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• Din viața tineretului lumii

- Elevi iară... profesori

al Partidului Comunist Român'.
In ziua de 13 noiembrie 1968 a avut 

loc ședința Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Lucrările au fost deschise de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Central a desemnat repre
zentanții Partidului Comunist Român 
în Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

SESIUNII MARII
ADUNĂRI NAȚIONALE

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Scinteia 
tineretului

iectul de Lege privind modi
ficarea unor dispoziții din Le
gea nr. 28/966 pentru alege
rea deputaților în Marea Adu
nare Națională și în consiliile 
populare. Raportul comisiilor 
administrativă și juridică la 
acest proiect de lege a fost 
prezentat de deputatul Petre 
Duminică, vicepreședinte al 
Comisiei administrative.

După ce proiectul de lege a 
fost discutat pe articole, Ma-
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UN FORUM AL ARTEI

IDEALURILOR UMANISTE,
A ASPIRAȚIILOR POPORULUI

Adunarea generală a scriitorilor — care 
își deschide astăzi lucrările — se înscrie ca 
un moment important, cu multiple și profun
de semnificații, al vieții literare românești, 
aflată, ca toate realitățile noastre spirituale, 
în plin proces de perfecționare, de afirma
re majoră a tuturor posibilităților ei. Prece
dat de ample dezbateri în presă, de con
fruntări pasionate, fertile, ale punctelor de 
vedere, acest eveniment a angajat într-un 
grad înalt răspunderea civică a scriitorilor, 
reliefind o unanimă preocupare pentru pro
blemele cardinale ale literaturii, hotărîrea 
oamenilor de litere de a se situa, prin arta 
lor, la înălțimea misiunii istorice pe care 
le-o conferă partidul, poporul, epoca noa
stră.

Moment sărbătoresc și, în același timp, de 
lucru, popas de sinteză și de bilanț, deschi- 
zînd noj perspective de viitor, plenumul ob
știi literare românești se întrunește în con
dițiile unei profunde efervescențe a vieții 
noastre spirituale, ca urmare a unei succe
siuni de evenimente și acțiuni care au in
fluențat adînc, în structura sa intimă, întrea
ga dezvoltare a țării noastre. Congresul al 
IX-lea, Conferința Națională a P.C.R., măsu
rile stabilite de partid pentru perfecționa
rea societății noastre în ansamblul ei, au 
determinat și determină, pe planul vieții spi
rituale, stimularea tuturor energiilor și po
tentelor creatoare, fructificarea lor maximă, 
prin orientarea spre acele cote de ideal care 
se confundă cu cele mai fierbinți aspirații 
ale poporului, Educator generos al conști
ințelor, preocupat de înflorirea multilaterală 
a personalității umane, partidul comunist — 
forța conducătoare și organizatorul victorii
lor istorice care au ridicat demnitatea patriei 
și a omului — a acordat literaturii, în acea
stă vastă și grandioasă operă, un rol de 
înaltă răspundere și onoare. Martori ai a- 
cesfor victorii, resimțind din plin mîndria 
participării cotidiene, active, la toate eveni
mentele care au dat contur și personalitate 
epocii noastre, scriitorii s-au afirmat, în toți 
ccești ani, ca o prezență de frunte pe fron
tul construcției și culturii socialiste. Reflec- 
tînd, în operele lor, un nou univers, cel al 
vieții noastre contemporane, cu dinamismul 
și înnoirile ei, aducînd în pagina de litera
tură chipul eroului zilelor noastre, desprins 
din fresca marilor evenimente istorice, oglin- 
dindu-i frămîntările, aspirațiile, profundele 
transformări petrecute în zonele intime ale 
conștiinței, ei au contribuit la însăși plămă
direa acestei conștiințe, au exercitat o puter
nică influență asupra modului de a gîndi 
și a acționa al contemporanilor lor. Din a- 
ceastă prezență activă, angajată, din acest 
intim și permanent contact cu evenimentele 
epocii și spiritul lor, s-au născut opere va
loroase, aaăugînd noi străluciri de presti
giu valorilor naționale. Puterea, forța de a- 
tracție a acestor opere, audiența lor largă

în rîndurile unui public numeros, receptiv și 
exigent în ocelași timp, se legitimează prin 
puterea, forța de atracție și audiența idei
lor pe care le promovează. Sursa tuturor 
acestor realizări remarcabile se află în faptul 
că scriitorii au fost înarmați — pe baza 
platformei ideologice a partidului nostru — 
cu concepția marxist-leninistă, cu o viziune 
ideologico-estetică fermă, care a ridicat la 
o nouă dimensiune sentimentul responsabili
tății în fața poporului, a timpului, a deveni
rii noastre istorice.

Acest sentiment se clădește pe tradiția 
perenă a unui trecut cu bogate valori. 
Operele tuturor marilor scriitori români, 
începînd chiar cu acelea ale cronicarilor 
și, mai înainte, cu cele folclorice, sînt ex
presii esențiale ale vieții poporului. Vigoa
rea lor nestinsă este alimentată de un ne
contenit proces de afirmare a vieții poporu
lui, a aspirațiilor lui. Literatura română 
și-a tras sevele ce i-au conferit o vitalitate 
permanentă din asumarea, în primul rînd 
de străluciții ei reprezentanți, a tuturor di
ficultăților implicate într-o misiune cum este 
aceea de transmitere fidelă, în spiritul a- 
devărului, a destinului istoric, social și poli
tic al omului ^aparținător acestor pămînturi. 
întreprindere pentru care nici un efort nu 
este și nu va fi niciodată prea mare, operă 
culturală de mari proporții, corespunzătoa
re nevoilor poporolui de a-și afla mereu și 
mereu chipul, în fiecare din etapele deveni
rii lui. lată de ce, cititorul literaturii va fi 
putut remarca faptul că, expresie puterni
că a idealurilor poporului, literatura este și 
o neîntreruptă meditație despre sine, des
pre destinul său. Cu o forță irepresibilă — 
izvorînd din chiar amploarea datoriilor pe 
care și le-a asumat, de a fi expresia înaltă 
a vieții și idealurilor poporului —responsa
bilitatea scriitorului este o tradiție ilustra
tă de toate operele de seamă ale literaturii 
române. Toți scriitorii cărora le datorăm 
marile noastre cărți au inclus între paginile 
acestora o meditație tulburătoare asupra 
lor înșiși, asupra destinului literaturii, asu
pra capacității ei de a fi adevărată, adică, 
de a respecta adevărul și de a fi chiar a- 
devărul. . . .

Această dublă răspundere — privind in 
fond, pe de o parte, natura relației funda
mentale a operei cu cititorul și, pe de altă 
parte, condiția scriitorului însuși — se u- 
nifică și concură substanțial la dobîndirea 
caracterului reprezentativ și etern al lite
raturii. . .. . .

Este o mare bucurie pentru cititorul de 
azi să remarce că această autentică tradi
ție a atitudinii scriitorului față de istorie și 
față de sine, departe de a fi pusă la îndo-
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în cursul dimineții de 
A miercuri au continuat lucră- 
@ rile sesiunii a douăsprezecea 

a celei de a V-a legislaturi a 
• Marii Adunări Naționale.

Deputății și invitații au în- 
tîmpinat cu puternice aplauze 

• pe conducătorii partidului și 
statului : tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Ma
urer, Emil Bodnaraș, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănăl.ache, Constantin

” Drăgan, Janos Fazekas, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 

A Vasile Vîlcu.
v Erau prezenți membrii Con

siliului de Stat.
In tribune se aflau nume

roși invitați, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, ziariști.

Ședința a fost condusă de 
tovarășul Ștefan Voitec, preșe- 

@ dintele Marii Adunări Națio
nale.

La discuția generală asu- 
pra proiectului de Lege pri
vind pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei au mai 
luat cuvîntul deputății Gheor
ghe Crăciun, președintele coo- 
pesativei agricole de producție 0 din Sebeș, județul Alba, Elena 
lacubina, inginer agronom din 
Arad. Dionisie Bartha, tehni
cian la Termocentrala de la 
Fîntînele, județul Mureș, și Ni- 

iae Ungureanu, membru al 
iroului C.C. al U.T.C.
Proiectul de lege a fost dis
tort apoi pe articole și supus 

întregime votului deputa
tion Cu unele amendamente 
repuse de deputați. Marea 

Adunare Națională a aprobat 
prin vot secret, cu bile. Legea 
privind pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei.

Trecîndu-se ia următorul 
’£1 punct de pe ordinea de zi, de

putatul Mihai Gere, președin- 
iele Comitetului pentru pro
blemele administrației locale, 

a a prezentat expunerea la pro-

Ziua
a treia a
lucrărilor

rea Adunare Națională a adop
tat, cu amendamentele pro
puse de deputați, Legea pri
vind modificarea unor dispo
ziții din Legea nr. '28 966 pen
tru alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională și 
în consiliile populare, în care 
sînt cuprinse normele cu pri
vire la alegerea deputaților în 
organele reprezentative. co
respunzătoare cu modificările 
aduse de Constituție și cu îm
bunătățirea organizării admi- 
nistrativ-teritorială a țării.

în continuare, deputatul 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, a prezen
tat expunerea la Proiectele de 
legi pentru aprobarea decre
telor cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat de la ulti
ma sesiune a Marii Adunări 
Naționale, iar deputatul Mir
cea Rebreanu, secretarul Co
misiei juridice, a expus ra
portul acestei comisii.

Trecîndu-se la votul secret,

prin buletine, Marea Adunare 
Națională a aprobat decretele 
cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat de la’ ultima 
sesiune.

La următorul punot de pe 
ordinea de zi s-a trecut la ale
gerea' unor noi membri în co
misiile permanente ale M.A.N. 
La propunerea Biroului 
M.A.N., în locul tovarășului 
Ștefan Peterfi, care îndepli
nește funcția de vicepreședin
te al Consiliului de Stat, de
putatul Petre Nicolae a fost 
ales membru al Comisiei pen
tru cultură și învățămînt, iar 
în locul devenit vacant în Co
misia economico-financiară a 
fost ales membru deputatul 
Aurel Vijoli.

La amiază, ședința plenară 
a luat sfîrșit. Președintele 
Marii Adunări Naționale, to
varășul Ștefan Voitec, a anun
țat că, în conformitate cu 
principiul sesiunilor deschise, 
lucrările actualei sesiuni vor 
continua în comisii permanen
te, urmînd ca reluarea lucră
rilor. în ședințe plenare să fie 
anunțată din timp.

★

Miercuri la amiază au avut loo 
ședințe de lucru ale unor comisii 
ale Marii Adunări Naționale pen
tru completarea funcțiilor vacante.

Cu acest prilej deputatul 
Aurel Vijoli a fost ales președin
tele Comisiei economice-finan- 
ciare, iar deputatul Constantin 
Paraschivescu-Bălăceanu, a fost 
ales vicepreședinte al Comisiei 
juridice; deputata Elena Live- 
zeanu a fost aleasă secretar al 
acestei comisii.

(Agerpres)

(Continuare în pag. a V-a)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri după-amiază pe 
ziariștii Louis Frequin și Tom 
Brouwers, reprezentanți ai unor

grupuri de ziare din Olanda, care 
se află într-o vizită în țara noa
stră la invitația Ministerului Afa
cerilor Externe.

(Agerpres)

Au realizat

și depășit
Isarcinile

planului anual

Convertizorul termo-ionic, secția fizică-electronică a solidelor șt gazelor a Institutului de fizică

[citiți în PRELUDIU '
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Cei mai receptivi cititori, cei mai apropiați prieteni ai life- g 
raturii, elevii — unii dintre ei aspiranți ei înșiși Ia gloria 
literară — adresează, în paginile suplimentului lor cultural- | 
științific, un cald salut Adunării Generale a Scriitorilor.

Unitățile aparținînd In
spectoratului silvic din Su
ceava și-au realizat și depă
șit sarcinile din planul a- 
nual. Pînă acum a fost ob
ținută, peste planul la zi, o 
producție globală în valoare 
de 1 500 000 lei și o produc- 
ție-marfă vîndufă și încasa
tă de peste 1 000 000 lei. Be
neficiile peste plan înregis
trate la 1 octombrie se ri
dică la- aproape zece milioa
ne lei. Suprafața împădurită 
în acest an însumează peste 
4 500 hectare. Este de remar
cat faptul că toate ocoalele 
silvice și centrele de colec
tare și valorificare a fructe
lor aparținînd acestui inspec
torat au devenit unități ren
tabile, încheind sarcinile a- 
nuale de plan cu beneficii 
peste prevederi.

ÎNAINTE
DE A SPUNE
Modul de organizare și desfă

șurare a alegerilor care au loc 
în toamna aceasta în organiza
țiile U.T.C. este unul cu largi 
posibilități de afirmare a demo
cratismului, prilejuind un ca
dru real pentru exprimarea ce
lor mai diverse păreri ale tine
rilor, a unui cuvînt hotărîtor 
în rezolvarea treburilor celor 
mai intime ale unei organizații 
£au alteia. El permite, cu alte 
cuvinte, tocmai încurajarea u- 
nor discuții aprinse, a unor dez
bateri în adevăratul sens al no
țiunii, pe marginea celor două- 
trei candidaturi propuse pentru 
funcțiile biroului sau comitetu-

lui, pentru ca cel care iese în
vingător în înfruntarea de vo
turi, deschisă și prietenească, să 
reprezinte într-adevăr voința 
majorității, încrederea că noul 
secretar va ști să fie, prin în
demnurile și faptele sale, în
totdeauna în fruntea celor ce 
l-au ales. Aceasta înseamnă că 
votul dat în adunarea de alegeri 
nu se confundă cu simplul gest 
al ridicării unei mîini în mo
mentul cînd se pune întrebarea : 
„dine este pentru ?“, ci însu
mează întreg procesul de chib- 
zuire matură de pînă atunci, a- 
legerea care are loc de fapt mai 
înainte de adunare fiindcă fie-

Iacare trece, în gîndul său, de — 
unul la celălalt pînă cînd se ho
tărăște asupra unuia singur.

Lucrul acesta nu este însă pe 
deplin înțeles uneori. Semnifica
țiile votului, ca unic simbol al 
unui act deliberat, înregistrînd 
doar statistic preferințele tine
rilor pentru unul sau altul din 
cei propuși, sînt scăpate uneori 
din vedere. înainte de orice 
comentarii și explicații, să lăsăm 
faptele să vorbească.

La o adunare de alegeri este

D. MATALA

(Continuare în pag. a V-a)

• DUPĂ ÎNCHE
IEREA LUCRĂRI
LOR de modernizare 
și asfaltare a șoselei 
naționale Reghin- 
Toplița, șosea care 
străbate defileul Stîn- 
ceni-Deda, construc
torii de drumuri și-au 
mutat sediul în zona 
Toplița-Gheorghieni. 
Modernizarea aces
tei șosele va duce la 
extinderea traficu
lui rutier și turistic 
către cele mai fru
moase zone ale Car- 
paților Orientali :
Borsec, Lacul Roșu, 
Bilbor. Șoseaua per
mite traversarea Car- 
paților către Moldo
va prin păsurile Tul- 
gheș și Cheile Bica- 
zului, locuri montane 
de o deosebită fru
musețe.

• NOUA FABRI
CĂ de produse cera
mice din Timișoara a 
atins parametrii de 
producție prevăzuți 
în proiect. Fabrica 
dispune de utilaje de 
dozare a materiei pri
me și de fasonare me
canică a cahlelor, o 
uscătorie tunel, pre
cum și un grup de 4 
cuptoare microtunel 
cu flux tehnologic 
continuu. Din cele, 
1,6 milioane bucăți 
cahle pentru sobe de 
teracotă, prevăzute în 
planul de producție 
pe acest an, mai mult 
de 1 milion au și fost 
livrate unităților de 
desfacere.

• ÎN ZONA IN
DUSTRIALĂ a orașu
lui Medgidia s-a ter
minat construcția u- 
nei stații de măcinare 
a argilelor coalinoa- 
se. Ea cuprinde o hală 
pentru depozitarea 
materiei prime, insta
lații pentru sfărîma- 
rea și măcinarea ar
gilelor, silozuri pen
tru înmagazinarea 
produsului finit, sec
ții anexe. La începu
tul anului viitor, cînd 
se prevede să fie da
tă în exploatare, sta
ția va putea livra in
dustriei prelucrătoare 
cel puțin 50 000 tone 
de argilă caolinoasă 
măcinată pe an.

• LA NOUA ȚE- 
SĂTORIE ,.Cazane*' 
din orașul Orșova, 
aflată în prezent în 
plină construcție, a 
început montajul pri
melor războaie ce 
urmează să intre în 
exploatare pînă la 
sfîrșitul acestui an. 
în final, întreprinde
rea va dispune de 600 
de războaie, de pro
veniență românească 
instalate într-o hală 
monobloc cu o supra
față de 7 800 mp. Țe- 
sătoria „Cazane** va 
avea o capacitate de 
14 000 000 mp. țesături 
—- de trei ori mai 
mare decît a unității 
existente în vechiul 
oraș.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

LEGE
privind pregătirea tineretului

pentru apărarea patriei

Cuvîntul deputatului 

Gheorghe Crăciun

Apărarea patriei, a cuceriri
lor revoluționare ale poporu
lui muncitor, este îndatorirea 
supremă a tuturor cetățeni
lor Republicii Socialiste Româ
nia.

tn condițiile existenței im
perialismului — pericol per
manent pentru pacea și secu
ritatea popoarelor — întărirea 
capacității de apărare a țării, 
adoptarea tuturor măsurilor 
necesare pentru a putea da 
riposta cuvenită uneltirilor a- 
gresive ale reacțiunii inter
naționale, reprezintă o sarcină 
primordială a statului nostru 
socialist.

Ținînd seama de durata re
dusă a stagiului militar obli
gatoriu, în scopul asigurării 
unor forme organizate de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei, pentru însuși
rea unor cunoștințe și deprin
deri militare, tehnice și sani
tare. pentru educarea lui în 
spiritul disciplinei și ordinii, 
al patriotismului socialist și 
internaționalismului proletar, 
al abnegației în apărarea in
dependenței și suveranității 
naționale, a cauzei socialismu
lui și păcii,

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. — în Republica So
cialistă România se organi
zează activitatea de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei, la care au datoria pa
triotică să participe tineri — 
băieți $i fete — cetățeni ai 
Republicii Socialiste România.

Art. 2. — Activitatea de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei cuprinde ins
truirea militară generală, cu
noașterea armelor de nimicire 
în masă și protecția împotriva 
lor, apărarea locală antiaeri
ană, pregătirea sanitară și de 
prim ajutor, precuirl și pregă
tirea de specialitate în cadrul 
unor cercuri tehnico-aplica- 
tive.

Art. 3. — Conducerea activi
tății de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei se 
exercită de Uniunea Tineretu
lui Comunist cu sprijinul Mi
nisterului Forțelor Armate, 
Ministerului Afacerilor Inter
ne, Consiliului Securității Sta
tului, Ministerului învățămîn- 
tului, Ministerului Sănătății, 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, Uniu
nii Naționale a Cooperâtivelor 
Agricole de Producție, Co
mitetului pentru Problemele 
Administrației Locale și al 
comitetelor executive ale con
siliilor populare.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII 

DE PREGĂTIRE A TINERETULUI 
PENTRU APĂRAREA PATRIEI

Art. 4. — Activitatea de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei are o durată 
de 2 ani și cuprinde tinerii — 
băieți și fete — în vîrstă de 
la 18 la 20 de ani. Organizarea 
și desfășurarea acestei activi
tăți sînt reglementate prin in
strucțiuni ale Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist și Ministerului 
Forțelor Armate.

Programul de pregătire a 
elevilor și studenților se va 
include în orariul activității 
școlare ; pregătirea tineretului 

salariat se desfășoară în afara 
orelor de producție.

Art. 5. — Tinerii care au în
deplinit serviciul militar pot 
să-și continue pregătirea în 
cadrul unor cercuri tehnico- 
aplicative.

Studenții și elevii școlilor 
de specializare postliceală pot 
participa la activitatea de 
pregătire în cadrul unor forme 
adecvate pentru însușirea de 
cunoștințe tehnico-aplicative.

Art. 6. — Pregătirea tine
retului pentru apărarea pa
triei se desfășoară în centre 
de pregătire organizate pe 
lingă întreprinderi, instituții, 
organizații economice, unități 
de învățămînt, comune sau pe 
grupe de întreprinderi, insti
tuții sau organizații econo
mice. In cadrul centrelor, 
tinerii sînt organizați pe de
tașamente și grupe.

Numărul centrelor de pre
gătire și al detașamentelor se 
stabilește de organele teritori
ale ale Uniunii Tineretului 
Comunist și Ministerului For
țelor Armate, împreună cu 
comitetele executive ale con
siliilor populare, iar în licee, 
împreună cu inspectoratele 
școlare județene și al muni
cipiului București.

De asemenea, pregătirea 
tineretului se desfășoară și 
în cercuri tehnico-aplicative 
organizate pe lingă unități 
militare. In măsura asigurării 
bazei materiale corespunză
toare, asemenea cercuri se pot 
organiza și pe lingă întreprin
deri și unități de învățămînt.

Art. 7. — Centrele de pregă
tire, detașamentele și grupele 
sint comandate de ofițeri, sub
ofițeri și gradați în rezervă, 
selecționați din rîndul salaria- 
ților organizației socialiste pe 
lingă care funcționează cen
trul de pregătire ;

— la comune comandanții 
sînt selecționați din rîndul 
personalului didactic sau al 
altor salariați ;

— comandanții de grupe 
pot fi selecționați și din rîn
dul tinerilor care au obținut 
rezultate bune în pregătirea 
pentru apărarea patriei.

Comandanții centrelor de 
pregătire, ai detașamentelor și 
grupelor sînt numiți de cen
trele militare județene și or
ganizațiile Uniunii Tineretului 
Comunist. Activitatea coman
danților se va desfășura în a- 
fara obligațiilor de serviciu, 
fără plată, în cadrul îndatori
rilor lor de ofițeri, subofițeri 
și gradați în rezervă.

Comandanții centrelor de 
pregătire execută anual con
vocări de scurtă durată pentru 
instruire metodică. Instruirea 
se organizează de Ministerul 
Forțelor Armate.

Art. 8. — Cercurile tehnico- 
aplicative organizate pe lingă 
unitățile militare sînt conduse 
de ofițeri, subofițeri și gradați 
activi. Celelalte cercuri sînt 
conduse de ofițeri și sub
ofițeri în rezervă.

Art. 9. — Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist în colaborare cu Minis
terul Forțelor Armate și Mi
nisterul Invățămîntului orga
nizează, în timpul vacanței de 
vară, tabere speciale pentru 
elevii din licee selecționați 
pentru a fi comandanți de 
grupe. Pentru organizarea a- 
cestor tabere se folosesc gra
tuit internatele și căminele 
unor instituții de învățămînt.

Aceste tabere se organizează 
și funcționează potrivit nor
melor legale cu privire la 
taberele de pregătire sportivă. 
Cheltuielile pentru organiza
rea și funcționarea acestor 

tabere vor fi incluse și supor
tate din bugetul Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist. Elevii sînt scutiți 
de plata oricăror contribuții.

Art. 10. — Pentru participa
rea la activitățile practice de 
pregătire pentru apărarea pa
triei, care cer eforturi fizice, 
tinerii se vor prezenta, în 
prealabil, la vizita medicală în 
cadrul cabinetelor medicale 
din întreprinderi, instituții, 
organizații economice, unități 
de învățămînt sau circum
scripții sanitare. Vizita medi
cală va consta din examenul 
clinic general, din care să re
zulte că tinărul este apt pen
tru a participa la aceste ac
tivități.

CAPITOLUL III
DREPTURI Șl ÎNDATORIRI

Art. 11. — Tinerii care ob
țin rezultate bune la pregăti
rea pentru apărarea patriei 
primesc diplome, insigne și 
alte stimulente. Cei care au 
frecventat cercurile tehnico- 
aplicative de parașutism sau 
de zbor cu și fără motor, pri
mesc și brevete sau certifi
cate. Tinerii (băieți) eviden- 
țiați în pregătire au prioritate 
la selecționarea în școlile de 
ofițeri, de maiștri militari și 
subofițeri activi, precum și la 
alegerea armei la incorporare, 
in raport cu nevoile și posi
bilitățile Ministerului Forțelor 
Armate, Ministerului Afaceri
lor Interne și Consiliului Secu
rității Statului.

Art. 12. — Tinerii au înda
torirea de a participa cu regu
laritate la desfășurarea pro
gramului de pregătire pentru 
apărarea patriei, de a-și însu
și cunoștințe și deprinderi 
militare, tehnice și sanitare, de 
a respecta disciplina și ordinea, 
de a îngriji cu răspundere ar
mamentul și materialele încre
dințate.

In timpul programului de 
pregătire, comandanții și tine
rii vor purta bască, și, faculta
tiv, bluză sau uniformă.

Ari. 13. — Pe timpul instru
irii metodice, comandanții 
centrelor de pregătire vor 
primi pentru această perioadă 
salariu, diurnă de delegare, 
cheltuieli de transport și 
cheltuieli de cazare de la in
stituțiile și întreprinderile din 
care fac parte, potrivit dispo
zițiilor legale în vigoare privi
toare la drepturile angajaților 
aflați în delegare în interes 
de serviciu.

Art. 14. — Ofițerii și sub
ofițerii din rezervă care acti
vează în centrele de pregătire 
au prioritate la înaintarea în 
grad, iar cei cu merite deose
bite vor putea fi înaintați în 
grad fără efectuarea concen
trărilor prevăzute de Statutul 
corpului ofițerilor sau de 
Statutul corpului subofițeri
lor.

CAPITOLUL IV
ATRIBUȚIILE ORGANELOR 

DE STAT CU PRIVIRE 
LA ACTIVITATEA

DE PREGĂTIRE A TINERETULUI 
PENTRU APĂRAREA PATRIEI

Art. 15. — Ministerul Forțe
lor Armate asigură armamen
tul, muniția, precum și ma
terialele de întreținere nece
sare pregătirii tineretului pen
tru apărarea patriei.

Art. 16. — Armele destinate 
pregătirii tineretului pentru 
apărarea patriei, materialele 
de întreținere, precum și mu
niția pentru armele de calibru 
redus se predau sare păstrare 

de organele Ministerului 
Forțelor Armate și ale Minis
terului Afacerilor Interne or
ganizațiilor socialiste pe lingă 
care funcționează centrele de 
pregătire, iar în comune or
ganelor de miliție.

.... Organele primitoare asigură 
păstrarea armamentului în 
încăperi amenajate în acest 
scop, precum și paza necesară. 
Comitetele executive ale con
siliilor populare comunale 
vor sprijini asigurarea și a- 
menajarea spațiilor corespun
zătoare.

Art. 17. — Comitetele exe
cutive ale consiliilor populare, 
la solicitarea organizațiilor 
Uniunii Tineretului Comu
nist, stabilesc terenuri ce pot 

_ fi folosite de centrele de pre
gătire pentru instruirea prac
tică a tineretului. Aceste te
renuri se folosesc fără plată.

Art. 18. — Amenajarea te
renurilor de Instruire, a poli
goanelor și a pistei cu obs
tacole, confecționarea apara
turii necesare instrucției focu
lui, materialele pentru pregă
tirea sanitară și de prim aju
tor și alte materiale, se a- 
sigură de către organizațiile 
socialiste pe lingă care func
ționează centrele de pregătire, 
de acord cu comitetele execu
tive ale consiliilor populare, 
în comune, materialele pen
tru pregătirea sanitară și de 
prim ajutor se asigură de di
recțiile sanitare județene și a 
municipiului București.

Art. 19. — Comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
comunale, organele de miliție, 
organizațiile socialiste și uni
tățile de învățămînt vor spri
jini organele Uniunii Tine
retului Comunist și cele mili- 
tare ia întocmirea evidenței 
nominale a tinerilor care ur
mează să participe la pregăti
rea pentru apărarea patriei.

Art. 20. — înzestrarea cen
trelor de pregătire cu manu
ale. broșuri, hărți și altele a- 
semenea se asigură de Minis
terul Forțelor Armate.

Art. 21. — Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini va organiza, cu începere 
din anul 1969. fabricarea ar
melor de calibru redus, a bu
solelor și a altor materiale, 
in condițiile stabilite de co
mun acord cu Ministerul 
Forțelor Armate.

Ari. 22. — Ministerul In
dustriei Ușoare va organiza 
producția de băști și uniforme. 
Desfacerea acestora se face 
prin rețeaua comercială cu 
amănuntul.

Art. 23. — Comitetul de Stat 
al Planificării și Ministerul 
Finanțelor vor suplimenta, 
pentru anul 1968. planurile de 
aprovizionare tehnico-materi- 
ală și de cheltuieli ale Minis
terului Forțelor Armate. Mi
nisterului Afacerilor Interne, 
Ministerului Invățămîntului și 
Ministerului Sănătății, cores
punzător sarcinilor ce rezultă 
din prezenta lege.

CAPITOLUL V
DISPOZIȚII TRANZITORII 

$1 FINALE

Art. 24. — Organizarea cen
trelor de pregătire, a cercuri
lor tehnico-aplicative $1 a 
taberelor, conținutul progra
melor, mișcarea armamentului 
și muniției, asistența medicală, 
luarea în evidență a tinerilor, 
precum și alte probleme le
gate de aplicarea prevederilor 
prezentei legi, se stabilesc prin 
instrucțiuni si regulamente e- 
mise de organele centrale in
teresate.

Permiteți-mi vă rog să-mi 
exprim de la început adeziu
nea deplină față de proiectul 
de lege pus în dezbaterea foru
lui suprem al statului, convins 
fiind că pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei se în
scrie tn preocupările partidu
lui și statului nostru pentru 
formarea unui tineret viguros, 
temeinic și multilateral pre
gătit, in măsură bricind să 
apere înfăptuirile socialiste.

Conștiința apărării unor ase
menea cuceriri, cindva idea
luri, pentru realizarea cărora 
s-au înscris pagini nemuritoa
re în cartea de aur a patriei 
noastre, va spori tineretului 
nostru mindria patriotică pen
tru ceea ce are de înfăptuit și 
de apărat. Participarea tineri
lor la această activitate este 
unul din mijloacele importan
te de educare patriotică și in
ternationalists a lor, un mij
loc eficace de pregătire pen
tru viață. In același timp, pre
gătirea tineretului pentru apă
rarea patriei oferă cadrul pri
elnic de afirmare și dezvol
tare la tineri a spiritului de 
colectivitate, de întrajutorare, 
de înfrățire a lor. în județul 
Alba, unde trăiesc și muncesc 
umăr la umăr tineri români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, activitatea de 
pregătire pentru apărarea pa
triei îi va uni și mai mult în 
efortul lor comun de înflorire

Cuvîntul deputatei 

Elena lacubina
Complexitatea vieții inter

naționale, existența imperia
lismului cu trăsăturile lui a- 
gresive impun adoptarea tu
turor măsurilor necesare pen
tru a putea da riposta cuve
nită oricui ar.încerca să aten
teze la independența și suve
ranitatea țării, la pacea și 
securitatea lumii. In acest ca
dru general se integrează pro
iectul de lege privind pregă
tirea tineretului pentru apă
rarea patriei, supus dezbate
rii Marii Adunări Naționale.

In cuvîntul meu doresc să 
mă refer îndeosebi la preve
derea potrivit căreia fetele 
sînt investite cu aceleași drep
turi și îndatoriri patriotice ca 
și băieții. Ințelegînd profund 
sensul acestei măsuri, dove 
dind calități deosebite, igno
rate intr-un trecut nu prea 
îndepărtat, fetele au primit cu 
adeziune și interes participa
rea lor la pregătirea pentru 
apărarea patriei. Fără îndoia
lă că In cadrul acestei activi
tăți ele vor depune toată stă
ruința pentru a cinsti prin 
fapte tradițiile revoluționa
re ale poporului nostru, înfăp
tuirile socialiste, unde de fie
care dată femeile s-au înca
drat cu răspundere și devo
tament.

După ce s-a referit la figu
rile proeminente ale luptătoa
relor pentru libertate socială 
și națională, vorbitoarea a 
spus: In cultură, în artă și 
știință, femeile au avut, de 
asemenea, pentru fiecare ge
nerație exponenți remarca
bili : Sarmiza Biicescu, prima 
femeie doctor în drept din 
lume și prima femeie avocat 
din Europa; Elena Caragiani 
— prima aviatoare româncă.

Cuvîntul deputatului

Dionisie Bartha
Sarcinile încredințate Uni

unii Tineretului Comunist in
tre care și aceea de a organiza 
și conduce activitatea de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei, conferă mun
cii cu tineretul un caracter 

și dezvoltare continuă a Ro
mâniei socialiste.

Din Proiectul de lege am re
ținut în mod deosebit sarcini
le pe care le au organele lo
cale tn sprijinirea organizații
lor de tineret pe linia activi
tății de pregătire pentru apă
rarea patriei. Avînd în vedere 
faptul că tn mediul rural ma
joritatea tinerilor lși desfă
șoară activitatea tn Coopera
tivele agricole de producție, 
propun ca alături de celelalte 
organe și organizații de stat 
și obștești care sprijină Uniu
nea Tineretului Comunist pe 
linia pregătirii tineretului pen
tru apărarea patriei, prevăzute 
la art. 3 din proiectul de lege, 
să fie inclusă și Uniunea Nați
onală a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

Tineretul sătesc, bucurîn- 
du-se din plin de toate bine
facerile socialismului, identifi
cat pentru totdeauna cu des
tinul patriei, consideră aceas
tă nouă răspundere încredin
țată un nou prilej de afirmare 
a potențialului său de partici
pare activă la confirmarea și 
apărarea edificiului socialist.

Conștient de importanța pe 
care o are pregătirea tineretu
lui pentru apărarea patriei, de 
caracterul profund patriotic al 
acestei activități, dau cu toată 
convingerea votul meu pentru 
proiectul de lege pus în dis
cuție.

brevetată de Federația Inter
națională de Aviație în anul 
1914 ; Haricleea Darclee, A- 
ristița Romanescu, Lucia 
Sturdza Bulandra sînt repre
zentante ale talentului artis
tic românesc ridicat la per
fecțiune. _

In anii socialismului, ener
giile feminine s-au valorifi
cat armonios, dovedindu-se 
deseori de neînlocuit. Exemple 
nenumărate, care împletesc a- 
cea aureolă pe care femeia o 
merită dintotdeauna, vorbesc 
despre participarea acesteia a- 
lături de întregul popor la 
înălțarea patriei socialiste.

Sînt convinsă că investite 
cu drepturi, care înseamnă în 
același timp indatoriri și răs
punderi, tinerele fete vor ști 
să continue și șă dezvolte va
lorile moștenite. Prin partici
parea la pregătirea sanitară 
și de prim-ajutor, prin însu
șirea de cunoștințe de topo
grafie, instrucția focului, de 
apărare locala antiaeriană, fe
tele își pot afirma pe deplin 
aptitudinile lor, exercitîndu-și 
egalitatea în drepturi ce le 
este asigurată de statul nostru 
socialist.

Am convingerea că preve
derile legii privind pregătirea 
tineretului pentru apărarea 
patriei vor contribui la edu
carea tineretului nostru în 
spiritul disciplinei și al cura
jului, în spiritul dragostei fa
ță de patrie, față de cuceririle 
poporului nostru, vor contri
bui la pregătirea sa multila
terală pentru viață.

Ca deputată și mamă, îmi 
exprim deplina adeziune față 
de noua lege, pe care o voi 
vota cu toată încrederea.

mai concret, mai variat și mai 
strins legat de preocupările 
sale. Urmărind să cultive in 
rîndul tineretului dragostea 
pentru tradițiile de luptă ale 
poporului nostru, dragostea 
pentru patria socialistă, activi

tatea de pregătire pentru apă
rarea patriei strînge totodată 
intr-o unitate de monolit for
ța și capacitatea creatoare a 
tinerilor români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți.

Nenumărate au fost tn tre
cutul istoric jertfele comune 
în lupta pentru dreptate so
cială, pentru apărarea patriei 
comune.

Trăind și muncind împre
ună, părtași la bucurii și ne
cazuri, între oamenii muncii 
români și de alte naționalități 
s-au dezvoltat relații dg fră
ție în muncă, de solidaritate 
în mișcările revoluționare 
pentru progres, în luptele îm
potriva asupritorilor comuni, 
a cotropitorilor țării, pentru 
neatîrnarea meleagurilor pe 
care și-au durat împreună că
minul și viața.

Astăzi, mai mult și mai bi
ne ca oricînd,. ne dăm seama 
că principalul mijloc de a con
tribui la întărirea orînduirii 
noastre sociale, a prieteniei 
frățești dintre oamenii mun
cii români și ai naționalități
lor conlocuitoare, constă în 
dăruirea completă și unanimă 
pentru înfăptuirea neabătută 
a politicii partidului nostru.

Adunările recente pentru 
constituirea consiliilor oame
nilor muncii din rîndurile na
ționalităților conlocuitoare, 
care constituie încă o dovadă 
a rezolvării marxist-leniniste 
a problemei naționale în pa
tria noastră, desfășurate in
tr-o atmosferă entuziastă, în- 
suflețitoare au demonstrat 
dorința și hotărîrea tuturor 
oamenilor muncii, indiferent 
de naționalitate, de a suda 
trainic unitatea poporului in 
jurul partidului comunist, co

Cuvîntul deputatului 

Nicolae Ungureanu
Mărturisesc cu emoție că 

pentru noi, cei tineri, este o 
mare fericire să constatăm cu 
cită grijă și atenție sîntem în
conjurați de partid și popor, 
de întreaga noastră societate, 
cită prețuire se acordă forței 
și capacității noastre de a par
ticipa, alături de toți oamenii 
muncii, la înflorirea continuă 
și multilaterală a patriei, la 
apărarea independenței și in
tegrității ei teritoriale.

Partidul nostru în întreaga 
sa activitate a apreciat rolul 
pe care îl are tineretul în dez
voltarea societății, a creat con
dițiile necesare pentru valori
ficarea energiei, entuziasmului 
și dorinței lui de progres în 
slujba înfăptuirii sarcinilor ce 
au stat în fața poporului nos
tru în fiecare etapă pe care a 
străbătut-o în lupta și munca 
pentru triumful socialismului.

Prin hotărîrea C C. al P.C.R. 
din noiembrie-decembrie anul 
trecut, Uniunea Tineretului 
Comunist a primit noi sarcini 
în domeniul formării multila
terale a tineretului, a pregăti
rii lui pentru muncă și viață 
prin forme specifice vîrstei și 
preocupărilor acestuia.

Supunerea spre dezbatere și 
aprobare actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale a le
gii cu privire la pregătirea ti
neretului pentru apărarea pa
triei vine în întîmpinarea do
rinței tinerilor de pe tot cu
prinsul țării noastre de a se 
instrui, de a învăța nu numai 
să construiască, ci și cum să 
apere ceea ce construiesc, să 
apere prezentul și viitorul, li
bertatea țării pe care o pre
țuiesc din toată ființa lor.

Organizată și condusă în mod 
diferențiat — in funcție de 
domeniul de activitate, speci
ficul locului de muncă și gra
dul de cunoștințe al diferitelor 
categorii de tineri — pregă
tirea pentru apărarea patriei 
va aduce uft plus de dinamism, 
varietate și atractivitate in 

eziunea națiunii socialiste, con
diție fundamentală a forței șl 
trăiniciei orînduirii sociale.

Pe frontul sănătos și vigu
ros al acestei unități de granit 
a întregului popor se formea
ză tînăra generație. Ne expri
măm. cpnvingerea că activita
tea de pregătire pentru apăra
rea patriei va constitui un nou 
mijloc de a contribui la con
solidarea acestei înfrățiri; șl 
este unanim acceptat de fie
care dintre noi că unei unități 
în muncă nu-i poate răspunde 
decît o acțiune comună in 
luptă, pentru înfrângerea ori
cărui ar încerca să tulbure 
munca noastră pașnică, rodni
că și bogată pentru înflorirea 
patriei socialiste.

Continuind tradițiile comu
ne de muncă și luptă ale vîrst- 
nicilor, tinerii români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități din județul Mureș 
participă activ la viața poli
tică. economică și socială, do
vedind prin munca și compor
tarea lor devotamentul nemăr
ginit pentru patrie și popor, 
adeziunea la idealuri cuteză
toare, dorința lor aprinsă de a 
învăța și de a se desăvîrși.

Sîntem convinși că nu exis
tă alt drum pentru construcția 
socialismului decît drumul pe 
carp ne conduce Partidul Co
munist Român. Strîns uniți 
în jurul partidului, muncind 
cu abnegație, pătrunși de un 
fierbinte patriotism, toți oa
menii muncii, tineretul sint 
gata să facă totul pentru Înăl
țarea patriei pe culmi cit mai 
înalte de progres și civilizație.

Legea pe care o dezbatem, 
servind acestor nobile năzu
ințe, o voi vota cu toată con
vingerea.

mijloacele și formele pe care 
Uniunea Tineretului Comunist 
le folosește In scopul pregă
tirii pentru muncă și viață a 
tinerilor, va contribui totodată 
la educarea tineretului în spi
ritul disciplinei și al ordinii, 
Ia dezvoltarea curajului, dîr- 
zeniei, stăpînirii de sine și a 
altor trăsături care alcătuiesc 
caracterul unul om complet.

Vorbitorul a propus intro
ducerea unui nou alineat la 
articolul 12, cu următorul con
ținut : Tinerii au îndatorirea 
de a participa cu regularitate 
la desfășurarea programului 
de pregătire pentru apărarea 
patriei, de a-și însuși cunoș
tințe și deprinderi militare, 
tehnice și sanitare, de a res
pecta disciplina și ordinea, de 
a îngriji cu răspundere arma
mentul și materialele încre
dințate.

Adresindu-se tineretului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Strămoșii și părinții 
voștri, generațiile care au dus 
pe umerii lor greul luptei pen
tru lichidarea exploatării, pen
tru făurirea socialismului, au 
trecut prin multe încercări, au 
înfrînt multe piedici, au dat 
multe jertfe, dar, în ciuda tu
turor furtunilor din vremea 
de restriște, ei au ținut tot
deauna aprinsă făclia liber
tății și independenței națio
nale, au făcut ca pe aceste 
meleaguri să se afirme pu
ternic minunatele calități ale 
poporului român".

Uniunea Tineretului Co
munist, toți tinerii țării asi
gură conducerea Partidului și 
pe dv„ stimați tovarăși depu- 
tați, că nu vor precupeți nici 
un efort pentru a se pregăti să 
ducă mai departe făclia pur
tată de înaintașii noștri, pen
tru a face să înflorească con
tinuu națiunea noastră so
cialistă, patria noastră liberă 
și independentă.

Voi vota -cu toată convinge
rea noul proiect de lege.
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Punctul critic al „topirii1 
din școală.

Ultima clapă a planului. 
Dincolo de ea izbești tn... 
lemn.

Principalul excitant 
nesiguranței.

I

• UNUI POET DIN CENACLUL

DE ELEVI

Noi ii urăm colegului Melintea

Dialoguri școlărești nu i imit oEomrit
un

MARIUS GHEFNER

Stă șl-i

a plătit

pă-

t

nu-l 
Insă 

înalt

bătrin A- 
nou spre

Stnt 
Omul

fler 
zice

TrAlește viu In vremea la, 
Clei numai asltel vel aelpa. 
Ocol al nu-|l dra ,1 la anu 
Fantoma Iul Hollnllneanu.

este to- 
bătrîn 

urtt ? tn-

Desen rfe FLORIN CLEPER 
Liceul nr. 24, București

tinerii 
Bătrinul se 
e cocoșat șl

1. i i. - o >

un bătrin 
fi urit, îșl

bdtrin co
urt! ? in-

Ha,

nu vede

s-a a- 
scaun 
ca să 
aplă-

ANDREI GOKEA
(Liceul 

„Matei Basarab")

UN BĂTRIN

a-
fi

Umorul este „sarea și piperul vieții". O spunea Calistrat Hogaș. 
Rîsul ne invită intr-un chip mai ispititor decît un tratat de 
morală să reflectăm asupra îndreptării omului.

Constat cu tristețe că liceenii noștri se sfiesc să sancționeze 
lumea lor după codul penal ai surîsului. De aceea ani fost 
plăcut surprins cînd, răsfoind colecția „Catargelor literare", 
revistă a liceului „Mihai Eminescu" din Capitală, am întilnit 
o preocupare aproape constantă pentru reabilitarea literaturii 
umoristice. Scrisă dc elevi, explorînd cu inteligență și cu vervă 
terenul vieții școlărești, valorificînd mai toate variantele genu
lui, de la epigramă la parodie, dc la butada dialogată la 
schița umoristică, paginile acestea au haz. Ceea ce nu e neglija
bil. Ne facem o datorie plăcută să reproducem parțial textele 
din revistă, alăturîndu-le schița lui Andrei Gorca.

Prof. TUDOR OPRIȘ
Două ipostaze ale ciolanului

Desen de CRISTIAN PEPINO — Liceul „C.h. Lazăr", București

DEFINIȚIILE PERI

Capul Bunei speranțe.

Victorie gen Pyrus.

Prima etapă în fabricarea 
.cleiului".

I I Media proporționali dintre 
lene și posibilități.

Amfioxus, care face tre
cerea între vertebrate și ne
vertebrate.

Vorba Iul Corneille: „ 
cet exefes d’honneur, ni cette 
indignit6“.

• UNUI „COMAT

U crește pirul șl II scade minte».

E trist, ce-1 drept, dar ăala-l adevărul.,.

Să-l crească mintea *1 aă-l scadă părul.

LA LIMBA ROMANA
Profesorul: SS-ml opul, 

lonescule, ce este Idila 7 
fonescu (roșindu-ee): To

varășe profesor, nu mă siliți, 
vă rog, să fac mărturisiri.

LA CHIMIE
Profesorul: DK-ml

exemplu de neutralizare.
Kievul (convin»): Cînd 

ltngli un trei iau șapto.
LA BIOLOGIE

Profesorul: Care cate
principala limita a Iul Dar
win 7

Kievul (prompt) : A dat na» 
maimuței.

LA FIZICA
Profesorul: Ctnd la naș

tere viteza 7
Kievul (sigur) : Cînd dis

tanța c marc șl timpul scurt 
I.OKEDAN IONESCU

CURENTI MARINI t Apa face schimb dc locuințe. 
INNUI.A : Gunoi In ochiul oceanului.
VALURI : l'romcnuda mării, la braț cu vlntul. 
PLOUA : Cerul fare o scenă lacrimogenă l’ă- 

mlntulul.
DEALURI : Volănașrle scrobite ale Biosferei.
GRINDINA i Norul a sărit un cline șl-1 bate 

ou pietre.
PEȘTERILE | Cariile dentare ale munților. 
NINSOAREA : Vhul unei nopți dc Iarnă. 
POLEIUL : Plinea spitalelor,
MIȘCAREA DE REVOLUȚIE » llellotcrapla 

globului pămlnteso.

Cineva se plimbă 
prin expoziție. E 
tinăr, neapărat tl- 
năr. E fi fericit, 
neapărat fericit. 
Iar expoziția e fru
moasă, neapărat
frumoasă. E o ex
poziție modernă. E 
tot atit de necesar 
să fie și modernă.

Așadar, un tinăr, 
o tinără, sau poate 
chiar o pereche 
tinără și o expozi
ție modernă și fru
moasă. Perechea 
cea tinără poate că 
nu înțelege expozi
ția. Nu ftiu.

Lumea, elegantă, 
cultă sau nu, co
mentează Și tinerii 
comentează Unii 
stau pe scaune și 
se odihnesc. Mulți 
obosesc repede.

Prin fericirea lor, 
tinerii văd deodată 
un om Stă pe un 
scaun. E un bătrin 
urit. E mic, cocoșat, 
cu un bot alungit, 
cu niște ochi bul
bucați acoperiți de 
pleoape subțiri ce

se rulează perfect 
pe bulbucăturl 
Poartă o șapcă, un 
palton vechi, și-fi 
fine capul pe piept 
cu bărbia in palton. 
E un bătrin urtt de 
tot, care nu pri
vește la nimeni, pe 
nimeni, 
expoziția A intrat 
tnăuntru, 
un leu, a privii, n-a 
înțeles, sau poate

n-a privit, și 
șezat pe 
Poate tocmai 
se odihnească 
tit un leu.

Tinerii îl privesc 
pe bătrinul urit 
care nu-i vede și 
nu le mai place ex
poziția. Pe lingă 
ei trece atunci un 
om înalt. Sau poate 
nu-i inalt.

— Dacă este un 
șef de bandă ? ii 
întreabă el.

Dar tinerii nu 
aud Iar bătrinul se 
ridică, scoate un 
pistol, face pac, pac, 
e mulțumit fi se a- 
șează din nou. Este 
iarăși urtt de tot.

— Dar dacă e o 
iscoadă ? întreabă 
omul.

Bătrinul se ri
dică, spionează; a- 
pol se așează E din 
nou urit.

— Dacă e un bol
nav de cancer ? 
Dacă îl doare tare ?

Tinerii nu aud. 
Bătrinul se ridică 
și-l doare. Cînd se 
așează, devine a- 
celași bătrin urit

Prin peretele 
înalt de sticlă 
trunde un soare pu
ternic

— Bătrinul 
cesta ar putea 
fericit!

— Cum să 
Nu e fericit I 
omul

Tinerii tot 
aud. 
triști
pleacă Acuma lu
mea s-a adunat In 
furul tor. 
privește

— Dacă 
tuși, un 
cocoșat și
treabă tinerii

Lumea se sperie 
și-și întoarce privi
rea spre • ■
pol din 
tineri

— Un 
coșat fi 
treabă lumea 
ha, he Nu e. cum o 
să fie ?

Atunci 
pleacă, 
ridică t 
urit...

— E 
cocoșat 
spun in gtnd tine
rii "*



SUPLIMENT CULTURAL-ȘTIINȚIFIC AL „SClNTEII TINERETULUI" PENTRU ELEVI

ÎN ÎNTÎMPINAREA ADUNĂRII GENERALE A SCRIITORILOR

Mîinc încep lucrările Adunării generale a scri
itorilor din jara noastră. Cei, cărora elevii le 
sînt, poate, cei mai credincioși cititori, se întîî- 
nesc pentru a discuta problemele, de mare în
semnătate în dezvoltarea culturii românești, ale 
breslei lor, se înlîlnesc pentru a cerceta împre
ună — tntr-un spirit de înaltă răspundere cetă
țenească — în ce măsură a reușit literatura ulti
milor ani sâ dea răspunsuri la întrebările esen
țiale ale omului contemporan.

în paginile suplimentului nostru au apărut și 
continuă să apară lucrările literare ale unor 
adolescenți (uneori chiar copii) pentru caro „a 
fi scriitor' înseamnă un lucru zguduitor, unul 
dintre cele mai tulburătoare idealuri care se pot 
închipui. Nu credem că această viziune este în
șelătoare. Nu credem că autorul de poezii sau 
de romane poate fi închipuit, să zicem doar 
ca un profesionist conștiincios. Un mare scriitor 
este — așa cum îl văd visările adolescenților — 
un demiurg, o ființă extraordinară, un zeu. Iar 
respectul cutremurat at tinerilor înzestrați pentru 
Scriitor izvorăște din lumina cea mai curată și 
cea mai nobilă a conștiinței lor.

SCRISORI DESCHISE
VIRGINIA STOICA

(Liceul nr. 30)

„De multă vreme aș fi 
vrut, tovarășe Nichita Stă- 
nescu, să vă scriu. Doream 
să vă mulțumesc că mi-ați 
prezentat citeva poezii in 
paginile „Preludiului" și 
că m-ați făcut — tn dimi
neața cină le-am văzut pu

RODICA

DUMITRESCU
(Liceul nr. 24)

„Am citit cele trei ro
mane pe care le-ați publi
cat (n-am terminat incă 
„Animale bolnave"). Gred 
că sini cărți care nu vor 
muri. Ceea ce mă face să 

blicate, cu semnătura dum
neavoastră alături, sub 
citeva rînduri de înțelegere 
și de simpatie — să mă în
drăgostesc de absolut toți 
băieții pe care i-am întilnit. 
Și nu știu cum se face, dar 
au fost peste măsură de 
mulți — și toți, frumoși. Aș 
mai fi vrut să vă spun — 
și profit de acest prilej, pe 
care mi-l oferă apropiata 

cred aceasta, tovarășe Nico- 
lae Breban, este faptul că 
nu le-am înțeles pe deplin 
de la prima lectură (mai 
ales „Tn absența stăpini- 
lor") și că m-am gîndit 
după aceea săptămini in șir 
cit de plăcut o să fie cînd 
— după terminarea perioa
dei tezelor — am să m3 
apuc s-o citesc din nou. Am 

Adunare generală a scriito
rilor — că sinteți unul din
tre poeții pe care oamenii 
de 17 ani, printre care mă 
aflu, ii socotesc al lor, că 
v-am citit toate cărțile, că 
vă știu multe versuri pe 
dinafară, nu numai eu, ci 
(spre marea mea gelozie) 
mai toate fetele și mai toți 
băieții din cercul literar al 
școlii".

recitit-o, dar nu despre asta 
e vorba, ci despre aștepta
rea aceea — care era ciu
dată pentru mine: alte 
cărți, pe care nu le înțele
sesem de la început, nici 
nu mai voiam să le văd — 
așteptarea aceea neliniști
toare și prea lungă, parcă 
dădeam ocol unui mister".

Elevii — cu via curiozitate a vîrstei — sînt 
adesea primii cititori ai operelor abia apârute, 
pe care, cu simf critic, încearcă să le înțeleagă 
și sâ le verifice trăinicia. Tot elevii — departe, 
la celălalt capăt al drumului — cercetează, în
drumați de profesori, operele demult consacra
te, cele cărora chiar clasa în care ajung să fie 
studiate le-a dat numele de clasice, tn sfîrșit, 
tot în rîndurile școlarilor se află și viitorii au
tori de opere — clasice sau — vai I — repede 
pieritoare. Este, deci, lesne de înțeles cit de 
interesaji sînt elevii fafă de tot ce privește car
tea și scriitorii.

tncercînd să adune tn acest nou număr al său 
texte literare de ctl mai bună calitate... „Pre
ludiu” urmărește, și pe această cale, sâ aducă 
un sfios omagiu scriitorilor — cărora le urează 
din toată inima : „Succes I”, în dezbaterea co
lectivă a problemelor esențiale ale literaturii 
române contemporane.

BOGDAN GHIȚĂ
(Liceul nr. 32)

„Aș vrea să mă adresez 
tovarășilor noștri drama
turgi și să le spun că ur
măresc — mai de departe, 
mai de aproape, cum pot — 
fenomenul teatral, șt că mă 
bucură succesele lor multe 

„PRELUDIU*

și incontestabile, dar mă 
întristează lipsa unor pie
se de mare valoare in 
care să tntilnesc problema
tica nu atit de simplă a 
oamenilor de azi. Am ob
servat că mai „moderne" 
și mai actuale ca limbaj 
dramatic stnt unele piese 
ale lui G. Ciprian și Tudor 
Arghezi (care par scrise 

după experiența teatrului 
absurd), decit unele piese 
de azi, contemporane nu
mai și numai cu teatrul 
bulevardier. Sigur că apar 
și piese bune, dar dintre ele 
prea puține se ridică la ni
velul la care au ajuns poe
zia sau proza. Cred că este 
o problemă care va sta in 
atenția Adunării generale a 
scriitorilor".

Am avut timp
Ce putem face ?
— Am avut timp să ne nașfem 
a suta oară,
să fim gata 
pentru chipul cel nou,
s-aruncăm sufletul vechi, 
să ne-mbrăcăm în roșu 
și să fugim pe balustrada 
celui mai înalt pod.

Ce putem face ?
— Am avut timp să murim 
a suta oară, 
să fim gata
pentru dragoste și pentru 

moarte.
gata să ne frîngem degetele 
și trupul într-o ultimă noapte.

Dar de fiecare dată 
ne întindeam mîinile tremurate 
spre vatra unui suflet, 
de fiecare dată 
uitam să mai murim.

IOANA CRACIUNESCU 
(Liceul „Mihai Viteazul")



Tata era plecat de doi ani. 
De doi ani, timp în care 
imaginea depărtării sale de 
mama și de noi, copiii, cres
cuse în mine cu precizia 
multor amănunte. Voise să 
mă ia cu dînsul în America 
unde atunci, în 1935, căuta 
de lucru. Dar mama se îm
potrivise cu o înverșunare 
ce nu avea nimic comun cu 
dragostea ei pentru mine.

Un copil de șapte ani nu 
simte bogăția nuanțelor pe 
care le închide dorul, ci 
catastrofele imediate ale 
certurilor, spaima distanțe
lor ; pentru el totul pare 
iremediabil. Afară de cazul 
că începe să compare. A- 
tunci, pe nesimțite și pe fu
riș, își mută tot calabalîcul 
gîndurilor mărunte , undeva 
în afara casei, ascuzîndu-și 
universul într-up fund de 
pod sau într-un colț de șo
pron. Or, eu începusem să 
transform , de pe atunci ca
tastrofa despărțirii de tata 
în fîșii de sentimente, și aș
teptam cu neliniște revede
rea ce știam că nu e cu 
putință midți ani încă. De
sigur că nu aveam noțiunea 
anilor, ci doar simțeam că 
anii sînt un gol cu mult mai 
larg și mult mai întunecat 
decît cel pe care îl vedeam 
deschizîndu-se sub mine 
cînd mă aplecam peste ba
lustrada balconului do la e- 
tajul trei, seara, cu capul în 
jos și dat peste cap, lăsîn- 
du-mă pradă amețelii care 
mă cuprindea cînd lumea 
îmi apărea pe dos. Tot mal 
des trăgeam noaptea pătura

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

RADU

PORTOCALĂ
Radu Portocală este primul poet pe car» îndrăznesc 

să-l recomand, prin tipar, unei alenfii mai mult mu 
mai puțin largi. Încercare temerară, dacă lin irarna d» 
afluxul neobișnuit de debuturi in poezia noastră din 
ultimii cîfiva ani fi dacă-mi aduc aminte ci(i poefi am 
văzut pierind, după o singură pilptire «cinlrietoarr, de -a 
lungul celor peste trei decenii de caul urmăresc la zi, 
ca simplu cititor, respirația poeziei românești.

Și totuși... Am impresia că ne aflăm in fața unei per
sonalități lirice care, depășind cadrul unei frumoase criza 
de vârstă, include posibilități sigure de a evolua spre 
interpretare personală a lumii, sub cupolele da văzduh 

ale unor rezonanțe bogate fi grave.

Ceea ce imi place astăzi în poezia lui Radu Portocală 
se află mai ales in zonele in care el reușește, cu un har 
Ce demonstrează încă o dată relativitatea virstelor crea 
toare. să silească unele categorii foarte abstracte ale re
alității (cum sint, de pildă, timpul sau muzica, tăcerea 
sau uitarea) la o existență concretă fi surprinzătoare. 
Și mai e, apoi, o anumită forță de sinteză, care — acolo 
unde reușește să ocolească miniaturalul anemic — ne 
dăruie amprentele unor caligrafii pline de seve fi de 
linge. In sfirfit, dincolo de alte motive, Imi place această 
poezie pentru timbrul ei, desigur nu singular, dar sufici
ent de personal pentru a mă ispiti cu speranța unei evo
luții feririle

Ceea ce nu-mi plac» astăzi In poezia lui Radu Porto
cală stnt unele neconcordanțe intre retezarea versului 
,i pulsul interior al poemului, construcția peste măsură 
de lucidă a unor versuri, relativa sărăci» (voită oare 7) 
■ rechi.-llel lexical» fi căderea (re • drept, rară), in 
ca)>canel» unor «viclenia locuri comune

Nu știu ce va fi si cum va fi mline poeHa lui Radu 
Portocală, dar cred in drumul »i ascendent. Șl poate nu 
mă Infel dacă nutresc iluzia că voi fi urmat in această 
credință de cititorii primelor versuri NpăHte al» «do 
lescentului meu prieten, in al» cărui nellnifti fi căutări 
mă regăsesc cu o nostalgie greu de ascun».

AI.EXANDR!) LUNGU

Coloane
■ Ascultă lumina

Iși fă-o să vibreze copacii.
Și ploaia...

Apoi amintește ti 
străbunii

Ifi ridică-le coloane. 
Privește munjii 
și cintă pe struna lor.

I Arcuiește bolta cerului 
pentru a face 
loc norilor.

IȘi abia k> urma 
cioplește pădurea 
din piatră

Iși chiamâ păsările 
să cînte pe frunzișurile ei reci, 
să le dea viată

■ fi rod.

i Fuga
Unde vâ sînt

I visele ?
Le^au luat caii, 
caii negri,

«caii nopților.
Le-au luat
și le-au dus

Ideparte pe cîmpul 
nesfîrșit care 
se pierde în tăcere. 
Acolo

J numai acolo 
puteau sâ fugâ 
Icaii

cu visele voastre.

I

i Desen de BENONE NEAGOE 
— Liceul „George Barițiu*

— Ciut I

peste cap ca să rămîn sin
gur, să golesc lumea mea 
de tot ce mă sufoca peste zi, 
s-o curăț de sgura glasurilor 
și a privirilor severe. îmi 
cream astfel o lume sum
bră, dar curată, unde-1 pu
team chema pe tata să-i vor
besc în, șoaptă, să mă plîng, 
să-i privesc ochii plini de 
înțelegerea pe care o tră-

OMULEȚUL
dase în timpul certei cu 
mama, la despărțirea noas
tră. In felul acesta, la șapte 
ani știam ce înseamnă dorul 
și oftatul fără vorbe și pe 
ascuns.

Locuiam într-o mansardă, 
pe strada Zăbuvoi. în prima 
odaie, transformată prin- 
tr-un paravan de lemn în 
odate de dormit și culoar, 
ședea mama: în odaia a 
doua, mai mare, cu tavanul 
foarte jos și înclinat, fratele 
meu, care pe atunci avea 
șase ani, și cu mine.

Mama pleca în fiecare zi 
la prînz să lucreze în a- 
telierul de legat cărți de 
lîngă Parcul Carol și venea 
noaptea tîrziu. Cînd îi au
zeam pașii pe scară, săream 
din pat ca într-un coșmar și 
înainte să prindă a ciocăni, 
îi deschideam ușa ; apoi, 
buimac, îi făceam ceaiul și, 
în timp ce se desbrăca, patul.

Intr-o zi, abia plecase la

• Fragment
Cumplit de frumoasâ 
vremea asta bâtrinâ 
ce-și plinge moartea 
pe străzile mușcate 
de noapte.
Ca o veche icoand 
cu ochii de lacrimi.

Muzica
Existâ undeva 
probabil foarte departe 
stepa obsedant 
de albâ cu caii 
negri din 
care se ridică 
un abur transparent.
Aici totul se pierde într-un 
cîntec uitat.
Aici e o liniște
grea
și caii aleargâ 
groaznic de 
repede.
Aici doar caii 
plîng 
și plînsul lor 
e o muzica 
solbaticâ.

Enigma 
timpului

în liniștea puternica 
o nopții 
se aude doar 
vechiul ceas 
înaintînd pe drumul 
lui monoton.
Pare un ceas bun 
dar prin 
mecanismul 
complicat se 
poate vedea 
un dinte lipsa 
la o roata. 

a tel ier că a-a și întors. Noi, 
copiii, ne aflam In odaia 
noastră. Eu îmi făceam 
lecțiile pe o grămadă de 
lemne de foc clădite în chip 
de masă. Fratele meu înfigea 
chibrite în doi cartofi din 
care alcătuise un om cu cap, 
mîini și picioare. Din cînd 
în cînd venea la mine pre
cipitat și-mi striga :

DE CARTOF
— Fă-mi și un nas 1 Fă-mi 

și ochii !
Zgîriam, cu penița mîn- 

jită de cerneală, pe cartof, 
pînă apăreau de sub cafe
niul cojii nasul, ochii, gura, 
nasturii de la haină, de un 
albastru straniu și grotesc.

Cînd am auzit-o pe mama 
intrînd dincolo, am dus de
getul la buze, făcîndu-1 
semn fratelui meu să tacă, 
și mi-am vîrît nasul în ca
ietul cu tabla înmulțirii. 
Mama a deschis ușa și s-a 
uitat prin odaia noastră fără 
o vorbă, ca șl cum uitase 
pentru co venise. Era îm- • 
brăcată în paltonul ol negru 
cu bhinn do vulpe la gît, cu

• Orgă
Imi sprijin 
fiinfa do duroro 
ne corzile 
lungi 
ale tunetelor 
deorgâ.
Imi sprijin 
ființa de durere 
pe singurătate, 
iar corzile 
sunetelor 
de orgă 
vibrează lung 
ca un pllns 
îndepărtat 
într-o dupâ-amiazâ 
de toamnă.

Ploaia
Vreau să iau 
o daltă și un fiocan 
și după ce am construit 
din ruine 
un zid, 
să-l cioplesc 
și să desenez 
pe el 
ploaia și soarele, 
un om stilizat 
Âi-un tigru.

poi va ploua 
adevărat 
și ploaia va dărîma zidul...

Toamna
Sînge pierdut 
prin aer.
Plînsul pierdut 
în ploaie. 
Și ctît de tâcutâ 
moartea 
mîinilor uscate 
agâțate de 
copaci. 

mănușile. Intr-o mînft ținea 
desfăcută o telegramă. Mă 
uitam la ea cu teama ce mă 
cuprindea de cîte ori se a- 
propia de mine. Și deodată 
am avut intuiția violentă că 
de data aceasta nu venea 
nici să mă certe, nici să mă 
bată, că de data aceasta s-a 
petrecut ceva grav, mai pu
ternic decît puterea ce o

avea asupra mea, ceva care 
ne privea pe toți laolaltă — 
poate alungarea din casa în 
care locuiam cu chiria me
reu în restanță...

După un timp, a spus :
— Veniți la mine în o- 

daie I
Ne-am luat după dînsa în 

tăcere, fratele meu în- 
ghesuindu-se nerăbdător să 
afle despre ce este vorba, 
eu cu teamă. Mama s-a a- 
șezat pe pat, cu telegrama 
albă, despăturită în cute-reci 
în poalele paltonului negru. 
Fratele meu s-a trîntit în 
fundul fotoliului. Eu rămă
sesem în picioare lîngă masa 
japoneză, privind prostește

• Simbioză 
solitară

Departe, la capătul 
lumii, 
acolo unde începe 
infinitul
erau
un pom și 
o fîntînâ.

Mit
Existâ un zeu al 
stepei care plînae 
pe plînsul vîntului.
Un zeu trist ca 
timpul.
Și vraja lui 
sâlbaticâ se pierde 
ca o ranâ albâ.
Doar sania 
gonește cu caii 
aburind prin 
stepa peste care 
se plînge.
Iar pe acest zeu 
cu frumusețea de 
iarna nu l-o 
vâzut nimeni.

Tablou
O ploaie obositâ 
mîngîie noaptea 
cu degete bolnave. 
Iar noaptea cîntâ 
cu mii de voci 
și-și lasâ pârul
ors
și nesfîșit 
între degetele 
Solnave ale ploii.

cele t^ei crizanteme albe 
care începuseră să se ofi
lească.

Ne-a spus de-a dreptul, cu 
vocea răgușită :

— A murit tata.
In momentul acela, în mine 

a pleznit ceva asurzitor, ca 
un arc într-o păpușă. S-a 
făcut liniște lungă, lungă la 
nesfîrșit.

Sătul de stat în fundul fo
toliului, fratele meu a sărit 
spre mama, întinzîndu-i o- 
mulețul de cartof.

— Iți place omul meu ? 
Are ochi și nas și gură și 
nasturi la haină...

Mama l-a privit cu ochii 
ei mari și negri.

— A murit tata !
— Bine, bine — continua 

fratele meu — dar îți place 
omulețul meu de cartof ?

Atunci mama mi-a spus 
sever ca și cum timpul s-ar 
fi dat înapoi cu două 
ceasuri:

— Du-te și fă ceaiul!
Am plecat. în timp ce 

căutam pe raftul din culoar 
chibriturile, ca .să aprind 
primusul, dincolo de para
van fratele meu insista gata 
să plîngă :

— Da spune, mamă, îți 
place omulețul meu de car
tof ? Uite, are mîini, are pi
cioare, are ochi și nasturi...

Ca o explozie, zgomotul 
primusului a acoperit apoi 
totul.

BOGDAN 
ALEXANDBESCU 
(Liceul „Gh. Lazăr")

I_________
I ——.....
A



lata cinci debutanți, cinci 
deodctâ — și cu toții elevi. 
Au talent, sînt poeți adevâ- 
rați? Nu știu, poate... Dar, 
în cazul acesta, nu e mai 
bine sâ lâsâm apele sâ se 
limpezeascâ prin propriile 
lor mișcări, nu e mai bine 
sâ îngăduim personalității 
poetice (daca existâ) sâ se 
formeze în luptâ cu multele 
ei nesiguranțe, fără sâ for
țăm lucrurile, fârâ sâ pro
punem atenției publice sen
sibilități încâ pubere ? Răs
punsul nu poate fi decît a- 
firmativ — și numărul mare 
de începători pe care „Pre
ludiul" i-a promovat pînâ 
azi (peste o sutâ) nu a cu-

Și acum s-a terminat.
în culise ne căutam pe noi,
Dar cineva ne-a furat hainele și gîndurile. 
Noi am rămas propriile noastre măști. 

Publicul aplaudă.

FLORIN MUGUR

PĂSĂRILE

ROȘII

ȘERPII MEI

(frins de fapt decît cîteva ta- 
ente care s-au confirmat si

Gong I 
Am intrat în scenâ.
O sâ ne jucam rolurile noastre. 
Rolurile noastre preferate, 
în costumul lui Romeo, 
Cu fardul picant al subretei, 
Cu inima prea largă a nebunului, 
înainte de final, eu o sâ rîd, 
Tu ai sâ zîmbești superior. 
Noi o sâ mințim.

SOFIA GEORGESCU 
(Liceul „Mihai Viteazul")

încă o cicatrice.
Vor muri 
înainte de apusul soarelui 
cu dinții încleștați 
In dorul de viață.

ii văd evadlnd 
din golul unui gînd, 
intri nd 
în pădurea luminii. 
M-au fluerat 
cu jumătate de soare 
și sunetul lor — clipă 
mi-a mai crestat 
tn memorie

MIHAI OGRINJI 
(Liceul nr. 1, Vaslui)

Dar 
câ 
tot 

sâ prezentam 
în loc de a-i 

,cîțiva",
per

au evoluat dupâ debut : 
Doina Uricaru, Ioana Cră- 
ciunescu, Tiberiu Mihail, 
Gabriela Nicolau, Virginia 
Stoica și alți doi sau trei. 
Nu e puțin, desigur. ~ 
trebuie sâ recunoaștem 
adesea am încercat cu 
dinadinsul 
nume noi, 
transforma, pe cei „< 
în colaboratorii noștri , 
manenți, de a le urmări cu 
stâruințâ si grijâ evoluția. 
Este lucrul pe care vom în
cerca sâ-l facem de azi 
înainte. Poate câ această 
mobilizare de forțe (fie ele 
și adolescente) va ajuta su
plimentul nostru sâ semene 
din ce în ce mai puțin cu o 
culegere agreabilâ de texte 

Mă ceartă amurgul
Câ mi-am încurcat mîinile tn două nopțî : 
Cu una leg,
Cu alta dezleg,
Cu una înnod,
Cu alta deznod
Și mă joc așa 
Pînă nopțile se fac ziuă
Și le pierd.

GENEZA
Odată soarele și-a pierdut visele
Și momentul acela a fost botezat eclipsă. 
Oamenii au fost făcuți din lutul soarelui 
Sau poate din sentimentele lui.
Viețile și-au mutat deci domiciliul pe 
Acolo s-a clădit și ura pămîntului, 
Acolo s-au luminat iubirile tlrzii necunoscute
Si lot acolo s-au adunat pietrele, 
Buruienile și toate jocurile pămîntului 
Adăpostite de visele soarelui.
Odată soarele și-a pierdut visele
Și nu știu de ce omenirea s-a Inspăimtntat cumplit.

ANCA KRUMHOLTZ 
(lÂceul „Em liacoviță")

Portret
Desen de DOINA ICNEA — Liceul nr. 3.

literare diverse și din ce în 
ce mai mult cu o micâ re
vistă. Ne-au dat curaj și cu
vintele de simpatie cu care 
au primit unele publicații 
literare de prestigiu cîteva 
dintre inițiativele ultimelor 
numere ale „Preludiului".

Și totuși, iatâ cinci debu
tanți. încâ dibuitori. Incâ 
nesiguri pe cuvintele lor. Nu 
le spunem sâ mai aștepte, 
nu-i sfâtuim sâ aibă răb
dare, ci le publicăm versu
rile. Pentru câ e frumos să 
spui despre blînzii șerpi câ : 
„Vor muri / înainte de apusul 
soarelui / cu dinții încleș
tați / în dorul de viața". 
Pentru câ, într-adevăr, pă
sările pot fi „tragice elipse / 
neîmplinite". Pentru că jo-

CALIN sabin 
(Liceul nr. 2, Slatina)

cui â la Sorescu al lui Că
lin Sabin are totuși farmec. 
Pentru câ „Măștile" Sofiei 
Georgescu sau „Geneză" 
de Anca Krumholtz pot sâ 
fie reușite întîmplâtoare 
(cum ne lasă sâ credem alie 
versuri ale lor, mult mai 
slabe), dar cine știe dacâ nu 
constituie un semn luminos 
prevestind nașterea unor 
poete. Și acest semn, și a- 
ceste semne — dacâ ne gîn- 
dim și la ceilalți — le-am 
vâzut. Și nu putem sâ nu 
spunem câ le-am vâzut. 
Chiar și cu marele risc de a 
ne dovedi prea grăbiți....

Tot mai strâbat 
cu ochii lor nopțile 
întrebărilor negășite, 
>âsârile mele roșii. 
Melămurit, visurile oamenilor 

își dobîndesc , 
odată cu suspinul păsărilor 
roșii, 

luciditatea unor forme 
rlvnite de mult, 
se înalță asemenea 
unui abur, râspîndind 
coloanele multicolore 
Implătoșate cu râni 
roșii și cu mistere.. 
Păsările mele roșii 
și-au ridicat capul 
rănind cu-o nemaiștiutâ 
putere, râtâcind 
ca niște tragice elipse 
Incâ neîmplinite.

FLORIAN TANASE 
(Liceul nr. I, Alexandria)
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Un forum a! artei socialiste,

pusă in slujba idealurilor 
umaniste, a aspirațiilor

poporului
(Urmare din pag. I)

ialâ, cunoaște azi o consolidare la care-și 
aduc contribujia toate generațiile de scrii
tori. Cele mai valoroase cârji scrise în și 
despre societatea noastrâ socialistâ au în 
centrul problematicii lor, ca izvor esențial 
al acesteia, omul și realizările lui, omul și 
idealurile lui, omul și conștiința sa tulbură
toare, adîneâ. Literatura de azi este o lite
ratura a omului istoric și făuritor de istorie, 
a omului social conștient de societatea pe 
care o făurește, a omului politic angajat, 
prin chiar natura idealurilor lui, la făurirea 
unui destin politic exemplar al poporului. 
Acest profil al problematicii literaturii de 
azi are la bază asimilarea ideologiei 
marxist-leniniste a clasei muncitoare promo
vate neabătut de Partidul Comunist Român, 
asumarea nobilei misiuni, resimțită de-a 
lungul întregii istorii românești, de a da 
expresie identității istorice, sociale și poli
tice a poporului.

La Adunarea generală care își începe as
tăzi lucrările, scriitorii se prezintă, astfel, cu 
o serie de realizări remarcabile, cu nu
meroase — deși nu încă destule I — „cărți 
frumoase* care fac cinste celor care le-au 
scris, cu pagini vibrante, pline de originali
tate, diverse ca și lumea neasemuit de bo- 
gdtâ pe care o exprimă, și al căror punct 
de incidență se află în slujirea pasionată, 
responsabilă, a realităților noastre, a intere
selor și idealurilor poporului. în acest front 
larg, în continuă consolidare și afirmare, 
s-au integrat în acești ani noi și noi gene
rații de scriitori ; cultivînd creator experiența 
înaintașilor, din a căror tradiție sînt mîndri 
să se revendice, aducînd în pagina de ro
man sau eseu, în vers sau în literatura dra
matică, suflul unei vii contemporaneități cu 
lumea și secolul lor, vocile tinere se afirmă 
tot mai pregnant alături de vîrstnici, dove
dind — prin opere care au intrat deja în 
patrimoniul valorilor noastre sau prin lu
crări ce deschid, din proiectul lor, promisiu
nea unor certitudini — o fermă și deplină 
înțelegere a responsabilității lor sociale, a 
înaltelor îndatoriri ce le stau în față. Ei au 
înțeles — și faptele certifică din plin acest 
lucru — că suprema îndatorire a scriitorului 
din epoca noastră, ce se identifică cu însăși 
rațiunea sa de a fi, este devotamentul față 
de cauza partidului, cauza întregii noastre 
națiuni socialiste. Aspiranți la înaltul titlu 
de ajutoare ale partidului, ca patrioți și oa
meni ai revoluției socialiste, ei își asumă, me
reu, noi răspunderi, conștienți că nu poate 
fi onoare și mîndrie mai mare decît aceea 
ca — într-o epocă în care omul se desco
peră tot mai mult pe sine, își descoperă tot 
mai mult puterea și personalitatea sa crea
toare ~ să se alăture cu toată ființa acestui 
om, să-i slăvească și să-i împărtășească 
destinul.

Scriitorii sînt printre factorii însemnați 
care ilustrează conștiința de sine a unui po
por. Scriitorii se mărturisesc, se confesează

in numele acestei conștiințe. Ei sînt chiar 
această conștiință. Este de la sine înțeles, 
prin urmare, că Adunarea Generală a Scrii
torilor va reflecta în măsura corespunză
toare cerințelor de azi problemele scrisului 
și ale scriitorului, în strînsa lor legătură cu 
stadiul actual — determinant — al evolu
ției societății românești. Esențial este — 
arăta tovarășul N ICdLAE CEAUȘESCU — 
ca fiecare artist, în stilul său propriu, pâș- 
trîndu-și individualitatea artistica, sâ mani
feste o înalta responsabilitate pentru conți
nutul operei sale, sâ urmărească ca ea să-și 
găsească drum larg spre mintea și inima 
poporului. ................

Prețuirea de care se bucură scriitorii și 
opera lor în ochii întregului popor, condi
țiile pe care le au pentru a da viață du- 
rabilâ peste ani și ani chipului luminos al 
patriei, siguranța orientării ideologice a 
literaturii în spirit marxist-leninist — iatâII IUI U I II III ■■ - -- - -------- —...........--
ceea ce face ca să se poată vorbi cu de
plină îndreptățire de eminența locului și ro
lului scriitorului, a artistului, de răs
punderea sa în societatea noastră so
cialistă, o societate căreia Partidul 
Comunist îi asigură și stimulează ca
racterul democratic, constînd în libera dez
voltare și afirmare a valorilor dedicate po
porului, necontenitei lui ridicări moteriale și 
spirituale. , .

Prilej de bilanț al perioadei care a trecut 
de la ultima întîlnire a scriitorilor, Adunarea 
qenerală va descifra, desigur — din însăși 
analiza acestui bilanț, făcută cu maturitate, 
cu spirit partinic, confruntată perpetuu cu 
comandamentele care au stat și stau în fața 
breslei — experiențele cele mai valoroase, 
direcțiile cele mai fertile ale dezvoltării lite; 
raturii noastre, pentru ancorarea ei și^mai 
puternică în solul generos al realității, în 
problemele maiore ale societății și omului 
contemporan — condiție fundamentală a în
scrierii literaturii si artei românești pe orbita 
valorilor universale.

Problemele ce vor fi dezbătute, începînd 
de azi, în forumul scriitorilor, vor îmbrățișa, 
desigur, o arie vastă, cu ample deschideri 
spre aspecte de interes vital ale lifftraturu 
și vieții literare din țara noastră. Dezbate
rile care au precedat această adunare, spi
ritul și orientarea lor, dau garanția abor
dării acelor probleme fundamentale, esen
țiale pentru dezvoltarea acestei arte, astfel 
îneît literatura să se ridice tot mai mult la 
înălțimea misiunii sale, sâ-^i afirme tot mai 
pregnant consonanța cu realitățile pe care 
le trăiește și pe care le creează — cu atîta 
nobilă dăruire — poporul, strîns unit în tu
rul partidului său.

Exprimîndu-ne convingerea că lucrările a- 
dunării vor marca un moment important pen
tru destinele literaturii noastre, pentru în
treaga viață spirituală a țării —- la al cărei 
progres se vor pune astfel noi temelii — 
ziarul nostru își îndeplinește o plăcută înda
torire urînd Adunării Generale a Scriitorilor 
din România succes deplin I

economice și social-culturale din 
județele Constanța, Argeș și din 
municipiul București, au avut 
convorbiri cu membri ai comite
telor de luptă pentru pace din 
județele vizitate, au depus o co
roană de flori la Monumentul E- 
roilor Luptei pentru Libertatea 

ui și a Patriei pentru So-

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a primit o telegramă prin care 
președintele federal al Republicii Austria, dr. H. C. Franz 
Jonas, transmite sincere mulțumiri pentru urările ce i-au fost 
adresate cp prilejul Zilei naționale a Austriei.

Delegația a fost primită la Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, unde au avut loc convor
biri tovărășești cu membri ai 
conducerii Comitetului.

• MIERCURI LA AMIAZĂ a 
părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie, delegația Consiliului 
Păcii din R. D. Germană, care, 
la invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, a făcut o 
vizită în țara noastră. Din dele
gație au făcut parte prof. Edith

Oeser, prorector al Universității 
„Humboldt* — Berlin, membru 
al Consiliului Păcii, și Fritz Rick, 
deputat în Camera Populară a 
R. D. Germane, secretar al Con
siliului.

în timpul șederii în țara noas
tră, oaspeții au vizitat obiective

• LA CASA DE CULTURA a 
tineretului din Iași a avut ioc 
miercuri un rintponon consacrat 
sărbătoririi semicentenarului unirii 
Transilvaniei cu România Au 
prezentat expuneri lectorul uni
versitar L D. Lăudat, de la Uni
versitatea „AL L Cuza~ și cerce
tătorul științific Ion Solcanu de 
la Filiala Iași a Academiei.

Agerpm)

(Urmare din pag. I)

se- 
O 

una

făcută propunerea pentru 
cretar. Prima propunere, 
fată se ridică și face și ea __
și, argumentînd cu numărul fe
telor din organizația lor, pro
pune, desigur, din rîndul lor 
una. Se trece apoi la discuții și 
la votare. Și, deși poate părea 
curios, propunerea carb fusese 
făcută mai întii întrunește una
nimitatea de voturi. în mod 
normal, cea de a doua propu
nere nu mai trebuia pusă la 
vot, odată ce prima se bucurase 
de aprecierea tuturor. Dar ceea 
ce te pune oarecum pe gînduri 
este că în unanimitatea aceea se 
âliniase, fără îndoială, și fata 
oare făcuse a doua propunere, 
că fusese deci de acord cu prima 
deși tot ea se declarase mai în- 
tîi de altă părere. Nedumerit, 
ip-am dus apoi la ea și am în
cercat să-i explic că dacă n-ar 
fi ridicat și ea mîna prima dată, 
propunerea n-ar mai fi avut una
nimitatea iar atunci s-ar fi pus 
obligatoriu la vot și a doua. Si 
în orice caz, dacă făcuse o altă 
propunere, avea nu numai drep
tul, ci chiar datoria să voteze 
împotriva celei dintîi sau să 
se abțină m&car, ca s-o 
susțină pe a sa. Mi-a răspuns 
însă, la fel de nedumerită, că 
n-avea nici un motiv să nu fie 
de acord cu prima, erau tot atît 
de buni amîndoi, mi-a spus, și 
deci nu avea importanță care 
din ei urma să fie ales. Motiv 
care în aparență este perfect 
valabil, în cazul acesta poate 
mai puțin pentru că lipsa d.e 
predilecție pentru unul sau al
tul putea fi înțeleasă cel mult 
la ceilalți tineri, însă nu și la 
fata care făcușe. totuși, una din 
propuneri, în unele locuri am 
fost martor la scene în care cei 
trei candidați pronuși primeau 
de trei ori mai multe voturi de- 
cît cei’ prezenți în sală, pentru

că unii din tineri îi votau pe 
toți la „pentru". Și astfel, în 
loc ca flecare candidat să pri
mească, așa cum era fîreac, un 
număr de voturi, „pentru", un 
alt număr „contra- și, eventual, 
cîteva „abțineri", iar toate ’.a 
la un loc, adunate, să coincidă 
cu cifra celor prezenți, fiecare 
din cei trei candidați primea o 
covîrșitoare majoritate de voturi 
„pentru", iar stabilirea asupra 
unuia se făcea prin diferențe 
sensibile de unu-două voturi. 
Motivul este de fiecare dată a- 
celași : doar sînt tot atît de buni 
amîndoi. sau toți trei, și atunci 
de ce să nu-i votez pe toți ?

pe colo drept justificară. Nu 
scrie, adică r.egru pe alb. nică
ieri că, o dată ce ai fost ^pen
tru** la una din propuner.. nu 
mai poți fi si ia celelalte. Dar 
mi se pare că aici nu e atit de 
necesar să se facă o precizare 
specială, fiindcă lucrul este de 
la sine înțeles, există implicit. 
L> urma urmei, noțiunea însăși, 
a-le-ge-re, te obligă să fii de 
acord sau nu. să alegi cu alte 
cuvinte, și nu poți alege trei 
din cei trei propuși fiipdcl ea 
rămine totuși, numai unul, în 
cele din urmă.

..Bine, domnule, mi s-a spus 
într-un loc, dar eu nu cunosc

ÎNAINTE DE A
SPUNE DA

Ceea ce, spuneam, poate fi, ni
mic de zis, o explicație, dar nu
mai la prima vedere.

în realitate, este aproape im
posibil ca toți trei să merite 
în egală măsură, trebuie cel pu
țin din punct de vedere subiec
tiv să iasă în evidență, totuși, 
unul singur din ei, indiferent pe 
baza căror argumente sau re
lații de mai mare prietenie.

Fără îndoială. instrucțiunile 
apărute în acest an privind 
desfășurarea alegerilor în orga
nizațiile U.T.C., nu precizează 
acest amănunt — este argumen
tul care mi s-a înfățișat pe ici-

pe nici unul din cei doi propuși, 
îmi este absolut egal cine va 
fi. De ce să nu votez „pentru* 
și la unul și la celălalt Nu, 
nu-i chiar a$a. Dacă, într-ade- 
văr, nu cunoști pe nici unul 
din candidați, poți, cel mult, să 
ridici mina la „abțineri". Acesta 
este și rostul întrebării : ..Se 
abține cineva ?“. Aceasta este 
justificarea

Cele două 
ale actului 
potrivă“ și . 
în condițiile noi de organizare 
și desfășurare, sensuri în bună 
parte îmbogățite și î$i spores* 
greutatea pe care trebuie s-d 
aibă în balanța judecăților.

existenței sale, 
ramificații din urmă 
alegerii, votul „îm- 
„abținerea", capătă

1-1 (1-1)

V. cabulea

ÎN „CUPA ORAȘELOR 
TTRGURI"

West Bromwich

ORELE 0-24

generale, pe locul 
„Pînă aici nimic 
la Consiliul sindi- 
se mai ocupe de 
întreprinderii mi-

apărut anul trecut în 
l-am

nu te mai doare nimio, 
familia". „Vă mai adu- 

ZILNIC ÎNTRE

INCĂ 0 MIERCURI CU FOTBAL
TN „CUPA CUPELOR'

• Dinamo București 
Albion

Practic, socotelile sînt încheia
te. Steaua a capotat din primul 
tur. F. C. Argeș, după un neier
tător 3—0 Id Izmir, ieri de-abia 
a învins acasă, cu 3—2, și astfel 
a părăsit „C.O.T.", iar Dinamo 
București, după ce a sărit pri
mul obstacol, fără să iasă în a- 
renă (Vasas Gyor nu s-a prezen
tat) iată că ieri, n-a reușit să-și 
creeze un avantaj substanțial ca
re s-o scutească de griji pentru 
returul care se va desfășura peste 
două săptămîni la Birmingham. 
Oricine, pricit de optimist ar fi, 
după ce a urmărit partida de iePi 
de pe 23 August, nu-și poate în
chipui că adversarii dinamoviștilor 
vor scăpa, acasă, ocazia califi
cării.

Dar să ne oprim asupra aces
tei din urmă partide. Față de me
ciul desfășurat în urmă cu o săp
tămână, noua confruntare cu fot
balul insular a avut cu totul alte 
caracteristici, alte dimensiuni. In 
joc era calificarea într-o compe
tiție care, într-un fel, ierarhizează 
fotbalul european. Pe teren evo
luau cîțiva internaționali —r Pîr
călab, Lucescu, Dinu, Ghergheli, 
Dumitrache — care s-au bătut de 
la egal la egal cu Bobby Chari' 
ton și Bobby Moore, cu Peters, 
Banks și Ball dar în echipa West 
Bromwich Albion, nu mai figu
ra nici un campion mondial, nici 
o super-vedetă. Adversarii alcă
tuiau însă o echipă și aveau un 
țel în virtutea căruia își mobi
lizau forțele și-și subordonau jo
cul. Și în plus un creier de o 
rară mobilitate și finețe tehnică, 
Hartford, cu numărul 11, care a 
fost de departe cel mai bun de 
pe teren. El de fapt a și resta
bilit egalitatea în min. 28; pen
tru noi înscrisese, în min. 22 — 
Dumitrache.

După prima repriză încheiată 
de dinamoviști într-o superiorita
te evidentă, ne-am zis că avan
tajul tehnic, fizic și poate mai 
puțin tactic — se va materializa

indiscutabil în cea de-a doua par
te a jocului și echipa Dinamo ca 
înregistra o frumoasă performan
ță. Practicase pînă în minutul 45 
un fotbal în viteză, inspirat, ini
țiase . acțiuni fulgerătoare la 
poarta apărată de Osborne, care 
nu se încheiaseră cu goluri dato
rită acestui „înger păzitor al bu
turilor* șt marelui ghinion : în 
min. 20 Pîrcălab trage năpraznic 
dar mingea nimerește bara, ca 
peste 15 minute balonul expediat 
ca din tun de Ghergheli să în- 
tîlnească din nou aceeași bară. 
Dacă jocul continua și în cea de-a 
doua repriză în același stil cursiv 
și dinamic, cu șuturi cu nemiluita 
la ambele porți, am fi îndrăznit 
să afirmăm că Dinamo a făcut 
cel mai frumos joc al ei din ulti
mul timp, că am văzut un meci 
mare cu șuturi la poată cit într-o 
întreagă etapă. Dar...

Dar partida are o cu totul altă 
față. Englezii închid jocul, egali
tatea este un vis împlinit, se apă
ră supranumeric, risipind cu prea 
destulă ușurință acțiunile din ce 
în ce mai neclare și sporadice 
ale fotbaliștilor noștri. Pe măsură 
ce timpul trece tensiunea nervoa
să crește, spectrul unui rezultat 
de egalitate (care pentru ai noș
tri, pe teren propriu valora cît o 
înfrîngere) îi inhibă, șuturile la 
poartă se răresc, oboseala îșt spu
ne cuvîntul și iată că toate aceste 
lacune își cer tributul. Disputa 
din ce în ce mai îndîrjită, intră
rile dure la minge — apanaj al 
ambelor echipe — provoacă la un 
moment dat o altercație care se 
soldează cu eliminarea extremei 
drepte a oaspeților, Recs. Fotba
liștii ambelor echipe au uitat pa-

re-se, la pauză, spiritul de fair
play în cabină. Trist, în aceeași 
notă de nesportiv it at e s-au ma
nifestat și unii dintre spectatorii 
tribunei a doua. Cit timp vom fi 
nevoifi numai să constatăm ase
menea acte fără să cunoaștem și 
autorii lor și, bineînțeles, sancțiu
nile pe care le merită ?

• F.C. Argeș 
Gbztepe Izmir

3-2 (0-1)
Handicapați de terenul moale 

și de golul lui Nihat primit din- 
tr-o situație confuză, argeșenii 
n-au reușit să se impună în fața 
fotbaliștilor turci, jucători mai 
bine dotați fizic, care au rezis
tat în fața iureșului gazdelor. 
La aceasta se adaugă imprecizia 
exasperantă a șuturilor Iui 
Kraus, Radu, Dobrin, Prepurgel 
care au trimis de nenumărate 
ori pe lingă poartă din situații 
clare de gol.

După pauză, meciul se desfă
șoară în jumătatea de teren a 
oaspeților. Presingul piteștenilor 
se dovedește a fi eficace. în mi
nutul 55 — Prepurgel din 11 m., 
în minutul 58 (autogol prin cen
trarea Iui Jercan) și în minutul 
65 Jercan — reușesc să aducă pe 
tabela de marcaj situația de 
3—1. Fotbaliștii turci intră în 
derută, dar gazdele ratează. în 
plină dominare a argeșenilor, în 
minutul 76 Fevzi, scăpat de sub 
supravegherea Iui Vlad trece pe 
lîngă Niculescu ieșit în întîmpi- 
nare. și scorul devine 3—2. Ar
geșenii cîștigă la limită partida, 
dar ratează calificarea în turul 
trei al competiției „C.O.T.".

ION BACIU

.CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI 
■ LA HANDBAL MASCULIN

TINERETUL
- revelația 
primei zile

Faptul că reprezentativa R.S.S. 
Gruzine nu a sosit încă pînă la 
începerea jocurilor din prima 
zi a turneului, i-a obligat pe 
organizatori să opereze o schim
bare în desfășurarea competi
ției și anume : inversarea eta
pei de ieri cu cea de duminică, 
17 noiembrie. Astfel că, ieri 
seară, în fața a peste 1 000 de 
spectatori s-au disputat, în sala 
Floreasca, partidele Iugoslavia 
— Spania 27—18 (10—8) și Ro
mânia (t) — Ungaria 20—19
(11—12).

Primul meci, cel dintre spor
tivii iugoslavi și spanioli, n-a 
mulțumit asistenta decît prin 
evoluția scorului, care a fost 
extrem de strins pini în mi
nutul 50, cînd pregătirea fizică 
Insuficientă a haadbaliștilor 
spanioli și-a spus cuvîntul

Al doilea joc. România (tine
ret) — Ungaria ^A“ a fost deo
sebit de pasionant, datorită e- 
voluției peste așteptări a tine
rilor noștri handbaliști care, 
printr-un joc rapid, presărat eu 
combinații subtile ăi cu suturi 
la poartă, au reușit frumoasa 
performanță de a învinge na
ționala maghiară.

Ari au loc partidele : Iugo
slavia — Ungaria, ora 16.45; 
România (t) — R.S.S. Gruzină 
și România A — Spania

VIOREL PAUNESCU

Largul democratiam ri coe- 
fruntarea deschisă de opinii 
sînt posibEe in viața organiza
țiilor noastre tocmai pentru că 
există o deplină libertate în • 
spune ,.da“ sau „nu“, in alegeri 
ca și in orice altă împrejurare, 
știindu-se cu certitudine că se 
ține seama de părerea fiecăruia 
din noi. Pînă nu de mult, în a- 
nii trecuți. cînd se făcea o sin
gură propunere pentru secretarul 
organizației și chiar aceea por
nea de la masa prezidiului, ab
ținerile sau Împotrivirile aveau 
in bună măsură un caracter for
mal. Fără a fi așezate niște in
terdicții in utilizarea lor. se fă
cea practic foarte rar apel ia 
ele, pentru că atunci cînd tre
buia să ridici mina la un singur 
om, o făceai, bineînțeles, mai 
curind la „pentru" decît la 
„contra". Și tinerii au rămas 
probabil cu această obișnuință 
mai veche, de a spune întotdea
una „da" indiferent ce gindesc; 
poate de aceea unii din ei nu 
sesizează modificarea, de nuanță 
însă esențială, prin care, odată ce 
ai la dispoziție mai multe posibi
lități, chiar dacă nu susții în mod 
special una din ele. chiar dacă 
îți este, să zicem, absolut egal, 
prin simplul fapt că ai fost de 
acord cu prima din ele le-ai 
înlăturat în mod evident pe ce
lelalte, le-ai infirmat Poți să 
votezi „pentru", susținîndu-i 
dreptul la afirmare, numai în 
cazul unei singure direcții, și 
aceasta înseamnă că ai ales cu 
adevărat, o cale în locul alteia, i 
însă nu două căi în același timp.

Alegerile din toamna aceasta i 
marchează în viața organizații
lor noastre o nouă etapă în care * 
diversitatea de păreri. expri- . 
mate deschis, înlesnește ațin- | 
gerea unor concluzii care să 
reprezinte cu adevărat rezultan
ta opiniilor rostite de majorita
tea colectivului.

Una din caracteristicile partidei disputate ieri pe stadionul „23
August" : jocul bărbătesc, uneori chiar... prea „bărbătesc" 

Foto: C. CONSTANTIN
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Primul vizitator a venit chiar la ora zero.
Sînt Costea Marinoiu de la Rin. -Vîlcea". „în- 

cîntat de cunoștință, mai ales că ne cunoaștem 
de vreme îndelungată și mai ales că sîntețl 
membru al subredacției noastre în județul Rm, 
Vîlcea. Ce necaz vă aduce la mine ? Fotbalul ?*’ 
„Nu, deoarece noi nu prea avem așa ceva, ci... 
tenisul de masă". „Să trecem la concret"." „Poa
te n-ați auzit de Traian Ancuța ?“. „Drept să 
fiu, n-am auzit". ..„E, bine, Traian Ancuța a fost 
campion regional la tenis de masă iar acum s-a 
dedicat muncii de antrenor. El e unul din ini
țiatorii centrului de copii din Brezoi. Intr-un 
an a reușit să scoată o campioană județeană la 
seniori, să ducă echipa școlii 
întii la faza pe județ etc. 
grav". „Ba da ! Tovarășii de 
cal județean i-au interzis să 
copii, ci numai de .salariații 
niere Brazi că altfel nu va mai primi indemni
zația de antrenor". „Păi, e simplu. Pînă își dau 
seama tovarășii respectivi că hotărîrea lor e ne
lalocul ei, tovarășul Ancuța să formeze o echi
pă din pensionarii întreprinderii și o echipă fe
minină din soțiile, mătușile și bunicile acestora 
chiar dacă sînt sau nu în viață. în fond, ce, par
că interesează descoperirea de tinere talente ? 
Interesează să aibă oamenii ce scrie în rapoar
te și dări de seamă despre activitatea sportivă 
de masă (de aceea, s-a și ales tenisul de masă și 
nu de cimp). Cum poți spune într-un referat : 
„activitatea de masă la tenis de cîmp".

Următorul vizitator e țot o veche cunoștință : 
tehnicianul Mișu Avanu din Tîrgoviște și el 
membru al subredacției noastre din județul 
Dîmbovița.

„Vă ascult". „Vreau să întreb cîte luni are un 
an ?“ „Depinde" La un fruntaș în producție un 
an are 10 luni. La I.A.L. anul are 38 luni, la..." 
„Nu, nu, din punct de vedere medical". „Știu 
eu : s-ar putea ca un medic să-ți spună că în
tr-un an nu vei mai simți nici un fel de durere. 
Șl într-adevăr pe tine 
dar ți-ai îndoliat toată

ceți aminte de articolul _____
ziar „îmi aduc că doar eu l-am scris" 
„Spunea, în răspunsui său Ministerul Sănătății, că . 
prin concurs, la policlinica Uzinei de utilaj pe- ' 
trolier din Tîrgoviște va fi angajat un medic 
radiolog ?“. „Spunea„Vă spun eu acum că 
a angajat unul cu jumătate de normă, dar acum 
a plecat și el, iar muncitorii pierd ore prețioase 
din producție pe la policlinica orașului". „Ii ru
găm pe tovarășii din Ministerul Sănătății să ne 
comunice și nouă, dar urgent, cîte luni are un 
an, deoarece răspunsul dat Ia articolul din ziar 
a fost un fel de... diagnostic greșit".

Au intrat acum în biroul meu mai multe per
soane care s-au recomandat scurt : „Sîntem un 
grup de tovarăși din Reșița". „Și cui vreți să-i 
faceți necrologul, cu asemenea nume numai de
cesele sînt semnate". „De ce nu mai scrie umor 
U. O. ? (prescurtarea aparține autorului). Și de 
ce continuă să scrie X?“ (tot autorul a ales a- 
ceastă literă). „Simplu : primul nu mai are ce 
scrie și al doilea... invers". „Nu, vrem răspuns 
scris pe care să-1 primim în 44 de zile". „Aveți 
ceva cu cei 44 de mucenici". „Noi vrem răspuns 
în 44 de zile" „De ce să așteptați pînă atunci 
cînd îl pot da acum. Nu avem ce discuta și sem
nez propriu : un grup de tovarăși !“.

Și. cum nu mai e nimeni la ușă de ce nu m-aș 
primi și pe mine în audiență, nu de alta, dar am 
încercat și eu în cîteva locuri, dar nu am prea 
fost primit. „Deci ce-ți lipsește „O mașină", 
„Strînge bani la CEC și gata". „Eu vreau un 
getax. De pildă, am sosit cu trenul, tîrziu noap
tea, în gara Basarab. Am vrut o mașină (getax) 
dar nu era nici cel giuțin un cauciuc. In schimb 
erau 30 de mașini particulare. Vreo cinci au nă
vălit asupra mea. „O mașină ?“. „Da o mașină". 
„Pînă unde ?". .,Pînă acasă" și-am spus adresa. 
„Dai 25 de lei ?". „Nu dau că getaxul îmi ia 9 
lei". „Atunci du-te pe jos". „Mai bine du-te tu... 
și nu face speculă". „Fac ce vreau, e mașina 
mea".

Să fie chiar așa ? Sper că tovarășii de la Con
trolul Circulației, după ce vor verifica cele spu
se de mine, vor avea altă părere...

Mal aveau multe de discutat cu mine, dar In 
hol s-a strîns o mulțime de oameni : copii, ti
neri, bătrîni, femei. \

„Dumneavoastră ?" am întrebat. Ml s-a răs
puns într-un glas : „Am venit în problema poe
ziilor". Vasăzică și poezia e o problemă. O re
zolv și pe aceasta săptămîna viitoare.

GH. NEAGU

CINEMATOGRAFE
ANNA KARENINA

Patria (orele 10; 13,30; 17; 
20,15).

FETE ÎN UNIFORMA
Capitol (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 20,45), ’ — *
(orele 9; 11,15;
18,30; 20,45).

EU TE-AM IUBIT
Victoria (orele 
13,45; 16,15; 18,45;

HOMBRE
Republica (orele 9; 11,30;

Luceafărul 
13,30; 16,15;

11.15;

Republica (orele 9; 11,30; 14; 
16,15; 18,45; 21,15), Festival (o- 
rele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21) ; Melodia (orele 8,45 ; 11 ; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern 
(orele 9,30; 11,45; 14; ““ 
18,30; 20,45).

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

UN DOLAR GĂURIT
Lumina (orele 8,45; 
18.45; 20,45).

TOTUL PENTRU RÎS

16,15;

13,30;

16,30;

Doina (orele 9; 10,30; 12; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ZECE ANI DE ERĂ COSMICA 
— LEGEA — NAUFRAGIUL — 
MIȘCAREA APARENTA A 
PLANETELOR — VISUL LUI 
GOGUȚĂ — CENTENAR MI
NIER

Timpuri Noi (orele 9—21 în 
continuare).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

Union (orele 15,30; 18; 20,30), 
Cotroceni (orele 15,30; 18).

VERA CRUZ
Feroviar (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Excelsior (o- 
rele 8,45; 11; 13.15; 15,30;
17,45; 20).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT

Cosmos (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).
TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ — 
FIUL LUI TARZAN

Grivița (orele 9; 12,30; 16;

12,45;

17,45;
PO-

19.30) , Aurora (orele 9; 
16,15; 19,45).

WEEK-END CU ANNA 
înfrățirea (orele 15,30;
20).

VICONTELE PLĂTEȘTE 
LIȚA

Buzești (orele 15,30; 18), Vii
torul (orele 15,30; 18).

PLANETA MAIMUȚELOR
Dacia (orele 8,45; 13,30).

SAMURAIUL
Bucegi (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

POEMUL CELOR DOUA INIMI
Unirea (orele 15,30; 18; 20,30). 

HEIDI
Lira (orele 15,30; 18; 20), Flo- 
rea-sca (orele 9 ; 11,15 ; 13,45).

ROATA VIEȚII
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 

. 20).
VIVA MARIA

Ferentari (orele 15,30; 18;
20.30) .

SURPRIZELE DRAGOSTEI
Giulești (orele 15,30).

INIMĂ NEBUNĂ, NEBUNĂ DE 
LEGAT

(orele 18 ; 20,30).
ClND TU NU EȘTI

Floreasca (orele 16 ; 18,15 ;
20.30) .

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ

Volga (orele 10; 16; 18,15;
20.30) , Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45).

OSCAR
rulează la Cotroceni (orele
15.30) .

WINNETOU (seria a TTI-a)
Progresul (orele 15,30 ; 18) ;
Crîngași (orele 14,30 ; 16,30 ;
18.30) .

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează la Viitorul (orele 
15.30 ; 18 : 20,30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
Pacea (orele 15,30 ; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE
JOI 14 NOIEMBRIE

• Opera Română : FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ 
— ora 19,30 ; • Teatrul de operetă : SINGE VIENEZ — ora 
19,30 ; • Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
BECKET — ora 19,30 : (Sala Studio) TOPAZE — ora 19,30 ; • 
• Teatrul Mic : TANGO — ora 20 ; eTeatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din b-dul Schitu Măgureanu) : SFlNTUL MI
TICĂ BLAJINUL ora 20. (sala Studio) MELODIE VARȘOVIANĂ 
—ora 20 ; • Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : FRUMOA
SA DUMINICĂ DE SEPTEMBRIE — (ora 19,30 ; (sala Studio) : 
FEMEI SINGURE — ora 20 ; • Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
CINE L-A UCIS PE CAROL AL VI-LEA ? — ora 20. • Stu
dioul I.A.T.C. HEDDA GABLER — ora 20 ; • Teatrul „Ion 
Creangă" : TOATE PlNZELE SUS — ora 16 ; • Teatrul Țăn
dărică (sala din Calea Victoriei) : ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA — 
ora 17 ; (sala din str. Academiei) : A FUGIT UN TREN — ora 
17 ; • Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : CA LA TĂNASE — 
ora 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 174) : MEXICO MELODY 
— ora 19,30 ; • Ansamblul U.G.S. : CU PICIOARELE PE 
PĂMÎNT — ora 20.

PROGRAMUL I
17.30 — Pentru elevi. Consultații la chimie (clasa a XH-a).
18,00 — TV. pentru specialiști. Ciclul „Medicină".
18.30 — Curs de limba rusă.
19,00 — Studioul pionierilor.
19.30 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Roman foileton „Forsyte Saga" (III).
20,50 — „Lira" — versuri în lectura poeților noștri.
21,15 — întrebări la care s-a răspuns, întrebări la care nu s-a 

răspuns încă... „Informatica și problemele statisticii". 
Anchetă științifică internațională.

21,40 — Film documentar muzical „Originile jâzzului".
22,35 — Artă plastică. Impresionismul (III).
22,55 — Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II
20,00 — Telex TV.
20,05 — Concert simfonic. Concertul Orchestrei de studio și al 

corului Radioteleviziunii. Dirijor Carol Litvin.
21,00 — Desene animate.
21,15 — O samă de cuvinte. Ior\ Slavici — romanul „Mara“.
21,45 — Arii și scene celebre — operă, operetă, balet,
22,30 — închiderea emisiunii programului II.



Comunicat româno-ecuadorian
Ministrul afacerilor externe al . 

Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, care a vizitat 
mai multe țări din America La
tină, a efectuat o vizită oficială 
în Republica Ecuador în perioada 
10—12 noiembrie 1968, la invi
tația guvernului ecuadorian.

Cu acest prilej, Comeliu Mă
nescu a avut un larg schimb de 
păreri cu ministrul relațiilor ex
terne al Republicii Ecuador, Ro
gelio Valdivierso Egeriguren în 
legătură cu dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări, precum și 
asupra unor probleme internațio
nale. De asemenea, el a avut în
trevederi cordiale cu ministrul in
dustriei și comerțului, Jose Icaza 
Roldos. cu ministrul agriculturii, 
Pedro Menendez Gilbert, și cu 
președintele juntei de planificare 
economică, Fausto Cordovez Chi- 
riboga.

Cei doi miniștri de externe au 
efectuat un schimb de scrisori în

Adunarea
plenară

a G.A.T.T

legătură cu acordul celor două 
guverne de a stabili relații diplo
matice, la rang de ambasadă în 
scopul unei mai bune cunoașteri 
reciproce și pentru dezvoltarea u- 
nei mai largi colaborări bazate pe 
respectul reciproc dintre Republi
ca Socialistă România și Republi
ca Ecuador.

în cursul convorbirilor, cei doi 
miniștri au subliniat necesitatea 
continuării eforturilor pentru îm
bunătățirea relațiilor dintre state, 
a dezvoltării cooperării dintre ele, 
a asigurării păcii și securității în 
întreaga lume. Părțile au fost de 
acord că asigurarea dezvoltării u- 
nor relații normale între state, in
diferent de sistemul lor social- 
politic, trebuie să se fundamen
teze pe respectarea independenței 
și a suveranității statelor, a egali
tății în drepturi, a neamestecului 
în treburile interne și a avantaju
lui reciproc.

Cele două părți au evidențiat 
importanța principiilor Cartei 
O.N.U., a respectării lor pentru 
înfăptuirea destinderii internațio
nale, pentru dezvoltarea bunelor 
relații și a cooperării între na
țiuni.

Ministrul afacerilor externe, 
Comeliu Mănescu, a invitat, în 
numele guvernului român, pe 
ministrul relațiilor externe al E- 
cuadorului, Rogelio Valdivierso 
Egeriguren, să facă o vizită ofi
cială în România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, data vizitei 
urmînd să fie stabilită ulterior.

Arestări

in Pakistan
într-un comunicat oficia] 

dat publicității miercuri, au
toritățile pakistaneze anunța 
că au fost arestați la Caraci 
Zulfikar Aii Bhutto, președin
tele Partidului Popular, fost 
ministru de externe pînă anul 
trecut, și Wali Khan, președin
tele Partidului „Nanenal Awa- 
mi“, precum și alte persona
lități ale vieții publice. Reți
nerea lor a fost motivată în 
baza „legii de apărare a Pa
kistanului".

Agențiile de presă sublinia
ză legătura dintre aceste mă
suri și tulburările studențești 
din ultimele zile, în cursul că
rora. poliția a operat peste 70 
de arestări. După cum s-a mai 
anunțat, mișcările studențești 
au izbucnit cu violență în ziua 
de 12 noiembrie în șase orașe 
din vestul Pakistanului, pre
cum și pe coasta sudică a ță
rii, în apropierea capitalei.

Deși se afirmă că situația a 
fost restabilită și în general 
domnește calmul, agenția 
France Presse relevă că în u- 
nele orașe a fost decretată sta
rea de urgență.

MQ^AMBIC : Comandanți ai unei unități a forțelor patriotice 
nraaciind n noua acțiunepregătind o noua acțiune

Administrația de la Saigon
este împotriva păcii

Conferința de presa a purtătorului de cuvint al F.N.E.

PARIS 13. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : într-o conferință de presă 
ținută la Paris, Duong Dinh Thao, 
purtătorul de cuvînt și membru al 
delegației Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
a declarat că întreaga răspundere 
pentru întîrzierea începerii confe
rinței în patru, prevăzută de a- 
cordul intervenit între delegațiile

Preconsul
tari la
Roma

GENEVA 13 — Corespon
dentul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : La Geneva se des
fășoară adunarea plenară a 
G.A.T.T. care dezbate nume
roase .probleme aflate pe or
dinea de zi, cea mai impor
tantă fiind dezvoltarea schim
burilor comerciale între sta
tele membre.

înainte de adunare a avut 
loc sesiunea Consiliului 
G.A.T.T. Consiliul a acceptat 
cererea României de a începe 
discuțiile în vederea negoci
erii unei eventuale aderări la 
Acordul general pentru tarife 
și comerț (G.A.T.T.).

Reprezentanții a numeroase 
țări, între care Anglia, Argen
tina, Austria, Canada, Cehos
lovacia, Cuba, Elveția, Fin
landa, Grecia, India, Italia, 
Iugoslavia, Japonia, Polonia, 
S.U.A., Turcia etc. au spriji
nit această cerere, exprimîn- 
du-și interesul pentru dezvol
tarea schimburilor comerciale 
cu România.

din Piemont
ITALIA. După catastrofalele inundații, viața își reia cursul normal : soldați spâlînd nă

molul depus pe străzile orășelului Valle Mosso din Piemont

S.U.A. și R.D.V., revine S.U.A. 
Subliniind că acțiunile adminis
trației de la Saigon dovedesc că 
clica Thieu-Ky este împotriva pă
cii, împotriva independenței, li
bertății și democrației, și că ea do
rește să vadă guvernul S.U.A. 
prelungind războiul de agresiune 
împotriva Vietnamului, Duong 
Dinh Thao a spus : „Dacă admi
nistrația de la Saigon nu trimite 
delegați la Paris, reprezentanții 
R. D. Vietnam, Frontului Națio
nal de eliberare și ai S.U.A. tre
buie să se reunească imediat pen
tru a găsi o soluție politică".

Atîta timp cît americanii nu vor 
renunța la scopurile lor agresive 
de a transforma Vietnamul de sud 
într-o neocolonie și o bază ame
ricană, poporul nostru va conti
nua lupta sa de eliberare, pentru 
independență — a declarat purtă
torul de cuvînt

guvern majoritar
în legătură cu actuala situație 

politică din Italia, președintele 
Republicii, Giuseppe Saragat, a 
primit marți la Palatul Quirinale 
pe primul ministru, Giovanni 
Leone, Mariano Rumor, secre
tarul general al Partidului De- 
mocrat-creștin și pe șeful gru
pului parlamentar democrat- 
creștin în camera deputaților, 
Sullo. Nu a fost dat publicității 
nici un comunicat. Cercuri in
formate consideră însă că aceste 
convorbiri constituie începutul 
unor „preconsultări" ale șefului 
statului, avînd ca scop analizarea 
perspectivelor evoluției situați
ei politice în lumina rezultate
lor congresului partidului socia
list și ale celui republican, înche
iate recent.

După cum se știe, reconstitui
rea coaliției de centru-stînga cu 
participarea reprezentanților de- 
mocrat-creștini, socialiști și re
publicani, întîmpină serioase di
ficultăți ca urmare a imposibili
tății, cel puțin pînă acum, de a 
elabora un program de guver
nare care să întrunească adeziu
nea tuturor părților.

Convorbirile de la Quirinale 
se înscriu în contextul eforturi
lor de a se da Italiei un guvern 
stabil, care să dispună în parla
ment de o majoritate conforta
bilă și permanentă.

în căutarea unui profesori

Lucrările Congresului P.M.U.P.

Declarația

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — 
în Palatul Culturii și Științei din 
Varșovia continuă lucrările Con
gresului al V-lea al P.M.U.P. în 
dimineața celei de-a treia zi a 
congresului au luat cuvîntul, prin
tre alții, J. Tejchma, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și primii secre
tari ai comitetelor voivodate 
partid din Bydgoszcz, Opole 
Lodz.

Congresul a fost salutat 
Nguyen Van Tran, secretar 
C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, de J. Lenart,

de 
Și

de 
al

membru supleant al Prezidiului, 
secretar al C.C al P. C. din Ce
hoslovacia, și de B. Biszku, mem
bru al Biroului Poliție, secretar 
al C.C. al P.M.S.U. 1

După-amiază au luat cuvîntul 
W. Trampczynski, ministrul co
merțului exterior, primii secretari 
ai comitetelor voievodale de par
tid din Rzeszow și Szczecin și 
alte persoane. Congresul a fost 
salutat de J. Țedenbal, prim-se
cretar al C.C. al P.P.R.M.

Lucrările Congresului continuă.

președintelui
Republicii Arabe

Orientul Mijlociu:

Yemen
SANAA 13 (Agerpres) în- 

tr-o declarație radiodifuzată, 
președintele Republicii Arabe 
Yemen, Abdul Rahman Iriani, 
a adresat un apel tuturor ye- 
meniților la unitate pentru a 
contribui le reconstruirea țării 
după șase ani de război civil.

Președintele Iriani, relatează 
agenția Reuter, care citează 
postul de radio Sanaa, a men
ționat că în vederea reconci
lierii naționale guvernul său 
este gata să inițieze convor
biri cu adepții imamului Mo
hamed Al-Badr. El a arătat 
că această dorință nu consti
tuie o dovadă de slăbiciune, 
întrucît armata republicană 
poate face față situației, dar 
ea ar corespunde intereselor 
țării de a se pune capăt răz
boiului.

• Schimburi de focuri intre trupele 
israeliene și iordaniene

• Interviul ministrului de externe egiptean
între trupele israeliene și iorda- 

niene au avut loc miercuri schim
buri de focuri, intr-o regiune si
tuată la nord de Marea Moartă, a 
declarat la Tel Aviv un purtător 
de cuvînt al armatei israeliene. El 
a precizat că forțele iordaniene 
au deschis un baraj de artilerie 
peste fluviul Iordan, în regiunea 
podului Abdullah, la aproximativ 
patru kilometri nord de Marea 
Moartă.

Trupe iordaniene au deschis 
focul asupra unor forțe israeliene 
care încercau să traverseze flu
viul Iordan în regiunea Al Ada- 
ssiya, a declarat la Amman un 
purtător de cuvînt al armatei ior- 
daniene. Doi soldați iordanieni 
au fost uciși.

CAIRO 13 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al

R.A.U., Mahmud Riad, a decla
rat în cadrul unui interviu tele
vizat că „Egiptul nu va accepta 
negocieri cu Israelul și nu va 
discuta niciodată problema stabi
lirii unor noi frontiere". Șeful di
plomației egiptene, a arătat în 
continuare că înainte de a părăsi 
New Yorkul a remis lui Gunnar 
Jarring o notă în care se reafir
mă hotărîrea guvernului egiptean 
de a coopera cu diplomatul sue
dez.

După ce a arătat că situația 
internă din R.A.U. s-a consolidat 
după evenimentele din iunie 
1967, iar forțele armate au fost 
întărite, Mahmud Riad a mențio
nat că guvernul egiptean a accep
tat o soluție politică în vederea 
realizării păcii în Orientul Mijlo
ciu.

Scena învățămîntuluî ameri
can oferă anul acesta un tablou 
cu totul neobișnuit. La New 
York, Philadelphia, Pittsburgh, 
Chicago și în mai multe alte 
orașe, deschiderea anului școlar 
a fost marcată de greve, de
monstrații și chiar ciocniri.

Pînă nu de mult 
autoritățile de Ia 
Wellington orches
trau o publicitate a- 
siduă pe tema : „sta- 
biliți-vă în Noua 
Zeelandă, insula per
spectivelor străluci
te !" Actualmente, în 
paginile presei neo
zeelandeze apar știri 
de felul acesta: „Imi
granții cutreieră ora
șele fără o centimă 
în buzunar" (THE 
SUN) sau „Potrivit 
declarațiilor d-Iui 
Downer de la depar
tamentul pentru pro
blemele imigranților, 
imigranții șomeri vor 
fi trimiși din nou în 
centrele speciale de 
tranzit unde li se 
vor da unele ajutoa
re" (DAILY NEWS).

Cotidianul elvețian 
NEUE ZURCHER 
ZEITUNG publică o 
amplă informație 
despre soarta imi
granților din Noua 
Zeelandă „Tabăra de 
la Boueglla relevă 
ziarul — adăpostește 
aproape 5 000 de imi
granți. Ea seamănă 
mai degrabă cu o a- 
șezare improvizată 
unde viața e foarte 
dură și dificilă : în
căperi extrem de a- 
glomerate și un ta
blou general apropiat

de promiscuitate" A- 
flăm că există trei a- 
semenea tabere cu 
aproape 18 000 de 
persoane. Conform 
declarațiilor autori
tăților, în decurs 
de maximum două 
luni proaspeții ve- 
niți trebuie „să se

ale activității econo
mice). In mai, Mi
nisterul Comerțului 
și Industriei a făcut 
o anchetă selectivă 
în 20 de întreprin
deri industriale. S-a 
constatat că în peri
oada 1 aprilie 1967 — 
1 aprilie 1968. 16 in-

RECLAMĂ 

ȘI ȘOMAJ

familiarizeze" în a- 
ceste tabere cu noua 
lor patrie, căutîn- 
du-și totodată de lu
cru. „Familiarizarea" 
se dovedește însă a 
fi foarte complicată : 
sute de familii sînt 
nevoite să rămînă în 
„taberele speciale" 
un an și chiar mai 
mult.

De lucru e greu să 
găsești. Concedierile 
sînt la ordinea zilei 
la fermele agricole și 
în industria textilă 
(principalele domenii

treprinderi și-au re
dus producția și 14 
au redus numărul 
angajaților. Fermele 
și-au redus numărul 
angajaților zilieri cu 
aproape 13 000 în 
comparație cu anul 
trecut. Ultimele date 
oficiale arată că la 
sfîrșitul lui septem
brie existau în țară 
circa 65 000 șomeri 
totali și parțiali. Ci
fra aceasta apare im
presionantă pentru o 
țară a cărei popu

lație nu depășește 
2 600 000 locuitori. 
Trebuie adăugat că 
în cifrele oficiale de 
șomaj nu sînt inclu
se femeile măritate 
care și-au pierdut 
slujba, șomerii neîn
registrați și nici ti
nerii care au absol
vit școala în anul 
precedent și nu și-au 
găsit de lucru. în a- 
ceste cifre nu sînt 
cuprinși imigranții 
sosiți de la 1 ianua
rie a.c. Soarta lor e 
mai rea decît a tu
turor. „Autoritățile 
care în alte condiții 
găseau în imigranți 
mină de lucru con
venabilă — remarcă 
NEUE ZURCHER 
ZEITUNG —s-au po
menit cu un mate
rial exploziv și cu 
probleme de nere
zolvat. Situația grea 
a imigranților nu 
poate să nu agraveze 
actualele dificultăți 
economice".

Reiese, deci, că 
„insula perspective
lor strălucite", ofe
ră, deocamdată, pers
pective de șomaj 
multora dintre cei 
care au venit acolo 
să-și găsească un rost 
în viață.

P. NICOARA

R. P. MONGOLĂ : Construcții modeme la Ulan Bator

• Teodor Marinescu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Uniunea Sovietică, a 
oferit, miercuri seara, in saloa
nele ambasadei, un cocteil in 
cinstea delegației Asociatei de 
prietenie româno-sovietiee. co«- 
dusă de tovarășul Gheorghe 
Roșu, care a participat la festi
vitățile de la Moscova in cinstea 
celea de-a 51-a aniversari a Re
voluției din Octombrie.

Au luat parte V. I. Konotop. 
prim-secretar al Comitetului re- 
giomU Moscova al P.C.U.S^ pre- 
> r diatei e Consiliului de Condu- 
cerff âf Asociației de prietenie 
sovieto-române. L. F. Iliciov. 
locțiitor al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S- aetiviști 
ai C.C. al P.C.U.S.. funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe și Ministerul Cul
turii, oameni de artă și cultură.

• POSTUL DE RADIO La
gos. citat de agenția France 
nLjse. a avertizat miercuri ca 
„forțele nigerieni vor doborî 
price avion, în afara aparatelor 
speciale ale Crucii Roșii Inter
naționale. care va zbura fără 
autorizație deasupra teritoriu
lui Nigeriei". După cum s-a mai 
anunțat, în cursul săptămînii 
trecute, două avioane străine 
au fost distruse pe pista de la 
Uli Ihiala de forțele militare 
federale.

• DELEGAȚIA economică 
guvernamentală sovietică, care 
întreprinde o vizită la Lagos, a 
avut un schimb de păreri în

problemele colaborării economice 
și tehnice între U.R.S.S. și Ni
geria cu comisarul federal pen
tru finanțe. Owolw®, O. Arkpo, 
comisarul federal pentru ex
terne, și cu alți membri 
ai guvernului nigerian. Au fost 
examinate probleme privind ex
tinderea colaborării 
și tehnice între cele

vineri, menținind cauțiunea 
de 19CM6 dolari pentru fiecare 
din cei trei deținuți.

economice 
două țări.

ales al• PREȘEDINTELE 
Statelor Unite, Richard Nixon, 
a numit pe Bryce Harlow, ex
pert in relațiile din cadrul Con
gresului în postul de asistent 
special pentru problemele legis
lative. Este prima numire anun
țată din seria de șase care vor 
trebui să completeze unele pos
turi cheie. Toate persoanele nu
mite vor purta titlul de „asis
tent al președintelui".
• AHMED RAGEH NAMER 

și cei doi fii ai săi, acuzați de 
a fi pus la cale asasinarea pre
ședintelui ales al S.U.A., Ri
chard Nixon, au apărut marți 
in fața unui tribunal din New 
York. Ședința a durat doar trei 
minute, în cursul căreia avoca
tul acuzaților și procurorul au 
cerut amînarea dezbaterilor. 
Judecătorul John Fury a hotă- 
rît amînarea audierilor pînă

• CRIZA POLITICA libane
ză. redeschisă marți prin demi
sia cabinetului prezentată pre
ședintelui Helou de către primul 
ministru Yafi, a fost parțial, 
aplanată la mai puțin de 24 de 
ore de la declanșarea ei : pre
ședintele statului a refuzat de
misia guvernului format în 
urmă cu mai puțin de două 
săptămîni, răspunzînd astfel 
cerințelor formulate de cea mai 
mare parte a reprezentanților 
diferitelor grupuri politice din 
țară, neliniștite de consecințele 
pe care agravarea instabilității 
politice le-ar putea avea asu
pra economiei și politicii liba
neze.

• Organismele atlantice au 
intrat într-o perioadă de inten
să activitate. Adunarea parla
mentară a Pactului Nord-Atlan- 
tic și-a continuat, miercuri, lu
crările la Bruxelles. Agenția 
France Presse menționează că 
șeful delegației franceze, Mi
chel Boscher, a respins proiec
tul privind crearea „unei auto
rități (vest — n.r.) europene

în marea majoritate a cazurilor mohilurile acestor stări de lu
cruri sînt conflictele rasiale. Iată de ce, săptămînalul U.S. NEWS 
AND WORLD REPORT a ajuns la concluzia că „conflictele 
rasiale părăsesc acum străzile și pătrund în școlile din S.U.A".

Anul școlar 1968-1969 a intrat în cea de-a treia lună, dar deja 
peste 40 de localități au cunoscut tulburări în legătură cu proble
mele învățămîntului. Situația cea mai gravă se înregistrează la 
New York unde, de la 14 octombrie, un milion de elevi au rămas 
fără profesori. Este pentru a treia oară în șase săptămîni cînd 
corpul didactic din această metropolă declară grevă. Motivele 
pentru care 50 C00 de profesori newyorkezi nu se mai prezintă 
la catedre sînt diverse și complicate, dar la baza lor se află diver
gențe de orrîin rasial. Oricum, ele semnificai eșecul planurilor au
torităților locale de a lichida segregația rasială în școli.

Autoritățile municipale newyorkeze au elaborat, încă de anul 
trecut, o serie de măsuri, într-o încercare de desegregare a șco
lilor. Felul în care au fost puse ele în aplicare au demonstrat însă 
faptul că ele nu țineau seama de realități. Intr-adevăr, într-o pri
mă etapă s-a preconizat transportarea zilnică eu autobuzele a unei 
părți a elevilor de culoare din cartierele locuite de negri în școli 
din alte cartiere ale orașului frecventate de albi. Planurile s-au 
lovit de împotrivirea unei părți a părinților elevilor albi care au 
amenințat cu boicotarea acestor școli. Ca o măsură de schimb, 
primarul orașului New York, John Lindsay, a anunțat că în școlile 
frecventate numai de copii negri sau portoricani vor preda un 
număr de profesori albi. întrucît o asemenea acțiune, ar fi însem
nat închiderea porților acestor școli pentru profesorii de culoare, 
s-a manifestat împotrivirea acestora din urmă.

Un alt factor de conflicte l-a constituit măsura descentralizării 
conducerii învățămîntului newyorkez, în baza căruia, în locul 
unui organ școlar pe întregul oraș, urmau să ia ființă organe pe 
diferite cartiere. Aceasta a dus însă Ia ur« rezultat contrar celui 
scontat. Unele consilii școlare descentralizate din cartierele albilor 
s-au împotrivit angajării unor cadre didactice de culoare, tendință 
care s-a manifestat și în cartierele negrilor și portoricanilor față 
do profesorii albi. Toate acestea, la care s-au adăugat și nemul
țumiri privind salarizarea diferențiată a cadrelor didactice în 
funcție de cartierul sau importanța școlilor unde predau, au de
clanșat actualul val de greve, a căror soluție nu se întrevede, cel 
puțin pentru moment.

Situația cunoaște aspecte asemănătoare și în alte orașe. La 
Philadelphia profesorii și elevii de culoare au boicotat cursurile 
Școlii superioare Benjamin Franklin ca urmare a unor incidente, 
în cursul cărora copii negri au fost atacați de rasiști albi, în mo
mentul cînd părăseau școala. La Chicago, 25 000 de elevi de cu
loare au hotărît boicotarea cursurilor, în fiecare luni, ca un protest 
împotriva numărului redus al cadrelor didactice de culoare și în 
sprijinul cererilor de introducere a unor cursuri de istorie a ne
grilor americani.

Dacă această situație poate fi întîlnită în orașele industrializate 
oin nordul S.U.A. unde segregația rasială se află, oricum, Ia un 
nivel interior aceleia din statele sudiste, nu mai miră pe nimeni 
conținutul unui recent raport, dat publicității de o organizație 
pentru drepturile civile din Atlanta, care subliniază falimentul 
total al eliminării segregației în școlile sudiste. Potrivit acestui 
raport, în anul 1967, aproximativ 86 la sută din cei 2,6 milioane 
de elevi negri din.11 state sudiste continuau sa învețe în școli des
tinate numai copiilor de culoare, cifrele preliminare pentru anul 
1968 indieînd menținerea acestei stări de lucruri. Subliniind că 
stît hotărîrile tribunalelor federale cît și măsurile guvernului fe
deral nu au reușit să elimine segregația în școli, autorii raportului 
conchid : „Americanii tineri și în special negrii sînt nemulțumiți, 
deziluzionați, dezgustați de actuala situație, de instituțiile de bază. 
Acum ei aproape că nu mai au nici o speranță, nici un motiv 
pentru a găsi cuvinte optimiste pentru a spune că lucrurile s-ar 
putea îmbunătăți...".

* I. RETEGAN

l'n „supercontinenț" ?
Doi geologi de Ia Uni

versitatea din California 
au declarat că după patru 
ani de cercetări ei au 
strîns noi probe care do
vedesc că America de 
sud, Africa, Antarctica, 
Australia, Madagascar și 
o parte din India consti
tuiau la origine un sin
gur supercontinent.

Doi savanfi, dr. Crowell și dr.

pentru eforturi în domeniul a- 
părării comune". Acest proiect, 
pe care delegatul francez l-a 
calificat drept fantezist, a fost 
elaborat și prezentat de depu
tatul vest-german Eric Blumen- 
feld. Potrivit declarațiilor aces
tuia din urmă, proiectul său ar 
fi fost primit cu interes de par
lamentarii americani.

BUDAPESTA 13. — Cores- 
pondentul Agerpres, Al. Pin- 
tea, transmite : Lajos Feher, 
vicepreședinte al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Ță
rănesc Ungar, a primit 
miercuri pe Ion Pățan, minis
trul comerțului interior al Ro
mâniei, care se află în vizi
tă la Budapesta, la invitația 
ministrului comerțului interior 
al R. P. Ungare. La întreve
dere au fost de față Istvan 
Szurdi, ministrul comerțului 
interior al Ungariei, și Ion A- 
vram, însărcinat cu afaceri a.i. 
al României la Budapesta.

Lawrence Frakes, au comparat 
sedimentele glaciare și țărmuri
le qctuale și au dedus câ conti
nentele si insulele care formea
ză emisfera sudică a globului 
terestru erau reunite pînă la 
deschiderea Atlanticului de sud, 
adică acum vreo 250 milioane 
de ani.

După ipoteza denumită „Con
tinental Drift", adică a derivei 
continentale, continentele lumii 
s-au separat după ce mai întîi 
au existai; sub forma unei mase 
terestre unice la sud, cunoscută 
sub numele de „Gondwana" și 
o masă nordică numită „Lau- 
rasia".

Reconstituind „Gondwana", 
cei doi savanti au analizat se
dimentele glaciare identice ca
re se întina de pe coasta răsă
riteană a Americii de sud, de-a 
curmezișul munților Africii de 
sud și Antarcticii, din Australia 
și pînă în peninsula indiană, la 
sudul Himalaiei. Aceste sedi
mente, numite „tillite", se com
pun din resturi glaciare în care 
sînt încrustate n\oluște. Ca ur
mare a divizării „Gondwanei", 
„tillitele" s-au separat și au de
rivat de-a curmezișul Atlanticu
lui pentru a constitui părțile 
noilor continente ale emisferei 
sudice.

Un mare zăcămînt de astfel 
de sedimente, care a făcut o- 
biectul unor studii aprofundate 
din partea geologilor Universi
tății din California, se întinde 
din provincia argentiniană Bue
nos Aires, trecîna prin provincia 
Capului, în Africa de sud si 
insulele Falkland pînă la Monts 
Pensacola și Sentinele în An
tarctica.

în luna septembrie care a 
trecut, Crowell și Frakes au ter
minat un studiu de cinci luni în 
Australia, India și în Pakistan 
de unde s-au întors cu noi date 
care sprijină teoria lor.

E. T.
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