
LOCUL Șl ROLUL
TÎNĂRUL UI IN
VIA ȚA ECONOMICA
A SATULUI

MOTIVARE. INTENȚII.

Cu cîteva sâptâmîni în urmă, coloanele zia- 
rului nostru au găzduit o primă dezbatere pe 
tema : LOCUL Șl ROLUL TÎNĂRULUI ÎN VIATA 
SATULUI CONTEMPORAN, temă pe care ne 
propunem s-o continuam, data fiind importan
ța ei. S-a încercat o abordare din multiple un
ghiuri : iînărul sătean în școală, în producție, 
în viata culturală etc. Opiniile exprimate pînă 
acum în ziar îndreaptă spre necesitatea cerce
tării mai atente a fenomenelor, a problemelor 
multiple, de extremă importanță, ale raporturi
lor în care se află tînărul cu viața economică 
a cooperativei agricole din satul * natal. Ziarul 
nostru intenționează o discuție pornind de la 
următoarele premize :

• profilul tînărului cooperator ;
• răspunderile sale în înfăptuirea planurilor 

de viitor ale cooperativei agricole, pentru ridi
carea satului.

Cu participarea largă a președinților coope
rativelor agricole, a specialiștilor din unități, 
aducînd în coloanele ziarului opiniile unui 
mare număr de tineri, de vîrste diferite — de 
17 și 18 ani, de 24—27 ani, fete și băieți, că
sătoriți și necăsătoriți — din zone geografice 
și economice diferite — din sate aflate în 
inima cîmpiei și din cele de deal, din sate a- 
șezate în jurul orașelor și marilor centre indus
triale, din sate cu cooperative bogate și din 
sate cu unități mai puțin consolidate — vom 
încerca sâ găsim împreuna răspuns la astfel de 
întrebări care frămîntâ tînăra generație a sa
tului nostru :
* • Tînărul cooperator — preocupat, ca orice 

tînăr, de viitor — trebuie să se califice ? în ce 
specialități și cu ce mijloace ?

• Ce implicații vor rezida din generalizarea 
învăfămîntului de 10 ani ?

• Cum se pregătesc (sau sînt pregătiți) tine
rii — ca „schimb de mîine" — pentru a prelua 
conducerea treburilor în cooperativă ?

• Manifestă tinerii o opinie clară asupra re
zolvării problemelor economice ? în ce formă 
este ea exprimată și ce „greutate" se acordă 
punctului lor de vedere ?

Și acestea sînt doar cîteva întrebări. Vom fi 
bucuroși să găzduim discuții, opinii diferite, 
vizînd toate problemele privind locul și rolul 
tînărului în viața economică a cooperativei a- 
gricole.

Propunem, deci, ca premisă a dezbaterii 
noastre, punctele de vedere exprimate în con
tinuare.

(Continuare în pag. a Il-a)
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„Scînteii tineretului
LUNI, 28 OCTOMBRIE, la orele 19, în sala de festivități a 

CASEI DE CULTURA A STUDENȚILOR din Capitală, va avea 
loc cea de-a Vl-a ediție a serilor „Scînteii tineretului".

Cu ocazia acestei manifestări se va organiza tradiționala 
„masă rotundă", avînd ca temă : Egoism și generozitate în dra
goste. Totodată, în vederea acestei manifestări ziarul organi
zează un concurs de poezii originale, inspirate din anotimpul în 
care ne aflăm — toamna — deschis tuturor cititorilor. Tinerii 
care vor să formuleze păreri, sugestii, întrebări în legătură cu 
tema propusă la „masa rotundă", precum și cei care doresc să 
participe cu lucrări proprii la concursul de poezii sînt rugați să 
le expedieze redacției cu mențiunea „PENTRU SERILE „SClN- 
TEII TINERETULUI".

Cele mai bune poezii vor fi premiate în cadrul manifestărilor 
ce vor avea loc la cea de-a Vl-a ediție a serilor.

Ultimele scrisori pot fi trimise redacției pînă la data de 24 
octombrie a.c.

ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ

RITM ACCELERAT
ÎN FIECARE ZI!

ey sinteză a agendei campaniei agricole arată că :

• S-a încheiat recoltatul florii soarelui
• 3 000 hectare viță de vie — în I.A.S. — își 
așteaptă încă culegătorii. • Cooperativele 
agricole de producție au însămînțat circa 
1 500 000 hectare cu culturi de toamnă, cu 
aproximativ 500 000 hectare mai puțin decît 
era însămînțat anul trecut la această dată
• Cartofii — pe care îi căutăm prin piețe — 
au fost culeși de abia pe jumătate.
CITIȚI ÎN PAGINA A II A amănunte în legătură cu 

desfășurarea lucrărilor în campania agricolă de toamnă.
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Conducătorii de partid
și de stat au vizitat Expoziția

industrială suedeză
Tn cursul dimineții de marți, 

tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Chivu 
Stoica, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Emil Drăgănescu, 
Manea Mănescu, Dumitru 
Popa și Gheorghe Gaston Ma-

rin au făcut o vizită la Expo
ziția industrială suedeză, or
ganizată sub egida Asociației 
generale pentru export din 
Suedia, în Pavilionul din Par
cul Herăstrău din Capitală.

La intrarea în expoziție,

Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIV, SERIA II, NR, 6036 6 PAGINI 30 BANI
G

Vă prezentăm trei tineri evidențiați pe șantierul Rafinăriei Pitești: Bălțatu Petrie, Adam Victor, Mi
litam Gheorghe• •••••••••••••

MEANDRELE DEBUTULUI
DESPRE ACTIVITATEA COMITETULUI DE DIRECȚIE DE LA C. I. L. FOCȘANI

con ducătorii 
stat au fost 
ambasadorul 
rești, baron 
Ake

devpartid și dd 
întîmpinați de 

Suediei la Bucu-
Garl Rappe, de 

Vrethem, președintele

(Continuare în pag. a V-a)

PE PODIUMUL

VISCOPOLEANU

di ala

MIERCURI 16 OCTOMBRIE 1968

POEM PENTRU

DE ONOARE
AL OLIMPIADEI

VIORKA

DOUA EFIGII
Gabriela Melinescu

70.000 de spectatori și sute 
dc mii de ochi, milioane de 
ochi, au văzut eroina de 
neuitat a unei după-amieze 
mexicane : VIORICA VISCO- 
POLFANU, atletă excepțio
nală, deținătoare a cinci ti
tluri balcanice și șapte na
ționale, a devenit campioană 
olimpică și recordmană mon
dială sărind în lungime ex
traordinara performanță de 
de 6,82 m. O femeie suavă, 
cu ochii visători, cu un su- 
rîs incert, cu un inefabil care 
exclude vîrsta reală de 29 de 
ani, amintind săriturile gaze
tei, sau mișcarea pură a că
prioarelor. O performanță 
care ține mai degrabă de a- 
dolescență decît de începutul 
maturității, un dar pentru 
culorile scumpei noastre țări. 
Bucuria noastră generală 
este mai mare decît norocul, 
titlul olimpic și recordul 
mondial este un eveniment 
care ne copleșește.

Viorica Viscopoleanu a dat 
satisfacție tinereții noastre.

pasiunii noastre evidente sau 
ascunse pentru nobila artă a 
sportului.

Se spune că grecii conside
rau cîștigătorul jocurilor o- 
limpice ocrotit de zei, îl pri
veau de aici înainte cu aură 
divină, încununîndu-i capul 
eu frunze cerate de dafin. 
Se cuvine, pentru fericita 
noastră întîmplare, să pre
gătim frunzele toamnei, cele 
mai frumoase pentru învin
gătorii noștri.

La vîrsta sfârșitului ado
lescenței, MIIIAELA PENEȘ, 
a urcat a doua oară pe po
diumul olimpic, cucerind me
dalia de argint, aruneînd su
lița la 59,92 m.

Sulița argintie s-a văzut 
zburind prin aer, tăind res
pirațiile și dilatînd speran
țele noastre intime.

Două femei tinere ne-au 
dat mîndrie și mare spe
ranță. Chipurile lor, dragi 
nouă, le întipărim în memo
rie ca pe niște efigii strălu
citoare, de neuitat.

ALEGERI

• MANDATUL Bl-

ROULUI U.T.C. NU A
MAI FOST RE-

înnoit...
• COLECTIVUL

•••

campioană olimpică* 
recordmană mon

MIHAELA
PENEȘ

Medalie de argint
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CONVERTIZOARE 
de la Oțelăria 
Combinatului si
derurgic Galați 
li se alătură un al 
treilea care a fost 
urcat pe fundație 
și asamblat. Ca și 
primele două afla
te în prezent în 
funcțiune, la cea 
de a 1200-a șarjă 
de otel, noul con- 
vertizor dispune 
de echipament de 
exploatare ultra 
modern avînd po
sibilitatea să rea
lizeze o șarjă la 
fiecare 51 de mi
nute. Prima va fi 
elaborată la înce
putul anului viitor.

• S-A DESCHIS 
în sala mică a Pa
latului simpozionul 
„Aplicațiile siste
mului informațio
nal în economie", 
organizat de Aso
ciația oamenilor 
de știință din Ro
mânia.

La simpozion 
participă numeroși 
specialiști români, 
precum și invitați 
din 14 țări.

Alcătuite din cadre cu funcții de răspundere, din speciali?:* 
cu experiență, cercetători,. delegați aleși ai oamenilor muncii și 
reprezentanți ai organelor sindicale, noile comitete de direcție 
au, în concepția partidului nostru, menirea de a rezolva in mod 
competent întregul ansamblu de probleme concrete și de pers
pectivă ale activității unităților respective, probleme ce nu pu
teau fi rezolvate în condiții optime de un singur om. oricit de 
capabilă ar fi persoana respectivă. Or, noua concepție, chiar 
dacă teoretic este bine pusă la punct, are, totuși, nevoie de o 
oarecare perioadă de timp pentru a fi promovată și însușită 
de factorii care urmează să o aplice. în definitiv, orice lucru

Evident, criteriul principal în 
aprecierea activității unui or
ganism economic rămine, în 
continuare, realizarea sarcinilor 
de plan ce i-au fost afectate. 
La data cînd am fost în unitate 
nu era încă definitivată situația 
realizărilor pe primele trei tri
mestre. Avem, în schimb, la în- 
demînă rezultatele obținute pe 
primele opt luni. Iată-le : pro
ducția globală a fost îndeplinită 
în proporție de 90,7 la suta; 
producția marfă — 86.4 la sută ; 
nivelul cheltuielilor la mia de

• LA PETRIMANU, în zona 
de construcție a hidrocentralei 
de pe Lotru, la circa 1130 m 
altitudine, s-a deschis șantierul 
de aducțiuni și captări secunda
re sud. Aici vor fi captate 35 
cursuri de apă, între care Ol- 
tețul, Pîrîul Rece, Cerna. Lun- 
cavățul, Horezu și Petrimanu. 
Lungimea totală a derivației 
de tunele va însuma 63 de km. 
La Petrimanu și Galbenul se 
vor amenaja două baraje din 
beton, construite în arc — ase
mănătoare celui de la hidrocen
trala de pe Argeș.

PE SCURT < ACTUALITATEA PE SCURT

I

I

nou. chiar generat de condiții obiective nu-și face loc cu ușurin
ță, treboie să învingă anumite ifterții și tocmai invingindu-le

Ultimele luni constituie, in acest sens, totuși, o perioadă care, 
oferincu-ne posibilitatea consemnării debutului noilor organis
me. ne permite să observăm dacă acești primi pași se înscriu 
în aria noii concepții, dacă înseamnă sau nu jaloane certe care 
să ducă la ridicarea eficienței întregii activități economice — 
rațiunea suprema a înființării comitetelor de direcție. Ce ne 
oferă din acest punct de vedere situația de la Combinatul de 
indus trial iu re a lemnului din Focșani ?

ANULUI-ÎNCHEGAT 
Șl MATURIZAT 
ALES ÎN FRUNTEA

A
NIZATORKE

tea S4 TINERI DESTOI-

NICI SI INIMOȘI

lei producție marfă — depășit 
cu 144 lei; productivitatea mun
cii — 88 la sută.

Primul lucru ce-ți vine de 
îndată in minte după lecturarea 
acestor indicatori sintetici te 
poate duce la concluzia că în 
activitatea acestei unități există 
mari carențe în organizarea 
producției și a muncii. Că, în 
definitiv, noul comitet de direc-

VASILE BABAC

Nu vreau să reiau 
o poveste sinistră 
despre care ziarul 
,.Scînteia“ a relatat 
de două ori cu un 
lux de amănunte 
care ar fi trebuit să 
aducă pînă acum so
luțiile cele mai dras
tice. Pe scurt : au 
murit cîteva femei 
din cauza neglijenței 
și a tembelismului 
unor doctori. N-aș 
arunca pe toată 
breasla un văl al bă
nuielii pentru că Me
dicina românească 
cunoaște mari figuri 
de salvatori ai omu
lui și-ar fi nedrept 
să vorbim în gene
ral despre oameni cu 
merite necontestate, 
dar mă doare cînd 
aflu că atunci cînd 
răul este scos la i- 
veală și arătat în 
toată hidoșenia Iui, 
complici sau numai 
nepăsători fac să in-

tre un scepticism de 
gheață în inima mea. 

Așadar, vinile au 
fost constatate fără 
posibilitate de tăga
dă, morții au fost în- 
mormintați și biro
crația crimei nepe-

sește de la datorie 
pentru că a fost la 
un proces în care e 
acuzat de delapidare! 
Totul seamănă cu o 
tragicomedie sinistră. 
E ca și cum ai juca 
pe mormîntul pro-

MEDICI
EUGEN BARBU

depsite își face de 
cap. Organe respon
sabile (indoi-m-aș !) 
cheamă la raport pe 
vinovați și aceștia 
sînt dojeniți și pe
depsiți cu suspen
dări temporare din 
activitatea lor prodi
gioasă. Ironie, unul 
dintre Escuiapi lip-

priei mame și-ai che
ma și lăutarii...

Dar reportajul 
care aducea la cu
noștința opiniei pu
blice mizeria mai ne 
înștiințează șl de lu
cruri incredibile ; 
medicul care a scos 
la iveală acest gu
noi este pedepsit cu

un termen mai lung 
decît veritabilii vi
novați. îți vine să-ti 
iei lumea în cap și să 
te întrebi dacă auto
rii acestor decizii 
n-ar trebui să înso
țească la locul acela 
plin de umbră pe cei 
ce au încuiat instru
mentele ce puteau 
salva niște vieți 
și-au plecat la plim
bare ?

Cu ani în urmă, 
de un revelion, am a- 
sistat la o scenă care 
m-a zguduit. Aproa
pe de miezul nopții, 
într-un restaurant, 
un medic telefona 
unu! bolnav care-I 
căutase disperat că 
nu poate să-i dea în
grijirea necesară pen
tru că — să-l înțe
leagă și el, acel om,

(Continuare 
în pag. a V-a)

Un colectiv studențesc repre
zintă întotdeauna o unitate a că
rei principală caracteristică este 
diversitatea. O grupă, un an în
seamnă, de fapt, o sumă de 
individualități conturate — fie
care fiind o lume de idei, de 
gînduri, de sentimente. Nici 
pregătirea pentru aceeași spe
cialitate, nici orarul comun, nici 
rigorile programei analitice nu 
pot uniformiza preocupările, pa
siunile, nu pot impune același 
„stilu de studiu, aceeași putere 
de înțelegere și sintetizare» ace
lași mod de petrecere a timpului 
liber...

Iată de ce, participînd la adu
narea generală de alegeri a ute- 
ciștilor din anul II al Facultății 
de biologie a Univefsității bucu- 
reștene, am fost surprins de fap
tul că, în darea de seamă, colec
tivul studențesc al acestui an era 
prezentat cu ajutorul unor sche
me rigide: note între 7—10 și 
între 5—6; vizionări de specta
cole și vizite la muzee; numărul 
întrecerilor sportive. Darea de 
seamă arunca, asupra celor peste 
50 de studenți care alcătuiesc 
colectivul anului II, o privire din 
„zbor" — de la acea înălțime la 
care peisajul se uniformizează și 
detaliile se pierd. Nu se spunea 
nici un cuvînt despre specificul 
acestui colectiv, despre afirma
rea personalității studenților; di
feritele aspecte ale pregătirii pro
fesionale, ale activității de cer
cetare științifică, ale prezenței 
studenților în viața cultural-ar- 
tistică, au fost tratate simplist 
și superficial. Proiectul progra
mului de activități — uzînd de 
elemente scoase din „lăzile cu 
amintiri" — nu a reușit nici el

să se desprindă din sfera gene
ralităților. Cele trei deziderate 
înscrise în acest proiect — inten
sificarea eforturilor la învățătură, 
sporirea eficienței muncii de pro
pagandă, atragerea studenților în 
formațiile artistice — nu reflectă 
prin nimic specificul facultății, al 
anului respectiv, nu țin seamă de 
trăsăturile individuale ale tineri
lor care alcătuiesc acest colectiv. 
Se poate desprinde concluzia că 
cei cărora li s-a acordat manda
tul de a conduce organizația 
U.T.C. din anul II al Facultății 
de biologie nu au reușit să-și 
cunoască și să-și înțeleagă colegii. 
Atît activitatea concretă desfă
șurată pînă în prezent cît și pro
punerile privind activitatea de 
viitor, care ignoră „coeficientul 
individual" pe care fiecare stu
dent l-ar putea aduce în organi
zarea colectivă a muncii, conduc 
către această concluzie.

Reținem, însă, din darea de 
seamă o afirmație care s-a dove
dit a fi realistă: „...colectivul 
anului s-a închegat și s-a matu
rizat". Discuțiile pe marginea 
dării de seamă și a proiectului 
programului de activități au con
turat, într-adevăr, profilul unui 
colectiv matur, format din stu- 
denți care știu bine ce vor. Ei 
sînt acum după un an de stu
denție ; au participat la aceleași 
cursuri și. seminarii, au locuit 
împreună la cămin, au petrecut 
în comun multe dintre ceasurile 
de răgaz. In vacanța de vară, 
munca patriotică efectuată pe 
ogoarele I.A.S.-Ostrov i-a apro-

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag, a 'V-a)
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PRIMII PARTICIP ANTI. 
PREZENTARE

Anton Ținea, președinte 
cooperativei agricole din Palazu 
Mare. Președinte din 1961 — 
cînd valoarea zilei muncă era 
15 lei; azi ea depășește 45 lei. 
Mulți ani la rînd a fost secre
tarul organizației de tineret din 
cooperativă. A fost brigadier al 
brigăzii de tineret care a func
ționat aici cu ani în urmă. Era 
membru al biroului comitetului 
regional și al Comitetului Cen
tral U.T.M., a fost reprezentant 
al .României la prima întîlnire 
a tineretului sătesc de la Viena.

Emurla Sabri, președinte al 
cooperativei agricole din Coba
din. Președinte de la înființare. 
Cobadinul a fost printre pri
mele cooperative agricole din 
țară ; s-a constituit în. 1949.

Palazu Mare. Sat la nord de 
orașul Constanța, intrat în com
ponența sa. Cooperativa agricolă 
poseda 1 600 de hectare. 700 sînt 
deja amenajate pentru irigat din 
care 200 grădină. Pentru Con
stanța, pentru litoral, unitatea 
este un mare furnizor de legu
me proaspete și lapte — 8 000 
de hectolitri anul acesta.

Cobadin. Cooperativă în ini
ma cîmpiei de sud a Dobrogei.
3 700 hectare teren arabil. A 
cîștigat acum, pentru a doua 
oară consecutiv drapelul de 
fruntașă pe țară. A realizat
4 039 kilograme, producție me
die de grîu pe 1 010 hectare, 
2 960 kg de floarea-soarelui. iar 
producția de porumb, al cărui 
cules se apropie de sfîrșit. in
dică o medie — pe cele 1 180 
hectare — de 4 500 kg. Are 480 
de vaci cu lapte, 1 000 de porci 
la îngrășat, mii de păsări ; a 
livrat pieții cantități mari de 
fructe și struguri.

Valoarea zilei-muncfi depă
șește 45 lei.

în cooperativă lucrează circa 
400 de tineri — o treime din 
numărul brațelor de muncă — 
din care 255 membri ai U.T.C.

Două cooperative de mărimi 
diferite, bogate amîndonă. si
tuate în zone economice dife
rite.

REALITĂȚI. OPINII.
Anton Tincu : Tineret, la ora 

actuală, nu mai avem în coope
rativă. Toți se duc să se cali
fice. Pe ei nu poți să mai pui 
bază.

Emurla Sabri : Rezultatele pe 
care, le obținem sînt și rezul
tatele muncii tinerilor. Avem 
tineri foarte buni, cu mult elan, 
care ar putea fi si mai buni.

A. T. : Chiar și cei care nu 
reuseic la concursurile de ad
mitere în școlile profesionale, 
se duc la diferite întreprinderi 
și se Califică la locul de muncă.

Reporterul : Tendința tinere
tului — calificare. învățare a 
unei meserii — și interesele co
operativei agricole sînt contra
dictorii ?

a)

A. T. : în general, nu. Coope
rativa agricolă, în evoluția ei 
prezentă și viitoare, vine în în- 
tîmpinarea dorlhței firești a ti
nerilor de a învăța, de a se .ca
lifica într-o meserie. Și noi 
trebuie să trimitem tineri să se 
califice în școli ca electricieni, 
contabili, mecanici pentru iriga
ții. Nevoile de cadre calificate 
sînt mari și vor fi mai mari. 
Am lucrat anul acesta șl cu un 
mecanic la două motoare de iri
gații. în anul viitor vom intra 
cu întreaga suprafață în com
plexul de irigații. Nu găsim 
însă tineri dispuși să plece la 
școli, să se califice pentru noi. 
„Meseria e frumoasă, dar pe 
urmă tot la C.A.P. trebuie să 
lucrezi", spun ei.

Vedeți, nu este vorba de o 
contradicție ireversibilă, ci de 
o concepție locală greșită.

Reporterul : Si totuși, în vre
mea cînd scriam despre dum-

Sau poate pentru că, așa cum 
spun tinerii cu care am stat de 
vorbă, chiar dacă mulți dintre 
ei realizează în oraș cîștlguri 
lunare ce nu depășesc o mie de 
lei, au avantajul că muncesc 
după un program cu ore fixe 
care le lasă destul timp pentru 
distracție și învățătură, că pot 
primi concedii de odihnă și 
boală, că învățînd pot avansa.

Pe vremea la care v-ați refe
rit, aveam tineri cu 7 clase, 
dar aveam destui și cu numai 
4 și 5 clase. Erau tineri buni, 
harnici, dar puțini dintre ei s-ar 
fi încumetat să-și măsoare for
țele cu cei de la oraș. în ul
timii ani, la școala din sat, am 
avut profesori foarte buni, se 
face carte serioasă. Absolvenții 
concură alături de cei de la 
oraș, la orice examen, cu șanse 
egale.

E. S. : M-am întrebat de mul
te ori : oare de la noi de ce nu

dacă s-ar sta de vorbă cu el 
mai deș și nu în general. Tînă- 
rul nu trebuie să fie preocupat 
— așa cum se întîmplă acum — 
numai de cît muncește, cît cîș- 
tigă. Ar trebui imprimată o dra
goste pentru sat, să ajungă să 
gîndească că toată această a- 
vere este a lui. Tînărul nu tre
buie să aștepte, ci să aibă ini
țiativă, să ceară să facă anu
mite lucruri. Unitatea poate să 
pună la dispoziție mijloacele 
necesare pentru o asemenea 
muncă educativă. Le-am putea 
asigura mijloace pentru a vizita 
o sumă de locuri importante 
din* județ, din Dobrogea, din 
țară. Să se ducă la teatru. îna
inte se făceau șantiere ale ti
neretului, se duceau acolo cu 
săptămînile, cu lunile, și veneau 
acasă mult mai bine pregătiți.

Reporterul : Credeți că nu
mai organizația U.T.C. poartă 
răspunderea pentru unele „mi-

tînărul in viat
ECONOMICĂ A SATULUI

neata ca secretar U.T.C., se cîș- 
tiga mai puțin în cooperativă, 
mult mai puțin decît în oraș ; 
tinerii, însă, nu plecau. De ce ?

A. T. : De ce ? De cite ori nu 
mi-am pus această întrebare • 
De fapt, nu este vorba de un 
singur răspuns. Poate pentru 
că atunci, prin formele de mun
că, care erau, mi se pare, dwă 
nu superioare, mai concrete cu 
siguranță, organizația U.T.C. 
desfășura o bogată activitate e- 
ducativă și organizatorică. Avea 
obiective precise, după care pu
teai să măsori spiritul colecti
vist al tînărului — la noi erau 
zootehnica și grădina. Ce echi
pe de tineret aveam la grădi
nă I Două sute de fete. Zooteh
nica tot cu tinerii de atunci am 
început-o.

Poate pentru că în ultimii ani 
s-a cîștigat bine în cooperativă, 
părinții au agonisit, și-au ri
dicat case noi, au luat mobilă, 
aragaz, televizor, au tras apă și 
lumină. Acum le dă mîna să-și 
trimită copiii. în oraș. (Și acum 
vin la noi oameni tineri din 
alte sate. Lucrează în coopera
tivă, doi-trei ani șl după ce 
și-au ridicat casă, și-au luat ce 
le trebuie, ne lasă și se duc în 
oraș).

pleacă tinerii la oraș ? Sintem, 
e drept, ceva mai departe. Dar 
și vecinii noștri, unde se cîști- 
că la fel. au totuși greutăți cu 
oamenii, care le pleacă mereu. 
De fapt, eu cred că răspunsuri
le sînt limpezi. La noi în sat, 
omul tot ce poate să cumpere 
în Constanța poate să cumpere 
și acasă, la magazinele de aici. 
După părerea mea. președinte
le. conducătorii cooperativei nu 
trebuie să se îngrijească numai 
de producțiile care se realizea
ză pe cimp sau în fermă, ci, în 
aceeași măsură, și de sat, de 
felul în care
Dintotdeauna, oamenii^ au nă
zuit spre mai bine.
deci ca, atunci cind cîștigă bine 
să plece la oraș, unde găsesc 
condiții mai bune de viață. Dar 
nu aceasta-i soluția. Trebuie să 
ne îngrijim să ridicăm satul la 
nivelul de civilizație al orașe
lor. în Cobadin avem cinema
tograf. mai multe magazine, 
restaurant, cofetărie, brutărie. 
Ne-am îngrijit să creăm tineri
lor posibilități de distracție. Cu 
doi ani în urmă am construit 
pentru ei un salon de dans.

Reporteral : Și totuși, am în
țeles că nu sîntețl mulțumit în- 
trutotul de tineri, de munca lor.

E. S.; Ar putea fi mai buni,

trăiesc oamenii.
E normal

nusuri- din atitudinea unor ti
neri față de problemele satu
lui ?

E S. : Nu. Sarcini mari revin 
școlii. Se învață acum opt cla
se obligatorii, absolvenții 
mai sînt niște copii, 
pe care ar trebui sâ 
La școală însă nu se 
cația corespunzătoare 
tul dragostei pentru 
cooperativa agricolă, pentru sa
tul natal. Iată un caz. Vine o 
tînără profesoară la confirmare 
— eu sînt și membru al comi
tetului comunal de partid. Dar 
ea nu știe nici ce producție de 
grîu a obținut C.A.P.-ui, cu 
toate că pentru asta coop^a- 
tivei noastre i s-a decernat de 
două ori la rînd drapelul de 
fruntaș pe țară. Nu-1 cunoaște 
pe președinte. Nu s*nt o perso
nalitate. Dar această indiferen
tă exprimă ceva. Copiii 
buie să fie indiferenți 
treburile cooperativei, 
zultatele ei.

Reporteral : Viitorul, 
vedeți ?

A. T. : Nu știu. Mecanizarea— 
dar cu asta nu se rezolvă to
tul. La grădină lucrăm acum 
cu fete dintr-o comună înde
părtată a județului, iar la cules 
cu oameni din Oltenia. Tinerii

nu 
ci tineri 

te bazezi, 
face edu- 
in spiri- 

munca în

nu tre- 
fațâ de 
de re-

cum îl

nu prea vor să audă de C.A.P. 
Dacă se însoară însă, vin la W 
C.A.P. Dacă au un necaz în fa
milie, tot la C.A.P. vin. Dă-mi 
salofiul, dă-mi canapelele, dă-mi 
căruță, dă-mi mașină. Știu eu 
ce va ieși din asta ?

Nu avem oameni șl avem o A 
groază de lucruri de făcut. "

E. S. : Viitorul agriculturii 
cooperatiste este știința. în vii- a 
tor nu va fi de ajuns să ai în- V 
tr-o cooperativă un Inginer și 
cîțiva tehnicieni. Chiar oamenii _ 
care lucrează în producție tre- 
buie să posede o temeinică pre
gătire. Intr-un fel, trebuie să 
schimbăm concepția oamenilor A 
despre școală și agricultură. A- w 
cum omul, chiar dacă merge la 
un simplu curs de cîteva luni, 
se întoarce acasă cu pretenții A 
de „șef". Parcă acolo le spune “ 
cineva : vezi, tu ești calificat, 
nu mai pune mina. Era la noi 
în comună un neamț care avea 
copii ce învățau în străinătate. 
Din prima zi și pînă în ultima 
zi de vacanță munceau alături 
de el. Tata l-a întrebat odată 
de ce îi chinuie atit cu munca. 
„Trebuie să muncească — a 
răspuns el — că altfel, umblînd 
numai prin școli și străinătă- 
țiri nu • să știe cum se face 
pâinea*.

Unele cunoștințe care se pre
dau la obiectele destinate a- 
griculturii în școala generală 
sînt perimate. Mergem spre teh
nică. De ce nu se învață. încă 
din școală, tractorul, mașinile 
pe care le avem in dotare ? 
Planul de învățăvură ar trebui 
să țină seama de specificul lo
cului. Un exemplu. Avem de 
cîțiva ani vie. dar nimeni nu 
știe sâ taie, sâ copcească. sâ lăs- 
târeaseâ. De ce nu sînt învă- 
tati copiii. Ia scoală ?

Noi. ger.eratia mea și a celor 
mai tineri care lucrează in 
producție, am creat cooperativa, 
am ridicat-o. Cu mîinile noastre 
am creat toată această avere, 
am reușit sâ smulgem pămîn- 
tului producții foarte mari. Ge
nerațiile care vin. tinerii, moș
tenind toate acestea, trebuie să 
Ie continuie. personalitatea lor 
trebuie sâ se înscrie în istoria 
satului. în apropierea lui de ni
velul orarului. Sintem o coo
perativă bogată, știm să chib- 
ruim fiecare bucată de pămint. 
dar nu știm încă sâ trăim cum 
ar trebui, la nivelul posibilită
ților pe care le avem. Rezulta
tele foarte bune ale cooperati
vei nu se răsfrîng încă în viața 
satului. Eu cred că tinerii tre
buie invitați, educați să tră
iască altfel.

e
încheind, aici, transcripția o- 

piniilor interlocutorilor noștri, 
repetăm invitația formulată la 
începutul acestor rin duri, pro
punând punctele de vedere ex
primate aici ca premisă a vii
toarelor noastre dezbateri.

IN CAMPANIA AGRICOLĂ

RITM ACCELERAT
IN FI ECARE ZI!

CAR N TEATRAL

IANCU JIANU
*■

de OCTAV
MĂGUREANU

PE SCENA TEA’
TRULUI NA’
ȚIONAL DIN
‘ CRAIOVA

An de mari eforturi pen
tru lucrătorii ogoarelor — 
încununat cu multe succe
se — 1968 solicită, in final, 
o nouă concentrare a forțe
lor. Desfășurarea normală 
a lucrărilor este stînjenită 
de timpul capricios, în con
tinuă schimbare — ceasuri
le bune de lucru alternînd 
cu altele reci și ploioase. 
Eforturile se concentrează 
în două direcții : adunarea 
din cimp. vii și livezi — 
cu grija de a nu se risipi 
nici un bob — a rodului 
acestui an și punerea in 
pămint a săminței recol
telor viitoare.

Cooperativele consem
nează zilnic succese mari 
pe acest front, dar și în
grijorătoare rămineri în 
urmă Astfel că, dacă încă 
de la sfîrșitul primei de
cade a lunii octombrie. în
treprinderile agricole de 
stat încheiaseră recoltatul 
florii soarelui, lucrarea se 
apropie acum de sfîrșit și 
în cooperativele agricole, 
atenția ron cent rin du-se
spre intensificarea treieri- 
șului. .

Cu mari 
dează însă 
întîrziere 
strugurilor, 
de mult preveneau specia
liștii, ploile căzute în ulti
ma vreme au adus în mul
te podgorii pericolul mu
cegaiului. în unitățile 
agricole de stat, peste 
3 000 hectare de vie aș
teaptă să fie recoltate cu

pierderi se sol- 
fiecare zi de 
la recoltatul 
Așa cum încă

cea mai grabnică urgență. 
Nesatisfăcător 
șoarâ culesul 
trusturile I.A.S. 
șov, Slobozia și
cu mari și importante ba
zine viticole. Suprafețe 
mari de vie au de cules și 
cooperatorii 
Iași. Mureș, 
și Sălaj.

Ai semănat 
cîștigat — este un fapt pe 
care îl cunoaște fiecare 
lucrător al ogoarelor. Un 
singur exemplu semnifi
cativ : Cooperativa agri
colă din Cobadin, fruntașă 
pe țară la producția de 
grîu, atît în anul acesta 
cît și în anul trecut, a ter
minat însămînțările aces
tei culturi, pe o suprafață 
de peste 1 000 hectare. încă 
de la 5 octombrie. Cei de 
aici au constatat că în toam
na trecută, insâmințir.d o 
tarla de 200 hectare cu 
două săptâmini mai tîrziu, 
au pierdut la fiecare hectar 
mai mult de 1000 de kilo
grame.

Folosind fiecare zi și 
oră bună de lucru, toate 
mașinile la întreaga capa
citate. unitățile trebuie sâ 
urgenteze executarea aces
tor lucrări 
Pentru că. pe 
cooperativelor 
realizările la 
sînt cu circa 
tare mai 
anului anterior la aceeași 
dată. Cu toate câ timpul 
nu a cunoscut variații prea

se desfâ- 
viilor în 

Cluj. Bra- 
Constanța.

din județele 
Bihor, Sibiu

la timp, ai

hotărî toa re 
ansamblul 

agricole, 
însămințări 

500 000 hec- 
mici decît ale

(Urmare din păți,, I)

p nu și-a semnalat prin nimic 
prezență, iar în activitatea sa 
conservă pe mai departe vechiul 
stil de muncă cu întregul cor
tegiu de neajunsuri pe care le-a 
generat. Căci, între timp, valoa
rea stocurilor de piese rebutâte 
a ajuns la aproximativ 1,5 mi
lioane lei iar aceea a produselor 
refuzate de diverși beneficiari 
la aproape 200 000 lei.

— De fapt — ne mărturisea 
tovarășul Dan Dumitrescu, in- 
giner șef ■— nu sînteți prea de
parte de adevăr. Se impune insă 
o precizare. Această caracteri
zare se potrivește pentru prima 
parte a perioadei de funcțio
nare a comitetului nostru de 
direcție, timp în care vechiul 
stil de muncă se menținea a- 
proape intact. Că și măi înainte, 
în problemele esențiale, fostul 
director lua hotărîri fără să se 
consulte în predlabil Cu cadrele 
de bază din întreprindere. Inu
til să mai spunem că aceste 
hotărîri, pornind de la o singură 
persoană, nu erau științific fun
damentate și, prin urmare, nu 
clădeau rezultatele așteptate. De 
altfel, în lima următoare — iu
nie — sarpipile de plan nu au 
fost realizate. Producția globală, 
de exemplu, a fost îndeplinită 
în proporție de numai 89,7 la 
tută. Nici vorbă, prin urmare,

de recuperarea rărnînerilor in 
urmă, din lunile precedente.

între timp la C.I.L. Focșani 
au avut loc două evenimente 
nu fără legătură între ele : pre
ședintele comitetului de direcție 
a fost schimbat (din vechea e- 
chipă de conducere a mai ră
mas doar contabilul șef și direc
torul administrativ) ; pentru 
prima dată în acest an. planul 
de producție aferent lunii iulie 
a fost îndeplinit și depășit cu 
0,4 la sută.

întrebarea este «iacă reviri
mentul înregistrat în luna iulie 
reprezintă un simplu accident 
într-un șir de Insuccese sau pri
mul semnal al unei redresări 
de durată și definitive ? Acel 
0,4 la sută peste plan a însemnat 
întîiul pas făcut pe drumul re
cuperării răminerilor în urmă 
— pas ce se cere încununat la 
sfîrșitul lunii decembrie prin 
realizarea integrală a sarcinilor 
de plan — sau se va pierde prin 
nerealizările din lunile urmă
toare ?

Activitatea lunii august a fur
nizat primul răspuns Un răs
puns pozitiv, pentru că sarci
nile de producție au fost nu 
numai îndeplinite ci din nou 
depășite. S-a produs în august 
cu aproape 18 lâ sută mai mult 
decît era planificat.. Acel 0.4 a 
fost nu numai confirmat cl con
siderabil multiplicat. Decalajul

mari de la o regiune la alta, 
realizările județelor »e 
află într-un decalaj ex
trem de mane. In rimp ce 
cooperativele agricole din 
județele Constanța, Ialo
mița, Ilfov și Olt au în- 
sămințat 86—93 Ia sută din 
suprafețele planificate, re
alizările județelor Harghi
ta, Cluj, Covasna. Sibiu. 
Caraș-Severin si Mureș nu 
depășesc încă 30 la sută

In a^eas^ă parte a țării, 
râmase în urmă sînt 
crăriie de recoltare 
nimbului, sfeclei de 
și cartofilor. în jt

și lu- 
a po
za hă r 
detele 

Mureș. Sibiu. Harghita. 
Cluj. Bistrița-Nâsăud. și 
Alba, suprafețele cu po
rumb recoltate reprezintă 
mai puțin de 10 procente. 
Culesul cartofilor se des
fășoară și el foarte greoi 
mai ales in unitățile trus
turilor LA.S Bacău 
la sută și 
sută.

Recolta, 
acesta cît 
face un apel către toți ti
nerii satelor — mecanizato
ri:, în primul rînd. — coo
peratorii și muncitori ai 
fe-melor de stat — să-și 
intensifice eforturile, elă- 
turi de vîrstnici, pentru ca 
in cel ma: scurt timp ro
dul cîmpului și viilor «ă 
ajungă în hambare și pri
săci. iar brazdele de curind 
întoarse sâ primească spre 
germinare sămînța viitoa
relor recolte. »

Piatra Mere cu cheile și cas
cadele sale de 7 scări repre
zintă o ispititoare invitație la 

drumeție

ION ȘERBI

™ în repertoriul teatral funcțio
nează cîteodată parametri meta- 

A artistici, pe care se cuvine să-i 
acceptăm cînd își au o rațiune 
suficientă. Este ușor de înțeles 

A că, pe scena Naționalului craio
vean, „Iancu Jianu" are o ase
menea rațiune, de ordinul poli- 
ticii culturale și al aderenței la 
tradiția locală. Că piesa este mai 
curind modestă, e iarăși adevă
rat. O bună parte din întinde
rea ei se consumă ca un lung ta
blou vivant, însoțit de text,, la o 
serbare de fine de'an școlar. Ici- 
eolo». se simte că autorul ar fi 
vrut, și poate ar fi fost în stare, 
să facă altceva. Cîte o aluzie la 
dialectica subtilă a istoriei, cîte 
un început de conflict în care 
fiecare din preopinenți are pro
priile sale justificări, cîte un mo
ment de emoție mai elevată... 
Dar totul recade urgent 'în acea 
atmosferă de cromolitografie cu 
subiect istoric, în care haiducii, 
smulgîndu-se din îmbrățișarea 
hangițelor nurlii, strigă : „Pe 
cai iar oamenii de seamă ros
tesc la tot pasul cuvinte memo- 
rabile, pentru uzul special al 

™ posterității. între două fluvii de 
vorbe mari, între două conflicte-

e

CINEMATOGRAFE
VUA CRUZ — cinemascop 

rXeazâ la Patria (orele 11.30 ; 
14 : ICJi ; 19 : 21.15 >.

COLIVII PENTRU DOI 
rJaază Ia Republica «erele 19; 
12; 14; 15.45 ; 18.45 ; 21).

GALA FILMULUI CEHO
SLOVAC

ruleazâ la Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 1X30 ; 18 ; 18.30 ; 20,45) ;

. Modera (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18.30: 21).

VEȘNICUL INTÎRZIAT — cine
mascop

rulează la Capitol (orele 8.45 ; 
11; 13,30; 16; 18.30; 21); Gloria 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

LUSTRAGIUL
rulează la Victoria (orele 8.45; 
11 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45).

SUFLETE TARI — cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9—
15.45 în continuare, 19,15) am
bele serii.

TOTUL PENTRU RlS — TINE
RETUL ROMAN LA FESTIVA
LUL DE LA SOFIA — MI- 
HAELA

rulează Ia Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).
TESTAMENTUL UNUI PAȘA 

rulează la Doina (orele 11.30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Pro-

ci-

gram pentru copii orele 9 și 
10 ; Volga (orele 10—14 în con
tinuare. 18,15 ; 20.30).

TRE! COPII „MINUNE* 
nemasrop

rulează la Union (orele 15.30 ;
18 ; 20.30); Giulești (orele 10—
15.30 în continuare ; 18 ; 20,30) 

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ

rulează la Feroviar (orele 
9.15—16 în continuare ; 18,30 ; 
21) ; Cinemateca (orele 9,30 ;
11.45 : 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45). 

AVENTURIERII — cinemascop
rulează la înfrățirea (orele 
10 ; 15.30 : 17,45 ; 20).

PLANETA MAIMUȚELOR — 
cinemascop

rulează la Excelsior (orele
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN — cinemascop

rulează la Flamura (orele 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30) ; Miorița (ore
le 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20.30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Dacia (orele 8—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 21).

A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop

rulează la Buzești (orele 15,30 ;
18 ; 20,30).

clișeu, se ratează în trecere pri
lejuri dramatice din cele mai in
teresante. în cutare loc, remarci 
că de aici ar fi putut porni o 
originală meditație asupra isto
riei ; dincolo, bagi de seamă că 
se află germenele unei posibile 
drame psihologice, ori al unei 
tragedii sentimentale. Germeni, 
francte de plecare, șanse, posibi- 
ități, dar nimic dus pînă la ca

păt în acest material cu o struc
tură atît de amorfă, în care nu
mai limba, frumoasă și plină de 
savoare, pune o oarecare ordine 
de suprafață. Ceea ce nu i se 
poate nega piesei este patosul 
social și patriotic, vizibil sincer, 
vizibil bine intenționat, însă tot 
atît de vizibil nesusținut de o ar
mătură solidă a ideilor.

Cu un asemenea text, regizoa
rea Geta Tomescu a făcut tot ce 
se putea face, ba chiar mai mult 
decît atît. Adesea prea mult. 
Atît de mult îneît, ezitînd între 
cîteva modalități spectaculare 
distincte, nu s-a putut decide să 
renunțe la nici una din ele. Ca 
urmare, în spectacol alternează 
episoade ilustrative cu altele 
simbolice, momente de joc verist 
cu momente esențializate în tra
gic sau grotesc (celor grotești, 
mai ales, lipsindu-le gustul și 
măsura). Efectele incertitudinii 
de stil sînt uneori involuntar co
mice. De pildă : un tablou cu 
haiduci și țărani. Se vorbește 
„normal", se reacționează „ca în 
viată". La un moment dat, unul 
din haiduci intră și anunță: 
„Sîntem înconjurați !“ Și, de
odată. grupul de țărani își ridică 
mîinile la cer, cu un gest iute și 
precis, și cade fulgerător la pă- 
mînt. E o mișcare care vrea să 
exprime, simbolic, disperarea 
mută, dar care stîmește un zîm- 
bet prin automatismul ei neaș
teptat, fără nici o legătură cu 
ceea ce i-a precedat.

Ritmul, spectacolului es^e une_ 
ori sufocant, actorii se mișcă a- 
proape numai alergînd, dinamis
mul este împins dincolo de limi
te, acolo unde orice bună inten
ție moare prin exces. Dar tocmai

acest fapt mărește efectul celor 
cîteva scene lente, statice, de în
cremenire, oare contrapunctează 
expresiv reprezentația. Regia 
pune bine în valoare și frumosul 
decor din lemn și frînghie al Iui 
V. Penișoară-Stegaru, care ara 
dubla funcție de a localiza acțiu
nea prin elemente specifice și de 
a-i înlesni cursivitatea prin solu
ții ingenioase. Costumele haidu
cilor sînt și ele compuse cu gust, 
spre deosebire de cele ale lipca
nilor și soldaților, a căror rațiune 
mărturisesc că n-am înțeles-o.

Punctul forte ale spectacolului 
este interpretarea rolului titular 
de către tînărul actor Petre 
Gheorghiu, care estompează mul
te din lacunele textului — și 
chiar ale regiei — printr-o forță 
de sugestie superioară, bazată pe 
însușiri de fizic și glas, dar și pe 
capacitatea de a exterioriza gîn- 
dul lăuntric de la originea fie
cărei acțiuni. E un actor care se 
afirmă din ce în ce mai profund 
și mai multilateral, și care meri
tă roluri într-o dramaturgie mai 
substanțială. Distribuția cuprin
de și trei debutanți, Vaier Del- 
lakeza, Dan Werner și Nicolaa 
Iliescu, dintre care cel dintîi 
confirmă, cu vervă și spontanei
tate, însușirile pe care i le-am 
remarcat de pe scena Institutu
lui, iar ceilalți doi, pe partituri 
mai decolorate, promit abia o 
confirmare ulterioară. Leni Pin- 
țea-Homeag compune o hangiță 
focoasă și răzbunătoare, Chira 
Scarlat dă fior dramatic unei 
scurte apariții, Remus Mărgi- 
neanu joacă excelent o scenă de 
nebunie și moarte, iar restul in- 
terpreților, foarte numeroși, trans
pun corect niște partituri care 
nu le solicită calitățile.

SEBASTIAN COSTIN’

P. S. Cu prilejul deschiderii 
stagiunii, secretariatul literar al 
Naționalului craiovean a editat 
un interesant supliment al caie- 
tului-program cuprinzînd mate
riale de istorie și actualitate tea
trală de mare interes. Conduce
rea teatrului și secretarul literar, 
dramaturgul Ion Dx^Șîrbu, redac
tor al suplimentului merită elogii 
pentru această inițiativă.
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atît cea de anul 
și cea Viitoare.

între prevederile inițiale și rea- 
Iixări începe în mod ferm să 
fie micșorat. Dar ar fi cu totul 
nereal dacă am pune această 
rapidă schimbare „la față“ pro
dusă de C I L. Focșani, numai 
pe seama înlocuirii președinte
lui comitetului de direcție și a 
altor membri, deși faptul nu-i 
lipsit de importanță. Fenomenul, 
insa, e mult mai complex. în 
fond la această unitate s-au mai

Calendar

UMANISTUL
TELEVI Z I U N E JOHANNES

MIERCURI 16 OCTOMBRIE 1968

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

11.30 — Curs de limba engleză (reluarea
lecției de marți).

12,00 — T.V. pentru specialiștii din in
dustrie. Ciclul „Cibernetica". 
Cercetarea operațională în orga
nizarea științifică a producției,

12.30 — închiderea emisiunii de dimi
neață.
Curs de limba germană.
Consultații la limba română. 
Tema : „Principiile teoretice și 
practice ale analizei gramati
cale".

Focșani. Pentru prima dată co
mitetul de direcție a fost pus în 
drepturile sale depline. Pentru 
prima dată toți membrii săi au 
abordat frontal problemele pro
ducției.

Noul comitet de direcție moș
tenea o situație precară. In 
nici o lună planul nu fusese 
realizat. Numărul beneficiarilor 
ale căror comenzi (contractate) 
nu erau integral onorate creș-

MEANDRELE
DEBUTULUI

făcut rocade de persoane. în 
patru ani au fost sdhimbați nu 
mai puțin de 5 directori și 4 in
gineri șefi.

— Dacă lucrurile nu s-au pe
trecut și de data aceasta la fel, 
ne spunea inginerul șef al com
binatului, este pentru că în iulie 
nu s-a schimbat numai o per
soană ci o manieră de a conduce 
care se dovedise falimentară. 
Alt vînt bate acum la C.I.L.

tea. Se înmulțiseră reclama- 
țiile cu privire la calitatea mo
bilei ca și al refuzurilor. Neîn
deplinind planul nu se realizau 
nici cîștigurile muncitorilor și 
ale celorlalte cadre direct pro
ductive. Și a început degringola
da fluctuației, cu urmările sale 
binecunoscute. Lucrurile mer
geau din rău înspre mai rău. 
Cum a fost oprită această alu
necare, ne spune tot tovarășul 
inginer șef.

Jocurile Olimpice — Mexic 
1968. Rezumatul filmat al zilei 
precedente.
Telejurnalul de seară.19.30 — Telejurnalul de seară.

20.30 — Interpreți de muzică populară : 
Maria Lătărețu și Felician Făr- 
cașu.

20,40 — Fotbal : Manchester United — 
Estudiantes La Plata. în pauză : 
Avanpremieră.

22.30 — Estrada tinereții — muzică 
ușoară în interpretarea amatori
lor.

22,45 — Telejurnalul de noapte.
• 23,00 — Jocurile Olimpice Mexic 1968

— atletism.

— Redresarea întregii activi
tăți trebuia să înceapă prin re
dresarea producției. Aceasta a 
fost problema majoră spre care 
și-a îndreptat toată atenția co
mitetul de direcție. S-a trecut 
la reorganizarea sectoarelor pe 
profil, s-a creat o secție nouă 
de îmbunătățiri. Corecturi im
portante s-au adus tehnologiei 
de fabricație și, legat de aceasta, 
a fost revizuită și îmbunătă
țită normarea muncii. Pentru 
ridicarea calității am întărit 
corpul controlului tehnic de ca
litate și am ridicat mult ștache
ta calității. A fost pus la punct 
un nou sistem de evidență mai 
apropiat de cerințele producției 
și, prin aceasta, mai operativ. 
Fiecăruia dintre membrii comi
tetului de direcție, și unor cadre 
tehnice de răspundere le-a fost 
repartizat un sector de activi
tate de care răspund nemijlo
cit. O atenție specială a fost 
acordată muncitorilor, maiștri
lor, tehnicienilor. Au început 
din nou să funcționeze comisiile 
de încadrare a căror activitate 
fusese amînată sine die. Proas
peții absolvenți ai școlilor pro
fesionale, a căror pregătire con
tinuă să fie necorespunzătoare 
nevoilor producției (și mă întreb 
pînă cînd), au fost cuprinși la 
cursuri de scurtă durată. Dar, 
înșirînd aceste măsuri, n-am 
spus, după părerea mea,. lucrul 
cel mai important. După per-

fecționarea lor în comitetul de 
direcție, măsurile au fost supuse 
dezbaterii cadrelor de bază din 
întreprindere. Cîștigul a fost 
dublu. Planul a fost simțitor 
îmbunătățit, iar prin participa
rea efectivă la elaborarea lui 
oamenii știau exact ce au de 
făcut.

Cu ce s-au soldat în lunile 
imediat următoare aceste mă
suri este de acum cunoscut. Ar 
mai trebui adăugat că o parte 
din tîmplarii calificați care ple
caseră au început să se întoarcă 
din nou în întreprindere.

Așadar, măsurile stabilite la 
Conferința Națională a parti
dului privind îmbunătățirea 
conducerii activității economice 
prin atragerea la rezolvarea 
problemelor curente și de pers
pectivă de producție a celor mai 
valoroase cadre, prin promova
rea largă a principiului muncii 
colective, și-au dovedit pe de
plin marea lor viabilitate si 
la C.I.L. Focșani. Fără îndoială, 
comitetul de direcție de la a- 
ceastă unitate economică mai 
are încă multe probleme de re
zolvat (în primul rînd aducerea 
realizărilor cumulate la nivelul 
sarcinilor de plan). Maniera în 
care a început să se desfășoare 
activitatea aici ne îngăduie să 
privim cu optimism evoluția ul
terioară a acestei importante 
unități a economiei noastre fo
restiere.

HONTERUS
470 DE ANI DE LA NAȘTERE
Johannes Honterus, de la a cărui naștere se împlinesc anul 

acesta 470 de ani, a fost o figură marcantă a culturii transilvănene 
din secolul al XVI-lea. Personalitate multilaterală, spirit renascen
tist și progresist, el reprezintă — alături de Nicolaus Olahils, Gas
par Heltai, Joannes Sommerus, Pirnensis — un moment impor
tant în evoluția curentului umanist din Transilvania epocii.

După studii la Ciacovia, Viena, Basel și Wittemberg, între
prinse sub influența ideilor renașterii și reformei, Honterus a 
desfășurat, întors în țară, o laborioasă activitate, ca tipograf, 
artist, pedagog, matematician, reformator și-editor. Elementul pre
ponderent al activității sale constă în răspîndirea cunoștințelor 
științifice, îfi atitudinea critică față de tot ceea ce se opunea 
progresului. Mijloacele de realizare ale acestui scop, Honterus 
le-a găsit în tipărirea unor mari autori din cultura universală 
clasică, (ceea ce semnifică o eliberare față de dogmele catolicis
mului), și, totodată, în elaborarea și editarea unor manuale cu 
răsunet în epocă. Astfel, în 1535, se înființează la Brașov, din 
inițiativa sa, o tipografie cafe a jucat un rol important în difuza
rea cunoștințelor filozofice, științifice, literare etc. Ca autor, 
Honterus a elaborat un celebru compendiu de geografie și astro
nomie (RucUmenta Cosniographiae), iar în anul 1532 a publicat, 
la Basel, o hartă a Transilvaniei. Honterus a editat și o lucrare 
de drept, Cornpehdtufh' furiș civills, care dovedește o bună cunoaș
tere a dreptului clasic roman. Ca pedagog, el a organizat gimnaziul 
din Brașov (1544) pe baze umaniste.

Atașamentul pentru știință, opoziția ireductibilă față de obscu- 
rarfti’Sifrul religios, de catolicism și feudalism — și, implicit, față 
de reprezentanta ideologică a acestora, scolastica medievală — 
ni-1 arată pe Honterus pe deplin angajat în lupta dusă de tînăra 
burghezie împotriva orînduirii feudale, militînd pentru ideile 
progresiste, înaintate, ale epocii sale. Influențat de Copemic, el 
susține, în manualul său de geografie și astronomie, teoria helio
centrică a universului fizic, a cărei importanță istorică antifeudală 
și antireligioasă a fost subliniată de clascii marxismului. Creionînd 
personalitatea umânistului. sas, ceea ce apare cu deosebire semni
ficativ pentru activitatea lui este permanentul efort de a-și înțelege 
timpul și de a-i împlini imperativele. Johannes Honterus se înscrie, 
prin toate acestea, în galeria unor ctitori culturali de seamă, ală
turi de contemporanii săi Olahus și Sommerus, anunțînd pleiada 
de cărturari și patrioti luminați reprezentată de Gheorghe Lazăr, 
Gh. Asachi, Eliade Rădulescu și alții.

» TRAIAN GINJU



ISTORIE
Seara cînd cad simfonii 
De pe înălțimile ruinelor, 
cuvintele fierb de istorie, 
zboară pe un cer întunecat 
de bătălii, 
sîngerează pe file de letopisețuri 
și mor sfîrtecate 
intre cețuri.

Seara, lingă mîinile bătrînilor 
scurse în pămînt 
mai rămîne 
un cuvînt
pentru ca cei ce vor veni 
să ia aminte 
că securea strămoșilor 
e încă fierbinte.

DAN NICOLAU 
(Liceul nr. 1 — Ploiești)

PĂMÎNTUL
Pămîntul
Singurul
Mugur de viață
Din univers
A obosit.
Și acum
Se lasă purtat
De gîndul
Milioanelor
De oameni.

DAN MARCOCI 
(Liceul nr. 1 — Roman)

PLOP

ÎNFRÎNT
Zbătîndu-se-n imensitatea toamnei 
Desfrunzit de viață. 
Biciuit de ploaie. 
Hărțuit de fulgere,
Paznic la hotarele toamnei,
Cu frunzele cărunte, 
Gîrbovit de vînt, 
Se contopește cu toamna 
Plopul înfrînt.

CORNELIA DAVID
(Liceul „A. Vlaicu" — București)

ANUL
Cînd mă întreabă cineva
Cîți ani am 
îi spun mai multi cu unul, 
E anul pe care ni l-au azvîrlit 
Peste ziduri de ani
Bunicii
Dornici să-l restituie timpului 
Ca să mai vadă odată 
Șirul nesfîrșit al cocorilor,
Vara învăluită în speranța arderii 
Și căreia timpul,ursuz 
Nu-i deschide cămara 
Ticsită cu semenii lui.
E anul cu care copiii 
Vor să-și înscrie pe frunte 
O cută.

DOINA POP
(Liceul din Ardusat — Maramureș)

NOTA REDACȚIEI:

Invităm pe cititorii din școli să ne comu
nice părerile în legătură cu bucățile publi
cate în paginile suplimentului nostru de azi, 
precum și cu bucățile și punctele de vedere 
formulate in suplimentele noastre anterioa
re, oferindu-le, pentru aceasta, in coloanele 
noastre, spațiul unei tribune a lor, deschisă 
dezbaterilor.

EXPrr
3

E necesară-o vieme să ne-mbrăcăm de dans 
— Știu, nu-i prea dificilă o mască de bărbat 
Cu barbă, coamă dacă și mersul apăsat — 
Altminteri ne vom pierde în neștiut balans.

Vom merge drepți la baluri si vom privi pieziș 
Cum fără de rușine costumele din sală 
Simetric ne imită-n oglindă de greșală 
în care goi și pașnici ne pierdem pe furiș.

Și vom ieși din sală cărunți și istoviți 
Sub tremurul de cearcăn al lămpii de neon 
Mușcînd ca dintr-o pară din anii fericiți 
Cînd stăpîneam sub talpă feude de șotron.

PAUL BALAHUR 
(Liceul nr. 3 — lași)

Desen da 1VRA BALANISCU

LEGEA FIRII

O nouă promoție de elevi a trecut pragul 
liceelor.

Unii dintre proaspeții liceeni sînt laureați ai 
Concursului literar organizat de Consiliul Na
țional al Pionierilor, nume cunoscute din presa 
pionierească, de la emisiunile radiofonice și 
cuprinse în antologia „Copii poeți“.

Le urăm bun sosit în mijlocul noilor colec
tive de creație literară și succes deplin.

„Preludiul*1 îi primește cu bucurie în rîndul 
colaboratorilor săi, înscriind în acest număr 
debutul cîtorva poeți de 15 ani.

Prof. TUDOR OPRIȘ

Eu niciodală n-am să înțeleg, iubito,
De ce atunci cînd plouă ei poartă pelerină. 
N-am înțeles de ce șe tem de strugurii ploii 
Care ascund sîmburî străvezii de lumina.

Eu niciodată n-am să înțeleg, iubito, 
De ce oamenii și-au rupt rădăcinile grele 
De ce și-acoperă cu pălării pletele 
Scuturindu-*e de colbul de stele.

Și eu niciodată n-am să înțeleg, iubito, 
De ce nu stai goală în fața ploii iubirii mele 
Să-ți crească rădăcini în inima mea 
Și-n pletele tale să zburde $ăruiu-mi de stele.

VALERIU STOICA
(Liceul „Gh. Lazăru — București)

Firul de iarbă, suind spre lumină, 
Sfinxul veghind
Sv supun unui singur tribut : 
Tributul timpului.
Copacii dau tributul lor de crengi 

mișcătoare
Florilo, tributul potalolor stinse 
Intr-un amurq cir toamnă tîrxie.
Norii iși trimit tributul do ape
In cavalcade do stropi,
Iubirile dau tribut clipelor do boțit, 
Iar pasările tribut dau corului
In zbateri do aripi.
Și noi ?
Ascultați cum no zuruio inima 
In palmelo lumii...

VIORICA ANTONESCU
(Liceul din Cernavodă)

NEAJLOVUL
Rîul și-a deschis porțile 
acolo unde dealurile 
se bat în capete 
iar bivolii 
cresc din mlaștină 
ca niște statui de pămînt.

Trestia bălților 
plînge iubirea 
furată de vîntu! ce-i sărută 
cămașa de izmă la Călugăreni 
peste podul de aur.

Izvorul iși cheamă mereu 
cu strigăt de lumină 
fata cu cercei de aramă 
să-i spele scutul de iubire 
ș[ paloșul de lacrima pietrelor 
rămase după bătălie.

CORNEL GHIULEA
(Liceul „M. Eminescu“ — București)

MERII MEI
Merii mei își leapădă 
frunzele 
în fiecare toamnă 
cu părere de rău 
parc-ar vrea să le miroasă 
pămîntul moale și gras.

Merii privesc spărturile 
de stele 
și soarele îi coace 
ca pe niște coloane sortite 
și prinse în lanțuri de raze.

Vreau să gust pe deplin 
fructele lor roșii de sînge 
și so plutesc 
spre inima stelelor, senin și mîndru, 
cu frunzele merilor în urechi 
și rădăcinile lor pe coapse, 
mișcînd alaiul meu de foc.

CONSTANTIN BĂDIȚA
(Liceul industrial de construcții — 

Craiova)
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PARTIDULUI
Cuvintola io făceau pasări albe 
Și oamenii dovonoau mai frumoși 
Sub zborul lor cairo soare. 
Mfinlle nu avuiosorâ niciodată 
Atîla gingășie aspră, 
Slulolo nu mai cădeau zadarnic 
Ario do dorul pămînlului ; 
Sub ochii noștri încol|oau 
Ca niște tominfo trezite din lomn 
Do căutarea trudnică prin veacuri. 
Boare do pline caldă in aerul 
Oreu <ln lumină ca un fagure plin. 
Pietrele timpului macină azi pentru

t. iiiAsineanu 
(Linul nr. / - Pitești)

VIZIUNE
Vuiește vîntu-n codrii mari de fag 
Și-n limpezimea gînduiui pădurii. 
Spre șoaptele strămoșilor mă trag 
C-un zîmbet de lumină-n coiful gurii. 
Și văd sub strălucirea lunii albă 
Infolopciunea vorbelor de-alint 
Alcătuind de-a lungul vremii salbă 
Sclipind adine, de aur și argint.
c: — ...i i____ -ii..!. _i_  l ■ ■Și-aud boncâluit de cerbi stingheri de vreme, 
entuziaști po vîrful Ceahlăului solemn ; 
Aud vuiotul fării cum coarcă să ne chemo 
Si răsucit în fluier sînt vremii aste somn. 
$i ou cobor po apo cu plulolo do brad, 
Dau cîntoc bucuriei irumpto din adine 
Si văd fîșnind din valuri co*n cataracto cad 
Un cal cu stele-n frunte și soare la oblînc.

GIIEORGIIE ENACHESCU
(Liceul nr. 2 — Dorohoi)

CRITICA IN -- ------------------- -----
CENACLURILE ELEVILOR
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POEZIA IUI BLAGA I
Pornind la descifrarea uni

versului poeziei blagiene și ți- 
nînd cont de ceea ce teoreti
cianul Blaga afirmă în „Spa
țiul mioritic", de crezul său ar
tistic, conform căruia „cultura 
majoră nu repetă pe cea popu
lară, ci o sublimează, nu o mă
rește în chip mecanic și vir
tuos, ci o monumentalizează 
potrivit unor forme, accente și 
orizonturi lăuntrice" vom găsi 
această vină dătătoare de viată 
hrănind cu prospetimile ei pă
mîntul unei gîndiri filozofice 
solid construite. Poezia lui 
Blaga își înaltă zborurile înspre 
eternele puncte cardinale ale 
universului omenesc : natura, 
iubirea, moartea, viața, însem- 
nînd lung și adînc umbrele tai
nelor, îndemnînd la căutare și 
sufletul si gîndul. In studiul a- 
mintit, Blaga definea spațiul 
mioritic ca matrice a culturii 
populare românești, adică rezul
tat al unei anumite perspective 
a subconștientului asupra SDa- 
țiului. al creării unui orizont 
specific care îi apare pregnant 
în doină, cu „melancolia ei nici 
prea grea nici prea ușoară, a 
unui suflet care urcă și coboa
ră pe un pjfin ondulat, indefi
nit, tot mai departe și mai de
parte, iarăși și iarăși". Dacă 
acest spațiu mioritic apare în 
poezia lui Blaga, el își găsește 
expresia în însăși scurgerea 
ondulată a timpului, între pis
curile de lumină si văile um
brelor. între nunțile vieții și 
cele ale morții, care se conti
nuă una ne alta sub destinul 
marii treceri :

..în spațiu tainic fără mărturie 
Mă alesei cîndva făptură vie 
M-au făurit rîzînd, cîntînd 

părinții
Ei țesătorii vieții și ai morții 
Mi-au dat ce-ngăduise soarta: 
au pus în mine soarele și 

noaptea 
si mi-au adus un drum în fața 

porții".

SMARANDA BACANU 
(Liceul nr. 3 — Timișoara)

(Continuare în pag. a IlI-a)

• 4/. Ivasiuc: 
„INTERVAL

• fragment -

/n momentul de față, Al. It vi 
siuc e, poale, singurul prozator 
care, dufdat creator de rscht (cel 
puțin în privința teoretizării pro
priilor idei), realizează o formulă 
artistică din co In ce mal intent 
cerută de mulți cititori.

Punctul de plecare al roma
nului, util în măsura In care a 
lăsat două modalități de al con
tinua, e suficient (le banal spre 
a se conforma posibilităților de 
remitere simplă : după tin inter
val de 15 ani. doi oameni ma
turi (llie d Ol ga), foste relative 
„simpatii", trădate insă de o șe
dință U.T.C., unde el a atacat-o 
violent, se regăsesc, au impresia 
schimbați, și Intr-o aprobare ta
cită vor să-și reediteze fericirea ; 
dar momentul acesta al regăsirii 
implică, un proces al incertitudi
nii, tacit și tocmai prin aceasta 
complex, care în funcție de avan
tajul în timp al unui gest sau al 
unui cuvînt de rezonanțe mai 
ample, creează depășirea lui și 
clarificarea definitivă a noilor re
lații : o strîngere de mină, un 
sărut ori alte porniri intime le-ar 
fi reconsfințit, mai întîi afectiv 
și apoi la scara ființei, prietenia. 
Ar fi urmat în acest caz un ro
manul iubirii regăsite, cu evocări 
spumoase de efecte lacrimogene 
etc, etc. Dar nu se întâmplă așa, 
primordialitatea avînd o frază 
izbucnită de-a dreptul intempes
tiv, ce-și dezvăluie apoi validi
tatea print r-o obsedanță de-a 
dreptul vitală: „Trebuie să fac 
această călătorie", unde, primul 
cuvînt, cel accentuat, și-a dez
velit un înțeles nou, nebănuit, și 
care dă un nou curs romanului, 
părăsind totalmente planul afec
tivității și urmînd o cu totul altă 
cale, cea a judecării la rece. Pină 
la această frază, prin comuniunea 
dorit sentimentală, într-un joc 
voit inconștient, ei (crezînd că

ADRIAN IS AC
(Liceul nr. 1 — Hunedoara) 

(Continuare în pag. a IlI-a)

• ARGHEZI- 
autor 

de teatru
Poot, prozator, critic, drama

turg, traducător, desenator șl 
redactor, Tudor Arghczl, ncezt 
titan al scrisului românesc, n 
ridicat prestigiul literaturii 
noastre la cele mul înalte culmi 
spirituale ale omenirii.

Aitlcolul do față nu-și pro
pune să aducă în discuție per
sonalitatea multilaterală a maes
trului — lucrul acesta fiind fă
cut mai bine dc către alții mai 
competenți — ci constituie doar 
o încercare modestă de-a reveni 
asupra unei laturi destul de 
puțin cunoscută din creația ar- 
ghczianQ : dramaturgia.

Piesele lui Arghezi se deosc- 
l:csc între ele ca stil și struc
tură și, din punctul acesta de 
vedere, putem spune că găsim 
în dramaturgia sa patru cate
gorii de lucrări sub semnul 
Thaliei : piese cu caracter sa- 
tirico-moralizator, piese de pură 
notație umoristică tributare lui 
Caragiale și Al. O. Teodorea- 
nu, piese cu subiecte reluate de 
la marii dramaturgi ca Shakes
peare, Tristan Bernard și 
Brecht. în sfîrșit, ultima cate
goric de piese — care ne inte
resează în mod deosebit — cele 
ce se pot încadra în conven
țiile teatrului absurdului.

Acestea sînt „Neguțătorul de 
ochelari" și „Interpretări la 
cleptomanie", partituri care, 
după părerea noastră, sînt cele 
mai însemnate din dramaturgia 
argheziană. Aici, autorul dove
dește o bană și perfectă asimi
lare a tehnicii teatrale, precum 
și o bogată imaginație noncon- 
formistă care depășește lucră
rile similare scrise în perioada 
respectivă la noi.

„Neguțătorul de ochelari" se 
caracterizează printr-un inteli
gent și subtil joc al replicilor 
avînd ca rezultat ironizarea 
snobismului, inculturii și goanei 
după senzații tari.

Dacă privim piesa prin pris
ma actua’ă a dramaturgiei ab
surde, putem constata ușor că 
are interesante tangențe mro-

BOGDAN GHIȚA
(Liceul nr. 32 — București)

(Continuare în pag. a Ill-a)

Gloduri

DOUA DESENE 
de VIOREL ALEXA 
(Liceul „Dr. Petru C.roza” —

București)

Universul de gîndire și creație 
al lui Ion Barbu — privit în lu
mina interferenței între variatele 
salo domenii de activitate intelec
tuală — înseamnă o entitate spiri
tuală pluridimensională, cu atît 
mai valoroasă cu cît îmbină —• 
structurîndu-le organic, potrivit 
personalității sale multivalente — 
laturi aparent distincte : filozofia, 
matematicile, poezia, pedagogia.

Dincolo de plafonul interpre
tării semantice a operei poetice —• 
deloc ușor accesibilă și deloc de 
neglijat într-o prezentare a per
sonalității barbiene — de formula 
lirică lucidă, pertinentă, troposul 
literar barbian e completat de o 
altă caracteristică nu mai puțin 
importantă, ba dimpotrivă, esen
țială pentru creația sa : aderența 

I la creația folcloric-poetică româ
nească.

Trebuie arătat, în primul rînd, 
că însuși modul de realizare con
ceptuală a poeziei lui Ion Barbu 
este specific în bună măsură, oa 
structură etnică în primul rînd, 
creației populare, scriitorul adu- 
cîndu-și aportul său de om de 
cultură, mai cu seamă la asam
blarea criteriilor intuitive ale 
creatorului anonim de convertire 
lirică a fapticii de viață și la 
inteleotualizarea — deci ridica
rea calitativ-stilistică — acestei 
substanțe faptice. Specificitatea 
de care vorbeam (și fenomenul 
acesta de preluare a creației 
orale e caracteristic în literatura

TIBERIU MIHAIL
(Liceul „Dimitrie Cantemir" — 

București)
(Continuare în pag. a Ill-a)

Dan,



ClND, TOTUȘI,
In vitrină spațiu de ierunci, 
Pe podele spațiu de mișcare. 
Ochi de sticlă, ochi de sticla, prunci, 
întrebare după întrebare.

Aripă cu pene în culori 
Zboară în pădurea sigilată 
Misiunea-i gata, vînatori, 
Specia-n muzeu clasificată.

în vitrină spațiu de ierunci, 
Pe podele spațiu de mișcare. 
Ochi de sticlă, viață-n ochi de prunci 
Gata de-a porni la vînăloare.

ZILELE SlNT
DIN CE IN CE
MAI CALME...

X

î

DIORAMĂ

GÎND

LUCIAN ALEXILJ
(Liceul „E. Murgii* — Timișoara)

DE ALB

Timpul se reflecta către tîmple, 
Pulsul îmi devine iar enorm.
Să se-ntîmple-n singe, să se-nfîmple 
Ciclurile ninse care dorm.

Fluviu! nu mrsi caută oceane, 
Inima-i dispusa către nord. 
(Se distinge n centru pe ecrane 
Ceasul devastat și monocord).

își îneacă umbra în fîntînă 
Arborele meu conceptual. 
Visul de-astă dată mă amînâ 
Căutînd strămoșu-mî sideral.

mersul.

înălțat 
încăpă-

FLORIN ALCAZ 
(Liceul „Petru Rareș 

Piatra Neamț)

IADA KÂIJTU
(Liceul „Dr. Petru Groza

București)

ANO

NOC
TURNĂ

ION MARIN BISTRIȚA ! 
de la Liceul „Traîan" din’

fiarbă. Așa se bucura și astăzi. Dar 
mai apăru șarpele acc’a.

A doua zi își vopsi chilia în negru.
ALEXANDRU DUMITRU

(Grupul școlar profesional 
Bacău)

Și-a vopsit chilia așa cum văzuse el șarpele care se adăpa^ 
uneori din eleșteul văduvei aceleia frumoase.

Întotdeauna se bucura cînd căldarea lui dumnezeu începea săw
* 72 22 *'•22222 Dxr spre marea lui mirare na*

TIMPURI
Fuioare de rîs amărui și 

abrupt
aduc toamna...
Funigei din disprețul atît de 

noros 
cern umbre, pelerine tîrzii. 
Plecare, cu zîmbeful 
spart în cioburi veștede.

Sufletul greu, mi-l trimit • în 
poveste, 

buzdugan la porțile vieții. 
Nu-i toamnă...
Mă întorc 
fără umbre, abrupte iluzii...

Sc!ipeștc-n hamuri de stele 
taurul murg.
Mugetul lui, 
o flacără neagră străpunsă 

de vînt.
Cu nările apusului 
adulmecă mereu 
urmele zimbrului alb 
Cînd îi zărește în răsărit, 
lama zorilor 
ascute cîntecul cocoșilor 
și taurul murg 
adoarme obosit în fîntîni. 

li era rară începerea zilei 
dimineața. Obișnuit, vedea 

soarele înaintea tuturor și » 
se părea însemnată ochiada 
înaltă cu care se situa între 
oameni și el. Se spăla cu 
grijă de vise, de gânduri, de 
somn yt-yi trăgea cu un gest 
cit mai brusc fermoarul. Apoi 
pornea pentru dezinfectarea 
completă iar becurile roșii și 
cele albastre — cea mai dragă 
muzică — îl închideau asu- 
pră-și ca petalele seara și 
resturile cîntecelor rămineau 
adînc, ureînd yi cobortnd ca 
vuietul unui motor îndepărtat. 
Urcușul il făcea drept, pînă 
la cerul însemnat de cu scară, 
apoi urmau buclele mlădii, yi 
fugea de nori ea de copaci, 
și acolo, în sfirșit, ajungea 
cîntecul între plămînl yi în
tindea mina să-l prindă. Une
ori urca ghem pînă la ochi, 
explodind intern In jocuri de 
artificii. Jar azi, vară unică, 
zi retrospectivă, i se răspîndea 
prin trup, hi degete, In mîini, 
în genunchi și nu mai stăpl- 
nea nimic, cîntecul surd se 
prefăcuse In burghiu, și-și 
simțea inima ca o măsea ca
riată, din ce In ce mal V. 
Amintise de prea multe ori 
dansurile mîinilor, jocul prim 
al ochilor, cel secund al buze
lor, nu mai putea înjgheba 
nimic albastru. Jși obișnuise 
corpul cu gesturi dure, inter- 
pusese între el și oameni o 
pătură opaca yi rîdea fără par
ticiparea privirii. După locul 

însă, cîntecul ajuns în 
răbufnea. Dar acolo nu 

oameni, sînt cei din el, 
el dispare. Nu sînt nici 

ei, doar gestul amintit al fie
căruia, sau capul ei 
spre cer intr-un gest 
țînat și stingher.

Deviase. îndreptă 

Solz de legendă
O, Ana, te-au zidi» meșterii 
în lemnul visului și glasului meu 
Si în orele rănite de țipete. 
De piatră și fier 
Îmi sfîșie pragul șoaptelor 
Cînd ele te cer...
O, Ana, nu s-a putui jertfi 
Văzduhul cu pasări...
In strigătul lui Manole
Căzut într-o dimineață de scrum 
A crescut o fîntînă,
Iar oamenii își frămîntă aripi 
Din zvîcnetul ei de argint

UMBRE Șl VIRSTE ;
Sc obișnuise pietrarul să sape în fiecare zi o distantă egală M 

cu de trei ori umbra lui. 5*
Intr-o zi păscnră de dimineață pînă seara turmele unui pâs-jj 

tor adormit și nu mai știu cît trebuia să sape.
Dc la un timp simți fiecare lovitură de tîrnăcop în trupul lui.^
De atunci își pun pietrarii cozile la tîrnăcop pe vreme de* 

secetă.

GUSTURI AMARE i

A (din revista „Columna", a elevilor 
w Turnu-Severin).

împinse moartea afară, 
revăzu pagini scrise negru, 
lung, apoi albastrele rînduri 
rotunde, apoi camera, televi
zorul și fotoliul yi dunga de 
lumină galbenă dedesubtul 
ușii mari. Cu capul în piept, 
cu ghetele depărtate, aștepta 
întunericul lingă televizor. 
Apăruse în ușa neagră opusă 
ea — albă pe jumătate — și 
a înțeles atunci că era seară 
deja.

Ajunsese Ungă ea, dar nu-și 
amintea fotoliul, mersul, yi 
gindi că era o logică de 
noapte. Și ochii se suprapu
neau de apropiere, patru, mai 
mulți ; lin, îi inventă umerii 
yi în lumină își dădu seama că 
fereastra unică de peste drum 
se aprinsese. Hai, băiete, să 
hem ceai — mic, nedecis și 
nici ea nu credea asta.

Apa fierbea în lumina per
fectă și încercase să se Invlr- 
tească de sfoara agățată intra 
pereți. Iar ea se legăna precis 
spinzurată de pragul de sus 
al ușii.

Se întorsese brusc, sfoara se 
rupsese, ea nu se legăna. era 
cu ochii spre cinice, șl o 
rimfi ușoară, yi străbătu hi- 
trcgul întuneric, yi trreu pesta 
dunga galbenă, dasco perind 
din nou totul și trandafirii 
nu nuri emu de mult putrezi. 
Albul năștea din nou, acum 
de sus și știuseră atunci, dtn- 
tr-o dată, despre așteptare.

...Acum sărea din nor in 
nor, dar norii erau Ion iar 
pămîntul sus, acum era o di
mineață de oare dispuneau 
toți oamenii, acum știau că 
norii sînt depășiți yi eînlectd 
care trebuise să moară per
sista în frunzele lui prăfuite, 
de cară uniră.

i
I
I
I
I

Desene de I I.OIUN < l.l TI II 
(i.io td nr. M —

După zidul albastru al zilelor 
un om se îmbracă 
în alb sau în negru..
De aici nu se vede 
Și nu se știe nimic... 
Eu aștept un venit 
Să mă spele de cenușiu... 
Nu mai există tîrziu, 
nu mai există curînd, 
eu nu știu să pling, 
m-am jucat de-a fel de fel, 
patu-i rece, 
ceru-i cald.
Doamne, omul după zile, 
fă-l să se îmbrace-n alb...

CÎNTEC
însămînțat în mine 
de la-nceputul meu, 
tu încolțeai sfielnic 
pe prima mea tulpină... 
Și m-am cosit o dată, 
de două ori la rînd. 
De cîtc ori m-aș rupe 
te port în rădăcină.

IOANA CRĂCIUNESCU 
(Liceul „M. Viteazul" — București)

NAȘTERE
Un copil s-a dai
De troi ori peste cap
Și s-a făcui

. Izvorul nc-nceput
Al stolelor, iar drumeții
Răniți do secetă
Au băut și nașterea lui.
Apoi au plecat cu 00
In zări murinde
Ca s-o albă merinde...
Și de -atunci izvorul țipă 
Dacă e lovit, rerpim ae clipă.,.

CONSTANTIN GIIKTULKSCU
(Liceul „Troian" — 

Turnu Scoerîn)

Mama plecase pe cărări albastre 
Să răzbune cerul și apele.
Tata pc cărări verzi
Să răzbune pădurea ji munții. 
Dragostea lor m-a născut pe mine, 
Care merg pe cărări galbene 
Să-i răzbun pe ei.
La popas ne întîlnim.
Cînd pornim ne-ncurcum cărările.
Eu merg pe cea albastră, 
Taia pe cea verde 
Iar mama pe cea galbenă.
Ne întoarcem și luăm totul de la început. 
Apoi ne dăm seama că e tîrziu
Și plecăm acasă toți trei. Pe aceeași cărare.

ANAMARIA POP
(Liceul „Mihai Viteazul" — Turda)



CRITICA IN CENACLURILE ELEVIÎW
(Urmare din pag. I)

Nu vom discuta, aici, ceea ce 
este de discutat sau discutabil 
în teoria „spațiului mioritic", ci 
numai reflexul său în arta lui 
Blaga. Acest drum ondulatoriu 
se pare că-1 străbate sub î-apor- 
tul căutărilor întreaga creație a 
poetului. I se arată între soare 
si noante întîia dată în „Poe
mele luminii", și-1 va cerceta 
cu dureroase zbateri între văile 
adînci ale disperării, ascunse de 
umbrele somnului, poposind la 
„Cumpăna apelor" și găsind prin 
„Curțile dorului" „Nebănuitele 
treDte" ; a urcat în piscurile de 
lumină ale „Mirabilei semințe", 
pentru ca în marea ardere a 
acesteia să-și găsească din nou 
apropierea de plai („Iată că pă
rul meu / se face ca o cenușă 
ce-a-nflorit / în curînd fi-va 
pace, pace / și pe pămînt un 
sfîrșit"), întorcîndu-se la „lumi- 
nile-umane din glii" după ce „a 
sporit nesfîrșirea c-un cîntec, 
c-o taină". De aici și sentimen
tul corespondenței cu o lume 
arhaică, cea a strămoșilor din 
care se simte descinzînd.

După cum observau exe- 
gcțli creației blagiene, gestul ri
tual românesc fuzionează cu 
misterul cosmic. Întoarcerea în 
văile morții pe caro le măsoa
ră poetul cu pașii somnului e 
privită ca o întoarcere la stră
moși. „norodul spălat de ape 
ml) cu care poetul face
„schimb de taine" în locul undo 
s au conservat cel mai bine c- 
i< fii- ntele • i haloului: satul, șl 
•mblnnțn acestui sat ardelean

(Urmor* din pag. I)

«rklcno, ba, mal mult, putem 
phtwrt cu conștiința împAratA 
Acțiunea „NaguțAtorulul" tn ca
binetul oculistului «lin pirat* 

ii I A • i ....... . (i. I.in-
•vna In ovIdonțA cu atlt mal 
mull r»i cil la vremea raapec- 
tlvA numele Iul Nlnvomlr Mro- 
Irk abia <*rn cunoscut In Po- 
î«u(| . |t|. l.l. . om ui Iii U" C
ir A.

lalA rara este, In fund, ucțl'1- 
firn j»lr«r| arghcalrne : profeso
rul Hnukuk, „rnneatru de duna 
al tir educația voinței prin sine 
liiMUlI, telepatie, miitfniitlsin a- 
nlmnl șl sugestie", Intră în ma- 
Kurlnul de optlcA „La trei o- 
chelail" pentru a-șl cumpăra o 
„nAreilte" de ochelari, obiect a 
cârd definiție nu-i crn prrn 
clor MmurilA După o lungă 
discuție nvutA cu optlclnnul 
magailnulul, clientul se lămu
rește asupra scopului întrebuin
țării ochelarilor, ca șl asupra 
altor luerArl Iu fol do tulburtt- 
toare : de ce nu ae fac ochelari 
din pîalA, pentru u fi mai re- 
alatențl, r«i diferență este între 
un binoclu al un buldog, de ce 
OII i I III uuiii.il ul (Ir II bl i'. •! 
In ochelari etc. Iar în final, 
clientul mărturisește cA el, do 
fapt, are nevoie do ochelari nu
mai fiindcă are ochi de porțe
lan. Do fapt, vede cu un ochi 
situat In coafA, coca ce îl de
termină pe oculist sft-1 proclame 
caz clinic ncrnal văzut și sA-1

(Urmare din pag. 1) 

noastră cultă, îiKcpînd de la 
Alecsandri și pînă la Marin Pruda 
ori Zaharin Stancu) constă în In- 
terprotaroa personală a realității 
șl în adaptarea <»i la specificul 
do gen; procedeu pe care 
Barbu II ridici, prin proiectarea 
lui tiUr-o absolutizare creativă, la 
rung d<* postulat. Acesta c primul 
și marele merit al lui Barbu pri
vind prin prisma temei în discu
ție.

Astfel, la autorul „Jocului se
cund" ansamblul capătă, aș zice, 
o formație roprezentabllA în re
lația „realitate-oglindA-abstract*, 
în care „oglinda" este însăși per
sonalitatea umană n poetulul- 
deinhug, oare preface realul con
form suprafeței salo afective, 
can? îl hittirprylrazfl, fHlrîndu-1 
sever din punct de vedere idea** 
tic și estetic, Iar abetraotul — în 
același timp modalitate și „mister 
de croație", cum spunea un critic 
francez.

Sublimarea (neîndoios cencste- 
zică) a materialului brut într-o 
poezie a înaltelor culmi, esenția- 
lizarea substanței biologice (a- 
morfe sau vii) ca origine a vieții, 
complemontairitattea, pe plan fi
lozofic, a relației „catharsis-mi
mesis" (proprie, la nivelul trăirii 
obișnuite și românului) și carac

cu oamenii lui, cu meseriile lor 
vechi de cînd lumea, cum e 
olăritul sau zugrăvirea icoane
lor pe sticlă, pătrunde de atîtea 
ori în versurile lui Blaga. „Ola
rii, gușații fără grai" apar cu 
chip desprins parcă din basme, 
„ca niște zmei întîrziați și 
hlînzi", „arhaici inși", dar fău
resc „frumoase și zvelte" ul
cioare „cu sufletul de păcătoa
se. sfinte fete". Imaginea, une
ori inversată (fetele îi apar poe
tului „ca din flăcări, ca din 
ape / Ulcioare vii de neînvins"), 
în care ulciorul devine termen 
de comparație, ca încă o dova-

SPECIFICUL NAȚIONAL 
ÎN POEZIA LUI BLAGA

dă a curgerii izvorului îmagi- 
nistic în matcă românească, e 
frecventă : („Caut o oră mare 
rămasă în mine fără măsură / 
ca pc-un ulcior o urmă de 
gură"). Apare apoi și țăranul 
iconar, „cu mîinile grele ca tă
vălugul", cu „ochii verzi ca 
mura necoaptă", cu „meșteșugul 
blind" cu care zugrăvea „sfinți 
atlt de fragezi de parcă veneau 
dc-a dreptul din lună".

Arta acestuia caro a adunat 
culorile firave „stoarse parcă 

caute la telefon pe dr. Popcecu 
— cu un singur „P" — pentru 
a-l anunța cazul.

Daci, după cum reiese din 
acuiln prezentare n subiectului, 
obsorvAm cA piesa sa Incndrea- 
/.i. I.,. ,i nl< i iu 'i lltudl »<*. In 
canoanele teatrului absurd.

fn M ■.< Im li " •'
mlnlese do piesele compatriotu
lui u > li II ' sell . <11
rutul : — Vreau să te-ntrob 
dacă un telescop e mal mare 

ARGUES—AUTOR
DE TEATRU

decit un episcop, pentru că un 
protopop e mai mic decît un 
episcop.

Sau de Arrabal și MroJ.ek : 
Clientul : — „Și ce crezi dum
neata, domnule optician, că na
tura nu n prevăzut nici o le
gătură între numere ? Crezi că 
numărul ochiului nu corespunde 
deloc cu numărul piciorului ? 
Am spus că numărul meu de la 
casă este una sută șaptezeci șl 
doi. El bine, știi ce număr am 

terul enunțiativ al expresiei artis
tice, caro sînt tot atîtea trăsături 
ale folclorului nostru și caro sînt 
proprii și poeziei barbiene, vin 
să confirme din nou că fondul 
de concepere al croației în dis
cuție, ca și forma sa do expunere 
sînt do sorginte populară, ridicată 
de scriitor pe o treaptă compo
zițional superioară și, implicit, 
superioară vuloric.

Fundamentul folcloric 
al creației barbiene

Adăugată la această caractero
logic, maree liniște a „calmelor 
creste" a poeziei lui Ion Barbu, 
exprimiud și ca, pc undeva, acea 
măsură muzicală pojjderată a 
creației lirice populare, gata însă 
să izbucnească în grave și zgu
duitoare acorduri protestatare ori 
capabilă să șerpurască în undu
ioase descîntece, poate oferi un 
tablou cît dc cît complet al Fun
damentării liricii lui Barbu pe 
solidul epos popular.

Analizarea poeziei „Joc secund" 
și a poeziei „După melci" — 

din rădăcina buruienilor" cum 
spune Blaga și pe care el în
suși le folosește cu un simț al 
discreției specific artistului ro
mân („Culorile le iau din apă, 
din dulci otrăvuri și din vînt") 
a deprins-o și poetul, evidentă 
fiind în fabulosul și inspirația 
magică pe care o trădează (cum 
observa Mircea Tomuș în pre
fața ultimei ediții a lui Blaga) 
și o poezie ca „în munți" (Din 
răsărit prin fluturi cît buhele / 
să-și caute în focuri cenușa" / 
...Peste muchie trecînd / fetele 
stînilor — își freacă de lună u- 
merii goi / aventura lor se pă

trunde supra-firească / de 
pulberea luminos stîrnită din 
disc ca un roi"). Și cu aceasta 
ajungem și la poezia munților, 
tulburătoare prin același sim- 
țămînt al arhaicului, nu înainte 
de a releva încă un aspect al 
integrării organicului în trans
cendent, prin perspectiva din 
care individul artist se face ex
ponentul colectivității (ca și 
Lac lăutarul la Goga). Astfel, 
țăranul zugrav era „numai un 
om" și totuși cînd o murit : 

la brișcă ? Două sute șaptezeci 
și unu I Nu vezi că, în fond, e 
tot aia ?".

Eroii lut Urm uz poartă cozi 
de piane înșurubutc în spate, 
iar „clientul" Iul Arghezi nro 
înșurubați In ceafă doi ochi in
vizibili, cu o putere miracu
loasă.

DupA rum spuneam, piesa 
„Interpretări la cleptomanie" se 
situează cn și „Neguțătorul de 
ochelari", în categoria pieselor 

dr factură absurdă din creația 
lui Arghezi, deși poate nu atin
ge nivelul ultimei.

Piesa are, pe undeva, ceva 
din inteligența și spiritualitatea 
teatrului lui G. CAlinescu. Fiind 
adus în fața Judecătorului, un 
hoț oarecare încearcă să scope 
de condamnure prin luciditatea 
și perfecțiunea alineată a fra
zelor : tatăl său era cu cinci ani 
mai tînăr decit el, iar bunicul 
său sc va naște abia peste două

poate confirma cele spuse. Gravi
tatea superior exprimată și energia 
conținută a primei și cantilenicul 
ton ul descântecului sau reținuta 
izbucnire a tînguirii în cca de-a 
doua, fac parte din tonul specific 
al unor specii populare „clasice" : 
cea baladescă și cea a bocetului 
și a cântecului dc leagăn.

Așadar, atît planul tematic cît 
și cel conținutul și ccl sonor al 

poeziei barbiene, este, în pofida 
unor aparențe de limbaj, împru
mutat (și restituit cu dobîndă) 
din literatura folclorică.

Desigur, ar mai fi multe de 
spus despre această strînsă le
gătură între cele două aspecte 
ale poeziei noastre naționale (cea 
populară și cea a Iui Barbu), 
atît în privința motivelor literaro, 
cît și în cea a fondului ideatic 
și a noilor valențe arirsțice, este
tice, pe oare Barbu 1« *.deră poe
ziei sale prin hrăniți-a cu seva 
a spiritului popular. De aseme

„s-a adunat mult norod în 
pragul tău.
crezînd că fără veste te vei 

ridica la cer 
și vei înălța cu tine satul si 

pămîntul"
Muntele, a cărui întîlnire e a- 

mintită în „Hronicul și cîntecul 
vîrstelor", rămîne o apariție u- 
nică în felul ei („era dîIcu! de 
fluturi multicolori ce jucau în 
cercuri, îngînînd un nevăzut 
model Dlanetar").

Dar muntele mai e și locul ' 
unde mișună „mistrețul mătă
hălos, albăstrui, dar iute, cu 
colți aduși ca să ridice pămîn
tul în rît" și apoi ursul „cu 
mers larg cînd purcede ca 
de-mpărat / chihlibar — miez 
galben poartă sub frunte-n a- 
pus / cu mîinile-n stînga și-n 
dreapta pare că veșnic / și-ar 
îmDărți pădurile ce le are în 
tara de sus". „Muntele era a- 
ceastă priveliște în care intram 
tot mai adînc și care la rîndul 
ei intra în mine. Eu deschi
deam numai pleoapele mai tare 
ca să mă străbată răcoarea prin 
ochi". Și, cu aceasta, iată-ne 
din nou pe plai în linia șerpui
toare a marii treceri și-a marii 
mișcări totodată de la pămînt 
la cer prinsă în moara unei su
gestive imagini cu aripile des
făcute în rotirea versului popu
lar :
Fîntînile la uliți rele 
Găleți coboară și ridică 
în cerul jefuit de stele.

zeci și doi de ani. Acuzatul în
țelege prin piramidon „extrac
tul de piramide", iar la între
barea esențială : „de ce ai fu
rat ?", bineînțeles că nu poate 
răspunde decît : „Nu sînt hoț, 
sînt un interpret. Nu fur , in
terpretez". La un moment dat, 
președintele tribunalului spune: 
„Nu știu ce să-1 mai întreb, 
căci mă înfundă la fiecare în
trebare", iar noi avem convin
gerea că acuzatul va fi eliberat 
de orice acuzație, datorită imu
nității argumentelor. Dar auto
rul știe să intervină la timp cu 
replica-bombă. Judecătorul dă 
dovadă de cel mai înalt grad de 
alienare, pronunțînd sentința : 
„A se atîrna cu elastic prevăzut 
cu o undiță, de Casa de Depu
neri opt zile. A i se turna o 
cutie cu purici în ceafa cămășii. 
A fi pictat : nasul verde, ure
chile indigo, gura portocalie. Și 
a i se cînta dedesubt din saxo
fon".

Replica cu rezonanțe urmu- 
zicne ne amintește de situația 
din „Fizicienii" lui Durren- 
matt : prcfăcuții nebuni sînt 
inofensivi, deoarece secretul lor 
a intrat in mîna omului care 
prezenta cea mai mare garanție 
din punctul acesta de vedere și 
care este adevăratul nebun. Re
venind la Arghezi, situația se 
repetă, pseudonebunul va pier
de, cazul lui rămînînd să fie 
rezolvat de asul nebunilor, 
care nu e altul decît judecă
torul.

nea, ar mai fi multe de spus 
în privința faunei umane care 
populează creația lirică barbiană 
(și care c caracteristică și defini
torie pentru tema noastră — vezi 
„Domnișoara Hus" ori eroul 
infantil din „După melci"), a in
trinsecului valoric al imaginii 
(care își adaugă încifrării sale o 
tentă de laconism propriu popu
lar, cum ziceam), sau a motivu
lui literar — teluric, mitic sau 
dc introspecție.

Mă mărginesc a adăuga numai, 
în încheiere, că lirica lui fon 
Barbu își capătă, prin directul 
contact de fond cu melosul româ
nesc, un specific național în pri
mul rînd și, lărgindu-și aria de 
cuprindere tematică și expresivă, 
unul balcanic. Prin aceasta ea 
devine originală. Iar originalita
tea înseamnă pătrunderea poetu- 
lui-malematician în circuitul li
terar universal atît ca exponent 
al unei spiritualități cuprinzătoare 
de sonoritate pitorească cît mai 
ales ca un creator autohton 
de formule de fond și de 
formă (în mod inevitabil Barbu 
creează noul, prin limbajul și re
flecția sa, apropiate de liniile de 
forță ale gîndirii și expresiei ma
tematice), ca un poet antologic, 
un cronicar liric al nămîntului 
său.

AL IVASIUC-
INTERVAL

(Urmare din pag. I) 

s-au schimbat) sînt gata să re
cunoască în deplin acord că in
cidentul din cadrul ședinței 
U.T.C. a fost de natură obiectivă, 
deci nu s-au certat și nu sînt vi- 
novați, orice explicații opărind 
astfel inutile ; și totuși procesul 
tacit al incertitudinii nu vrea să 
se lase depășit, eroii riscind ges
tul suprem, respectiv plecarea in 
munți din plăcere (chipurile!) 
prin locurile ce au~ consfințit 
prima fază a prieteniei lor, gest 
surclasat însă în chiar embrion, 
de fraza nedorită, ce-i dezvăluie 
fără putința remedierii, unul al
tuia : îi dezvăluie în jocul lor 
meticulos, cerebral, dar orb. Sau, 
ca să fiu mai explicit, ei nu sim
țeau ci știau că acele peisaje 
montane, devenite amintiri atît 
de scumpe lor, vor trebui să-i 
unească din nou. Or, descoperi
rea acestui fals meschin ce-l in
hibaseră pînă atunci cu dorința 
de a păși cît mai repede spre fe
ricire, o dată relevat, nu mai 
poate fi negat și eroii î^i dau 
seama că nu le-a mai rămas decit 
celalalt drum, cel pe care-l ur
mează de fapt romanul și care 
constă in explicare pînă la con- 
traargument, tinzînd spre even
tuala concluzie comună ce i-ar 
putea împăca. La început, sub 
obsesia frazei de care vorbeam; 
refuză orice explicație deoarece 
ea exista clară pentru fiecare din 
ei, concluziile chiar fiind trase. 
Pînă la urmă insă nu o pot evita, 
mizînd nu pe rolul ei obișnuit, 
analitic (de a lămuri un lucru, 
de a-l face înțeles) ci pe un 
altul, eliberator (spre a înțelege 
că au înțeles, spre a valida ceea 
ce ei cunoșteau de fapt). Și în
trebările chinuitoare ce ar putea 
conferi această eliberare prin 
răspunsurile lor se pun imediat: 
intervalul de timp ce i-a despăr
țit i-a schimbat într-adevăt, așa 
cum scontaseră in jocul lor, ast
fel incit din două dureri mai mici 
ori mai mari să se poată naște o 
fericire P Vor putea sau nu să 
trăiască împreună ? — întrebare 
supremă căci, contrar tuturor a- 
parențelor convențiilor, noi 
continuăm să trăim mai întot
deauna doar de unul singur, în
trebare în al cărei răspuns auto
rul intervine viguros, prin ne- 
prevăzutul ce-l implică cu toate 
prefigurările de pe parcurs.

Cu toate că prozatorul ne-o 
spune clar și-n mai multe locuri 
că omul nu se poate schimba 
— poate cel mult să devină vic

tima propriilor sale măști — de
butul chestionarului celor doi 
frizează prin primul punct o si
tuație particulară, care e și marea 
lor suferință și care constă în 
schimbarea raporturilor afective 
fiindcă așa trebuie; respectiv 
llie se ridică și o atacă violent 
pe Olga fără cea mai mică in
vidie sau pasiune și auto
rul insistă intens asupra 
raționalizării glasului, asupra 
structurii academice a discursu
lui. Dar fiindcă a atacat-o, ofi
cial chiar, ei trebuie să se certe, 
sub puterea dicteului convențio
nal în care ei înșiși cred în vir
tutea obișnuinței. Tristețea ur
mează după acest strigăt. Oame
nii nu pot decît să-și urmeze 
drumul, dar drumul acesta merge 
pe două căi contravenind diame
tral : una impusă de convenția 
socială și alta de substratul fiin
ței tale ; iar cînd încearcă să se 
regăsească conștienți de absurdi
tatea acestei bifurcări nu mai 
reușesc, pentru că ambele căi au 
evoluat și punctul unde e posi
bilă o intersecție se refuză.

uuiii.il
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și de stat au vizitat Expoziția

SClNTEIA TINERETULUI

industrială suedeză
(Urmare din pag. I)

Comitetului pentru promova
rea comerțului între Suedia și 
România, și Georg Tullander, 
directorul expoziției.

Erau de față Gheorghe 
Cioară. Ion Marinescu, Octa
vian Groza, Dumitru Mosora, 
miniștri. George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Victor Io- 
nescu, președintele Camerei 
de Comerț.

Expoziția înfățișează reali
zări reprezentative obținute în 
principalele ramuri ale econo
miei suedeze. In timpul vizi
tei, oaspeții s-au oprit în fața 
a numeroase standuri în care 
sînt prezentate produse de 
înaltă tehnicitate ale indus
triei constructoare de mașini, 
industriei metalurgice, utilaje 
pentru șantierele de construc
ții, echipamente pentru indus
tria minieră, mașini tipogra
fice, aparate de măsură și

control, instalații medicale și 
pentru industria alimentară, 
autovehicule, o gamă variată 
de rulmenți, diverse bunuri 
metalice de uz casnic și in
dustrial, materiale de con
strucții. Directorul expoziției, 
reprezentanții unor firme pro
ducătoare din Suedia și alți 
specialiști suedezi au dat con
ducătorilor de partid și de stat 
ample explicații asupra expo
natelor și au demonstrat mo
dul de funcționare a unor ma
șini și utilaje.

Tovarășii Nicola'e Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și cei
lalți conducători de partid și 
de stat au dat o înaltă apre
ciere exponatelor și au felici
tat pe reprezentanții firmelor 
participante.

După încheierea vizitei, oas
peții s-au întreținut cu orga
nizatorii expoziției. Președin
tele Consiliului de Stat și-a 
exprimat speranța că această 
expoziție va constitui un pas

înainte spre dezvoltarea rela
țiilor comerciale și îndeosebi 
a cooperării în producție între £ 
cele două țâri, spre întărirea 
prieteniei dintre cele două 
popoare, a căror năzuință co- @ 
mună este de a contribui la 
consolidarea păcii în Europa. _

Președintele Comitetului 0 
pentru promovarea comerțu
lui între Suedia și România, 
Ake Vrethem, a exprimat în 0 
numele organizatorilor și al 
reprezentanților firmelor par- 
ticipante * cele mai călduroase 0 
mulțumiri pentru vizita con
ducătorilor români la această 
expoziție. El a subliniat nece- V 
sitatea promovării unor cît 
mai bune relații în domeniul 
schimburilor comerciale și al 0 
cooperării în producție între 
cele, două țări și a arătat că, a 
întoreîndu-se în țară rSpre- W 
zentanții producătorilor sue
dezi vor face totul pentru rea- a 
lizarea acestui obiectiv. “

(Agerpres)

Schimb de

experiență
Comitetul județean Baia Măre 

al U.T.C. și Direcția agricolă ju
dețeană au organizat în laborato
rul pomicol din Baia Mare un in
teresant schimb de experiență, la 
care au fost invitați tineri din 15 
cooperative agricole de producție, 
(în 9 dintre acestea urmează să 
se amenajeze în acest an livezi cu 
pomi fructiferi). Cu acest prilej 8-a 
vizitat laboratorul, s-au purtat dis- 

lacuții. Tinerii au participat și 
efectuarea unor lucrări.

VASILE SIMION
subredacția 

„Scînteii tineretului"

Plecarea delegației
Marii Adunări Naționale

CIUDAD DE MEXICO, PRIN „ÂTS-3"

Și a fost ziua a doua
• Viscopoleanu: „Sînt mindrâ câ pot dărui tării un asemenea succes"
9 Soeter (un antrenor fericit): „Medaliile de aur sint meseria mea"
9 Peneș (o performantă remarcabilă): „Am făcut tot posibilul..."

in Tunisia
Telegramele entuziasmului 

„Villa Olimpica 100. 
Mexico '68 D. F."

a părăsit 
Marii A- 
Republicii 

> condusă

Marți la amiază
Capitala delegația 
dunări Naționale a : 
Socialiste România, 
de Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, care, 
împreună cu soția, urmează 
să facă o vizită în Tunisia, 
la invitația Adunării Națio
nale Tunisiene.

Delegația este alcătuită din 
Ștefan Bîrlea, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, se
cretar al Comisiei pentru cul>* 
tură și învățămîrit a M.A.N., 
Ștefan Milcu, vicepreședinte 
al Academiei, președintele 
Comisiei pentru sănătate, pre-

Marți la amiază a sosit în Ca
pitala ministrul comerțului ex
terior al R. S. Cehoslovace, Va
clav Vales, care va face o vizită 
în țâra noastră.

Pe aeroportul Băneasa, minis
trul cehoslovac a fost întîmpi- 
nat de Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, precum 
și de Karel Kurka, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la București.

La plecare, delegația a fost con
dusă de tovarășul Mircea Ange- 
lescu, secretar al C.C. al U.T.C.

vederi și asigurări sociale a w 
M.A.N., Traian Ionașcu, mem
bru corespondent al Acade- 0 
miei, președintele Comisiei ju
ridice a M.A.N., Petre Nicolae, 
primarul municipiului Con- _ 
stanța, membru al Comisiei e- 0 
conomico-financiare a M.A.N., 
prof. univ. dr. Ion Pop D. 
Popa, prorector al Institutului W 
de medicină și farmacie din 
Tg. Mureș.

La plecare, pe aeroportul “ 
Băneasa, delegația a fost sa
lutată de acad. Iile Murgu- 
lesCu, Gheorghe Necula, Mia " 
Groza, vicepreședinți ai 
M.A.N., Constantin Stătescu, £ 
secretarul Consiliului de Stat, " 
Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, gsx 
prof. univ. Stan-ciu Stoian, se- 
cretar general al Ligii româ
ne de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, președinți 
ai unor comisii permanente 
ale M.A.N., deputați, funcțio- 0 
nari superiori ai M.A.N. și 
Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Amatorii de sport cunosc 
bine această adresă — punc
tul terminus al coresponden
tei expediată sportivilor noș
tri prezenți la startul mari
lor întreceri olimpice. La a- 
ceastă adresă, ieri, pe zeci 
de telegrame expediate din 
numeroase colturi ale țării 
noastre, s-au adăugat trei 
cuvinte : pentru Viorica și 
Mihaela. Ecou firesc Ia cele 
două medalii de aur și ar
gint cucerite de fetele noas
tre I Și, tot ieri, ne-am per
mis indiscreția de a răsfoi 
cîteva din telegrame. „Bravo, 
Viorica !, Bravo Mihaela !.“ 
„Calde felicitări"... sînt cu
vintele care revin insistent 

Le cerem scuze autorilor 
telegramelor, sportivi ai clu
bului Steaua, Dinamo. Cea
hlăul din Piatra Neamț, sau 
simpli simpatizanți ai spor
tului. pentru indiscreție, dar 
am făcut-o mai ales pentru 
a ne alătura gestului lor, a- 
dresîndu-Ie și noi celor două 
sportive, VIORICA VISCO
POLEANU si MIHAELA PE
NEȘ, felicitări din toată ini
ma și urări de noi succese.

V. R.

Poate ne va fi dat să ne bucu
răm în zilele celor două săptă- 
mîni olimpice și de alte succese 
ale sportivilor noștri. Vine Lia, 
vine Vernescu, vine Gîju, vin 
Martinescu și Baciu... Vor in
tra în focul marii întreceri ca
notorii, scrimerii, boxerii, tră
gătorii... De fiecare dintre ei se 
leagă speranțe...

Dar ziua de 14 octombrie va 
rămîne ca o nestemată în ca
lendarul bucuriilor noastre, al 
sportului românesc.

Dar să derulăm filmul între
cerii.

Proba la săritură în lungime 
a început la ora 16 (ora locală) 
cu 14 concurente. Englezoaica 
Sherwood sare din prima încer
care 6,60 m., o cifră care într-o 
finală olimpică poate avea se
rioase efecte psihologice. Viori
ca Viscopoleanu gîtuită de emo
ție a intrat a șasea în concurs. 
Dar, iat-o, își ia elan, aleargă 
ca o grațioasă gazelă, o bătaie 
bună și trupul atletei, ca îm
pins de un resort, zboară peste 
groapa de nisip. Aterizare bună, 
aplauze și un murmur admira
tiv al tribunelor confirmă pre
simțirea că acolo, pe pista roșie 
de tartan, lîngă tribuna a doua 
deasupra căreia arde flacăra o- 
limpică, s-a petrecut ceva ex
traordinar. După cîteva secunde 
pe tabelul electric au apărut ci
frele 6,82 m. record mondial șl 
olimpic (vechiul record era de 
6,76 m și fusese stabilit la Tokio 
de Mary Rand), performanță su
perioară cu 23 de cm. recordu
lui personal și național, pe ca- 
re-1 deține.

Au urmat două ceasuri de e- 
moții, dar nici o atletă nu a reu
șit să întreacă performanța re
prezentantei noastre. Perfor
manță ce reprezintă o încununa
re a voinței și seriozității în 
pregătire, a pasiunii statornice 
pentru sportul pe care-1 practi
că și mai ales a constantei for
me sportive de ani în șir. Sea
ra, în satul olimpic, Viorica Vis
copoleanu a fost purtată în 
triumf de sportivii noștri.

Imediat după terminarea pro
bei noua campioană olimpică, 
cu ochii plini de lacrimile bucu
riei, a declarat zecilor de ziariști 
care o înconjurau: „Sînt mîndră 
că mă voi reîntoarce în țara 
mea cu un asemenea succes ca 
cel pe care l-am obținut". Prin
cipala sa concurentă, Sheila 
Sherwood, care a început să 
piîngă cînd a fost întrebată ce 
gîndea după prima săritură, în 
momentul cînd șl-a dat seama 
că va trebui să lupte împotriva 
unei noi recordmane mondiale 
a răspuns : „Ce aș mai fi putut 
să fac ?“ Ea s-a declarat totuși 
mulțumită cu medalia de argint.

La aurul Vioricăi cea de a 
doua zi de întreceri a adăugat 
argintul cucerit de Mihaela Pe- 
neș, care la vîrsta de numai 21 
de ani, a urcat de două ori pe 
treptele podiumului olimpic. A 
lipsit puțin ca Mihaela să repe
te succesul de la Tokio. Din 
prima încercare, că si în urmă 
cu patru ani, Mihaela șî-a pus

LUNGIME FEMEI
1. VIORICA VISCOPOLEANU (România) — campioană 

olimpică (record mondial și olimpic) — 6,82 m. 2. Sheila 
Sherwood (Anglia) — 6,68 m; 3. Tatiana Talîșeva
(U.R.S.S.) 6,66 m.

SULIȚĂ FEMEI
_1. ANGELA NEMEȚH (Ungaria) — campioană olimpi

că — 60,36 m î 2. Mihaela Pene, (România) — 59,92 m ; 
3. Eva Jonko (Austria) — 58,04 m.

100 M. PLAT BĂRBAȚI
JIM HINES (S.U.A.) — campion olimpic (record mon

dial egalat și record olimpic) — 9,9 secunde ; 2. Miller 
(Jamaica) — 10 secunde ; 3. Greene (S.U.A.) — 10 se
cunde.

GREUTATE BĂRBAȚI
1. RANDY MATSON (S.U.A.) — campion olimpic (nou 

record olimpic) — 20,54 m ; 1 Woods (S.U.A.) — 20,12 m ; 
3. Gusein (U.R.S.S.) — 20,09 m.

20 KM. MARȘ
1. VLADIMIR GOLUBNICTI (U.R.S.S.) — campion olim

pic — 1 h 33’58”4/10 ; 2. Jose Pedraza Zuniga (Mexic) — 
1 h 34’00 ; 3. Nikolai Smaga (U.R.S.S.) — 1 h 34’03”4/10.

z HALTERE
CATEGORIA PANA

1. YOSHINOBU MIYAKE (Japonia) campion olimpic — 
392.500 kg; 2. Dito Sanidze (U.R.S.S.) — 387,500 kg; 
3. Yoshiyulci Miyake (Japonia) — 385 kg.385 kg.

zul Stachurski. Și încă o victo
rie, a treia de la începerea tur
neului, ne-a adus-o C. Ciucă 
care l-a învins la puncte pe ma
rocanul Hilmari. în turul urmă
tor, Ion Covaci, îl va întîlni pe 
italianul Bertini.

O comportare meritorie a a- 
vut și tînărul atlet Leonida Ca- 
raiosifoglu ; deși în compania 
unor mărșăluitori de elită el s-a 
clasat totuși al 9-lea la capătul 
celor 20 km. de supraeforturi.

întrecerile celei de a treia zile 
au continuat să adauge noi ipos
taze triumfale dar și dramatice 
impresionantului tablou al celei 
de-a 19-a olimpiade. Calificările 
la suliță, seriile la 800 m. și 5 000 
m. plat bărbați, semifinalele la 
100 m. plat femei, dar mai ales 
cele patru finale (aruncarea dis
cului, 400 m. garduri, 800 m. plat 
bărbați și 100 m. plat femei) au 
prilejuit dueluri aprige eșuînd 
și confirmînd tentative, încunu- 
nînd cu lauri deopotrivă învin
gători străluciți ca și învinși 
glorioși. Ne-a captivat pur și 
simplu acerba confruntare din
tre americancele Tyus, Bailes, 
Fereli, dintre acestea și celelal
te finaliste la 100 m. plat femei, 
poloneza Kirszenstein, austra
liana Bruge și cehoslovaca Gleș- 
kova stimulate parcă de uimi
torul record al lui Hines ; am 
urmărit din nou, de data aceas
ta în semifinală, încercările 
proaspătului recordmen olimpic 
Silvester de a-și corecta la nu
mai o zi performanța. Dar, de 
ce să n-o spunem, gîndurile 
noastre se îndreptau parcă fără 
să vrem spre azi, spre progra
mul zilei a patra de întreceri. 
Fiindcă astăzi se prezintă la 
start alți doi atleți români : Vir
ginia Bonei și Ciochină. Va fi 
oare aceasta următoarea zi în
sorită ?

V. CĂBULEA

Marți la Ministerul Comerțului 
Exterior au avut loc convorbirile 
finale între delegația română, 
condusă de Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, și de
legația indiană condusă de V. K. 
R. V. Rao, ministrul transporturi
lor și navigației din India.

Conducătorii celor două dele
gații au semnat un protocol pri
vind dezvoltarea cooperării ro- 
mâno-indiene în domeniul con
strucțiilor navale.

Delegația Uniunii Tineretului 
Democrat din Suedia (S.S.U.) con
dusă de Leif Andersson, membru 
al Comitetului Executiv al S.S.U. 
care, la invitația C.C. al U.T.C., a 
făcut o vizită în țara noastră, a 
£ărăsit ieri dimineață Capitala în- 

reptîndu-se spre patrie.

O DELEGAȚIE 
A U.T.C. A PLECAT 
IN CEHOSLOVACIA

O delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist, condusă de tova
rășul Gheorghe Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.C., a părăsit Capitala, 
plecînd spre Praga. Delegația 
U.T.C. va face o vizită în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă la in
vitația C.C. al Uniunii Tineretului 
Cehoslovac.

In cadrul schimburilor directe 
dintre asociațiile oamenilor de 
artă din România și Uniunea 
Sovietică, marți a sosit în Ca
pitală o delegație alcătuită din 
renumita balerină Galina Ulano
va, artistă a poporului din 
U.R.S.S. și regizorul Iosif Raev- 
ski, de la Teatrul Mhat din 
Moscova, artist al poporului din 
R.S.F.S. Rusă.

★
Orchestra de cameră din Kiev 

a sosit marți într-un turneu în 
țara noastră. în fața publicului 
românesc, muzicienii sovietici, 
stib conducerea dirijorului Anton 
Șaroev, vor concerta 
rești, Ploiești, Sibiu, 
Mureș și Iași.

la Bucu- 
Cluj, Tg.

(Urmare din pag. I)

pe moarte — 
musafiri I

Există deci în a- 
ceastă meserie și ci
nici pentru care o 
viață de om este un 
fleac, există egoiști 
la care mergi ca la 
Dumnezeu, dar acest 
Dumnezeu are chef 
de o partidă de belo
tă și aruncă scalpe
lul și nu-ți ascultă 
inima care bate din 
ce în ce mai încet.

Poate corpul aces
ta distins de salva
tori, de oameni de 
știință, căutînd în 
oceanul de suferință 
umană o lumină și-o 
alinare, să suporte să 
stea cot Ia cot eu 
cîțiva aventurieri cu 
certificate ? Eu cred 
că.nu și mi-ar place 
ca în chiar acest or
ganism să existe un 
tr’AAinal intolerant, 
gata să scoată din 
mijlocul medicilor pe 
cei nedemni, pe pleș
cari, pe escroci.

Așteptăm și noi ca 
toată lumea luarea 
unor măsuri exem
plare.

are

Marți a părăsit
Eduardo Mondlane. președin
tele Frontului de Eliberare din 
Mozambic, care a făcut o vi
zită de prietenie în țara noas
tră.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost con
dus de tovarășii Andrei Ște
fan, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte 
al Institutului Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străină
tatea.

Capitala

în cadrul memorandumului de 
colaborare dintre Academia Re
publicii Socialiste România și 
Academia națională de științe 
din Washington, a sosit în Ca<- 
pitală prof. univ. Thomas Don- 
well Luckey, președintele De
partamentului de biochimie al 
Universității din Missouri, pentru 
a întreprinde o vizită în țaraa întreprinde o vizită 
noastră.

Cu prilejul celei de-a 
niversări a proclamării 
independent cehoslovac, 
seara a avut loc la cinematogra
ful „Republica" din Capitală un 
spectacol de gală cu filmul 
„Vară capricioasă", cu care s-au 
deschis zilele filmului cehoslovac.

★
Marți la amiază, la librăria 

„Mihail Eminescu“ din Capitală 
s-a deschis „Expoziția cărții" 
editurilor Academiilor de Științe 
cehoslovacă și slovacă, care cu
prinde circa 400 de volume din 
diferite domenii ale științei și 
tehnicii.

50-a a- 
statului 

marți

(Agerpres)

în valoare toată puterea și pri
ceperea. Sulița ei a zburat sus 
și departe, înfigindu-se în drep
tul podiumului de premiere, la 
aproximativ 60 m. dar panoul 
luminos a arătat 59,92 m. Mihae
la a mai avut o aruncare bună 
de 58,4 m. dar între timp fuse
se întrecută de sportiva maghia
ră Angela Nemeth, care cu o 
aruncare de 60,36 m. (realizată 
în a doua încercare) și-a adju
decat titlul olimpic. Performan
ța Mihaelei Peneș rămîne însă 
remarcabilă confirmîndu-i talen
tul și seriozitatea în pregătire.

împresurată de ziariști Mihae
la Peneș declară cu modestie și 
reticehță : „Am făcut tot posi
bilul pentru a reedita perfor
manta de acum patru ani“.

După acest triumf al solilor 
sportului de pe meleagurile car
patine antrenorul ION SOETER 
a fost luat cu asalt de ziariști și 
corespondenții agențiilor străine 
de presă. Intr-un interviu acor
dat unui reprezentant al agenți
ei U.P.I. el a declarat „medalii
le olimpice de aur fac parte(Agerpres)

Sinteti un
ABC lllllllllll

din... meseria mea". El a antre
nat-o pe Iolanda Balaș iar acum 
o antrenează pe Viorica Viscd- 
poleanu. „Nn a fost o sarcină 
prea ușoară — a spus el după 
victoria Vioricăi — dar lu
crurile se schimbă atunci cînd 
dispui de talente cu care să lu
crezi. Atit Iolanda cît și Viorica 
au fost mari talente naturale în 
probele de sărituri. Am folosit 
în general, pentru ele, aceleași 
metode. Desigur, tehnica antre
namentelor era diferită. Dar 3 
elemente de bază sînt esențiale 
pentru ambele probe : o pregă
tire intensă pentru sărituri, an
trenament mult cu greutăți spe
cifice și acea doză de dîrzenie, 
hdtărîre sau ambiție duse pînă 
Ia fanatism. Trebuie să dispui 
de toate trei pentru a obține re
zultate remarcabile, pentru a do- 
bîndi recorduri".

în întrecerile de la Arena Me
xico, boxerii noștri ne-au prile
juit și ei satisfacții. Ion Covaci, 
la categoria mijlocie mică, l-a 
învins la puncte, într-un meci 
greu, de mare luptă pe polone-

Ziua a treia

Scrimcri romani 
în întrecere

• în sala de arme a Com
plexului sportiv „Magdalena 
Mixhuca", au început elimina
toriile probei masculine de flo
retă. în primul tur s-au pre
zentat pe planșele de concurs 
66 de sportivi, impărțiți în 12 
grupe. Dintre aceștia, 48 de 
scrimcri (primii patru clasați în 
fiecare serie) urmează să se ca
lifice în turul următor. Cei trei 
sportivi români prezenți în în
trecere : Ionel Drîmbă, Tănase 
Mureșan si Mi hai Țiu, au avut 
o comportare bună, reușind să 
se claseze pe primul loc în se
riile respective. Iată cîștigătorii 
grupelor : Ionel Drîmbă (Româ- 
hîa) — 4 victorii : Tărtase Md- 
reșan (România) — 4 victorii ; 
Mihai Țiu (România) — 4 vic
torii șî o înfrîngere.

adeptabsolut

a!jazz-ului ?“

cu

de

L-jm rugat pe domnul John 
Garvey, profesor de muzică, di
rijorul, conducătorul și iniția
torul orchestrei de jazz a Uni
versității din Illinois, aflată în 
turneu in țara noastră, si ne vor
bească... bineînțeles, despre jazz. 
Și despre raportul jazz-ului 
muzica clasică.

Discuția s-a legat pornind 
la prezentarea formației.

— Formația noastră — ne-a 
declarat interlocutorul — este 
una dintre cele patru ale Um- 
versității din Illinois. Turneul 

actual cuprinde, după Irlanda și 
România, Iugoslavia, Austria, 
Finlanda, Suedia, Norvegia și 
Islanda ; în total, el va dura două 
luni. Membrii orchestrei cîniă 
toate genurile de muzică: jazz, 
de cameră, simfonică. Anul a- 
cesta, am cucerit locul de frunte 
la ambele festivaluri studențești 
de jazz din Statele Unite: „The 
collegiate jazz Festival", de la 
Universitatea „Notre Dameu din 
South Band (Indiana), și „The 
intercollegiate jazz Festival", de 
la St. Louis (Missouri). Printre 
cei mai cunoscuți membri ai or
chestrei noastre se numără trom
petistul Cecil Bridgewater, solis
tul vocal Don Smith, saxofonis
tul Howie Smith, bateristul

(Urmare din pag. I)

piat și mai mult, a contribuit 
într-o mai mare măsură la des
coperirea însușirilor personale ale 
fiecărui student. Ei se găsesc, 
acum, în posesia unor date sufi
ciente privitoare la calitățile celor 
pe care îi propun să facă parte 
din biroul U.T.C. al anului. Am 
asistat la o dezbatere pasionantă; 
pentru fiecare responsabilitate 
s-au făcut mai multe propuneri, 
s-au adus argumente pro și con
tra, s-a votat după o matură 
chibzuință. Biroul a căpătat o 
componență nouă, a fost ales, de 
asemenea, un nou secretar. Nu 
este vorba de o surpriză. De

„Vedetele" cu 
roți de cauciuc

FILATELIE

Chuck Brougham, pianistul Ron 
Elliston.

— Sinteți un adept absolut al 
jazz-ului ? Și care e, după păre
rea dv., locul său în contextul 
muzical general ?

— Am fost dintotdeauna un 
adept al multilateralității. Acum 
25 de ani, cîntam la vioară în 
orchestra lui Jan Sacitt, iar de 
22 de ani sînt violonist in cvar
tetul de coarde „Walden". In 
prezent, dirijez și o formație de 
muzică de cameră, cu un reper
toriu baroc și clasic. Acum doi 
ani, am luat parte la Festivalul 
de toamnă de la Varșovia, cu o 
formație de muzică contempo
rană. De ce spun toate acestea ? 
Fiindcă mulți cred că trebuie 
făcută o distincție între muzica 
clasică și cea de jazz. Nu există, 
însă, decît un singur fel de 
muzică, cea adevărată, cu o 
infinitate de forme. Muzica 
este o exteriorizare, putem fi

sensibili sau vulgari, putem cînta 
hot-jazz, cool-jazz sau orice altce
va. Fiecare generație redefinește 
prin ea însăși conținutul muzicii.

— Cum apreciați jazz-ul euro
pean ?

— Nu mi se pare interesant 
(ca, de altfel, și o parte din cel 
american). Am descoperit, în le
gătură cu aceasta, o tendință re
gretabilă, aceea de a clasifica 
jazzul după țări, continente ș.a. 
Este imposibil — și contraindi
cat — să se facă astfel de cla
sificări și ierarhizări 
în artă în general.

— Ce impresie 
publicul român ?

— Excelentă I 
exuberanță latină, 
sîntem obișnuiți. 
concertele noastre, mulți tineri, 
entuziaști ai muzicii, cărora le 
adresez, prin intermediul ziaru
lui lor, un salut călduros.

în muzica,

v-a făcut

adevăratăO
cu care noi nu 
Am văzut, la

OCTAVIAN URSULESCU

De cîtva timp, într-un colț 
al bulevardului Magheru au 
apărut două siluete noi. In 
jurul lor oamenii se adună 
admirîndu-le. deși le cunosc 
bine din filme, din ziare...

— Sînt superbe, zic unii, 
deși sînt niște noi născute...

— Sînt economicoase, adau
gă neparadoxal și 
alții.

Nu, nu e vorba 
vedete de cinema, 
mele automobile______
„Dacia 1100“. In jurul lor ce
tățenii admiră eleganța caro
seriilor și a interioarelor, ci
tesc afișate viteza și consu
mul de benzină, fac compa
rații între ele și automobilele 
străine. Iar peste toate, din 
aceste comparații se aude 
mereu exclamația :

— Sînt românești!

competent

de niște 
ci de pri- 
românești,

UN BĂIEȚEL 
CARE NU ȘTIE 

CE ESTE DUREREA..

Un băiețel de cir
ca trei ani este o- 
biectul atenției unui 
grup de medici pe
diatri londonezi. Bă
iețelul, normal în 
toate privințele, pre
zintă o ciudată in
sensibilitate ; drept 
urmare el este plin 
de zgîrieturi și răni 
mai mult sau mai 
puțin importante, pe 
care nu le simte. 
Băiețelul acesta nu 
știe ce este dure-

Sărbătorirea în a- 
cest ân a unui veac 
de la înființarea Fi
larmonicii „George 
Enescu“ a prilejuit 
printre altele și pu
nerea în circulație a 
unei mărci poștale 
jubiliare cu o valoa
re nominală de 55 
bani.

Pentru consemna
rea în filatelie a ma
relui eveniment mu
zical, marca repro
duce grafic pe fun
dal 
clădire 
Român, 
manent 
nicii, și 
o liră.

Culorile mărcii 
sînt: violet albăstrui, 
gri și bronz auriu. 
Formatul 28'48 mm. 
Tipar offset in 4 cu
lori pe hîrtie cromo.

O altă marcă pusă 
recent în circulație

o valoare nominală 
de 1,60 lei.

Marca are forma
tul 28/33 mm. și este 
compusă grafic din 
emblema F.I.A.P. în
cadrată pe orizontale 
în cîte o ramă. Culo-

monumentala 
a Ateneului 
sediul per- 
al Filarmo- 

în prim plan

HOȚUL
PARFUMAT

La Rouen, un hoț 
pătruns într-o vilă,a __________ ,

umplîndu-și buzuna
rele cu diverse lu
cruri de valoare, 
printre care și o sti
clă cu parfum scump. 
Sărind pe fereastră, 
el a avut neșansa să

ABC

de către Direcția 
Generală a Poștelor 
are de asemenea un 
caracter comemora
tiv. Este vorba de 
marca consacrată a- 
nlversării a 20 de ani 
de Ia înființarea Fe
derației Internațio
nale de Artă Foto
grafică (F.I.A.P.) cu

rile : albastru cobalt, 
violet albăstrui și 
bronz auriu. Tiparul 
offset în 4 culori.

Machetele la am
bele mărci âu fost 
realizate de graficia
nul I. Drugă.

î se spargă sticla în 
buzunar. Nemaipu- 
tînd scăpa de miro
sul puternic, a fost 
în curînd înconjurat 
de curioși. A venit si 
poliția, despre care 
s-a putut spune, pe 
drept cuvînt, că a 
„mirosit" pe delic
vent.

OMUL 
Șl VIESPEA

Forța omului, ra
portată la cea a ani
malelor, este cu mult 
depășită. Compara
ția este și mai defa
vorabilă dacă terme
nul celălalt sînt in
sectele. Pe scara 
comparațiilor, recor
dul îl deține viespea, 
care este în stare să 
urnească o greu
tate de 300 de ori 
mai mare decît pro
priul corp Raportat 
la greutatea medie a 
omului, aceasta se 
traduce în nu mai 
puțin de 21 de tone.

ORA PROIECTELOR
fapt, cele relatate mai sus arată 
că biroul U.T.C», care a prezen
tat în fața adunării generale ra
portul asupra activității desfășu
rate în anul universitar trecut 
și care a propus acum un nou 
proiect de activitate, nu emite 
pe aceeași „lungime de undă“ 
cu colectivul anului. In adunare 
au luat cuvîntul mai mulți stu- 
denți. Din ceea ce au spus a 
reieșit clar care sînt năzuințele 
și preocupările lor, la ce fel de

activități ar dori să participe. Au 
aflat, de pildă, că în facultate 
sînt cadre didactice tinere — a- 
sistenți sau lectori — care s-au 
întors de curînd din diferite țări, 
unde au făcut cursuri de specia
lizare. Studenții ar vrea să se 
întîlnească cu aceștia în cadrul 
unor simpozioane științifice orga
nizate în anul lor. Mulți dintre 
studenții anului se dovedesc dor
nici să afle ce noutăți sînt pe 
meridianele culturii, ii intere-

sează mai ales complexitatea 
aspectelor teatrului contemporan, 
muzicii moderne etc., etc. Nu ar 
fi oare util ca să se întâlnească, 
periodic, cu oameni de teatru, 
critici de artă, critici literari, care 
să răspundă la întrebările lor ? 
S-ar putea organiza, de aseme
nea, excursii, seri distractive, 
s-ar putea stabili legături tradi
ționale cu colegi din același an 
ai facultăților de artă.... In una
nimitate, uteciștii au exprimat

necesitatea creării unui climat în 
care pasiunea pentru știință și 
pasiunea pentru cultură să de
vină titluri de noblețe spre care 
să aspire toți studenții. Pentru 
aceasta, însă, se cerea ca, în frun
tea organizației U.T.C. să fie 
aleși tineri capabili și inimoși, 
care să-și iubească și să-și înțe
leagă colegii. Desigur, nu este 
ușor și, mai ales, nu va fi ușor 
pentru cei nouă tineri care au 
fost aleși în biroul U.T.C. al anu-

lui să inițieze întotdeauna acele 
acțiuni care să constituie un răs
puns satisfăcător dat. preocupări
lor majore ale întregului colectiv. 
Prin specificul său, un colectiv 
studențesc devine din ce în ce 
mai exigent, din ce în ce mai 
pretențios. Pentru a nu-și dez
amăgi colegii, membrii biroului 
U.T.C. vor trebui să fie mereu 
alături de aceștia, să se sfătuiască 
cu ei, să-i atragă în realizarea 
tuturor acțiunilor pe care le ini
țiază. Cum s-a subliniat și în 
adunarea generală, colaborarea 
strînsă cu toți studenții din an 
constituie cheia succesului spre 
care tinde biroul U.T.C. nou 
ales.



Sesiunea O.N.U.
Intrînd în cea de-a patra săptă- 

mînă de lucrări, sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. cunoaște un 
ritm intens de dezbateri atît în 
ședințele plenare ale Adunării Ge
nerale, cît și în cele șapte comi
tete principale ale acesteia.

în Comitetul pentru probleme
le administrative și bugetare au 
început dezbaterile asupra buge
tului adițional al O.N.U. pe anul 
1968. în proiectul de rezoluție su
pus spre examinare participanților 
Ia lucrări se solicită aprobarea 
■unor cheltuieli suplimentare de 
aproximativ 2,8 milioane dolari 
față de creditele aprobate de A- 
duna’rea Generală. în această șe
dință au luat cuvîntul delegații 
Iugoslaviei, Marii Britanii, Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite. Repre
zentantul României, Dragoș Șer- 
bănescu, a subliniat caracterul dă
unător al practicilor depășirii co
telor bugetare aprobate de Adu
narea Generala.

La un buget de peste 140 de 
milioane dolari — a arătat dele
gatul român — pot fi găsite so
luții în acest sens dacă există o 
preocupare permanentă pentru 
controlul folosirii eficiente a resur
selor.

Reprezentantul României și-a 
exprimat, de asemenea, rezervele 
de principiu față de înscrierea în 
bugetul ordinar a unor cheltuieli 
făcute fără respectarea previziu
nilor pertinente ale Cartei O.N.U.

★
Problemele luptei împotriva 

colonialismului și rasismului, ale 
situației economice mondiale, ale 
respectării principiilor fundamen
tale care trebuie să stea la baza 
relațiilor între popoare, ale întă
ririi și sporirii eficacității O.N.U., 
continuă să domine dezbate
rile din cadrul ședințelor plenare 
ale Adunării Generale a O.N.U.

în intervenția sa, rostita marți 
dimineața, ministrul dezvoltării 
economice și al planificării al 
Tanzaniei, Paul Bomani, a acor
dat un spațiu predominant pro
blemelor africane. Subliniind că 
„în ciuda faptului cu Națiunile U- 
nite au sărbătorit cea de-a 20-a 
aniversare a „Declarației dreptu
rilor omului", colonialismul și 
rasismul continuă să existe", vor
bitorul a spus : „an după an au
zim cuvinte de condamnare â 
rasismului, sesiune după sesiune 
Adunarea Generală adoptă rezo
luții de condamnare a colonia
lismului și amîndouă continuă să 
existe. Aceasta se datorește numai 
faptului că acele state care au

„Noi nu capitulăm și nu în
chidem ușa negocierilor", a 
declarat ieri după-amiază în 
Camera Comunelor primul 
ministru britanic, Harold Wil
son, prezentînd textul „Cărții 
albe" cu privire Ia negocierile 
anglo-rhodesiene care s-au 
desfășurat la bordul crucișă
torului „Fearless" în Gibral
tar.

Cartea Albă cu privire la 
Rhodesia, dată publicității 
marți la Londra, preconizează 
elaborarea unei Constituții ale 
cărei prevederi ar fi accepta
bile majorității populației te
ritoriului. Măsura în care un 
proiect sau altul de Constitu
ție îndeplinește această cerin
ță ar urma să se stabilească 
nu prin consultarea populației 
Rhodesiei, ci prin decizia unei 
comisii regale. Dacă proiectul 
va fi considerat acceptabil, 
se spune în document, guver
nul britanic va face tot ceea 
ce stă în puterea sa pentru 
ridicarea sancțiunilor economi
ce impuse Rhodesiei pe plan 
internațional. Intre timp, Ian 
Smith, actualul prim-ministru 
rhodesian, va trebui să for
meze un guvern care să cu
prindă și reprezentanți ai 
populației africane. Acest gu
vern va rămîne la putere pînă 
ce noua constituție va fi adop
tată și vor avea loc noi alegeri. 

puterea să împiedice practicile 
coloniale nu doresc să facă acest 
lucru. Aceasta se datorește numai 
faptului că națiunile puternice ale 
lumii sînt preocupate mai puțin 
de rasism decît de menținerea 
propriei lor dominații și a pro
priilor lor privilegii".

Referindu-se pe larg la situația 
din Africa de Sud, Rhodesia și 
din coloniile portugheze, repre
zentantul Tanzaniei a subliniat 
că „axa Lisabona—Pretoria—Sa
lisbury^ de apărare a regimurilor 
rasiste minoritare, își menține efi
cacitatea numai datorită sprijinu
lui primit din partea țărilor care 
vin la această tribună și își afir
mă devotamentul față de princi
piile Cartei O.N.U. El a cerut ca 
Adunarea Generală să condamne 
cu fermitate pe acei membri ai
N. A.T.O. care continuă să acorde 
asistență materială colonialiștilor.

Vorbind despre situația din 
Nigeria, ministrul Tanzaniei a a- 
rătat că țara sa „este convinsă că 
nu poate exista o soluție militară 
pentru această problemă umană 
gravă. Tunurile pot provoca o 
exterminare masivă și o gravă de
vastare, dar ele nu pot infringe 
voința unui popor dîrz. Tunurile 
nu pot convinge un popor că cei 
care îi atacă sînt prietenii lui... 
o cucerire militară nu se poate 
substitui unei soluționări pa.'ni ce 
a problemei unității. Iată de ce 
Tanzania apelează din nou la o 
încetare imediată a focului".

De asemenea. Paul Bomani s-a 
pronunțat pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze la O.N.U.

Ministrul afacerilor externe al 
Iranului, Ardeshir Zahedi, a a- 
cordat în intervenția sa o aten
ție prioritară problemelor econo
mice internaționale, subliniind că 
cea de-a doua Conferință a
O. N.U. pentru comerț și dezvol
tare nu a dat rezultatele sconta
te. Atrăgînd atenția asupra deca
lajului crescând dintre țările dez
voltate și cele în curs de dezvol
tare, el și-a exprimat părerea că 
perpetuarea acestei situații poate 
implica pericole grave și s-a pro
nunțat pentru intensificarea efor
turilor, atît ale Organizației Na
țiunilor Unite, cît și ale țărilor 
în cauza, în vederea găsirii căi
lor celor mai eficiente de soluțio
nare a acestei probleme.

In încheierea ședinței de dimi
neață a luat cuvîntul ministrul 
Afacerilor Externe al Mongoliei, 
L. Toiv.

Negociatorii de pe „Fearless" s-au des
părțit duminică seara fără să fi ajuns — așa 
cum se spera — la vreun acord- Dar, prin 
intermediul comunicatului dat publicității, 
s-a sugerat că tratativele nu ar fi încheiate, 
ci doar întrerupte, pentru a da posibilitate 
Iui Smith și cabinetului său să studieze 
noul document britanic și să-și stabilească, 
în funcție de acesta, poziția. Multi sînt 
însă de părere că presupusa pauză nu este 
decît un eufemism pentru eșec și că, deci, 
este foarte puțin probabil ca cei doi să se 
reîntâlnească într-nn viitor apropiat pentru 
a acționa în prelungirea discuțiilor de pe 
„Fearless*.

De ce nu s-a ajans la încheierea unui 
acord ? După cum arătam cu alt prilej, la 
un astfel de acord nu se putea ajunge prin- 
tr-un compromis propriu-zis. Pentru ca să 
se poată realiza o înțelegere, una dintre 
părți trebuia să cedeze într-o problemă 
esențială: accesul populației de culoare la 
conducerea țării. Se știe că Smith se opune 
cu îndirjire unei asemenea eventualități, sub 
pretextul că băștinașii nu ar fi. chipurile, 
pregătiți pentru conducere în momentul de 
fața. Englezii au prins din zbor Heea de 
temporalitate și au vrut să-1 bată pe Smith 
cu propriile lui arme-

Așa s-a născut formula „de compromis" 
referitoare la „ascensiunea treptată* a ce
lor 4 milioane de africani la preluarea pu
terii politice. Insă in fața unor propuneri 
concrete, reprezentanții regimului de la 
Salisbury’ s-au eschivat. Cind li s-a propus 
ca perioada de „ascensiune* să fie de 5 ani, 
ei au contra-avansat cifra de 15-20 de ani. 
ca pînă la urmă să nu mai fie de acord nici 
măcar cu aceasta. Pur și simplu au cerut să 
li se recunoască independența în actualele 
condiții, urmînd ca acordarea de drepturi

Evenimentele din Panama
Incidente intre adversarii regimului

militar fi Garda națională
Știrile transmise de 

agențiile de presă relevă 
că în anumite cartiere 
ale capitalei panameze și 
în unele regiuni ale țării 
s-au semnalat incidente 
între adversarii regimului 
militar și Garda națio
nală.

La Ciudad de Panama, sol
dați ai Gărzii au pătruns în clă
direa Institutului național, încer- 
cînd să împiedice o demonstra
ție a studenților ostili juntei in-

Zborul lui 
^Apollo-7/'
DE LA CENTRUL SPA

TIAL de la Cape Kennedy se 
anunță că luni după-amiază, 
cabina spațială „Apollo-7“ a fost 
plasată pe o nouă orbită. La 
patru ore după transmiterea 
primelor imagini televizate 
direct din Cosmos, echipajul ve
hiculului • spațial a aprins o 
retro-rachetă timp de nouă se
cunde. Apogeul orbitei a fost 
adus la 177 kilometri. Echipajul 
a transmis că această manevră 
s-a desfășurat în condiții per
fecte. 

africanilor să se facă „ulterior", fără nici 
o precizare a graniței de timp.

Englezii nu puteau accepta asemenea pre
tenții fără să se compromită serios. De 
aceea ei și-au susținut în continuare punc
tul de vedere, lăsînd totuși să se înțeleagă 
că s-ar putea discuta asupra numărului de 
ani ai „duratei integrării*. Smith a crezut

Pauză
sau

eșec ?
că vremea cedării din partea Londrei a so
sit și a inițiat runda de pe „Fearless*, 
fiind sigur că se va întoarce de acolo cu 
sacul plin. Dar, după cum a reieșit ulterior, 
Wilson „s-a ținut tare*. Șeful guvernului 
rhodesian, afirmă observatorii, a fost deo
potrivă mirat, dezamăgit și, finalmente, 
furios. Adăugind la acestea declarația pre
mierului britanic potrivit căreia el ar fi mul
țumit de convorbirile purtate, și aprecierea 
iui Smith că „s-a grăbit cu optimismul*,

se poate spune că eșecul sau, în cel mai 
bun caz, semieșecul tratativelor de pe 
„Fearless* reprezintă în primul rînd o în- 
frîngere pentru șeful guvernului rhodesian. 
Firește, e vorba de o înfrîngcre numai dacă 
raportăm rezultatul la speranțele smith-iene. 
Dacă însă chestiunea este privita în ansam
blu, insuccesul afectează în primul rînd pe 
Wilson. Căci, chiar dacă luăm în conside
rare prudenta declarație anterioară a Lon
drei, potrivit căreia convorbirile ce urmau 
să înceapă aveau doar un caracter explora
tor, faptul că nu s-a obținut absolut nimic 
de Ia Smith, că lucrurile au rămas exact 
în stadiul de pînă atunci, nu poate să nu 
evidențieze incapacitatea guvernului en
glez de a rezolva problema rhodesiană.

Cînd și în ce termeni va fi reluat dialo
gul Lonrira-Salisbury este greu de întrevă
zut. Este însă neîndoielnic că astăzi mai 
mult decît în alte dăți, faimoasa „ușă a 
tratativelor anglo-rhodesiene* rămîne des
chisă. La Salisbury va fi, desigur, întors 
pe toate fețele noul document britanic pen
tru a se vedea dacă acesta conține sau nu 
germenii unor concesii de proporții. Tot
odată, după cum se anunță în capitala rho
desiană, Smith intenționează să invite pe 
George Thomson în Rhodesia, pentru ca 
acesta să vadă situația „la fața locului*. 
Dacă propunerea se materializează și dacă 
Londra acceptă, nu-i exclus ca tratativele să 
continue prin intermediul emisarului brita
nic.

în cercurile politice se apreciază că numai 
noi inițiative vor lămuri dacă întreruperea 
convorbirilor de pe „Fearless* înseamnă 
o simplă pauză sau un veritabil eșec.

ION D. GOIA

stalate la putere ca urmare a 
loviturii de stat. Poliția a ope
rat 24 de arestări.

Pe de altă parte, generalul 
Vallarino, șeful Gărzii naționale, 
a rupt tăcerea, pronunțîndu-se 
într-o declarație dată publicită
ții luni seara, în favoarea noului 
guvern militar. El a declarat că, 
la 10 octombrie, fostul președin
te Arias i-a cerut să treacă în 

-rezervă, în vederea reorganizării 
Gărzii naționale (Vallarino este 
șeful Gărzii de 16 ani). Fostul 
președinte i-ar fi promis gene
ralului Vallarino să respecte ie
rarhia militară existentă în sînul 
Gărzii naționale. Ulterior însă, 
el ar fi procedat la reorganiza
rea Gărzii fără să țină seamă de 
aceasta, ceea ce, potrivit lui 
Vallarino, a provocat o vie re
acție a ofițerilor superiori.

Totodată, de vineri, data lo
viturii de stat, mai multe comu
nicate au fost publicate de di
verse grupări și organizații. Par
tidul democrat-creștin s-a pro
nunțat împotriva loviturii de 
stat. Federația studenților s-a 
declarat, de asemenea, ostilă 
noului guvern militar. Colegiul 
Avocaților panamezi a dat pu
blicității o declarație în care 
cheamă la restabilirea ordinii 
constituționale.

Drumul străbătut de primii 
cercetători ai Arcticii, de-a 
lungul' țărmului Oceanului În
ghețat de nord, a fost reeditat 
de doi tineri sovietici, un zia
rist și yn inginer, care au 
străbătut ruta de mai sus, de 
18 000 km, în sănii trase de 
reni și clini. Această călătorie 
care a început în urmă cu 
șase luni din localitatea Ar- 
hanghelsk s-a încheiat marți 
lingă Capul Dejnev (strîm- 
toarea Bering), punctul cel 
mai estic al Uniunii Sovietice,

Cei doi tineri au trecut prin 
orașele Narian — Mar, Igar
ka, Norilsk, prin nenumărate 
așezări ale crescătorilor de 
reni. Vara, cînd tundra n-a 
mai fost acoperită de gheață, 
ei și-au continuat drumul că
lare, iar fluviile le-au trecut 
în bărci de cauciuc.

Aspect de Ia incidentele din ca
pitala peruviană după recenta
preluare a puterii de către 

forțele armate.

C. MĂ^ESCU 
ÎN MEXIC

CIUDAD DE MEXICO 15. — 
Trimisul special Agerpres, I. Io- 
nescu, transmite : Luni seara, 
ministrul relațiilor externe al 
Mexicului, Antonio Carrillo Flo
res, a oferit un dineu în cinstea 
ministrului afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, 
care întreprinde o vizită oficială 
în această țară. Au fost prezenți 
A. Fraga, subsecretar de stat la 
Ministerul Relațiilor Externe, 
alte persoane oficiale și repre
zentanți ai vieții politice, econo
mice și științifice mexicane. Au 
fost, de asemenea, prezenți am
basadorul Mircea Ocheană și ce
lelalte persoane care însoțesc pe 
ministrul de externe român în 
vizita sa în Mexic.

In cursul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, Antonio Carrillo Flores și 
Corneliu Mănescu au i oștit 
toasturi.

• EXPOZIȚIA „PAMÎNTUL 
OAMENILOR", care a fost în
ființată după închiderea 
„Expo’67“ de la Montreal, și-a 
închis luni porțile, după ce a 
înregistrat peste 12,5 milioane 
vizitatori. Instalată în decorul 
„Expo’67“, pe Insulele St. Lau
rent și păstrînd cea mai mare 
parte a pavilioanelor țărilor 
participante, expoziția „Pămîn- 
tul oamenilor" a fost deschisă la 
17 mai a.c. Autoritățile muni
cipale au apreciat că peste cinci 
la sută din vizitatori au sosit 
din Europa, 38 la sută din Sta
tele Unite, iar restul din alte 
regiuni ale globului.

• UN NUMĂR DE 30 DE 
ȚĂRI, printre care și România, 
au fost reprezentate la al patru
lea Salon internațional de secu
ritate a muncii de la Nancy 
(Franța). Specialiștii români au 
prezentat la Salon cinci prototi

Lucrările Conferinței
»

Generale U.N.E.S.C.O.
PARIS 15. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Marți dimineața și-a în
ceput lucrările la Palatul 
U.N.E.S.C.O. din Paris cea de-a 
15-a sesiune a Conferinței gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și 
Cultură (U.N.E.S.C.O.), forul su
prem al acestui organism, care se 
întrunește o dată la doi ani. La 
sesiune participă delegațiile celor 
122 de state membre ale 
U.N.E.S.C.O. Delegația română 
este condusă de Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de B. Tuncel (șeful dele
gației Turciei), președinte al se
siunii precedente. A luat, de ase
menea, cuvîntul DelTOro Mâini 
(Argentina), președintele Comite
tului Executiv al U.N.E.S.C.O. 
Conferința generală a ales apoi 
în unanimitate comitetul pentru 
verificarea împuternicirilor, din 
care fac parte reprezentanți din 
Australia, Spania, S.U.A., Kenya, 
Liban, Panama, România, Tailan- 
da și Uniunea Sovietică.

Reprezentantul'' român, amba

Convorbiri intre delegațiile 
guvernamentale ale U.R.S.S. 

și Cehoslovaciei
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

în zilele de 14 și 15 octombrie 
în capitala Uniunii Sovietice 
s-au desfășurat convorbiri între 
delegațiile guvernamentale ale U- 
niunii Sovietice în frunte cu 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri, și Repu
blicii Socialiste Cehoslovace în 
frunte cu Oldrich Cemik, pre
ședintele guvernului cehoslovac, 
în ’comunicatul cu privire la 
convorbiri se arată că cele două 
părți au făcut un schimb de ve
deri asupra unor probleme rezul- 
tînd din acordurile de la Mos
cova inclusiv în ceea ce privește 
condițiile unei staționări tempo
rare a trupelor sovietice pe teri
toriul cehoslovac, așa cum se 
prevede în comunicatul cu pri
vire la convorbirile sovieto-ceho- 
slovace care au avut loc la Mos
cova în zilele de 3 și 4 octom
brie 1968.

s o LI r -t
puri de invenții românești în 
domeniul protecției muncii, dis
pozitive de protecție a muncii 
adaptabile la diferite mașini- 
unelte și instalații. Un dispozi
tiv de protecție a muncii pen
tru circulare din industria lem
nului, invenție a inginerului Nî- 
colae Minetos. de la Institutul 
de cercetări științifice pentru 
protecția muncii din București, 
a obținut premiul I al Salonu
lui.

• DUPĂ CUM ANUNȚA A- 
GENȚIA M.T.I., la invitația mi
nistrului de externe ungar, 
Janos Peter, la 21 octombrie va 
sosi la Budapesta, într-o vizită 
oficială, ministrul afacerilor ex
terne al Finlandei, Ahti Karja- 
lainen.

• ZIARUL EGIPTEAN „AL 
AHRAM" anunță că trimisul 
special al secretarului general 
al O.N.U. în Orientul Apropiat, 

sadorul Valentin Lipatti, dele
gatul permanent al României la 
U.N.E.S.C.O., a contestat în nu
mele. delegației române în Comi
tet și în ședința plenară legitimi
tatea mandatului reprezentantului 
Taivanului la Conferința generală 
U.N.E.S.C.O., arătînd că singurul 
reprezentant legitim al poporului 
chinez este R. P. Chineză și gu
vernul său legal. El și-a exprimat, 
de asemenea, regretul pentru 
faptul ■ că reprezentanți ai unor 
state suverane și independente ca 
R. D. Germană, R. P. D. Coreea
nă și R. D. Vietnam nu participă 
la lucrările conferinței generale.

In ședința plenară a fost pus 
apoi la vot un proiect de rezolu
ție al delegației S.U.A., prin care 
se cerea ca Conferința generală 
să nu adopte nici o hotărîre pri
vind propunerile de modificare 
a reprezentării Chinei la cea de-a 
15-a sesiune a Conferinței Ge
nerale. Rezoluția a întrunit 55 de 
voturi pentru, 30 contra și 27 
abțineri. Delegația Republicii So
cialiste România a votat împo
triva acestei rezoluții.

Lucrările Conferinței generale 
a U.N.E S.C.&. continuă.

După cum anunță agenția 
C.T.K., la Bratislava a avut loc 
o ședință a Prezidiului C.C. al
P. C. din Slovacia. Au fost dis
cutate probleme ale activității 
organizatorice în rîndul studen
ților comuniști, despre situația 
Frontului Național Slovac, despre 
unele probleme ale învățământu
lui mediu și despre situația poli
tică în mișcarea sindicală. A fost 
aprobat proiectul de măsuri în 
legătură cu aniversarea în Slova
cia a 50 de ani de la proclama
rea Republicii Cehoslovace.

La Bratislava a avut lo.c, de 
asemenea, o ședință de lucru a 
Secretariatului C.C. al P. C. din 
Slovacia. La această ședință a 
participat Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia.

Gunnar Jarring, a acceptat să-și 
prelungească misiunea cu încă 
trei luni. Jarring ar fi inten
ționat să-și prezinte demisia la 
8 noiembrie — data la care 
mandatul său .expiră. Ceea ce 
lsâ determinat pe diplomatul 
suedez să revină asupra hotărî- 
rii sale, relevă ziarul, a fost in
sistența unor cercuri diplomati
ce largi, care consideră că sin
gura alternativă la continuarea 
misiunii diplomatului suedez ar 
fi o deteriorare și mai accentua
tă a situației în această zonă.

• CU PRILEJUL ANIVER
SĂRII a cinci ani de la înce
perea luptei de eliberare națio
nală, în capitala Republicii 
Populare a Yemenului de Sud a 
avut loc o paradă militară și o 
demonstrație, la care au parti
cipat reprezentanți ai tuturor 
provinciilor și ai organizațiilor 
obștești.

„Segregație

conservată"
După disputele legate de gre

va învățătorilor — care a pro
vocat întîrzieri în deschiderea 
școlilor din numeroase state fe
derale — un alt incident a venit 
să umbrească începutul de an 
școlar în Statele Unite. Este 
vorba de controversele din Con
gresul american, privind folo
sirea fondurilor pentru educație 
în vederea desegregării școlilor.

Problema privește școlile din 
nordul S.U.A., unde se presu
pune că elevii negri au formal 
acces liber dar, în practică, ei 
urmează școli separate de cele 
ale albilor. Menținerea acestei 
situații (denumită în presa ame
ricană „segregație școlară con
servată") se datorește existenței 
de cartiere separate locuite de 
albi și negri (urmare a îndelun
gatei politici de segregare) ceea 
ce are drept consecință că lo
cuitorii fiecărui cartier își în
scriu copiii Ia școala cea mai a- 
propiată și, deei, desegregarea 
rămîne pe hîrtie.

Tentativele făcute de Oficiul 
Federal de Educație de a înlă
tura sau atenua „segregația șco
lară conservată" au fost întîm- 
pinate mereu cu ostilitate de un 
grup influent de membri ai Con
gresului cu vederi rasiste care 
pretextează că fondurile pentru 
educație ar fi folosite „în sco
puri străine educației". Un grup 
de 14 senatori au depus o mo
țiune în care acuză Oficiul Fe
deral de Educație că a alocat 
1 200 000 de dolari „pentru ex
periența de a ataca segregația 
conservată din școlile de nord" 
ceea ce ar reprezenta „o violare 
a legii drepturilor civile din 
1964". Congresmenii rasiști își 
fundează atacul pe faptul că 
numai fondurile prevăzute pen
tru aplicarea drepturilor civile 
pot fi folosite împotriva segre
gației, în timp ce fondurile pen
tru educație nu ar trebui chel
tuite pentru asemenea mobiluri. 
Directorul Oficiului Federal de 
Educație, Howe, a replicat că 
acțiunile limitate întreprinse de 
Oficiu constituie, de fapt, o „sti
mulare necesară a desegregării 
în școli", că este vorba în esen
ță de „o problemă a dezvoltării 
normale a învățămîntului în so
cietatea americană". El a aver
tizat că „dacă vor fi puse astăzi 
piedici în folosirea resurselor 
necesare pentru lichidarea se
gregației în școli, mîine proble
ma rasială va continua să fie tot 
atît de explozivă cum este în 
prezent".

Există, după cum apreciază 
presa americană, puține șanse 
ca teza apărată de Oficiul Fe
deral de Educație să aibă cîștig 
de cauză. Se apreciază că gru
pul congresmenilor rasiști vor 
obține interzicerea folosirii în 
continuare a fondurilor Oficiu
lui în scopul acțiunilor de lichi
dare a „segregației școlare con
servate".

Dacă în școlile din statele su
dice este vorba de o înfruntare 
directă a rasiștilor pentru a 
impune prezența elevilor negri 
în școli, în rețeaua de învăță- 
mînt din nordul Statelor Unite 
procesul de desegregare cunoaș
te subtilități care sînt la fel de 
greu de biruit.

E. R.

Reducerea vîrstei 

electorale in Anglia
GUVERNUL ENGLEZ a 

anunțat marți la Londra că 
vifsta electorală va fi redusă de 
la 21 la 18 ani, iar numărul 
alegătorilor va crește cu încă 3 
milioane.

Această schimbare în sistemul 
electoral englez este cea mai 
importantă după cea din 1928, 
cînd dreptul de vot a fost acor
dat tuturor femeilor de la vîrsta 
de 21 de ani.

„Vina" lui

Francisc Sârb
TRIBUNALUL AUSTRA

LIAN l-a condamnat pe tînărul 
Francisc Sârb la 2 ani închisoa
re pentru refuzul de a lupta în 
Vietnam. Sentința a fost pro
nunțată în baza modificărilor 
aduse legii cu privire la servi
ciul militar și care au fost apro
bate recent de parlament. Fran
cisc Sârb a declarat în timpul 
procesului că refuză să plece în 
Vietnam, deoarece consideră că 
guvernul Australiei duce acolo 
un război nedrept.
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