman vast, ce 
e proiectat aproape în exclu
sivitate în anii posteriori Eli
berării — autorul recompune, 
cu acut spirit de observație, 
atmosfera unei etape decisi
ve în destinul oamenilor și 
locurilor de aici. In aparen
ță distincte, prin particulari
tatea subiectului și modalita
tea de tratare, nuvelele (și 
schițele) lui George Bălăiță 
alcătuiesc — în măsura în 
care o simplă culegere poate 
înlesni acest lucru — într-un 
sens, o frescă a evoluției po
tențialului psihologic al dife
ritelor categorii sociale la tim
pul istoric dat.

Prozatorul insuflă „viață" 
unor „eroi" cu o profundă 

identitate artistică, dificil de

literar nu trebuie să repre
zinte, de altfel, o entitate ab
solut diferită de aceea a o- 
mului de toate zilele, pose
sor al unui caracter complex, 
sinuos, mobil, conturat în fo
cul unei experiențe de viață, 
de cele mai multe ori dure.

Deși nu toate lucrările au 
capacitatea de a procura sa
tisfacții egale la lectură — 
desigur este inadecvat să fa
cem abstracție de subiectivi
tatea receptării, chiar cînd 
postulăm aplicarea principiu
lui obiectivității integre — fie
care în parte luminează dis
ponibilitățile și virtuozitatea 
prozatorului.

„întoarcerea eroului cunos
cut", „Conversînd despre Io
nescu", „Prima zi a săptă- 
mînii", „Vestea noastră de 
toate zilele", „Palladion" — 
merită mai mult decît simpla 
mențiune. Alternînd proce
deul descrierii detaliate sau 
cel de sugerare cu acela al 
analizei psihologice (tehnica 
planurilor paralele, fluxul a- 
mintirii), George Bălăiță adu
ce în prim plan tipuri apar- 
ținînd celor mai diverse ex
tracții : intelectuali, muncitori 
și, în special, țărani. Rămîn

in memorie, între altele, figu
rile locotenentului Descu și 
sublocotenentului Paraschiv 
(„întoarcerea eroului cunos
cut"), a lui Moisei Aanei — 
descins din țărănimea mijlo
cașă, individ a cărui conștiin
ță se limpezește fără ca a- 
cesta „să știe de ce", a bă- 
trînei Raveca — munteanca 
înțeleaptă, cuprinsă de „pati
ma după statornicire" („Prima 

zi a săptămînii"), a șoferului 
Benedict („Posibilitatea întoar
cerii lui Benedict") și a func- cere, firești. Nu știau că omul 

ționarului Baltazar („Palla
dion"), care imită servil com
portarea și gîndirea „șefului"
etc.

„Conversînd despre Iones
cu" este însă, o carte ce re-

i A acefuză, ca orice carte bună, co- ^e 
mentariul explicativ.

ION B. VICTOR

în 
redacții de 
Bulevardul 
i-am recu- 
sfială, pe 
bravadă și

Am citit, de altfel, enunțarea 
rubricilor cuprinsului, care pot 
să intereseze, într-un înalt grad, 
pe orice intelectual, în care, de 
altfel, mai totdeauna se ascunde 
un scriitor necunoscut sau sinu
cis, chiar dacă în viața lui n-a 
scris o pagină de literatură, dai 
a devorat cu pasiune o bibliote
că întreagă de cărți. Organiza
torii revistei au inițiat, în masa 
largă a cititorilor, anchete și son
daje al căror rezultat se oglin
dește în varietatea și bogăția 
rubricilor. La ele, aș mai adăuga 
una, „Evenimentele săptămînii", 
care să cuprindă evenimente po- 
litico-sociale, interne și externe. 
Sînt convins că aceasta este 
foarte util și pentru scriitori, și

pentru toate categoriile de 
tori.

Nu mă declar gelos pe 
resul și bucuria tineretului 
tru apariția unei noi reviste li
terare, căci bucuria mea nu este 
mai prejos de-a lor. S-a îmbor. 
gățit ’ ;
nostru literar, eveniment astro
nomic al văzduhului nostru su
fletesc.

Să-i urmărim traiectoria as
cendentă, bătînd din palme. Și 
să așteptăm de la „România 
literară" să devină un veritabil 
simbol al progresului și stadiu
lui pe care literatura noastră, 
prin ajutorul neprețuit al parti
dului și darurile acestui popor, 
l-au atins.

inte- 
pen-

constelația firmamentului

cu părul alb și cu mers anevo- 
ios îi cercetează, îi privește cu 9 dragoste, caută să le citească în 
suflet și parcă ar vroi să le caute 

A caiețelul din buzunar și să le 0 citească primele lor poezii.
Pentru toți aceștia, pentru 

—acești „alter ego" ai generației 
acum, eu înțeleg ușor ce 

imens eveniment este apariția 
• noii reviste literare, „România 

literară".

Miine, 10 octombrie
apare revista

„România literară"

îmbogățind semnificația 
deschiderii stagiunii cu 
emoția unui debut scenic, 
Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri" dțn Iași a ridi
cat cortina noului an tea
tral cu premiera piesei u- 
nui tînăr dramaturg ieșan, 
Ștefan Oprea.

„Constelația U r s u l u iu 
preia o idee des întîlnită 
în dramaturgia universală, 
pasionantă insă prin pers- 

| pectiva mereu inedită ce
o oferă unghiului de ana- 

I liză. Dramă a dorinței in-
I dividului de a evada din
I închisoarea solitudinii, lu

crarea lui Oprea încearcă 
să urmărească drumul si
nuos și aspru al reinte
grării morale și sociale. Di
minuarea tensiunii drama
tice pornește încă din chiar 
premisa conflictului : 
gurătatea unui om în pă
dure. Modului simplist de 
a concepe termenii dramei 

i i se adaugă artificialitatea
și căutarea efectului verbal j in definirea relațiilor din-

; tre cele două personaje
centrale. Revenirea eroului 
în civilizație este însoțită 
de argumente neconvingă- 

; toare. Imboldul spre o in-
1 toarcere după 20 de ani

e dat de iubire: iubirea 
lui Radu pentru Laura. I Conturarea incompletă a
personajului ne face să ve
dem și sa înțelegem, pînă 
aproape de final, doar draHt 

I gostea Laurei pentru Radu
— de altfel, singurul senti
ment precis ce o însufle
țește. Pe de altă parte, ti
parul șablon al mediului 
ultra-conformist în care va 
Infra Radu ne dă mereu 

''tmpreslg' de ;,deja vua și 
prevedem inevitabilul eșec 
final.

Slăbiciunile piesei sînt, 
în mare parte, atenuate 
intr-o transpunere scenică 
clară, sobră, semnată de 
Eugen-Traian Bordușanu și 
scenografa Hristofenia Ca- 
zacu. Acțiunii i se supra
pune, în spectacol, o atmos
feră psihologică în care ex
presia și mișcarea gîndului 
devin elementele princi- 

... pale. Alternarea rapidă a 
tablourilor permite trece
rea în prim plan a filonu
lui reflexiv al conflictului, 
susținut de două personaje 
simbolice : Bătrînul și Stră
ina. O inteligentă compozi
ție a izbutit actorul Puiu 
Vasiliu în rolul Bătrînului.

Străina, apariție stranie 
și tăcută, în neliniștită 
mișcare, un continuu re
proș al amintirilor, își pier
de, din păcate, sensul, în 
montare. Costumul bizar, 
de Ofelie rătăcită, plimba
rea fără rost, o fac inutilă 
și nejustificată:

Intr-un rol-cheie al con
flictului, Violeta Popescu, 
actriță înzestrată cu bogate 
resurse dramatice, contu
rează cu subtilitate și nerv 
un personaj viabil, ale că
rui gesturi și priviri re
levă o complexă viață spi
rituală.

Alături de ea, Cornelia 
Gheorghiu, folosind cu 
prudență mijloacele comi
cului șarjat, figurează 
nia inconștientă a 
vieți lipsite -de ' sens, 
galeria personajelor, 
loc important îl ocuvă
portretul scenic al profe
sorului, prin prezența ac
torului. Teofil Vîlcu. în 
rolul personajului princi
pial al piesei, actorul Sorin 
Lepa nu a putut da unui 
wou simplist conceput de 
dramaturg vigoarea scenică 
necesară. Vom conchide că 
piesa în ansamblu nu este 
mal mulț decit o sumă de 

. intenții, onorabile.

sin-

dra- 
unei 

în 
un

LILIANA MOLDOVAN

CINEMATOGRAFE
VERA CRUZ — cinemascop 

rulează la Patria (oreie 9; 
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).

SAMURAIUL
rulează la Republica (orele 9 ; 
11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,15) ; 
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21).

SĂ NU NE DESPĂRȚIM — ci
nemascop

rulează la Sala 
(orele 10; 
18,45 ; 21).

VEȘNIC INTÎRZIAT — cinema
scop ’

rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45).

PLANETA MAIMUȚELOR — 
cinemascop

rulează la Capitol (orele 9;

Cinemateca
12 • 14 ; 16,30 ;

11,30; 14,15; 17,45; 20,30); Melo
dia (orele 8,45; 11; 13,30; 16;
18.30 ; 21) ; Modern (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) .

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Victoria (orele 9 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) ; Volga (orele 9—13,30 în 
continuare — 16 ; 18,15 ; 20,30); 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

PRINȚESA
rulează la Central (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

TESTAMENTUL UNUI PAȘĂ 
rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
—16,30 în continuare. 18,45 ; 
20,45) ; Grivița (orele 9 ; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30).

VVINNETOU III — cinemascop 
rulează la Flamura (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Giulești (orele 10 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30) ; Arta (orele 9—15,45 în 
continuare ; 18 ; 20,15).

TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ 
rulează la Doina (orele 9 ; 10 ; 
Program pentru copii) 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 : 20,30) ; Dacia 
(orele 8—16,30 în continuare ;
18.45 ; 21).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA — cinemascop

rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30 ; joi și sîmbătă orele 
18 — filme de animație).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN — cinemascop

rulează la Feroviar (orele 9 ; 
12,30 ; 16 : 19,30).

SURPRIZELE DRAGOSTEI
(rulează la Floreasca (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează la Aurora (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
T mis (orele 9—15,45 în conți-

nuare ; 18,15; 20,30) ; Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,30).

ZILE DE VARA
rulează la înfrățirea (orele
15.30 ; 17,45 ; 20).

ROATA VIEȚII
rulează la Bucegi (orele 9
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30);
Moșilor (orele 15,30 ; 18»; 20,30).

TAFFY ȘI VÎNĂTORUL 
rulează la Unirea (orele 
18 ; 20,30).

FRATELE DOCTORULUI 
MER

rulează la Lira (orele
18 ; 20).

UN DOLAR GĂURIT — cine
mascop.

rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

INIMĂ DE MAMĂ — cinema
soap.

rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

TREI COPII „MINUNE* 
nemascop.

rulează
15.30 ; 18).

15,30 :
«/n

HO
15,30 ;

ci-

la Viitorul (orele

CALINA
rulează la Viitorul (orele 
20,30).

NEÎNȚELESUL
rulează la Miorița (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45) ; 
Excelsior (orele 11,15 • 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21).

VIVA MARIA — cinemascop.
. rulează la Popular (orele 15,30; 

18 ; 20,30).
VIN CICLIȘTII

• «rulează la Munca (orele 16; 
18 ; 20).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15).

EL DORADO
rulează la Flacăra (orele 
15,30 : 18).

STRIGĂTUL
rulează la Flacăra (orele 20,30). 

IAMOȘIK — două serii
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
19).

DUELUL LUNG — cinemascop 
rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 18).

efortul.de
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ÎNCEPEM CU O... COINCIDENTA culme a ab-

esteMateescu (Liceul -J. L Ca-

film, erau lucruri obișnuite, 
că ar avea cineva nevoie

Rodica Dumitrescu (Liceul nr. 24) : 
Hotărît, este o problemă ! Și nu una 
ușor de rezolvat. Deși, dacă e să te iei 
după răspunsui’ile pe care ni le dau in 
scris colegii noștri, drepturile și dato
riile pe care le avem ne sînt în general 
destul de bine cunoscute. Elevii care, la 16 
ani își pierd vremea așezați pe barele de 
fier de pe bulevard sau vizitează cu pa
siune barurile, scoțînd atît de grațios 
fum de țigară pe nări, știu și ei că nu 
prea e voie. Dar asta nu-i împiedică să 
procedeze cum le vine lor. Georgeta Bîr- 
zeanu de la Liceul „Gheorgne Șincai" și 
cu mine am strîns, în școlile în care în
vățăm, un număr destul de mare de răs
punsuri la întrebarea noastră și ne-am 
gîndit să le discutam împreună. înainte 
de toate, să citim răspunsul lui Andrei 
Cioroiu (clasa a X-a), care va fi un fel 
de motto al discuției noastre, discuție la 
care l-am invitat și pe tînărul scriitor 
Virgil Duda. De ce vom citi tocmai răs
punsul lui Andrei? Veți vedea: e o 
coincidență la mijloc. „Este o vîrstă pre
tențioasă — scrie Andrei — o vîrstă la 
care de-abia începi să te hotărăști asupra 
viitorului, la care cu greu îndrăznești 
să te detașezi de colectiv. Și totuși, ne 
aflăm la începutul adolescenței, cînd so
cotești că totul ți se cuvine, cînd încerci 
să îmbraci într-o formă mai realistă 
gîndurile din copilărie. Dar să revenim 
asupra întrebării. Ai voie să te crezi 
într-o lume imaginară ? Știu eu ? Mi-e 
greu să răspund. Să distrugi hotarul 
dintre BINE și RĂU, să încerci 
creezi BINELE așa cum îl concepi ? 
poate că la acești 16 ani — pe care 
întîmplare i-am împlinit astăzi — 
dreptul să poți să ai curajul să 
afirmi, să-ți exprimi gândurile, să pre
tinzi să 
Oricum,

la școală, la 
Nu simțeam 
de mine*/

Alexandru 
ragiale") : La mine a fost important mo
mentul în care am observat că am o 
anumită capacitate de sinteză, cu ajuto
rul căreia pot să refac ceea ce am ob
ținut prin analiză. A fost momentul în 
care am reușit să înțeleg prima carte 
„aificilȘ^Maturitatea nu e neapărat o 
problemă afectivă (dacă te plimbi sau

spune și la liceu (și e o
surdității școlare) : ..Sinteți elevi mari, 
nu trebuie să mai alergați pe coridor 1“ 
Iar dacă sîntem văzuți la cinema cu o 
fată : „Sinteți încă mici, n-aveți voie". 
Ni se spune că nu avem voie să bem, 
să fumăm, să frecventăm barurile și ca
fenelele. De acord. Dar să fim blazați 
avem voie ?

Viorel Alexa: Dar
„hippy" ?

Cristian Dumitrescu :

să ne îmbrăcăm

Aș vrea să răs-

16

ti se ia în
16 ani este

PERMIS" Șl
NEPERMIS"

să
Da, 
din 

ai 
te

serios sentimentele, 
o vîrstă!"

ANI ESTE O VÎRSTA !

Dumitrescu: Sîntem de acordRodica ---------------- -
cu Andrei : 16 ani este o vîrstă nu ? Deci, 
la mulți ani ! Și eu am tot 16 (i-am îm
plinit mai demult) și sînt de părere că 
vîrsta noastră este și un prag...

Viorel Alexa (Liceul „Dr. Petru 
Groza“) : Pragul nu e neapărat la 16 
ani. Poate fi și la 15 și la 17, chiar dacă, 
de la 16 ani, ai dreptul să te duci Ia 
toate filmele... (Știți afișul cu : „Inter
zis accesul copiilor sub 16 ani')...

Nicolae Budulan (Liceul „Mihai Vitea
zul") : La această vîrstă, imaginea ta în 
conștiința celorlalți începe să se modi- 
fice^ Ei hu te mai privesc ca pe un 
coprl. începi și tu să capeți senzația 
„eului", poate chiar mai mult, mult mai 
mult decît trebuie. Și se naște o dorință 
de a lua tot, tot și repede ! Apar și in
fluențe noi. pe care uneori le cauți.

Cristian Dumitrescu (Liceul „Mihai Vi
teazul") : Este și o vîrstă romantică. Un 
romantism pe care trebuie să ni-1 res
pectăm.

Mircca Stoicescu (Liceul „Matei Basa- 
rab“) : Limita de vîrstă a celor 16 ani e 
subiectivă. Cristian Dumitrescu a început 
să lucreze la invențiile lui — despre care 
am scris mai demult, în pagina noas
tră — de la vîrsta de 13 ani. Alții, la 
18 ani refuză categoric să aibă „pro
bleme" și nu-și confirmă în nici un fel 
vîrsta.

Nicolae Budulan : E o vîrstă dificilă. 
Ai, uneori, în familie, senzația de dez
rădăcinare. Conștiința propriei persona
lități te face. într-un fel, să fii singur. 
Iar la întrebarea „Ce e voie și ce — **' 
nu e așa de ușor să răspunzi cum 
Rodica...

Virgil Duda: Cred că discutăm 
mod prea general. „Pragul" nu e _ 
de o anumită vîrstă, ci de o experiență 
concretă. Poate fi o întîlnire cu o fată sau 
prima țigară pe care ai fumat-o, dar nu 
neapărat acestea : o experiență sufletească 
puternică te poate marca și poate deveni 
un prag. Ar fi interesant de aflat cînd, în 
ce împrejurare ați avut această senza
ție, senzația că ați obținut niște drep
turi și că aveți niște datorii pe care nu 
le cunoșt.eați înainte.

Irina Neicu (Liceul nr. 39) • N-am îm
plinit încă 16 ani, deși actul de naștere 
e de altă părere. înțelegeți ce vreau să 
spun...

Rodica Dumitrescu : Trăiesc vîrsta de 
16 ani chiar din ziua aniversării. în ziua 
aceea am dat primul 'meu „ceai". Pă
rinții m-au lăsat să organizez petrecerea 
după gustul meu. A fost întîia oară 
cînd am înfăptuit un lucru singura^

Ileana
Groza") : 
cesta nici 
simțit și

Mircea _______ ____ ____  _ .
ta. Nu mai țin minte în ce zi s-a în
tîmplat lucrul acesta, dar știu că a exis
tat o zi în care m-am simțit pentru 
prima dată nemulțumit de mine. Poate 
tot pe atunci, într-o zi, m-am simțit ne
mulțumit și de părinți. Discutau o anu
mită chestiune și m-am socotit jignit 
cînd. socotindu-mă copil, nu mi-au în
găduit să particip la discuție. Asta 
s-a întîmplat mai devreme de 16 
ani. Atunci mi-am dat seama că ei 
mă consideră încă un copil, iar eu nu 
mai sînt mic, ci sînt în stare să particip 
la frămîntările altora, să exprim niște 
lucruri. în clipa cînd ești conștient că 
poți să exprimi ceva, ai trecut pragul 
despre care vorbim...

Ioana Berceanu (Liceul „Mihai Vitea
zul") : Și mie mi s-a întîmplat tot așa. 
într-o bună zi mi-am dat seama că am 
ceva de făcut în viață, că am un scop.

Gabriela Georgescu (Liceul nr. 15) : 
Pragul se poate trece și în împreju
rări mai deosebite. Am fost intr-o ta
bără de muncă patriotică, iar acolo am 
avut ocazia să întîlnesc un coleg care 
mi-a spus deschis : „E prima dată cînd 
fac și eu ceva pe lume. Mă simt util". 
„De-abia acum ai senzația asta ?“ l-am 
întrebat. „Da — mi-a răspuns. Să merg

nu?' 
crede

la un 
legat

Murgescu (Liceul ..Dr. Petru 
După părerea mea. pragul a- 
nu există. Eu, oricum, nu l-am 
cred că nici nu-1 voi simți.
Stoicescu : Nu sînt de părerea

LA !6
nu cu o fată), ci este, mai curînd, o 
chestiune de formație intelectuală.

Virgil Duda : Se poate întîmplă ca a- 
ceastă graniță dintre „permis" și „ne- 
permis" să devină vizibilă și în planul 
intelectual. De pildă, poate fi vorba de 
întîlnirea cu un mare scriitor.

Daniela Montanu (Liceul „Emil Ra- 
coviță") : Acum doi ani, la 16 ani, l-am 
citit pe Balzac. EI m-a învățat să mă 
judec și să judec și pe alții.

Nicolae Bndulan : Pe mine. întîlnirea 
cu marele scriitor englez Aldous Huxley 
era să mă distrugă. E acolo un perso
naj care m-a impresionat, un cinic. M-am 
simțit tentat să-1 imit M-au ajutat prie
tenii să rezist acestei influențe.

Viorel Alexa ; Un scriitor te poate

ALEXANDRU MATEESCU
fluența, uneori, ca un prieten rău

/ y /
pund eu ! După părerea mea, dacă ai 
trecut pragul de care vorbeam, n-ai de
cît să fii și blazat. Iar hainele „hippy“ 
nu aduc nici un neajuns social ; sînt o 
simplă schimbare de decor.

Nicoladi Budulan : A fi blazat în
seamnă a fi convins că viața ți-a dat 
atît de mult, îneît ce vine trebuie să 
treacă pe lîngă tine fără să te atingă. 
Blazarea lui Cristian (care lucrează a- 
cum Ia o nouă invenție) e doar simu
lată. Evenimentele nu pot să nu aibă 
rezonantă într-un tînăr de 16 ani. Dacă 
se întîmplă altfel, înseamnă că-i bolnav

Rodica Dumitrescu : Nu poți să fii bla
zat decît atunci cînd știi prea multe. Nu 
e cazul nostru. Cit 
vorba de un curentin-

ANCA KRUMHOLTZ

despre „hippy", e 
întreg, și nu despre

niște pantaloni. Fiecare poate să se îm
brace cum vrea, în limitele bunului 
simț (pe care-1 are sau nu), mai ales că 
straiele „hippy" sînt ieftine : ieftin 
și să nu te duci la frizer.

Ioana Berceanu : Hainele ,,hippy“ 
trebui să deranjeze pe nimeni. Dar 
protestează vreun vecin, eu am să

n-ar 
dacă 

________  ___ , trec 
pe altă stradă. Nu am senzația că fac 
un lucru interzis. Uneori însă se întîm
plă și altfel. Simțim la un moment dat 
că nu e drept să facem un anumit lucru. 
E un punct unde încetează drepturile și 
încep datoriile, un punct dificil.

Nicolae Budulan : Am avut, cîndva, 
niște cunoștințe despre care mi-am dat 
seama, la un moment dat, că sînt oa
meni de nimic. începusem să am ace
leași preocupări ca și ei. Un prieten al 
meu, care făcea și el parte din acel cerc, 
a dat examen de admitere la facultate și 
n-a intrat. Lovindu-se el de pragul de 
sus, am avut și eu senzația pragului. Și 
m-am simțit mare. Am reușit să ies din 
cercul lor și am rămas singur ; dar e 
mai bine singur decît în situația prie
tenului meu. Am avut atunci senzația vi
novăției față de mine însumi.

Anca Krumholtz (Liceul „Emil Raco- 
viță“) : Mi s-a întîmplat și mie. Intr-o 
vreme, încercam cu disperare să fiu alta 
decît sînt și făceam lucruri care nu-mi 
plăceau, pentru că doream cu orice preț 
să fiu originală. Tot atunci mă prefăceam 
Tă sînt prietena cuiva numai pentru a 
face impresie (acea persoană era „ci
neva" în ochii altora).

Rodica Dumitrescu : Am cunoscut cu 
toții asemenea momente „de graniță", 
cînd mai mult simți decît știi că gre
șești. Dar văd că e tîrziu și aș vrea să 
vă fac o propunere. Discuția noastră nu 
numai că nu a găsit răspunsuri la toate 
întrebările (nici nu se Dutea !), dar, 
parcă, Ie-a și sporit numărul. Ce-ar fi să 
ne sfătuim și cu colegii noștri ” ' w “

Ileana Murgescu : Cum ? Să 
fiecăruia cite o misivă ?

Rodica Dumitrescu : Nu. să
să formulăm un număr de întrebări. Și 
să facem un nou concurs cu premii „O- 
racolul nostru".

Voci : Se face ! E bine !
Rodica Dumitrescu : Atunci să ne pu

nem pe treabă. De acord. Ileana ?
Ileana Murgescu : De acord I

CRISTIAN DUMITRESCU

din tară ? 
le scriem

încercăm

IOANA BERCEANU

I
I
I
I
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1. Considerînd vîrsta de 
copilăria de tinerețe, cind 
treci acest prag ?

16 ani ca un prag care desparte 
și în ce împrejurări

2. Care socotești că sînt 
năr de vîrsta ta ?

calitățile principale

ai simfit că

ale unui tî-

3. După părerea ta, fetele au alte drepturi și 
decît băieții ?

alte datorii

4 Care a fost cea mai mare bucurie pe care ai avut-o pînă 
azi ?

5. Dar cea mai mare mîhnire ?

6. Dacă întîlnești un coleg într-o situație nepotrivită pen
tru un elev, ce atitudine iei ?

7. Te-ai gîndit vreodată Ia datoriile tale?

8. Cu ce personaj (din istorie sau din domeniul literaturii, 
al teatrului, al cinematografului) ai vrea să semeni (și de ce) ?

Răspunde pe larg, fără să te grăbești, la toate întrebările.
Nu uita ! Răspunsurile trebuie să fie însoțite de fotografia 

ta (care va apare în ziar) și de bonurile de participare apă
rute pînă la data cînd trimiți plicul.

Se vor acorda i

— premiul pentru sinceritate,
— premiul pentru inteligență,
— premiul pentru fantezie,
— premiul pentru originalitate,
— premiul pentru talent literar.

Premiile vor consta din ; aparate de fotografiat, truse de 
compas, stilouri, cărți.

De mîine așteptăm cu nerăbdare primele plicuri cu men
țiunea ; „Pentru noul concurs „Oracolul nostru" !

VIOREL ALEXA

Cupon

de participare

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
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fluența, uneori, ca un prieten rău ales.
Virgil Dada : Nu-i deloc același lucru. 

Scriitorul te influențează rău in p- —iul 
riad pentru că nu l-ai înțeles, pentru că 
n-ai reușit sâ-1 domini, in timp ce der
bedeul te influențează tocmai pentru că 
l-ai înțeles prea bine și te-ai înfrățit cu el

Alexandru Mateescu : S-a spus ai:; că 
un scriitor sau un personaj literar pot 
să schimbe evoluția cuiva. Nu numai un 
scriitor, d și o idee sau un sistem de 
idei pot face acest lucru. Cind cineva, 
care credea pînă atunci că lucrurile au 
și început si sfârșit a£â că materia e in
finită, poate să găsească in acel punct 
un nou mod de a vedea lucrurile.

• • • • •

SÎNTEM MICI- SAU JHARI“?

Irina Neicu: Vreau să vă povestesc 
două fapte reale care m-au pus pe gân
duri. Am asistat la o scenă de familie 
în care lucrurile se întâmplau cam așa : 
Fata : „Mâmico. vreau să mă cuc miine 
la cinema cu un coleg de clasă Mama : 
„Și ce film vezi ?“ Fata: „Păi. Sedusă 
și abandonată (povestea se întâmpla 
mai demult). Mama : „Nu-i un film pen
tru tine. Ești prea mică, să fii mare. 
(Acesta e refrenul care intervine mereu). 
Te rog frumos să rămâi acasă, mai ales 
că vrei să te duci cu un băiat. N-ai 
decît 16 ani, nu e frumos, ești prea 
mică". Cealaltă scenă. în altă familie, 
bineînțeles : Băiețelul (16 ani) : „Vreau 
să mă duc să mă joc cu mingea !“ Tatăl 
(temîndu-se că băiatul are comportări 
prea puerile) : „Ești prea mare ca să te 
mai joci. Ai 16 ani, stai că toți oamenii 
și învață la fizică Băiatul s-a sculat 
și a plecat trintind ușa. Speriat de a- 
ceste „tulburări de comportament", tatăl 
a început să consulte tot felul de psi
hiatri și s-a plins tuturor că băiatul, 
deși atît de mic, își ia drepturi de om 
mare. Ba sîntem mici, ba sîntem 
după cum le convine celorlalți.

Rodica Dumitrescu : Părinții se 
că ne-ar putea pierde. Adevxrul e, 
că drepturile nu se cuceresc prin 
tirea ușii...

BLAZAT, LA 16 ANI?

mari.

tem 
însă, 
trin-

Alexandru Mateescu : Noi trăim o 
vîrstă nouă și se întîmplă ca alții să nu-șl 
dea seama. Iată motivul manifestărilor 
noastre neplăcute, gen trintitul ușii. Vrem 
să le arătăm și altora ce trăim. Ni se

O ÎNTREBARE
FAkA importanța?

RĂSPUNDERE

La 16 ani, îmi este permis 
totul, tn limitele răspunderii 
personale. Pentru faptele mele 
socotesc că sînt în stare să 
răspund în fața societății, a 
școlii, a părinților.

SADOVIC1 SERGHEI 
(clasa a X-a)

AM DREPTUL

Am dreptul să vizionez ori
ce film ți orice piesă de tea-

dar

DANIELA VLADESCU 
(clasa a X-a)

pentru că avem siluetă, 
dm păcate mulți nu știu unde 
să oprească scurtimea fustei, 
unde să oprea-că lărgimea 
pantalonului. Mulți nu înțeleg 
ci daci avem dreptul si fim 
moderni, asta nu înseamnă 
că-i musai să fim chippy". A- 
cest curent protestatar nu se 
poate grefa și tineretului de 
la noi, nu i se potrivește. 
Putem dansa la o reuniune,

AM VOIE SA IUBESC

La vîrsta de 16 ani am voie 
să iubesc și am toată convin
gerea că dragostea pe care o 
voi trăi nu va

al învățăturii; așa ne asigu
răm noi, cei din tînăra gene
rație, viitorul.

fi falsă.

FAGARAȘEANU ioan 
(clasa a X-a)

OBRĂZNICIA
IONESCU

(clasa
VLADIMIR 
a X-a) Nu e permisă ținuta neco- 

răspunzătoare în cadrul școlii, 
purtarea arogantă cu cadrele 
didactice și cu cei vîrstnici.

CITEVA RĂSPUNSURI
„POȚI!" SI -NU POȚir

16 ani înseamnă pentru noi 
un noian întreg de promisiuni 
și de interdicții. Sîntem la in- 
tretăierea copilăriei cu tinere
țea, așa incit toate promisiu
nile și interdicțiile celor două 
cirste se adună intr-un virtej 
amețitor de „da" și „nu", de 
„poți" și „nu poți". Ceea ce 
nu putem, știm exact, pentru 
că, atunci cînd plecăm de a- 
casă, mama are grijă să ne 
spună : „fii atentă : nu vorbi 
tare, nu încerca să atragi a- 
tenția prin extravaganță, nu-i 
sfida pe cei din jur, nu, nu...*.

Ceea ce nu știm aproape 
niciodată este ce avem voie să 
facem. Putem purta mini-ju- 
pe, pentru că sîntem tinere, 
putem purta pantaloni evazați

la un ceai, dar asta nu se 
poate și intr-un load. Putem 
fi copilăroși, dar nu puerili. 
Putem. Nu putem.

Sînt multe de spus, însă re
creația e pe sfirșite...

SANDA TOMA 
(clasa a X-a/

ORA STABILITĂ

Un elev de vîrsta mea este 
obligat să vina acasă la o oră 
dinainte stabilită de părinți. 
Bineînțeles, însă, că nu se 
poate opri aici totul. E nece
sară nu numai o întoarcere 
acasă la vreme, dar și o atitu
dine civilizată.

NITA maria 
MAGDALENA 
(clasa a Xl-a)

UN PRIETEN

E voie să ai un prieten, să 
te plimbi, să mergi la un 
film.

ARDELEANU ADELA
(clasa a Xl-a)

AM DREPTUL 
SA FIU ÎNDRĂZNEȚ

Ce am voie la 16 ani? Ce cred 
eu că pot face la această vîr
stă ? Pe toate I Să mănînc, să 
mă distrez, să iubesc, să în
văț, să fiu îndrăzneț. In sfîr- 
șit, să fac tot ceea ce nu ar 
putea fi supărător pentru so
cietate. Să procedez oricum, 
atîta vreme cît pot răspunde 
de faptele mele. Dreptul cel 
mai de seamă însă este cel

PRESURA doina 
(clasa a Xl-a)

NU-MI POT PERMITE
SA NU ÎNVĂȚ

Este foarte greu de răspuns 
la o asemenea întrebare. Nici
odată nu m-am gîndit în mod 
serios la posibilitatea de a-mi 
permite prea multe. De exem
plu, nu mi-aș permite să 
umblu în costum de baie pe 
stradă, să mă bat (cu fete sau 
băieți, după cum e cazul); 
fac o excepție frații mei, care 
mă iau sau se iau cu 
asalt unul pe celălalt, cîte- 
odată. Un alt lucru esen
țial pe care în nici un jel 
nu mi l-aș putea permite, este 
să nu învăț. Ce cred că-mi pot 
permite ? Destule: să port 
mini-jupe, (deși părinții nu-mi 
prea dau voie): dacă plec un
deva (la un ceai, la teatru), să 
pot veni destul de tîrziu, (nici 
asta nu se prea îngăduie); să 
port breton, (deși nu-mi stă 
bine) etc.

MATEI VERA
(clasa a X-a)
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tura de masă |
Am ales — pentru a cunoaște 

o activitate culturală exemplară 
—- comuna Zăbala din județul 
Covasna. Mi-o recomandau calen
darul activităților culturale pe ju
deț — unde numele comunei a- 
părea cu o frecvență promițătoa
re — și cuvintele entuziaste au
zite la Comitetul pentru cultură 
și artă.

Reporterul sosit aici se poate 
felicita pentru ideea de a n ve
nit. După prima impresie — ca
re, potrivit unei zicale, nu înșea
lă — eram entuziasmat. O comu
nă mare, cu peste 4 000 de lo
cuitori, cu bufet, cofetărie, maga
zin universal, librărie și cinema
tograf. Un cămin cultural mai 
spațios decît casele xle cultură din 
multe orașe. într-un cuvînt, po
sibilități care, fără îndoială, gîn- 
deam, pot fi exploatate la maxi
mum. Chiar de la sosire antici
pam satisfacțiile care mi se vor 
oferi la căminul cultural : o sea- 
ră de poezie cu tema „Ostașul 
român în poezia lui G. Coșbuc și 
Vasile Alecsandri", la ora 18, și 
un spectacol cultural-artistic ur
mat de o reuniune, la ora 20. Plă- 
nuiam să fiu un spectator și nimic 
mai mult și speram să fiu un 
spectator mulțumit.

în jurul orei 17,30, am început, 
însă, să ma neliniștesc. încă nu se 
prezenta nimeni la căminul cultu
ral. Vorbesc despre organizatorii 
serii de poezii, pentru că grupuri 
de tineri se îndreptau spre cămin, 
dar nu intrau aici, ci... mai înco
lo, la bufet sau la cofetărie. A 
trecut ora 18, a trecut și ora 19. 
Acele ceasornicului se apropiau 
de 20. Speranța pe care mi-o re
câștigasem — spunîndu-mi că sea
ra de poezie, dintr-un motiv sau 
altul, se va desfășura în cadrul 
spectacolului cultural-artistic — 
începea să se risipească. Un spec
tacol necesită pregătiri. Toate u- 
șile continuau să rămînă închise, 
nici un organizator nu se ivea. 
Pe la 20 vine omul de servi
ciu care deschide sala de cine
matograf. Rulează „Răzbunarea 
haiducilor". în curte se adună 
oameni. Mă amestec printre ei și 
întreb dacă știu ceva despre ceea 
ce urma să se desfășoare la cămi
nul cultural. Ridicări din umeri, 
nici mirate, nici întrebătoare. Poa
te resemnate, poate ironice. Știu 
ei ce știu. Vreau să știu și eu. O 
bănuială începe să-și facă loc. în
treb dacă sîmbătă, deci cu o sea
ră înainte, a avut loc ceva, vr^o 
activitate, la căminul cultural H 
calendar era trecută o conferin
ță). Același răspuns, aceeași ridi
care din umeri. încep să înțeleg : 
mă mirase lipsa de anunțuri, dar 
îmi spusesem că nu mai este ne
voie de ele, pentru că pregătiri
le de ceste săptămînă pentru ma
nifestările programate nu mai au 
nevoie de popularizare, fac narte 
din însăsi viata oamenilor de aici 
Mă uit la oamenii care așteaptă 
filmul și văd în ei pe spectatorii 
pierduți de căminul cultural. încă 
mai am speranța că voi întîlni pe 
cineva care să știe că în seara 
asta, aici, la căminul cultural, ur
ma să se desfășoare o seară de 
poezie și un spectacol artistic : pe 
directorul căminului cultural, de 
pildă, pe tov. Hagiu, sau pe or
ganizatoarea serii de poezie, pro-

I
I
I
I
I

i
l

fesoara Popină Virginia. Tov. di
rector locuiește undeva, departe 
de căminul cultural. Orele sînt 
înaintate și nu-mi pot permite 
să-l deranjez ca să-mi explice ce
le petrecute, sau, mai bine-zis, 
cele care nu s-au petrecut în sea
ra aceasta la căminul cultural.

A doua zi, la căminul cultu
ral... Intru în biroul tov. direc
tor — pentru că dînsul are un bi
rou aici. întrebările sînt clare, 
pentru că și situația este clară.
Mă limitez numai la manifestări- i 
le culturale care trebuiau să aibă ’ 
loc în seara zilei de 22 septem
brie la căminul cultural. Explica
ții convingătoare ? Le citez, pen
tru edificare. „Seara de poezie 
n-am ținut-o pentru că am amî- 
nat-o, spectacolul pentru că nu 
l-am putut pregăti". (I)

Firesc, întreb de ce. Acum, ex
plicațiile devin confuze, tov. di
rector îmi povestește ceva de a- 
cum doi-trei ani, cînd exista la 
cămin un ansamblu artistic, ca
re s-a destrămat. Cer insistent ex
plicații pentru cele petrecute în ■ 
duminica trecută. „Păi, să vedeți, | 
seara de poezie voiam s-o ținem 
la clubul comunei, care este în 
reparație, pentru că, sâ vedeți, a- 
cest ciub își are odiseea hri 
(—)" (!) Rezumăm : clădirea des
tinată să fie club a fost dată 
C.A.P.-ului; din diverse cauze, 
printre care și birocrația celor de 
aid (ah, paiqj din ochiul vecinu
lui!), a revenit de-abia acum că
minului cultural. Și se află în re- 

pentru că la instalarea 
nu s-au respectat normele

P.C-I. $i s-a tras rețeaua prin pod 
și clădirea este din lemn și etc. 
Sună plauzibil, tot atît de plauzi
bil dacă s-ar fi spus că se așteap
tă, pentru organizarea unei seri 
de poezie, construirea unui palat 
al culturii la Zăbala.

Cît despre spectacolul artistic, 
„nu Lam putut pregăti**. E 5. fi
resc, dacă ansamblul s-a destră
mat de acum doi-trei ani. Atunci, 
de ce s-a programat, ca să ne o- 
prim nedumerirea la acest nrvel ? 
De ce a fost lăsat să se dezorga
nizeze, asta nu m se mai spune 

Tov. director hm vorbește în 
continuare despre pasiunea sa 
pentru fmeteru! interesant si ine
dit al satuhn, despre inteoțxa de 
a-i valorifica artistic în spectaco
le Iun „amănunt" : e de patru ani 
director al cărmnuhti cukurali : 
despre urmele trecstuhn dfa ra- ■ 
ral ccemmei deswe fante ei 

arheologic în sat. PSar.uri, p&așsri. 
planuri ? Vorbe, vorbe. vorbe ? I 
Oare numai cu vorbe să fie ccc- | 
vins Comitetul de culturi r. «ti 
de activitatea dumisale ? Ar fii 
prea trist, și nu numai pentru to- | 
varâșul director ; ar fi mai trist 
pentru comitetul de cultură p I 
artă.

I-am spus tovarășului director 
că-1 vom mai vizita și asta nu . 
este un avertisment. ci o sperau- | 
ță. O speranță că viitorul „calen
dar" va fi onorat. Și. poate, pînă i 
la data viitoarei noastre vizite, va | 
fi redeschisă biblioteca comunei, 
închisă acum din pricină că bi
bliotecara este plecată „să-și pre
dea fondul de cărți la biblioteca 
unde a funcționat înainte"—

k SABIN BORCAN
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Noul centru al orașului Piatra Neamț
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fabrici, uzine, școli noi — 
fiindcă oamenilor de aici 
se ,4ntimplă“ astăzi multe. 
Ori invers: in viața oamenilor 
de aici se petrec astăzi multe, 
fiindcă aparțin prezenței vii, 
active a orașului unde există 
o pulsație febrilă, nouă, o mo
bilizare totală pentru progres. 
Căci transformămle noastre 
contemporane nu înseamnă 
doar consemnări statistice, 
cifre de fabrici ori de cvartale 
de blocuri, ci reale mutata 
petrecute în viața omului care 
mișcă fabricile și locuiește 
blocurile. Aceste adevărate si 
însemnate «chimbdri, trana- 
fc^mări fit existența mate
rială și spimma'.ă a oameni
lor, dau măsura adevărată țl 
însemnată a progresului, coe
ficientul real al civilizației. 
Buzâul, de pildă, a fort frn- 
țrinzit fii ultimîi 19 ani de 
schele; nu numai ale blocu
rilor cu sute ri sute de a- 
partamente confortabile, da-, 
desigur, și n cele ele fab^i- 
cilor noi. Toată Ivmea remarcă 
cu satisfacție că de Ia cele 
citeva ateliere de fierărie 
cărămidărie de altădată. Bu- 
zăul prelucrează actsm poBes- 
teri. fabrică n*—.i. electrolizi, 
zahăr, fii unităti dfwf** cele 
mtii modeme Nimic mai ade
vărat : dar deși toți rth Ru- 
zăul ca vn tjrg n nu re 
fntimvla ousini fac rela
ția adezămtă. adică regu^tztd 
pe olan uman de 1 
mul imp^ts citădcti 
lism fmmts osmenili 
nu tirguluf K sine 
rescenta. fie ea ri < 
de acum. Ori. rtistii 
seamni tocmai

ci 
li

să vulcanizeze, să minuiască 
utilajul cel mai modem, dar 
fără să se oprească aici. Me
seriile noi ale chimiei n-au 
creat obstacole decit pentru a 
fi întrecute: o profesie nouă 
a însemnat aici ambiția de a 
o stăpini, de a-i cunoaște și 
Infringe dificultățile. In a- 
ceastă uzină există un neîn
trerupt îndemn de depășire a 
condiției; muncitorii serioși și 
harnici au absolvit liceul se
rul, au făcut școli speciale de
venind maiștri — aproape 
toți maiștrii sînt foști munci
tori ai urinei: Bogdan. Dined, 
Cortin, Popa — ca de altfel n

in săptamina

tehnicii

franceze
© Organizată pe Unta 

schimburilor economice și 
tehnice dintre România și 
Franța și a unei măi apro
piate cunoașteri a realiză
rilor specialiștilor francezi 
din domeniul tehnicii în ca
drul săptăminii tehnicii 
franceze, (1—8 octombrie 
a.c.) a fost deschisă în Bu
curești expoziția de pro
duse industriale franceze. 
Timp de o săptămînă cele

o
36 ștanduri ale expoziției 
au oferit numeroșilor vizi
tatori plăcuta surpriză de 
a cunoaște ultimile noutăți 
ale industriei franceze.

Prezența în cadrul expo
ziției a unor renumite firme 
printre care Schreider-Cre- 
usot, Electricity de France, 
Chosson, prin echipamentul 
nuclear și tehnic hidraulic 
d siderurgic, vehicole indus
triale, automobile a oferit

specialiștilor un util schimb 
de experiență și informare 
științifică. Un viu interes 
a stirnit macheta și docu
mentația Uzinei maremotri- 
ce din Rance prima de acest 
fel din lume, care numai in 
1967 a produs 98 miliarde 
Kwh din cele 114 miliarde 
consumate anual de 
Franța.

mare noroc cu acest tineret 
plin de putere de muncă și 
asimilare, pornit să dezlege ® 
tainele unei noi profesii și 
deja înarmat cu o școlarizare 
de 8 ani, ceea ce altădată nu a 
se pomenea. Fapt care i-a în- ™ 
lesnit trimiterea unui număr 
impresionant de tineri buzo- A 
ieni la Cîmpia Turzii, unde 
s-au calificat cu sutele — e- 
lectricieni, trefilatori, de ca pa- 
tori, tratamentiști, zincatort 
Proces continuat apoi la cursu
rile profesionale înființate la Q 
fabrica din Buzău, la liceele 
serale, la Politehnică, iar pen- 
tru specialiști in R. F. a Ger- 
maniei. Elveția. Directorul, 
care afirmă cu mindrie că a 
știut să vadă pădurea, nu co
pacii, înțelegînd prin aceasta 
limpezimea perspectivei, are 
acum un colectiv demn de 
stimă — muncitori pricepuți 
si disciplinați, maiștri bine ca
lificați — Brătescu, Nițu, 
Tonită — ingineri de bază — 
Sterling, Cosoru, Vlaicu — 
căruia nu le dă ordine ci mai 
degmbă îi consultă cu toată 
încrederea. La fel la fabrica 
de zahăr, la fel la uzina me- 
caniră uzina electrică: mii 
de noi profesioniști care prin 
uoutatea și complexitatea pro
fesiei și. în General, a preo- 

nu se pot plînoe de 
i unei urbe statice, 
iată mii și mii de 
« orizont nou. lărgit.

mereu alte nă- 
ttadiul rudimentar al 

conior- 
sz'ttrii onorabile, trai 

• fiind în linii mari 
rcrenii asr-im acum, 
reaCnte. către ame- 

m'iițfei. 
De a- 

ău sfnt

Vreți să faceți cunoștință?
N. MIRCEA

DIN NOU DESPRE 
LEGENDA ȘAHULUI

BONTEA FLORICA, 22 ani, asistentă medicală, Str. Karl Marx 
10 ap. 2 Sibiu (ilustrate, cinema).

BOCAN VASILE, 23 ani, tehnician, Bloc 3 ap. 12 comuna Crls- 
cior-Gura Barza, jud. Hunedoara (ilustrate, diverse).

POPESCU MARTA, 21 ani, contabilă, Str. Stejar nr. 36 Iași 
(diverse).

VASILIU DIANA, 19 ani, profesoară. Str. Trandafirilor 94 Do- 
rohoi, jud. Botoșani (diverse).

STA NIL A DUMITRU, 21 ani, tîmplar, satul Andrei Saguna, co
muna Zimandul Nou, jud. Arad (ilustrate)

BURZA MARIA, 19 ani telefonistă, Comuna Șoșdea 198 jud. 
Caras-Severin (ilustrate, diverse).

PITIC RADU. 20 ani, muncitor, comuna Bănia 136, jud. Caraș- 
Severin (sport, cinema, ilustrate).

GIMON VICTORIA, 20 ani filatoare, str. N. Bălce9cu nr. 4 ap 8 
Arad (ilustrate, diverse).

CAZIMIR LILIANA, 22 ani, profesoară, sat Călimănești, comu
naLălești, jud. Vaslui (istorie, cinema, ilustrate).

OTELAS ȘTEFAN, 28 ani, mecanic. Bloc B 5 Sc. B. ap. 20 Țl- 
glina II Galați (diverse).

DAMINESCU AIDA, 19 ani, studentă, Tomis IV Capidava V, 
Z 1 Sc. C. ap 42. Constanța (literatură, cinema, ilustrate).

Este bine cunoscută legen
da cu bobul de grîu și cu ta
bla de 64 pătrate a șahului. 
Nu de mult la Frankfurt pe 
Main observatorii unui cen
tru de calcul au supus pro
porția geometrică spre re- 
Balvare unei mașini electro
nice. Intr-o sutime de secun
dă ea a dat următorul rezul
tat astronomic : 9.233.372.036. 
854.775.808 boabe. Pentru 
transportarea lor ar fi nevoie 
de 300 milioane de trenuri 1

locuint‘

STICLA CARE 
OCOLEȘTE PLOAIA

MEMORII 
FENOMENALE

stmiiește

m un
drtie r-e derrbij

de m&se r Lart-e» 
o producție cxicli srăd 
15 raii towe. care numiri « 
wt momer ta 35 de muri
tori, un maistru te ■■■saci- 
tori, tar din toce'.ul de J 
de salariați 1 109 «fa: ced-e 
calificate. Toți, IccaltKci ci a- 
cestei urbe care au fa-
tr-un deceniu și mmătaîe c*ti- 
misti. care au învătat o r-—-.e- 
denze de profesii, ia școli pro
fesionale — veste 499 — :a 
cursuri de calificare fa fa
brică — cam 700 — fatr-am 
permanent si efervescent cît- 
mat emulativ Oamenii au fw- 
vățat să lucreze masele elas
tice. să reeșapeze cauctucul.

EITATEA

Laocoon
Foto: N. CR7STOVEANU

Iată cite va exemple care 
la vremea lor au stirnit sen
zație : țarul persan Chir cu
noștea pe fiecare soldat al 
armatei sale, iar Temistoole 
pe toți cei 20 000 de locuitori 
al Atenei.

Npolitanul Arlinln a reci
tat 157350 versuri ale lui 
Dante fără nici o pauză.

Cunoscutul om politic fran
cez Gambetta știa pe dina
fară toate operele lui Victor 
Hugo și Ossian.

Un oarecare Elia Gaon a- 
vea o asemenea memorie dn- 
cit după ce citea o singură 
dată o carte o putea repeta 
cuvînt cu cuvînt. El știa pe 
de rost 2 500 de volume și 
putea reproduce fragmente 
întregi din fiecare atunci cînd 
era solicitat.

Un doctor canadian pe nu
me Stadman, a inventat o 
sticlă pe care nu se poate 
opri nici o picătură de ploa
ie. Aviatorii, șoferii, motooi- 
cliștii pot fi liniștiți de acum 
înainte.

O COLECȚIE 
ORIGINALĂ

Aparfine savantului ma
ghiar Istvan Vasarhei în vîrs- 
tă de 79 de ani. El are peste 
500 000 de diferite specii de 
melci pe care Ie strînge de 
la 17 ani. Perla colecției sale 
este un melc cît un ac de gă
mălie din perioada glaciară#?

(Urmare din pag. I) 

care-și ascundea găunoșenia 
după vălul mohorît al Moirei, 
gestul de sacră rebeliune al lui 
Prometheu „cel mai nobil sfînt 
și martir din calendarul filoso
fic", după cuvîntul lui Marx — 
a echivalat cu o mutație onto
logică. Anume, la acea întor
sătură decisivă a timpului fără 
îfîrșit, omul, ne spune mitul, a 
săpătat cuget și cugetul lui a 
început să zboare.

Zbor înalt, larg, cutezător, de 
proporții cosmice, îmbrățișînd 
:oate nivelurile de existență, de 
a zona ontică pînă la viziunea 
netafizică. Pe acest plan de 
lesfășurare ontologică, de par- 
ea contingenței stau „primăve- 
ile vieții", pe care tînărul He- 
;el le vedea amenințate de tă
vălugul strivitor al necesității, 
:u atributele ei: uniformizare, 
generalizare, cantificare, știință, 
n concepția tînărului Hegel, pri- 
năverile vieții se referă la a- 
:ele priveliști ale existenței care 
capă de sub semnul necesită- 
ii, înscriindu-se în ontologiile 
egionale ale indeterminismului, 
ncărcate de bogăția inepuizabi- 
ă a nuanțelor, de ineditul eve- 
dmentelcr, de miracolul cotl- 
lianului, de prospețimea unică 
. atitudinilor globald în fața 
urnii, de fiorul liric al anotim- 
mrilor, de vuietul pădurilor bă
ute de vînturi, de tumul tul’fără 
omn al mării, de profunzimea 
lbastră a nopților cu stele că- 
ătoâre, de elanul îndrăgostiti- 
□r, de orizonturile mirifice ale 
litnirii, de universul niciodată 
iniștit al emoțiilor, de bucti- 
ia de a fi, de dramele isto- 
iei, de nostalgia parădisurilor 
ti destrămare, în fine, de tot 
e înseamnă rîvnă, voluptate și 
ete de viață. Toate acestea — 
l încă multe altele — coiisti- 
iiie fagurele concretului, vastul 
i fermecătorul tărîm al contin
entului. Privind lucrurile mai 
le aproâne, ne dăm seama ușor 
ă vastul și fermecătorul tărîm 
1 contingentului nu este alt- 
eva decît însăși viața în toate 
»rivintele, în pluralismul mani- 
estărilor și modalităților sale.

Este însăși realitatea în care ne 
mișcăm, trăim și creăm.

Or, în această „natura natu- 
rans“, cum se exprima marele 
Spinoza, în această tălăzuire de 
forme și culori, în care viața își 
serbează triumfurile nupțiale, o- 
mul, sinteză creatoare de spirit 
și materie, ocupă o poziție cen
trală. Prin jocul biologic al in
stinctelor și-al cărnii aparține or
dinii naturale, este, cum se spu
ne, fiul naturii, iar prin dia
lectica demiurgică a spiritului 
se salfa în ordinea culturii, care 
înseamnă calitate, spirit de fi
nețe, rațiune a inimii, inventi
vitate, în esențial, creâție. Tre

cerea de la starea de natură la 
starea de cultură se face prin- 
tr-un salt calitativ, operație în 
care dualismul funcțional, biolo
gic și spiritual, propriu ontolo
giei umane, își păstrează spe
cificitatea pe fiecare plan de. 
manifestare. Cu alte. cuvinte, or
dinea culturii mi anulează or
dinea naturii, dimpotrivă, o u- 
manizează, îi dă spor de lumi
nă și-i adîncește semnificațiile, 
rostuindu-le axiologic în tipi- 
rele adevărului, frumosului și 
binelui. Și se mai știe, de la 
Hegel și Marx, că în saltul ca
litativ, datorită acelui subtil de
mers dialectic pe care limba 
germană îl numește „Aufhe- 
bung“, se suspendă și se păs
trează totodată zestrea experien
ței trecute (chiar acesta este 
sensul ambighu al noțiunii de 
Aufhebung). Prin urmare, cel ce 
face saltul calitativ, îl face cu 
tot bagajul trecutului în spate, 
trecut, care, deși suspendat, este 
treaptă de prezent și uvertură 
spre viitor.

în această perspectivă, ordi
nea culturii întregește, șubti’ti- 
zează și dă semnificeațîi e re
ordinii naturii. Dar amindouă își 
trag sevele de viață din solul 
fertil al contingenței, din diver
sitatea infinită a realul-:, din 
fagurele concretului, cum ne 
exprimam mai sus.

Precum se Știe, cultura este 
domeniul, prin excelență, a! crea
ției. Artistică, științifică, tehnică 
sau filozofică, creația se înfăp
tuiește cu elementele furnizate 
de contingență, în sensul con
turat mai sus. Oprindu-ne de 
data aceasta asupra creație: ar
tistice, afirmăm, în. virtutea ce

contingența Șl
TRANSFIGURARE

lor anterior spuse, că opera de 
artă, ca și valoarea ei umanis
tă, este expresia de transfigu
rare a contingenței și nu con
secința unei rupturi, a unei e- 
vadări sau „abstrageri din lu
mea contingență". Argumente 
întru susținerea afirmației noas
tre se pot aduce cu amîndouă 
mîinile și din toate domeniile 
artei. Ne referim la muzică și 
la arta literară, care, prin na
tura lor, ar părea să evadeze 
mai mult din sfera datelor con
tingente; în artele plastice, pre
zența contingentului, așa cum 
am încercat să-l sugerăm mai 
sus, este evidentă. A demonstra 
această evidență, ar însemna să 
facem muncă’ de Sisyf.

In lumea modernă și contem
porană s-a făcut caz mare de 
asa-numita literatură evazionis
tă, de fuga de imediat și de 
ancorare în împărăția visului 
și-a fanteziei suverane, întor- 
cîndu-se, cu ură și dispreț, spa
tele realității de toate zilele, e- 
tichetată drept banalitate, loo 

comun mu platitudine. Ne în
trebăm însă dacă nu cunm toa
te aceste etorteri an fent zadar
nice ? După corn omul rm 
poate sări peste umbra sa, la 
fe- nu poate ieși din pielea sa, 
adică nu poate să se distrază 
trecutului său, climatului social 
fa care trăiește, experienței in
dividuale și comunitare, spiritu
lui epocii, năzuințelor poporului 
căruia fi aparține, idealurilor Ee- 
nerației căreia ii este contempo
ran, ideekciei timpului și scă
rii de valori a societății S-a-m.d. 
Or. toate acestea sînt roadele 
contingenței. Mai mult decit a- 

din literatura fantastico-științifi- 
că este elaborată și scoasă cu 
date smulse realității imanente, 
contingenței concrete. însuși me-^ 
canismul creației, cu funcțiunile 
și procesele lui, este un fruct 
al contingentului, în sensul că 
vehiculează elemente percepute 
și asimilate din realitate. Pe 
insula izolării absolute, cum cre
dea el, Robinson Crusoe era în
soțit de slujitorul său Vineri și 
de memoria sa, adică de tre
cutul său, încărcat de eveni
mente, experiențe, cunoștințe, 
trăiri, biruințe și înfrîngeri, 
bucurii și amărăciuni, aspirații 
și renunțări etc. Și nici n-ar 
putea fi altfel, căci altminteri 
lumea aceasta în care ne zba
tem și pentru care luptăm s-o 
facem mai bună, mai dreaptă, 
mai frumoasă, mai fericită, ar 
părea sinistru vîrtej de forțe 
vrăjmașe ce s-ar devora între- 
olaltă. Și chiar în ipoteza ab
surdă a unui atare măcel cos
mic, omul n-ar putea fi decît 
ceea ce este, adică imanență 
contingență, însuflețită de dorul

nemuririi Dir rathmea ordona
toare fi sofiu] dâ^tor de vîați 
al operei de artâ, rm sfat «î ete 
oare darzr. ate ace* rea
lități?

De ce guzjea, ca tot inefabi
lul ei. este considerați ca cea 
mai directă forma de comun: u- 
ne emoti: între oaseeni ?
Pentru cmplul motiv că veiri- 
culeazi ccnținufrxri coorane. sen
timente sz pasiuni asemănătoare, 
aspirații spre ideal în forma 
lor genuină, deci petrecută încă 
prin retortele procesului de 
transfigurare, toate acestea fin ds 
zestrea reaktâților contingente.

Prin transfigurare, pă$im ț* 
pămintul sacru al creației. Aici 
artistul încărcat de bozîțiilc 
Imanenței contingente, Jevine 
stăpfaul suveran al uneltelor sate 
de construcție: materiale, expe
rimente, tehnică, stil. Circum
scrierea la cuprinsurile contin
genței nu înseamnă de loc în
grădirea libertății crea torul ui si 
nici îngustarea zonelor ontologi
ce din care își extrage — cum 
și ce fel îl privește — substanța 
hrănitoare a operei. Dimpotrivă, 
cu cît este mai atașat de da
tele contingente, de moment, de 
epocă, de actualitate sub toate 
aspectele, de popor, cu atît ar
tistul este mai aproape de pal
pitațiile vieții, mai aproape de 
oamenii ale căror drame, indi
viduale și sociale, este chemat să 
le tălmăcească în cîntec, în dra
mă, în roman. De aceea, poe
tul trebuie să cunoască multe 
și mult. „Ca să scrii versuri, no
tează Rainer Maria Rilke în „Ca
ietele lui Malte Laurids Brigge", 
trebuie să fi văzut multe orașe, 
oameni, locuri; trebuie să cu
noști animalele, să simți cum 
zboară păsările și să știi cum 
se mișcă florile cînd se deschid 
în faptul dimineții... Să te stă- 
pînească amintirile multor nopți 
de dragoste din care nici una 
să nu semene cu alta; strigăte 
de femei în durerile nașterii; 
lăuze suave, albe, dormitînd re
culese. Să fi vegheat lîngă cei 
în agonie, sau la căpătîiul mor- 
ților, noaptea, singur într-o în
căpere cu fereastra deschisă, 
prin care pătrund din cînd în 

cfad zgomotele lumii de afară".
Poetul, prin urmare, creează 

cu ferestrele sufletului deschise 
spre toate ispitele lumii contin
gente. Evantaiul posibilelor 
train, experiențe și cunoașteri 
rlmîne pururea deschis spre toa
te orizonturile și spre toate zo
nele existenței. Numai pe a- 
ceastâ cale opera sa devine 
consubstanțială vieții, dobîndind 
carnația autenticității și presti
giu! originalității.

Prin aceste calități majore, 
ooera de arta «e înscrie în or
dinea perenității, devenind fapt 
de cultură. La această treaptă 
de înaltă spiritualitate, ea ajun
ge datorită laboriosului și com
plicatului proces de transfigura
re, care este opera integrală a 
artistului creator. Modalitatea 
artistică este una diu modalită
țile majore ale existenței Și pro
prie omului. Ea «e validează in 
operația de transfigurare a rea
lității, pe care o săvîrșește ar
tistul prin atitudinea sa in fața 
lumii și vieții, prin temperamen
tul său. prin experiența sa. 
prin ideologia și cultura sa, prin 
gestul și sensibilitatea sa, prin 
valențele multiple ale personali
tății sale. Transfigurare înseam
nă transformarea, echilibrarea, 
armonizarea, ierarhizarea și nu
anțarea datelor contingente prin 
intermediul imaginației creatoa
re și al rațiunii. Prin spiritul 
sau inventiv și prin puterea sa 
de plăsmuire, artistul imprimă 
conținuturi de valoare și de sem
nificații noi, originale, datelor 
culese din domeniul de „adevăr 
și poezie", care este lumea con
tingență. Creînd, poetul schim
bă la față lumea, o face mai 
frumoasă, mai adevărată, mai 
bună. Aceasta este căldura uma
nă a mesajului său, dar și în
vestitura darului său transfigu
rator. în consecință, valoarea și 
adevărul operei de artă nu se 
măsoară prin distanțarea sau 
ruptura de lumea contingență, ci 
prin transfigurarea datelor aces
teia în lumina umanismului, ge
nerozității creatoare, singura • 
garanție a înfloririi multilaterale 
și plenare a personalității 
umane.

Chip desenat 
cu lumină

(Urmare din pag. 1)

nu-i de-ajuns. Spuneam că a- 
ceastă lumină lucrează in re
lief. Așa și este. Dălți unice se 
înfig albe și definesc acest a- 
not imp.

Scriu și va fi greu să scap 
de imaginea arcului Voltaic ; 
am senzația că penița e un 
virf de electrod și că scinteile 
iuți «1 libere, sînt litere ce se 
sapă in carnea albi a hîrtiei, 
așa. precum se sapă întii, și pe 
locul săpat, apoi, se clădește. 
Da, întii se sapă, se sapă adine, 
parcă din dorința celor care o 
fac de a afla, de a între
zări, fie numai pentru o clipă, 
imaginea a ceea ce vor con
strui. Sint sigur că acei care o 
fac. se întorc din săpat numai 
in clipa cînd au limpezinea va
lorii social-spirituale a con
strucției ce se va înălța pe lo
cul săpăturilor. Ei se întorc 
din săpat numai în clipa cînd 
au limpezimea amploarei și 
monumentalității construcției, 
ei se întorc din săpat numai 
in clipa cînd le devine proprie 
dimensmnea trăiniciei în timp 
a construcției ce se va înălța 
în locul săpăturilor, și, mai 
ales, ei se întorc .din săpat, 
numai în clipa în care cuvin
tele „așa va arăta“, se adaugă 
altora pe care eu le socotesc 
ca făcînd parte din acel voca
bular nescris al timpului de azi, 
dar cu atît mai de netăgăduit, 
și pe care îmi îngădui să-l 
numesc vocabular al cuvin
telor de gală sari vocabular al 
cuvintelor calde. Cînd spu
nem : acolo, în sudul țării, la 
Porțile de Fier se construiește, 
lansăm spre celelalte direcții 
cardinale., semnale și mesaje 
ale aceleiași voințe. Tocmai 

de aceea, cînd spunem : acolo, 
în sudul țării, spunem acolo, în 
nordul țării, spunem acolo, în 
estul țării, acolo, în vestul 
țării, spunem acolo, între cu
prinderile cardinale ale țării, 

întii, dimineața, lumina este 
razantă cu pămintul, apoi se 
înălță, dălțile ei albe lucrează 
in relief, ascuțișurile lor au 
forța descripției, și ceea ce i 
se înfățișează ochiului avizat 
sau neavizat, poartă însemnele 
autenticului. Necruțătoare, lu
mina imperială prinde in fo
carul ei pămintul și, fără a-l 
încinge, ba chiar răcormdu-l, 
zvîntă sudorile de pe frunțile 
oamenilor, singurii în drept 
să tragă cu condeiele 'linii în 
părelnica ei imaterialitate. Și 
ez, oamenii, o fac. O fac oame
nii cimpiilor în zilele acestea 
ale sărbătorilor recoltei, cînd 
pîinile mari înlocuiesc roțile 
carelor, o fac oamenii ce se 
află încleștați în dispută ones
tă cU Dunărea la Porțile de 
Fier, o fac oamenii care au 
„furat" focul nestins din inima 
Ardealului și l-au adus cu ei. 
nestins l-au dus, în josul Du
nării. lat Gurile Deltei, o fac 
oamenii care țes în plase de 
energie întinderile și înălțimi
le Jării. o fac oamenii oare 
plăsmulesc în eul ființelor lor 
idei-lumină.

Da. ei, oamenii, sînt singurii 
in drept să tragă cu con
deiele linii în părelnica ei, 
imaterialitate, tocmai pentru 
ca. numai în atingere cu oa- 
men:i aerul devine lumină. 
Nobila lumină a toamnei se 
pulverireară asupra pămintu- 
lui și pămintul se lasă vizionat, 
și oamenii văd rouă depusă in 
iarba pleoapelor sale și se 
simt răsplătiți. Șl in atingere 
cu mine, om al acestui pămint 
aerul devine lumină.
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TELEGRAME
Cu prilejul zilei naționale 

Republicii Federative a Braziliei, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a transmis 
o telegramă de felicitare preșe
dintelui acestei țări, Arthur da 
Costa e Silva.

In telegrama de răspuns, pre
ședintele Braziliei a mulțumit 
cordial pentru felicitările trans
mise.

® La invitația Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, a 

sosit în Capitală prof- dr. Ger
hard Kielwein, președintele O- 
țiciului de schimburi Academice 
din R. F. a Germaniei. Oaspete
le va vizita o serie de institute 
de învățământ și de cercetări.

jus-

• La invitația Consiliului ame
rican pentru schimburi și studii 
științifice internaționale, prof. 
Constantin Giurăscu a plecat în 
Statele Unite ale Americii pen
tru a ține o serie de conferințe 
privind istoria poporului ro
mân.

o La invitația ministrului 
tiției din Republica Socialistă 
România, marți seara a sosit în 
Capitală, Svetla Daskalova, mi
nistrul justiției din R. P. Bulga
ria, care va face o vizită în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa erau prezenți Adrian Di- 
mitriu, ministrul justiției, membri 
ai conducerii ministerului, func
ționari superiori din acest mi
nister.

Au fost de față Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R. P. Bul
garia la București și membri ai 

ambasadei.

• Marți seara Gheorghi Bog
danov, ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria la București, a 
organizat o întîlnire cu oameni 
de cultură români, cu ocazia vi
zitei în țara noastră a poetei bul
gare Elisaveta Bagreana.

Au luat parte acad. Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii 
scriitorilor din Republica Socialis
tă România, scriitori, funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe, reprezentanți 
mitetului de Stat pentru 
și Artă, ai unor edituri.

ai Co- 
cultură

în Ca-• Marți seara a sosit __
pitală dr. V. K. R. V. Rao, mi
nistrul transporturilor și naviga
ției din India, care va face o 
vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost întâmpi
nat de Ion Baicu, ministrul 
transporturilor auto, navale și 
aeriene, Nicolae Nicolae, ad
junct al ministrului fcmerțului 
exterior.

Ambasadorii industriei suedeze
Pavilionul din parcul Herăstrău 

din Capitală, găzduiește începînd 
de marți Expoziția industrială 
suedeză, organizată sub egida A- 
sociației generale pentru export 
din Suedia.

La deschiderea expoziției au 
fost prezenți Constanța Crăciun, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Ion Baicu, Octavian Groza, Du
mitru Mosora, 
Șandru, adjunct

miniștri, Vasile 
al ministrului a-

facerilor externe, Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț, 
membri ai conducerii unor mini
stere economice, reprezentanți al 
vieții economice și științifice, 
ziariști.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Personalitățile care au partici
pat la deschiderea expoziției au 
fost întîmpinate de principesa 
Christina a Suediei, de ambasa-

dorul Suediei la București baron 
Cari Rappe, Ake Vrethem, pre
ședintele Comitetului pentru pro
movarea comerțului între Suedia 
și România, și de Georg Tuilan- W 
der, directorul expoziției.

La festivitatea de deschidere a 
expoziției au luat cuvântul Ake 
Vrethem și Emil Drăgănescu.

Principesa Christina a Suediei 
a declarat apoi deschisă expozi
ția și a salutat pe cei prezenți.

(Agerpres) ®

GEORG TULLANDER, DIRECTORUL EXPOZIȚIEI INDU- •
ST RIALE SUEDEZE, VORBEȘTE „SCÎNTEII TINERETULUI

Pe malul lacului Herăstrău, în această toamnă blînda, ne 
reîntî’nim cu o țară din nordul continentului : Suedia. 7 800 000 
locuitori, 220 zile cu zăpadă, 32 la sută din suprafață acoperită 
cu păduri... Cifrele ne solicită atenția dar pe suedezi îi putem 
cunoaște nu numai giație panourilor cu fotografii. Produsele 
realixaie în întreprinderi moderne (cu tradiții măsurate în multe 
decenii) sînt cartea lor de vizită cea mai elocvență și expoziția 
deschisă în București ne înfățișează tocmai Suedia industrială, 
partener de afaceri apreciat pe toate continentele.

în România, în special mesini, 
materiale de transport, celulo
ză, fier și oțel. Importăm, moi 
ales, uleiuri minercle, produse £ 
alimentare, mobilă, îmbrăcă
minte, produse chi— ce. Pentru 
o corelare mai strinsâ a impor- © 
turilor și exporturilor, Asodct»a 
Genera.ă pentru Exporte. Sue- _ i 
dez și Federația Agrosist tor ® 
Suedezi au creat, în mei 1968, 
un comitet special In vederea

MERIDIAN

Lemnul este purtat spre „stația" finală — industrializarea 
Foto: O. ARCAD1B

„Olimpicii" polonezie

în Mexic

Un nume care 

și-a onorat 

vocația
de acad. AL. ROSETTI

Directorul expoziției, dl. 
Georg Tullander, a avut amabi
litatea să ne vorbească despre 
acfcastâ manifestare :

— 47 de întreprinderi suede
ze, dintre care unele sînt bine
cunoscute specialiștilor și publi
cului din România, iau parte la 
expoziție. Unele firme reprezin
tă „nume noi*, aflîndu-se la în
ceputul legăturilor comerciale 
cu țară dumneavoqstă. Expozi
ția este o reflectare a interesu
lui manifestat în Suedia față de 
piața românească, față de po
sibilitățile ei crescînde de ab
sorbție. O expoziție suedeză a 
mai fost organizată în anul 
1963. Anii care au trecut ne-au 
convins de necesitatea de a ini
ția o nouă prezentare a produ
selor suedeze. încă din primă
vara anului 1967 s-a . început 
ceea ce am putea numi „plani
ficarea amănuntelor'. Pe măsu
ră ce pregătirile înaintau, di
mensiunile expoziției au cres
cut, devenind una din cele mai 
mari pe care Suedia le-a pre

zentat vreodată în străinătate.
O vizită chiar fugară prin 

expoziție, la ceasurile cînd o 
atmosferă de febrilitate se fă
cea resimțită și cînd standurile 
dobîndeau înfățișarea festivă, 
ne-a permis să constatăm va
rietatea produselor expuse, a- 
fjreciabilul lor nivel tennic. De 
a basculanta KL-440, care poa

te suporta o încărcătură de 32 
de tone, la mașina Ofset pro
dusă de firma Solna (oricum, 
mai apropiată preocupărilor 
gazetărești), de la echipamen
tul radio prezentat de S.R.A.

Svenska Radio la ambala e e 
ingenioase ce poartă emblema 
întreprinderii A B Akeriund & 
Rausing — în standuri.e pe 
care le parcurgem întâlnim su*e 
și sute de exponate din d fe
rite ramuri industriale pe care, 
fără îndoială, mai cles spec a- 
liștii le vor examma. Printre 
„ambasadorii* industrie sue
deze nu lipsesc nia b nec\x>os- 
cutele mașini „Voivo*. Mc- c- 
vem prifejuf să vizionăm și 
ceea ce gazdele denumesc ..o 
expoziție a ideilor*, purtînd ti
tlul „Suedia construiește' care 
reflectă, în special prin inter
mediul fotografiei, arhitectura 
și tehnica de construcție s-*- 
deze.

Dl. Georg Tullander, râspun- 
zînd întrebării noastre privind 
perspectivele comerțului rc"”â- 
no-suedez, a subliniat :

— Sînt foarte optimist în 
ceea ce privește viitorul Secă
turilor noastre comerciole. Sln- 
tem două țări nu prea mari, a 
căror economie oferă o bază 
bună pentru extinderea relații
lor. Trăim în aceeași Europă și 
deși, în kilometri, există o o- 
preciabilă distanță între 3.o»- 
rești și Stockholm, avem încre
dere Tn dezvoltarea favorabilă 
a schimburilor româno-suedeze. 
în Suedia, interesul față de Ro
mânia crește constant și el este 
generat atît de comerț, cît și ce 
turism. Lărgirea rapidă a ex
portului suedez în România 
(1964 — 37 milioane coroane 
luedeze ; 1967 — 833 miliocne 
coroane suedeze) ilustrează do- 
libilitățile existente. Exportăm

S0v

zică și text) : 2 mention! 
2 5M lei fiecare (murieă 
text).

Lucrările premiate vor 
difuzate și popularizate.

fl

Sportul polonez fi-a dobîndit 
un loc de frunte la Olimpiadele 
dm 1960 de la Roma și din 
1964. de Ia Tokio. La Tokio, po
lonezii au cucerit 23 de medalii, 
dintre care 7 de aur și au acu
mulat 1513 puncte care i-au si
tuat. într-un clasament neoficial 
pe națiuni, pe locul 7. La Tokio 
au luat startul 144 de sportivi 
polonezi. Pentru a apăra acest 
loc de seamă. în Mexic au plecat 
ISO de sportivi.

Nivelul și valoarea performan
țelor sportive au crescut mult, 
s-a accentuat și spiritul de emu
lație. Nu mai sînt candidați si
guri la medalii, pentru fiecare 
din cele 3 locuri pe podium se 
luptă zeci de concurenți. Va fi 
greu să apărăm pozițiile cuceri
te acum patru ani și, de aceea, 
s-a optat pentru alcătuirea u- 
nei echipe atît de numeroase. In 
•’’mul unei asemenea confrun
tări, în general domnește o at
mosferă destul de optimistă, se 
fac o serie de calcule. La con
curs însă lucrurile, sînt, așa 
cum se complet diferite. A- 
5* s-a întâmplat cu cîteva luni 
în urma în timpul Olimpiadei de 
iarnă de la Grenoble unde în 
ciuda numeroaselor pronosticuri, 
polonezii nu au repurtat succese 
mari. Din această canză. în 
mentul de față, în ajunul 
’.nnpiadei din Mexic „suflăm 
în iaurt*". Sportivii polonezi 
fua startul Ia 16 discipline 
primând 98 de probe. Astfel, 
concura Ia box. gimnastică, 
pism. caiac, ciclism, baschet, 
tletisrp. înot haltere, volei, 
rituri de la trambulină, tir, scri
mă, ca notai, lupte, fregate. Bi
neînțeles. că în orice echioă, 
deci si în a noastră, există punc
te mai tari, altele mai slabe. Tn 
Polonia, se pun mari speranțe în 
boxeri, în atlețt în halterofili și 
acriraeri.

Boxerii t-au pregătit intens 
pentru start Tn iulie toți au ple
cat ta concediu, $i-au agățat 
tr_I-rc’e ta cui și pentru destin
dere au rfalit pe lacuri ori 
făcut asoenrirmi pe munți. 
uhjmu1 trn© tasă s-au antrenat 
ta mmițn Tatra, la o înălțime de 
1800 m. Antrenorul Stăm a sta
bilit nu de mult echipa, ta care 
se află jf cei trei campioni o- 
Ifmpici de la Tokio : Tnsef Grad- 
rien. Jerzv Kuley și Marian Kas- 
przvk.

Dintre atleți o favorită este

Irena Kirszensteta — Szewins
ka. Ea susține că startul din 
Mexic va fi mult mai greu de
cît cel de la Tokio unde a cu
cerit trei medalii, pentru că a- 
colo era o concurentă necunos
cută, care a atacat Tn prezent e 
rândul ei să respingă atacurile. 
Are de gînd să participe la pa
tru probe : 100 m și 200 de m 
plat săritură în lungime și șta
fete 4 xlOO m. Patru probe, pa
tru răspunsuri ale Irenei. Bine
înțeles. atletismul polonez nu 
este reprezentat numai prin I- 
rena. La aruncarea suliței Dani
ela Iaworska n-a fost înfrîntă în 
acest an, realizând performanțe 
frumoase Apoi Wtodzimierz Ni- 
kiculk a realizat și el anul a- 
cesta 86.10 și aruncă în mod 
regulat peste 85 m, iar Andrei 
Stalmach a stabilit recordul Po- 
lon«ei la săritură în lungime cu 
8,11 m.

Avem, de asemenea, o echipă 
bună de alergători la 400 m

Acad. Emil Petrovici, profe
sor la Universitatea din Cluj $1 
director al Institutului de ling
vistică al Filialei Academiei 
R.S. România din Cluj făcea 
parte din acea pleiadă de sa- 
vanți care a adus strălucire în- 
vățfimîntului superior din țara 
noastră șl a contribuit la bunul 
renume al științei românești 
în străinătate.

După studii strălucite la Uni
versitatea din Cluj $1 din Paria, 
a predat în mod neîntrerupt 
slavistica la Universitatea din 
Cluj începînd din anul 1926 șl 
pînă astăzi, formînd o serie de 
elevi din care unii aa devenit 
colaboratorii săi cei mal apro- 
piați.

Emil Petrovici a profitat de 
anii de studii în țară $1 în stră
inătate, unde a audiat maeștri 
ai lingvisticii contemporane, 
pentru a-și însusl cunoștințe 
solide de specialitate, prin lec
turi îndelungate în domenii va
riate.

Dotat cu un talent remarca
bil de însușire a limbilor stră
ine. citea șl vorbea curent lim
bile slave, maghiara și albane
za precum și marile limbi de 
civilizație, engleza, franceza și 
germana fiind astfel bine pregă
tit pentru cercetarea limbilor 
balcanice.

Slavist cu renume, a studiat 
în special problemele de toponi
mie și onomastică slavo-române, 
publicînd o serie de studii pre
țioase asupra materiei.

Lingvist șl dlalectolog d 
prestigiu, a publicat studii ori 
ginale de fonologie a limb 
române și a dus la bun sfîrș: 
ancheta pentru „Atlasul ling 
vistic român", II, parcurgîn 
întreg teritoriul nord-dunărea 
de limbă română, șl redactîn 
aproape 4 000 de hărți ale „A 
tlasului", operă monumental 
care constituie un tezaur de in 
formație pentru dialectologia ro 
mânească.

Este întemeietorul „Asocia 
țlei slavlștilor din R. S. Româ 
nla“. care publică anual re 
vista .Româno-slavlca", din car 
au apărut pînă acum 17 volume 
publicație care șl-a cîștigat ui 
nume în slavistica mondială 

A luat parte cu regularități 
la reuniuni Internaționale, co 
locvil șl congrese-de slavistică 
lingvistică generală, toponimii 
și romanistică la care a pre 
rentat comunicări remarcata

Secția de științe filologice 1 
Academiei R.S. România pregă
tea publicarea unui număr dir 
revista sa de lingvistică îr 
limbi străine. închinat acad 
Emil Petrovici cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 70 de ani. în 
ianuarie viitor. Iar Editura A- 
cademiei a pus sub tipar un 
volum în care sînt reunite stu
diile sale răspîndite in publica
ții sau în reviste grea accesi
bile.

Dispariția acad. Emil Petro
vici constituie o grea pierdere 
pentru știința românească.
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bună de alergători la 400 _
care aleargă într-un timp ce se 
apropie de 46 de secunde.
asul halterofililor, recordmenul 
mondial Szanowski cu 440 kg. 
Punctele tari vor fi Nowak la 
categoria nană, care a atins 400 
kg, Dzimek la categoria semigrea 
și Gotab la semiușoară. în Mexic 
a plecat și o întreagă echipă de 
scrimeri. Așteptăm apoi medalii 
din partea voleibaliștilor, băieți 
și fete, ca și de la cei de la tir.

Firește !n afara eventualelor 
surprize plăcute — ca cele a- 
mintite — pot să apară și alți 
concurenti, deoarece fiecare 
sportiv care participă la Olimpi
adă visează la succes și încear
că să facă totul ca să se prezin
te cît mai bine cu putință.
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TADEUSZ OLSZANSKI
Ziarul „Sztandar Mlodych* 

Varșovia în aceste frumoase zile de toamnă

(Vi mare din pag. I)

(Urmare din pag. 1) 
meni cotați de încredere, auto
crații obștei.

Doi viței accidentați într-o a- 
nume împrejurare sînt făiați, și 
carnea este vîndută oamenilor 
din sat. La verificarea pe care 
o efectuează comisia de revi
zie, se constată însă că banii 
încasați și depuși echivalează 
doar cu contravaloarea unui 
vițel. Stabilit prejudiciul, fapta 
e supusă discuției adunării ge
nerale care hotărăște ca suma 
să fie imputată celor care și-au 
însușit banii în speță contabilu
lui șef Tudor Stanca și președin
telui Teodor Trine. Vinovății 
contestă, cu hârtiile pe care le 
măsluiseră „justifică' că nu 
s-au tăiat doi vitei ci unul. Ui
taseră însă de un document: 
cel care consemna că la ace
eași dată fuseseră vîndute 
D.C.A. două piei și nu una. Si, 
deși furtul este probat, de alt
fel — era destul de evident 
pentru oricine, vinovății încalcă 
hotărîrea adunării generale nu 
depun banii încercînd să arun
ce praf în ochii întregului sat, 
ca și cînd aici e posibil orice ; 

e posibil să existe și un vițel în 
două piei.

Urmărind în orice chip ca 
toate problemele ce se cer re
zolvate în cooperativă să fie cît 
mai străine masei de coopera
tori pentru ca astfel ei să poa
tă împărți cu dărnicie favoruri 
unora și să nedreptățească pe 
alții, adunările generale le con
voacă și le țin la intervale ce 
depășesc uneori 7—8 luni de 
zile. Ultima pe care oamenii o 
mai țin minte, a avut loc în luna 
martie. Fără ca să consulte 
membrii cooperatori, hotărînd 
în doi asupra planului de in
vestiții, avînd girul semnăturilor, 
pecerînd nici părerea consiliu

lui de conducere, ei angajează 
cooperativa în lucrări de inves
tiții si achiziții de utilaje inu
tile. Avînd deja o moară cu cio
cănele, dispun să se mai con
struiască încă una numai pen
tru ca... rudele și prietenii șefu
lui contabil să își macine arde
iul pentru boia. Un banzîg pen
tru tîmplârie, defect, căruia nu 
i se poate da nici o întrebuința
re, îl cumpără de la un parti
cular și îl plătesc cu ciment luat 
de către cooperativă, pentru ne
voile ei, prin repartiție.

In baza mandatului ce le-a 
fost încredințat ei își însușesc 
numai formal propunerile mem
brilor cooperatori, sau pur și 
simplu le sfidează. Pădurarilor 
fără ca aceștia să fie membri

corde șefului contabil. Supusă 
la vot, opțiunea acestuia pentru 
salariul lunar de 700 de lei și 
o cotă fixă de produse, este în
tâmpinată cu un NU categoric 
din partea întregii săli. Se in
sistă și se supune din nou la 
vot; cinci inși votează totuși 
pen*ru, ier restul peste 300, in- 
dianați, se obțin și părăsesc 
sala în semn de protest. De ce ? 
„Pentru că degeaba oamenii 
s-ar moi fi opus, ne mărfuri 
sea Ambrozie Pintea, președin
tele comisiei de revizie a coo
perativei — și cu această con
statare ajungem exact în miezul 
problemei — ei știu că părerea 
lor nu va fi luată în seamă. Nu 
era pentru prima dată*. Pînă la 
urmă contaDilul șef a fost retri-

Fapt care atestă acest Iuchj. 
După îndelungi insistențe ele 
oamenilor din cooperativă, U- 
niunea județeană a C.A.P. își 
trimite la data de 18 iulie a.c. 
o comisie ce efectuează pînă la 
data de 10 august revizia de 
fond în urma căreia ies la ivea
lă lipsuri de circa 30 000 lei. 
Nici pînă spre sfîrșitul lunii tre
cute însă, deci după mai bine 
de o lună și jumătate, valorifi
carea constatărilor reviziei în a- 
dunarea generală nu se făcuse. 
Or, indicațiile U.N.C.A.P. pre
văd ca rezultatele și măsurile 
stabilite, să fie aduse la cunoș
tință, discutate și aprobate în. 
adunarea generală imediat ce 
se încheie revizia. Și atunci, pe 
bună dreptate se întreabă oa-

Sfidători ai obștei
ai cooperativei agricole, li se 
dă să recolteze furaje cu plata 
în natură în cotă de 50 la sută, 
membrii cooperatori 
doar 30 la sută. Unui 
Victor Cristea i se 
magazia cooperativei 
saci pe care acesta îi 
la specula cerealelor,

primind 
oarecare 
dau din 
sute de 
folosește 

____ ____ . aducînd 
cu ei porumb și grîu din Moldo
va pentru a-l revinde. Aduna
rea generală propune percepe
rea unei chirii, șeful contabil 
însă nu o execută. Lui Ambrozie 
Pintea, membru cooperator, prin 
vot, i se hotărăște calcularea u- 
nei indemnizații de boală, dar, 
șeful contabil scrie pe cererea 
ae la dosar „nu se aprobă'.

într-una din ședințe, adunarea 
generală Ja în discuție forma 
de retribuire ce urma să i se a-

buit așa cum poftise, deși pro
punerea nu primise decît cinci 
voturi favorabile.

La Craiva — spun oamenii ~ 
aduceți pe oricine și punefi-l 
președinte sau ce vreji. Să ne 
spunem părerea nu mai are 
nici un rost, nu ne mai opunem 
cu nimic pentru că ori de zi
cem da, ori de zicem ba, tot 
una este. în cooperativă se mai 
vorbește că, Tudor Stan șeful 
contabil ar avea rude sus puse. 
Nu am reușit să i le cunoaștem, 

•să le aflăm adresa și să ajun
gem la ele. O fi avînd sau nu, 
nu știm, cert este însă că toate 
aceste fapte s-au petrecut și se 
petrec sub blînda oblăduire a 
organelor agricole raionale și 
regionale din trecut și a celor 
juaețene din prezent, lată un

menii : de ce aceste constatări 
zac, împinse de cine știe ce mi
na, în vreun sertar la Uniunea 
județeană ? Dacâ nu în scopul 
mușamalizării și al căutărilor 
de scuze, atunci pentru ce ? 
încă nu le sînt oare celor de la 
Uniune limpezi dovezile ce îi 
acuză pe cei ce abuzînd de în
crederea ce li s-a acordat, se 
ocupă peste măsură de propria 
lor căpătuială, problemele coo
perativei interesîndu-i numai în 
măsura în care le-ar permite 
ceva ciupeli în plus ? Avem așa 
dar în față exemplul elocvent 
care arată încă o dată că U- 
niunea județeană în loc să cre
eze premisele prevenirii orică
ror risipe, înlăturării oricăror 
încercări de abateri de la nor-

mele statutare și încălcării ho
tărârilor adunării generale, le 
facilitează fertilizîndu-le tere
nul.

Urmările care nu au întîrziat 
să apară, adunate toate la un 
loc s-au răsfrînt asupra situați
ei economice, a veniturilor rea
lizate de cooDeratori. în ultimii 
6—7 ani producțiile la hectarul 
de grîu și porumb au scăzut la 
jumătate ; valoarea zilei-muncă 
ajungînd să reprezinte abia 60 
la sută din cît era în 1962, iar 
datoriile cooperativei depășind 
cu mult suma de două milioane 
lei. Un grajd început a fi con
struit de două ori și de fiecare 
dată abandonat, o puierniță de 
patru ani construită dar nefo
losită — și cîte alte asemenea 
exemple nu mai sînt — ce în
ghit neproductiv sute de mii de 
iei, se pierd în fiecare an. Uniu
nea nu le vede. Se mulțumește 
numai să-și trimită revizorii ca
re trag linii sub cifre, adună și 
văd numai cît s-a furat cu acte. 
Și nici asta ca lumea.

FaDtele care au încărcat at
mosfera satului, faptele și inte
resele meschine puse de-a 
curmezișul climatului curat ce 
timp de zece ani, pînă în 1960 
se consolidase în această coo
perativă sînt de neiertat pentru 
cei care le-au comis. Cazul de 
la Craiva pe care-l semnalăm 
este destul de grav. Toleranța 
și atitudinea de expectativă a 
Uniunii județene, moștenită și 
de la fostele organe agricole 
regionale și raionale trebuie 
curmate. Abuzurile în dauna in
tereselor cooperativei și a mem
brilor ei sînt intolerabile și inad
misibile. Climatul democrației 
cooperatiste în care oamenii 
să-și recapete încredere trebuie 
grabnic readus în această uni
tate.

Studiile psihologice și cele de 
istorie a culturii nu confirmă, 
totuși, această părere.

Adolescenții și tinerii au o 
mare aviditate pentru cunoștin
țele științifice, susținută de cu
riozitate, dar și de întrebări 
grave privind existența : feno
menul are o răspîndire univer
sală, în timp ce pasiunea pentru 
artă și literatură presupune de 
obicei aptitudini speciale, care 
se ÎDtîlnesc mai puțin frecvent.

Recepționarea și emisia ele
mentelor specifice are, însă, un 
regim cu totul deosebit în artă 
și în știință. Un desen reușit sau 
o poezie corectă sînt emisii ar
tistice originale, chiar dacă nu 
reprezintă o contribuție la te
zaurul culturii. Ele se pot pro
duce uneori la un minimum de 
cunoștințe despre creațiile alto
ra ; primează spontaneitatea ; 
uneori, valori importante apar 
în afara unei instruiri în do
meniul respectiv. In știință, e- 
misia de valori specifice presu
pune asimilarea tezaurului de 
cunoștințe acumulate de ome
nire și, întrucît sînt originale și 
corespund standardului metodo
logic, sînt contribuții efective la 
acest tezaur. „Drumurile" știin
ței sînt mai lungi ; pentru a fi 
parcurse, ele cer decenii, și nu 
ani. Dar ele sînt accesibile ado
lescentului și, cu atît mai mult, 
tînărului. Unele dintre ele cer 
îndrăzneală tinerească și 
accesibile numai tînărului.

Domenii ilustrative sînt 
tematica și științele amplu
tematizate. Franța a înscris pe 
lista acestor științe cîteva nume 
nemuritoare. Pascal și-a scris 
la 17 ani tratatul său asupra 
conicelor. Arago era academi
cian la 21 de ani. Galois a lăsat 
opere postume care au revolu
ționat matematica ; el a murit 
la 20 de ani... Operă de tinerețe 
a fost geometria neeuclediană a 
lui Janos Bolyai, ca și teoria 
relativității restrînse a lui Ein
stein. Mecanica ondulatorie șl 
mecanica cuantică sînt și ele 
produse ale îndrăznelii tinerești.

S-ar putea crede că, o dată 
cu dezvoltarea volumului de 
cunoștințe științifice, timpul ne
cesar „uceniciei" (exprimat prin 
timpul pregătitor pentru o mare 
descoperire) crește substanțial, 
în realitate, vîrsta medie la care 
s-a acordat Premiul Nobel pen
tru fizică a scăzut în ultimele 
două decenii.

S-ar putea crede, de aseme
nea, că situația este cu totul di
ferită în științe complexe, cum 
sînt biologia și medicina, unde 
se cere o lungă familiarizare cu 
fenomenele, pentru a putea face 
un „pas Înainte* de autentică

valoare. Statistica „pe vîrste" a 
laureaților Premiului Nobel a- 
rată o diferență clară între 
științele fizice și științele medi
cale. Dar — dacă ne interesează 
mai curînd vîrsta la care savan
tul a înscris contribuția sa, de
cît vîrsta la care a primit re
cunoașterea supremă — dife
rența se atenuează. în biologie 
și în medicină, desprinderea a 
ceea ce este important de ceea 
ce pare important are un mare 
timp de latență. Verificările du
rează. Ideile noi își fac loc mai 
greu decît în științele exacte. 
Argumentele se adună și ele mai 
greu. Și „incubația" ideilor este 
mai lungă. Darwin a ajuns la 
concluzia evoluției speciilor prin 
selecția naturală înainte de a 
împlini 30 de ani ; lucrarea a 
publicat-o cînd avea cincizeci. 
Să răsfoim un tratat de fiziolo-

Tinerețe
9

sînt

ma
ma-

SI 
știință

gie și să alegem la întîmplare o 
sută de fapte bine stabilite, cla
sice ; să cercetăm care a fost 
vîrsta celor care le-au stabilit, 
în momentul descoperirii lor. 
Vom vedea că, deși descoperiri 
importante se pot face la orice 
virstă, maximum de creativitate 
se situează între 25 și 35 de ani.

★
Dacă asemenea rezultate pot 

surprinde, aceasta se datorește, 
în parte, și faptului că, în struc
tura populațiilor „active** de as
tăzi, vîrstnicii și bătrînii ocupă 
o pondere mai mare decît altă 
dată. Progresele civilizației în 
general au făcut ca durata me
die a vieții să crească, să se pre
lungească durata vieții active. 
Oamenii în vîrstă au prilejul să 
fie utili societății — grație com
petenței și experienței lor — o 
perioadă de timp mai lungă. Ei 
dețin, în mod natural, majorita
tea „pozițiilor-cheie". Ca atare, 
ei dețin și conducerea „mijloa
celor de producție spirituală". 
Firește, această situație este cu 
totul altceva decît o gerontocra- 
ție, și, într-o societate bine or
ganizată, ea nu poate stînjeni 
dinamica progresului științific. 
Căci atunci cînd știința este In

plin dinamism, crește nevoia de 
cadre științifice, iar tinerii sînt 
chemați în primul rînd alături 
de cadrele vechi — și nu numai 
în calitate de înlocuitori ai a- 
cestora. O știință obligă pe toți 
cercetătorii, indiferent de vîrstă, 
la o continuă înnoire a gîndirii 
și a metodologiei și face rapid 
falimentară orice tentativă con
servatoare.

Cînd este, însă, primejduită, 
această actualizare a potențialu
lui științific tineresc ?

1. Atunci cînd vîrstnicii uită 
că au fost și ei, cîndva, tineri. 
Nu cunoaștem oare cazuri de sa- 
vanți respectabili care obiectea
ză la promovarea în rangul de 
picfesor a unui tînăr de 30—35 
ani, uitînd că ei înșiși au primit, 
cîndva, catedra la o vîrstă încă 
mai tînfiră?

2. Atunci cînd deținătorii 
„forțelor de producție științifi
că" uită că sarcina lor este de 
a Ie folosi pentru o maximă
fnoc’.uctivitate — si nu spre rea- 
izarea cît. mai deplină a pro

priei lor personalități
3. Atunci cînd tineretul abdică 

de la obligațiile sale de munca, 
creativitate și luptă pentru nou, 
complăcîndu-se în roluri de a- 
ghiotanți favoriti sau de exe
get! ai maeștrilor.

4. Atunci cînd respectul pen
tru inițiativa valoroasă, pentru 
activitatea fecundă și pentru o- 
riginalitale este înlocuit prin 
prosternarea în fața ierarhiei 
administrative sau a vîrstei ca
lendaristice.

Se spune că lui H. Sigerist, 
ilustru medico-istoric, chemat 
să ocupe o catedră într-un oraș 
unde nv era cunoscut decît prin 
lucrări, rectorul i-a scăpat ob
servația că este, totuși, „prea 
tînăr“. Acesta a răspuns : „Iată 
singurul meu defect de care mă 
pot dezbăra cu fiecare zi care 
trece".

însă cu trecerea tinereții se 
pierd și unele calități însem
nate ale vîrstei.

Menținerea tinereții spirituale 
pînă la adinei bătrîneți este un 
secret care nu-i la îndemîna ori
cui. De aceea, printre cele mai 
serioase sarcini ale valorificării 
depline a potențialului uman, 
credem că este și valorificarea 
optimă a tinereții. Nu e numai 
o problemă de tactică a vieții 
personale : este și o problemă 
de stat. Pentru țările care con
struiesc o societate nouă pe 
baza dezvoltării științei, aceasta 
este o sarcină urgentă.

Oare o colaborare între Cen
trul de cercetări pentru proble
mele tineretului și Consiliul Na
țional al Cercetării Științifice 
nu ne-ar apropia și mai mult 
de soluții practice, concrete ?



Sesiunea O.N.U.,
In deschiderea lucrărilor ședin

ței plenare de luni după-amiază 
a Adunării Generale a O.N.U. a 
luat cucintul președintele Repu
blicii Ciad, Francois Tombalbaye. 
El a exprimat recunoștința țării 
sale față de Organizația Națiuni
lor Unite care, „acționînd pentru 
apărarea păcii în lume, și-a în
dreptat eforturile și spre ajutora
rea tinerelor națiuni aflate în pro
ces de dezvoltare".

Acordînd o atenție prioritară 
problemelor Africii, vorbitorul a 
subliniat că „prin politica lor de 
segregație, Africa de sud, Rhode
sia și Portugalia amenință pacea 
pe continentul african". în înche
ierea cuvîntării sale, el a adresat 
un apel la întărirea Organizației 
Națiunilor Unite, subliniind că 
țara sa „sprijină pe deplin prin
cipiile care stau la baza acestei 
organizații".

Au continuat apoi dezbaterile 
generale. în intervenția sa, mi
nistrul de externe al Finlandei, 
Ahti Karjalainen s-a pronunțat 
pentru încetarea bombardamente
lor asupra Vietnamului de nod 
și pentru crearea condițiilor ca 
poporul vietnamez „să-și deter
mine singur viitorul, fără nici un 
amestec sau presiuni din afară". 
Totodată, ministrul finlandez s-a 
pronunțat pentru universalitatea 
O.N.U., subliniind că „locul Chi
nei în Națiunile Unite aparține

reprezentanților Republicii Popu
lare Chineze".

Aceasta din urmă cerință a fast 
formulată și de Sayed Rahman 
El Amin, locțiitor al primului mi
nistru și ministrul afacerilor exter
ne al Sudanului.

In ședința de luni dupâ-cmia- 
ză au luat, de asemenea, cucintul 
reprezentanții Greciei și Lesothc- 
ului.

ir
Paralel cu lucrările Adunării 

Generale au început dezbaterde 
asupra problemelor de fond p fa 
comitetele principale ale O-V.U.

Astfel, in Comitetul pentru pro
blemele economice și financiare 
se desfășoară dezbaterile genera
le consacrate problemelor econo
mice ale lumii contemporane. 1» 
Comitetul pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale a fort 
prezentat un proiect de rezolu
ție în care tint condamnate re
gimul ilegal din Rhodesia si gu- 
gemul rasist din Africa de sud 
pentru „represiunile barbare la 
care recurg în încercare* de * 
înăbuși aspirațiile firești de popu
lației la justiția socială țz econo
mică și la libertate politica". Co
mitetului special însărcinat cu exa
minarea modului in care este 
îndeplinită Declarația co pr:-! 
la acordarea independenței țdri- 
lor și popoarelor colonele 
prezentat un raport ai subcomte-

Acord privind

transportul rutier

dintre România

Dineu oferit de Corneliu
si U R.S S
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irano Facio. și cu ministru] 
gricuiturii, Frick Davies. La în
tâlnirea cu ministrul industriei 
și correrțului au fost examinate 
posibilitățile de a încheia un 
acord comercial româno-urugua- 
van. în același timp, grupele de 
lucru, alcătuite din membri și 
expert! ai delegației, au purtai 
tratative cu reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
industrii și comerțului. Băncii 
Centrale a Republicii. Adminis
trației naționale a căilor ferate 
ri ai altor organisme economice 
privind modalitățile concrete de 
intensificare a colaborării eco
nomice între România și Uru
guay. Aceleași probleme au fost 
abordate și în cursul convorbirii 
dintre Valentin Steriopol, adjunct 
al ministerului comerțului exte
rior, cu Francisco Forteza, mi
nistre ad-interim al finanțelor

încheierea celei de-a IO a
Ua — .l i a Comisiei româno

iugoslave pentru Porțile de Fier

S. U. A. — In timpul recentelor incidente 
rasiale de la Boston

Proiectul de lege privind federa
lizarea Cehoslovaciei

numai

Primul ministru nu are in
tenția sâ plece miercuri în 
insulele Mauricius" — s-a a- 
nuntat în Downing Street-10, 
dar comunicatul în loc sâ 
potolească zvonurile privi
toare la o apropiată între
vedere Harold Wilson—lan 
Smith, dimpotrivă, le-a inten
sificat. Logica era simplă : 
deplasarea nu se va face în 
insulele Mauricius, -ceea ce 
nu exclude însă o întâlnire 
în alt loc...

NEW YORK 8 - Trimisul 
special Agerpres, N. Ionescu 
transmite : Ministrul afacerilor 
externe al României, Corneliu 
Mănescu, șeful delegației române 
la cea de-a 23-a sesiune a Adu
nării Generale a O-N.U., a oferit 
luni seara un dineu în onoarea 
membrilor delegațiilor unor sta
te socialiste membre ale O.N.U. 
La dineu, care a avut loc în 
saloanele misiunii permanente 
a României la O.N.U., au parti
cipat, din partea delegației 
R.S.S. Bieloruse — A. Gurinovici. 
ministrul afacerilor externe, și 
G. Cemusenko, reprezentant per
manent la O.N.U. ; din partea 
delegației Bulgariei — Ivan 
Bașev, ministrul afacerilor ex
terne, și Milko Tarabanov, re
prezentant permanent la O.N.U. ; 
din partea delegației Cehoslova
ciei — Vaclav Pleskot, ministrul 
afacerilor externe în funcțiune, și 
Zdenek Cernik, reprezentant 
permanent la O.N.U.; din partea 
delegației Cubei — Alarcon 
Quesada, reprezentant perma
nent la O.N.U. ; din partea dele
gației Mongoliei — L. Toiv, mi
nistrul afacerilor externe, și M. 
Dugersuren, reprezentant per
manent la O.N.U. ; din partea 
delegației Poloniei — Bohdan 
Tomorowicz, reprezentant per
manent la O.N.U.; din partea 
delegației R.S.S. Ucrainene — 
D Belokolos, ministrul afaoeriloi 
externe, și M. Polianisko, repre
zentant permanent la O.N.U.; 
din partea delegației Ungariei 
— Janos Peter, ministrul aface
rilor externe, și Karoly Csator- 
day, reprezentant permanent ia 
O.N.U. ; din partea delegației

întrevedere

Gunnar Jarring
NEW YORK 8 — Trimisul 

special Agerpres, N. Ionescu, 
transmite: Șeful delegației ro
mâne la cea de-a 23-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
ministrul afacerilor externe, Cor
neliu Mănescu, a avut o întreve
dere, la palatul Națiunilor Uni
te, cu ambasadorul Gunnar Jar
ring, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U.,- U 
Thant, în Orientul Apropiat. A 
avut loc, cu acest prilej, un 
schimb de păreri privind evolu
ția situației din această regiune.

LA STAȚIUNEA Zlatni 
Piasatzî (Nisipurile de Aur) 
de lîngă Vama au început 
marți lucrările Consfătuirii 
miniștrilor învățământului 
din Bulgaria, Cehoslovacia. 
R.D. Germană, Mongolia, 
Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. Discuțiile ce vor fi 
purtate au ca obiectiv învă- 
țămîntul superior în condi
țiile actuale ale dezvoltării 
tehnico-științifice. Din țara 
noastră participă o delegație 
condusă de tovarășul Miron 
Constantinescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului.

Reporterii britanici an 
semnalat că un avion este 
pregătit pentru a-1 transporta 
pe primul ministru Wilson 
spre o destinație „necunos- 
cuta“. Primul ministru al 
insulelor Mauricius, sir Se- 
ewoosagur Ramgoolan, care 
a asistat la lucrările conferin
ței naționale a partidului la
burist, și apoi a plecat la 
Dublin, a declarat ziarului 
SUN : „Dacă domnii Wilson 
și Smith vor veni în insulele 
Mauricius noi vom fi foarte 
fericiți, dar aceste informații 
constituie pentru mine o sur
priză totală“.

Marți dimineața se mai afk* 
în discuție nu întîlnirea pro
priu zisă, a cărei certitudine 
iminentă nu mâi era de ni
meni pusă la îndoială, ci doar 
locul ei de desfășurare și, 
eventual, data care putea fi 
avansată sau amînată cu o zi 
sau cu numai cîteva ore. Pro
nosticurile presei britanice de 
marți dimineața asupra locu
lui întîlnirii au fost contra
dictorii. TIMES s-a referit, ca 
o alternativă a insulelor Mau
ricius, la Madagascar ; \ GU
ARDIAN afirma că ea ar pu
tea avea loc în Malta sau la 
Mbabane, capitala Swazilan- 
dului ceea ce ar îngădui Iui 
Wilson să facă „o escală teh
nică" Ia Pretoria pentru a se 
întâlni cu reprezentanții gu
vernului sud-african, •.? căror 
rol în reluarea dialogului an- 
glo-rhodesian s-a evidențiat a- 
tît de pregnant în ultima vre
me ; DAILY EXPRESS susf 
ținea că întâlnirea va ..vea loc 
în Gibraltar (ceea ce ar cons
titui o nouă afirmare netă a 
suveranității britanice asupra 
„stâncii") sau pe o navă a ma
rinei militare britanice în Ma
rea Mediterană; DAILY 
MIROIR susține că ar putea 
fi folosită baza navală bri
tanică de la Simonstown din 
Africa de sud sau întâlnirea 
ar putea fi organizată în ca
pitala Australiei, Ganbcrra. 
Paleta largă geografică a 
posibilităților organizării în
tîlnirii confirmă, de fapt, că 
locul era țmut în cel mai 
desăvîrșit <-ș,cret. Circulația 
zvonurilor luase o asemenea 
amploare îneît ^e impunea 
neapărat o clarificare. La prinz, 
un comunicat dat simul
tan publicității Ia Londra și 
la Salisbury a risipit misterul: 
întâlnirea va avea loc miercuri 
pe o navă britanică în apro- < . 
pierea Gibraltarului.

Reluarea dialogului anglo- 
rhodesian, în pofida dezavu
ării la recenta conferința a 
partidului laburist, a politicii 
concesive a guvernului Wil
son față de rasiștii de la Sa
lisbury vizează menținerea 
influenței britanice în econo
mia rhodesiană. Se confirmă 
că a fost dată uitării vechea 
poveste cu embargoul menii 
„să îngenuncheze" guvernul 
de la Salisbury, a fost dat 
uitării afrontul făcut personal 
primului ministru Wilson, 
după întrevederile de pe cru
cișătorul „Tiger".

Dar poate aduce oare încu
rajarea rasiștilor o soluție 
viabilă pentru Rhodesia ?

PRAGA 8 (Agerpres). — Agen
ția C.T.K. transmite: La 7 oc
tombrie la sediul Adunării Națio
nale din Praga, președintele Con
siliului Național Ceh, C. Cisar, 
și președintele Consiliului Națio
nal Slovac, O. Klokoc, au înain
tat președintelui Adunării'Națio
nale a R.S.C., J. Smrkovsky, pro
iectul legislativ de inițiativă al 
legii constituționale privind fede
ralizarea Cehoslovaciei.

Primind proiectul de lege, 
J. Smrkovsky, a subliniat că A- 
dunarea Națională a primit acea
stă sarcină încă atunci cînd a a- 
doptat Declarația-Program a gu
vernului, care pornește de la sar
cinile principale ale programului 
de acțiune al P.C.C. Faptul că 
noi am pornit pe calea reorgani
zării federative a R.S.C. încă în 
sâptămînile și lunile care au tre
cut a avut o importanță hotărî- 
toare în zilele critice ale lui au
gust Aceasta s-a manifestat din 
plin în poziția hotărîtă a celor

două popoare, care într-o unitate 
frățească nemaiîntâlnită s-au aflat 
pe deplin pe poziția orînduirii de 
stat cehoslovace.

★
PRAGA 8 (Agerpres). — Pre

ședintele R. S. Cehoslovace, Lud- 
vik Svoboda, a primit la 7 oc
tombrie la Hradul din Praga o 
delegație a Comitetului ceho
slovac pentru apărarea păcii, în 
frunte cu președintele comitetu
lui, acad. I. Macek, o delegație 
a Comisiei pentru reabilitare, a 
C.C. al Uniunii luptătorilor anti
fasciști și a Frontului Național, 
în frunte cu președintele comi
siei, M. Troianova, și o delegație 
a C.C. al Partidului Popular din 
Cehoslovacia, în frunte cu pre
ședintele partidului, A. Pospisil 
și cu secretarul general J. Pauly.

Delegațiile l-au încredințat pe 
președintele Svoboda de partici
parea organizațiilor lor la rezol
varea actualelor probleme din 
țară.

delegațiilor unor țări
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După lovitura de stat din Peru

sud-vietnamezi
la moarte

Corneliu Mănescu
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U. ILS.S. — A. Gromiko, minâtrol 
afacerilor externe, L Malik, re
prezentant permanent la OiN.U
V. Semionov, locțiitor al mims 
trului afacerilor externe, U A 
Dobrinin, ambasadorii Unhzm 
Sovietice Ia Washington.

Din partea română, la dineu 
au participat, de aseroerra. Mar
ee Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, ambasadorul 
Ghecrgbe Diacooescu. reprezen
tant permanent la O.N.U-. Petre 
Tanasie, director în M-VE-, p 
alți membri ai delegației.

Dineul, care s-a des&F=sae 
într-o atmosferă cordială. fX'jJte 
nească, a prilejuit totodată un 
schimb de păreri in leziîuri cu 
principalele probleme înscrise 
pe ordinea de zi a actzî_r. se-
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LIMA 8 (Ageipreș); s-a*Gche-' 
ralul Juan Velasco Alvarado, 
noul președinte al Perului, venit 
la putere în urma loviturii mili
tare. a emis un decret prin care 
rrevede că în funcțiile de pre
fecți în toate departamentele ță
rii vor fi numiți ofițeri superiori 
cin armată. După cum transmite 
din Lima corespondentul agenției 
Prensa Latina, numeroși funcțio-

Atacuri ale patrioților

SAIGON 8 (Asexpres). 
La sud-vest de Da Naa& 
forțele americane taceoct 
degajeze tabăra «forțeioc 
ciale“ saigoneze de la Ti 
Duc, încercuită de 10 zAe 
forțele patriotice, marți
ța au continuat să aibă loc Izptr 
violente. O ciocnire de dooâ ore 
și jumătate s-a desfășurat la sase 
kilometri de aceasta tabără, csoe- 
nire în cursul căreia forțele 
mericane au trebuit să

mgeriano biafreze

KINSHASA: Mulele
condamnat

B <fe b

’ ilari"de’stat îșf dâu demisia "fn 
semn de piotest împotriva acțiu
nilor guvernului militar. Printre 
cei care și-au părăsit funcțiile se 
află președintele Băncii centrale 
de rezerve și membrii juntei pen
tru problemele turismului.

★
Pe de altă parte, din Buenos 

Aires, fostul pieședinte destituit 
al Perului, Fernando Belaunde 
Terry, a declarat că alegerile 
municipale, legislative și prezi
dențiale ț>eruviene vor avea loc, 
cum a fost prevăzut, la 8 iunie 
1969, iai consilierii municipali, 
deputății, președintele și vice
președintele țării își vor prelua 
funcțiile la 28 iunie.

LIMA 8 (Agerpres). — Jude
cătorul de instrucție Jose Ortiz 
de la Ciulea criminală din Lima 
a lansat un ordin de arestare îm
potriva a cinci miniștri din gu
vernul fostului președinte Be
launde Terrvr, răsturnat de la 
putere prin lovitură de stat. Trei 
dintre aceștia au fost deja ares
tați luni seara. Ceilalți doi mi
niștri, care se mai află încă în 
libertate sînt ministrul economiei 
naționale, Pablo Carraquir, care 
s-a refugiat la ambasada Mexicu
lui din Lima și ministrul finanțelor, 
Manuel Ulloa, care continuă să 
se afle la redacția ziarului „Ex- 
preșo“, al cărui director este. Ju
decătorul Jose Ortiz deschisese, 
la 23 septembrie o anchetă în 
legătură cu dispariția unei pa
gini din contractul între statul 
Peruvian și compania petrolieră 
americană „International Petro
leum Company". - -

UMUAHIA 8 . Agerpres .
Comunicatele militare dJnzate 
de autoritățile biafreze și re-hxit» 
de agențiile de presă confirmă □ 
intensificare a acțiunilor tiupeâa 
colonelului Ojukwu împcitiria o- 
nităților militare federale fa di
verse sectoare ale ostihtăt-rr- 
Potrivit agenției Associated Press, 
un comunicat militar pubocat 
marți la Umuahia informeazi că 
forțele biafreze au scos din lupți, 
în timpul unui atac lansat fa 
sectorul Awka, peste 300 de «4- 
dați federali Se anunți, de ase
menea, că în urma unni atac 
lansat prin surprindere fa •ecto-

COMl'lEH'L fraaca pentru

amnistie in Portugalia a orga
niza: o conferință de presă, la 
Paris, cu care prilej a amintit 
că după retragerea iui Salazar 
si cu toate unele acțiuni pozi
tive parriâie ale noului premier, 
revendicările fundamentale ale 
popimhii portughez rămîn de 
satisfăcut. Pe primul plan al a- 
eesior revendicări figurează 
amnistia pentru deținuți! poli
tii- Comitetul a propus să se 
trimită delegații sindicale în 
Portugalia, spre a interveni di
rect pe lingă guvern, precum și 
unele demersuri pe lîngă amba
sada pcrrugfreză din Paris.

DUMINICA și luni au avut 
loc. fa F.manca, alegeri muni
cipale. Partidele coaliției guver
namentale (social - democrat!, 
centristi. Uniunea democratică 
$i Uniunea socialistă) au obți
nut 44 Ia sută din sufragiile 
exprimate, re venind u-le în con
siliile municipale 4 217 locuri. 
Partidele rural și conservator 
au înregistrat un important spor 
de voturi față de alegerile pre
cedente. Ele au obținut 56 la 
sută din voturi, revenindu-le

7 229 de locuri în consiliile mu
nicipale.

ÎN salonul de artă Kavaletten 
din Uppsala s-a deschis o expo
ziție românească de pictură mo
dernă în care sînt prezentate lu
crări de Simona Vasiliu Chin- 
tila.

Cosmonaut» Walter Schir- 
ra, Walter Cunningham și 
Donn Eisele, care urmează 
să fie lansați vineri la bor
dul unei cabine „Apolo" pen
tru un zbor orbital de 11 zile 
au fost supuși unui ultim exa
men medical.

Intre timp, la Cape Kenne
dy continuă, fără incidente, 
pregătirile pentru lansare ca

la 
în

re urmează să aibă loc 
15,00 G. M. T., Zborul 
spațiu, care va începe vineri, 
va serva în principal Ia veri
ficarea cabinei „Apolo", Ia 
bordul căreia Administrația 
Națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic speră să-și 
lanseze cosmonanții în direc
ția Luneî înainte de sfîrșitul 
anului 1969.
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