
Azi încep lucrările Adunării generale în pag PRELUDIU
a compozitorilor și muzicologilor

Țelul suprem al artei
exprimarea aspirațiilor

Proletari din toate țările, uniți-vâ IBiblioteca Municipiului Dsvi

SALA DE LECTURA

Supliment cultural-științific pentru elevi

și realizărilor funda
Adunarea Generală a Compozitorilor și Muzicologilor — 

care își deschide astăzi lucrările — se înscrie ca un eveni
ment important, cu multiple și profunde semnificații în viața 
artistică a țării.

Precedată de ample dezbateri în presă, de pasionate și 
febrile confruntări a unor diverse puncte de vedere cu pri
vire la dezvoltarea creației muzicale românești — pregătirile 
pentru Adunarea generală a compozitorilor, au demonstrat 
răspunderea majoră a muzicienilor noștri pentru destinele 
creației artistice românești, preocuparea lor consecventă 
pentru a-și aduce contribuția, specifică, cu pasiune și con
știință la împlinirea obiectivelor mărețe, stabilite de partid, 
pentru edificarea multilaterală a patriei și desăvîrșirea spi
rituală a cetățenilor săi.

Eveniment de seamă în viața culturală a țării, Adunarea 
Generală a Compozitorilor și Muzicologilor din România are 
loc în condițiile avîntului patriotic al poporului român care, 
sub conducerea partidului, desăvîrșesc măreața operă de 
edificare a socialismului.

Răspunzînd chemării partidului —forța conducătoare, în 
întreaga viață a patriei noastre socialiste ■— compozitorii și 
muzicologii, participă cu întreaga lor capacitate de creație 
la amplul proces de înflorire materială și spirituală a Româ
niei socialiste, oglindind în lucrările lor dinamismul și elanul 
constructiv al poporului nostru, aducînd în lucrările lor chi
pul eroilor zilelor noastre, desprins din fresca marilor eveni
mente istorice ale contemporaneității.

Prezența muzicienilor în viața socială și culturală contem
porană, în frontul larg al afirmării personalității umane, de
monstrează din plin că ei se situează în centrul evenimente
lor pe care le trăiesc, simțindu-le pulsul și direcția ascenden
tă, înțelegînd sensul și direcția istorică în care este angaja
tă țara noastră.

Din această prezență activă, angajată, din acest intim și 
permanent contact cu evenimentele epocii și spiritul lor, s-au 
născut opere muzicale valoroase, adăugind noi străluciri de 
prestigiu valorilor naționale.

Muzica românească a înregistrat în ultimii ani creații va
loroase și originale, confirmînd stadiul de plin progres al 
culturii muzicale românești.

Ceea ce caracterizează această perioadă este diversifi-

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. a ll-a)
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Străzile și șoselele orașu
lui Buzău sînt zilnic străbătu
te de numeroase autovehicule. 
Unele sînt doar în trecere ; al
tele aparțin întreprinderilor, 
uzinelor, șantierelor și institu
țiilor din localitate. Dincolo de 
parbriz la volan, vezi îndeob
ște chipuri tinere.

O dată plecați la drum, fie
care poartă cu sine foaia de 
parcurs document care înscrie, 
o serie de date : distanța pe 
care trebuie să circule, per
soanele care îl însoțesc pe con
ducătorul auto, scopul călăto
riei, încărcătura transportată 
ș.a. La terminarea călătoriei 
aceste foi —cele mai multe — 
sînt predate așa cum au fost

CU PLANUL
ANUAL
ÎNDEPLINIT
• Colectivul oțelăriei e- 

lectrice de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara a ela
borat marți, în primul 
schimb de lucru, ultimele 
tone de oțel special din pre
vederile planului de pro
ducție pe acest an.
• — întreprinderea fo

restieră din județul Mara
mureș și-a îndeplinit sar
cinile anuale ale planului 
de stat Potrivit unor date 
preliminare, pînă la sfîrși- 
tul anului aici se va reali
za o producție suplimen
tară în valoare de circa 5 
milioane lei.
• — întreprinderea

prefabricate “
deținătoare 
de fruntașă 
întrecerea 
anul trecut, . 
planul anual la toți indica
torii.

• — Chimiștii de la 
Combinatul de îngrășămin
te cu azot din Piatra Neamț 
și-au îndeplinit sarcinile 
anuale de plan realizînd 
economii Ia prețul de cost 
în valoare de 7 700 000 lei.

de 
din Roman, 

a drapelului 
pe ramură in 
socialistă pe 
și-a îndeplinit
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IN PAG. A 5-A PREZENTAREA
ACTUALITATEA

DIN SUMAR :
• Emisiuni radiofonice pentru tineret.
• lași. Concurs și festival de teatru folcloric.
• Programul televiziunii și al cinematografelor din Capitală.

DEDICATĂ TINERILOR SATE
l DE CĂTRE AMBASADORUL
■ REPUBLICII ARABE SIRIENE
® La 10 decembrie a.c., preșe-

I dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, a primit pe

I ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii
Arabe Siriene, Aii Al Kosh, în

I legătură cu prezentarea scri
sorilor de acreditare.

După ceremonia prezentării

I scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat,
Nicolae Ceaușescu, a avut o

I convorbire cordială cu amba
sadorul Republicii Arabe Si
riene, Aii Al Kosh.

I
iîn incinta uzinei „1 Mai“ din 

Ploiești a fost construită o nouă 
Ihală destinată lărgirii secției for

jă Aici se vor realiza anual cir
ca 60 000 corpuri pentru sape, 

■I necesare forajului la adîncimi va-

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbiri au participat Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, și George 
Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Ambasadorul Republicii A- 
rabe Siriene a fost însoțit de 
membri ai ambasadei.

Ambasadorul Aii Al Kosh 
și președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu au 
rostit cuvîntări.

primite ; altele cu consemne 
și observații, ori cu sancțiuni 
aplicate de organele de con
trol ale miliției. Interesantă 
ni se pare concluzia la care a 
ajuns ofițerul Ion Constantin 
— șeful biroului de circulație 
al municipiului Buzău. Dînsul 
ne relata:

— La peste 98 la sută din 
cazurile demne de sancționare 
pe care le-am întîlnit, șoferii 
ne rugau insistent — chiar cu 
prețul sporirii gradului sanc- 
țiuniilor — să nu consemnăm 
nimic în foile lor de parcurs.

— Bănuim că o foaie de 
parcurs reprezintă „cartea de 
vizită" a tînărului conducător 
auto — am observat noi.

— Nu numai atît Sancțiu
nile înscrise în foile de parcurs 
atrag o seamă de neplăceri 
pentru purtătorii lor, așa cum 
ar fi : excluderea lor de pe 
listele primelor de producție, 
observații aspre din partea 
conducerii unităților, acestea 
mergi nd uneori pînă la inlo-

ION TEOHARIDE

(Continuare în pag. a V-a)

Cineva îmi scrie 
că din moment ce 
am cerut protecția 
pentru iepuri tot aici 
de ce nu aș propune 
și reînființarea ve- 
chei Societăți de o- 
crotire a animale
lor ?

Principial nu am 
nimic împotriva a- 
cestel carități și nu 
văd de ce nu am 
avea grijă și de cîinl 
și de pisici, ca să 
nu mai vorbesc de 
bieții cal, împuți
nați văzind cu ochii. 
La drept vorbind, 
cum semnala citi
toarea mea, o oare
care nedreptate se 
face mai ales lui 
Grivei. EI nu mai 
poate fi urcat la 
bloc sau ținut pe co
ridor pentru că latră 
și mușcă, în baie

.Ucenicul"
Foto: ION CUCU

0 nouă hală industrială la Ploiești
riate, ajungînd pînă la 7000 me
tri. In prezent, șe efectuează pro
bele utilajelor. Concomitent, spe
cialiștii studiază posibilitatea asi
milării unor noi tipuri de sape 
cu role, echipate cu duze,• •••••

STUDENTUL
prezență dinamică,
responsabilă în viața

Secretar al C.C. dl U.T.C., 
Președintele Comitetului Executiv 

al UJNS.R.

INTERVIUL
NOSTRU

i d n 1*

universitară
cu tovarășul MIRCEA

ANGELESCU

— Am dori, tovarășe Angelescu, să vă explicăm mai întîi 
motivele care determină solicitarea acestei discuții. La începu
tul anului universitar ați acordat ziarului nostru un interviu 
în care defineați, din punctul de vedere al C.C. al U.T.C. și al 
Comitetului U.A.S.R., coordonatele, sau mai bine zis auspiciile 
înnoitoare sub care a fost pregătită a se desfășura anul acesta 
activitatea studențească. Au trecut de la data apariției inter
viului amintit aproximativ 3 luni, deci o bună parte a anului 
de studii. Și fiindcă încă de atunci am promis cititorilor să 
revenim — în baza unor norme democratice cunoscute — 
cu informații de Ia dv. privind înfăptuirea celor propuse, 
iată-ne. deci, cu întrebările pregătite.

Prima: Ce apreciere 
dați in ansamblu activi
tății U.T.C. și. A.S. în lu
nile de la începerea cursu
rilor ? ’

OCROTIREA
ANIMALELOR

EUGEN BARBU

TOBELE
DE

nici atft. Ca să avem 
cite un paznic per
sonal la o locuință 
cu zeci de aparta
mente ar însemna să 
facem alături și un 
oraș al cățelandrilor 
și vă închipuiți ce 
concerte s-ar naște

noaptea sub ferestre. 
Cu pisicile se pare 

că e mai ușor. Sînt 
mai grațioase, mai 
silențioase, nu fac 
decît miau și-atît ! E 
o plăcere să ai pi
sică. Cu o bucată de 
carne dulce și cu pu-

țin lapte ai terminat. 
Nu tu os de plastic, 
nu tu lesă, nu tu 
botniță, nu medalion 
de metal la gît. Unde 
mai pui 
bării, al 
funerare 
cîini în 
intensă...

Numai 
cutoarea 
are o sugestie : 
desființăm și pe hin
gheri. Aici lucrurile 
iau o turnură comi
că. Ce-î drept nu 
prea i-am mai văzut. 
Știu că există însă, 
că s-au motorizat și 
că străbat în 
alert străzile în cău
tare de marfă.
babil că mai prind și

(Continuare 
în pag. a V-a)

riscul tur- 
indispoziției 
care dă la 

melancolie

că interlo- 
mea mai 

să

pas

Pro-

— Perioada, de început, n-a 
fost, după părerea mea și cea 
mai simplă- Indi pentru că în în- 
vățămîntul superior a trebuit să 
se treacă, așa cum spuneam și 
în discuția la care vă refereați, 
la aplicarea unor principii noi, 
conținute în Directive și în Le
gea învățămîntului, iar o schim
bare de acest fel reclamă o a- 
bordare complexă, din diferite 
unghiuri, antrenînd toate forțele, 
de la personalul didactic, pînă 
la fiecare student. în domeniul 
vieții de organizație — care era 
firesc să reflecte eforturile de an
samblu făcute de învățămînt — 
însușirea unor obiective calita
tiv noi, abordarea unor metode 
de studiu mai profund, ca și 
principiile lărgirii spiritului de
mocratic — au trebuit să-și gă
sească o aplicare foarte con
cretă în pregătirea și desfășura
rea adunărilor U.T.C. de dare 
de seamă și alegeri.

In acest sens s-au făcut lu
cruri foarte bune, s-a pășit, cum 
se zice, cu dreptul. Alegerile au 
constituit cu adevărat un mo
ment în viața organizațiilor 
U.T.C. și A. S., fapt pentru care 
după trei luni de la începerea 
cursurilor putem vorbi despre un 
proces destul de rapid de asi
milare a noilor coordonate ale 
vieții universitare, proces carac
terizat printr-o abordare mai 
puțin schematică, mai largă și 
mai profundă în același timp, a 
acestor probleme.

— Dacă veți fi de a- 
cord, o serie de exemple 
dintre cele pe care le cu
noașteți ne-ar putea com
pleta această imagine...

— Aș menționa, în primul 
rînd, modul în care masa studen
ților a reușit să analizeze datele 
esențiale ale învățămîntului, re
ceptivitatea și responsabilitatea

EUGEN FLOKESCU

(Continuare In pag. a V-a)
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Constantine : arhitecturi mo
numentale, geometrice, replică 
la un peisaj torturat și inform

La 432 de kilometri de Al
ger, orașul Constantine — 
anticul Cirta roman — tră
iește orgoliul discret de a fi 
a doua capitală a țării — 
reședința „estului algerian". 
zonă cu personalitate dis
tinctă și structură proprie 
de civilizație — și, poate, 
prima sa capitală spirituală.

Peisajul e tulburător. O- 
rașul călărește o muche de 
piatră cenușiu-roșietică, înal
tă sub cer de cîteva sute 
de metri. Casele se agață de 
culmi ca ciupercile, acoperi
șurile, văzute de jos. par că 
lunecă lent spre abis. Un
deva, la poalele muchei de 
piatră, plutesc ireal apele 
Rhumelului, fum verde-al- 
bastru deșirat printre cioturi 
de stînci care ard. Stîncile 
ard în soare în culori acide, 
desenele de pe pereții lor 
sînt niște desene fierbinți, 
viziuni delirante ale unei 
geologii torturate, ale cărei 
convulsii par încă proaspete, 
ți se pare că s-au oprit abia 
cu o clipă mai înainte. Pia
tra e o țiplă subțire, prin 
care vezi cum fierbe materia. 
Pe aceste stînci care ard, 
pasajele de păsări peste Me- 
diterana se opresc într-o 
primă escală. Miile de rîn- 
dunele ce înnegresc podurile 
și pasarelele aruncate peste 
abisuri și femeile care ies. în 
amurg, pe aceleași poduri, cu 
fețele ascunse sub văluri ne
gre, cu mînecile negre $i 
largi ale „haik“-urilor fîlfî- 
ind ca niște aripi de păsări, 
gravurile din aurignacian și 
neolitic descoperite în grotele 
Rhumelului. decupînd pe pe
reții stîncoși siluete aeriene

ILIE PURCARU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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A compozitorilor!
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carea și adincirea creației muzicale, afirmarea și maturiza
rea unor personalități creatoare, ritmul viu al desfășurării 
eforturilor creatoare, însuflețite de idealurile societății noas
tre socialiste. Au apărut noi și interesante drumuri creatoare, 
s-au profilat sliiuri personale ce se prezintă ca ramificații 
organice ale arborelui unic și viguros al cultprii românești. 
Așa cUdi se spune și în sinteza dată publi'citbțri în îfitîmpi- 
nareti Adunării generale, de conducerea Uniunii Compozi
torilor, procesul pe o coordonata superioară stilului perso
nal, dincolo de concepte, principii_ tehnici sau maniere de 
compoziție, dincolo de predilecții pentru ariumTte genuri,' 
limbajuri sau forme, există afinități de expresie și de struc
tură psihică ce delimitează nuanțat sfera specificității româ
nești în muzica de astăzi.

Indiscutabil este faoiul că sursa tuturor remarcabilelor re
alizări ale muzicii românești se află în faptul că artiștii noș- 
țrii au fost înarmați — pe baza platformej ideologice a 
partidului nostru — cu concepția marxist-lfe’ninistâ, cu o vi
ziune ideolbgico-estetică fermă, care a ridicat la o nouă 
dimensiune sentimentul responsabilității în fața poporului, a 
Hmpului, a devenirii noastre istorice.

Acest sentiment se clădește pe tradiția unui Trecut cu bo
gate valori.

Operele muzicienilor români care au ilustră! creația, artis
tică românească în ullimul secol sînt expresia profundă a 
spiritualității românești.

Cuvintele pe cere tovarășul Nicolas Ceausescu 'e rostea

I Intr-o anchetă internațională 
despre drumurile muzicii con
temporane, pe care am organi- 

Izat-o în cursul acestui an, i-am 
rugat pe unii dintre cei mai 
prestigioși reprezentanți ai crea- 

Iției artistice din zilele noastre 
să-mi răspundă și la următoarea 
întrebare : „Ce impresie v-au 
lăsat lucrările românești pe căre 

I le-ați ascultat în ultimii ani ? CS 
loc credeți că ocupă aceste lu-

I crări în peisajul componisti-c 
. contemporani":
| In afara titlurilor citate, în a— 
| fără unor predilecții parsonale, 

din suma răspunsurilor primite 
I la această întrebare (răspunsuri 

semnate de compozitorf ca Wer-
1 ner Egk și Karlheinz Stock

hausen, Luigi Dallapicplla Și 
Thomaso Marco, Szabolcsi Benee 
și Rolf Lieberman, Andrâ Ma- 
rescotti și Jean Yves Bosseur, 
Sedje Heman și Peter Bockel- 
man, Emil Hajek și Carlo Felice 
Cillario) reiese prețuirea adîncă 
de care Se bucură în ultimul 
timp creația muzicală româneas
că peste, hotarele țării.

Analizînd cîteva dintre crea
țiile românești ascultate în anii 
din urmă, Irving Lowens, cele
brul critic muzical de la „The 
Sunday Star", conchidea că Ro
mânia ne oferă la ora actuală 
exemplul unei școli naționale de 
înaltă ținută și valoare, expri- 
mindu-și credința că în foarte 
scurtă vreriie țara noastră va de
veni prin noua Sa muzică mare
le centru muzical al Europei 
concurînd școlile muzicale de 
înalt prestigiu ale Republicii Fe
derale a Germaniei, Iugoslaviei 
și Poloniei.'

„România, țară a muzicii", cu
vintele pe care Gaspar Cassado 
le nota în urmă cu ani în car
tea de aur a Filarmonicii și-au 
dovedit într-adevăr astăzi mai 
mult ca oricîhd valabilitatea.

Multe dintre fapte sînt cunos
cute.

— ... O statistică publicată în 
revista de referate a Uniunii 
Compozitorilor din R. F. a Ger
maniei subliniază locul impor
tant pe cate concurenții din 
România l-au ocupat în reparti
zarea premiilor în concursurile 
internaționale. Pe plan mondial 
România s-a situat în 1967 pe 
locul al 4-lea după U.R.S.S.,

prezentat în aceste zile o suită 
de lucrări românești, insjstind 
asupra originalității contribuții
lor românești în peisajul mu
zical contemporan.

După succesul pe care Ana- 
tol Vieru l-a obținut cu cvar
tetul „Trepte ale tăcerii" în ca
drul concertiilui de lâ New 
jork, o trupă de balet prezintă 
în aceste zile în orașele ameri
cane un specțacol pe baza mu
zicii compozitorului român.

■ ...Ultimul număr al revistei 
Spaniole „Sonda" publică un 
amplu studiu ce face cunoscut 
la Madrid marile âUccese ale 
muzicii românești.

Unul din numerele cunoscutei 
feviste de specialitate din Capi
tala Uniunii Sovietice, „Sovet- 
skaia MUzikâ" se ocupă sub 
semnătura muzicologului R. Lei- 
teș de cîteva dintre aspectele 
creației contemporane româ
nești,

Anul acesta multe dintre nu
merele Cunoscutei reviste vest- 
germane „Melos" s-au ocupat 
pe larg de fenomenul muzical 
contemporan românesc.

Ecouri largi au trezit în viață 
muzicală a R. F. a Germaniei 
prezența grupului de compozi
tori români la ultimul Festival 
de la Dornestadt. Au fost inter
pretate cu acest prilej și două 
dintre cele mai «reprezentative 
lucrări ale tiherilor compozi
tori români : „Coloana infinită" 
a lui T. Olah și „Donum Sacrum 
Bfânciiși" a lui C. Miereanu.

Noua creație românească a 
fost în centrul atenției partici- 
panților din acest an ai Festi
valului de la Bayreuth. Piesa lui 
Șt. Niculescu „Formanți" a fost 
prirhită cu interes de public. 
Prestigioase foruri editoriale 
străine continuă să manifeste 
interes pentru literatura muzi
cală românească : Editura Ghe- 
rig din KOln a anunțat că vor 
apare zilele acestea „Piesele 
pentru pian 5, 6 și 7" de Alexan
dru Hrisanide și Cvintetul pen
tru instrumente de coarde, cla
rinet și pian „Interferențe" de 
Eugen Wendel.

Un larg interes ă trezit în 
centrele muzicale âle Austriei și 
R. F. a Germaniei concertele de 
muzică românească prezentate 
de formația „Musicâ novă". Du*

SUPREM
AL ARTEI

între

m tempo 
câ o err

viață mai bună, a consacrat pentru vecie numele multor 
cărturari luminați, clarvăzători. Viața și activitatea celor mai 
de seamă oameni de cultură din trecut sînt străbătute, ca de 
un fir roșu, de dragoste și devotament față de poporr și pă

TELUL

• • • • • ti» •

MUZICAL

la recenta Adunare Generaid a scriitorilor, Cu privire la tra- " 
dif iile culturii românești, exprimă fundamentarea întregii arte 
lomânesti pe aspirațiile și realizările esențiale ale poporului : 
„Poporul român se mindrește pe drept cuvînt cu tradițiile 
progresiste, patriotice ale culturii noastre. Istoria luptei ma
selor populare pentru pâstrorea ființei naționale, pentru 
neatirnare, pentru libertate și dreptate socială, pentru o

trie, de dorința arzătoare de a sluji idealurile celor multi, de 
un înălțător spirit de jertfă pentru cauza libertății naționale 

L șîtosociăîe"* '
j ^Ultimiitoni âu marcat realizări apreciabile și pe linîa adîn- 

dintre muzica și public.
; r GatQTÎtă-tfn^i vaste opâre. educative, cele mai valoroase 
^cfșdjli. qle muzicii româhești' se bucură astăzi de prețuirea 

. unui public din’ce în ce mai numeros, dornic să recepționeze 
‘ rheșaiul artistic contemporan. ' ;

TriTef ae btlahț a realizărilor din. creația muzicală' a ulti
milor dhi-, lucrările Adunării Generale au menirea de a con
tribui în mod fundamental la descifrarea — din însăși ana
liza .acestui bilanț,'făcut cu maturitate, cu spirit partinic, 
confruntat perpetuu cu comandamentele care au stat și stau 
în'-fața creatorilor noștri — experiențelor celor mai valoroa
se, a direcțiilor celor mai fertile ale dezvoltării diverselor 
genuri ale creației muzicale, de a determina o ancorare și 
mai puternică o acesteia în realitatea zilelor noastre.

.Succesele dobîndite de muzicienii noștri în diferite genuri 
de creație, experiența acumulată, adîncirea continuă a con
tactului cu vioțd, cu cerințele spirituale ale societății, hotă- 
rîrea tuturor membrilor Uniunii Compozitorilor de a partici
pa cu tot Talentul și puterea lor creatoare la progresul mu
zicii românești, stau chezășie pentru continua înflorire a 
artei noastre.

Exprimîndu-ne convingerea că lucrările Adunării Generale 
vor marca un moment important pentru destinele artei ro
mânești urăm forumului creatorilor de artă muzicală din 
România deplin succes.

COMPOZITORUL CREAȚIA 
ROMÂNEASCĂ

GHEORGHE FIRCA

daptate sau treptat înlocuite. în 
favoarea unor mijloace, dintre 
care unele au și avut posibilita
tea să se verifice în contact cti 
interpreții și cu publicul.

Cu toata aderența la contempo
raneitate a tuturor generațiilor, o 
anume stratificare a nivelurilor, la 
care se forjează forma nouă, se 
impune. Generațiile mai virstnice 
consol id< j.

bile ale existenței ii dezvoltării 
muzicii românești actuale. Nu nu
mai elementul de continuitate, 
descifrabil în idealul de făurire și 
perfecționare a limbajului hățîo- 
nal, caracterizează această creație, 
ci și pasul sigur $i neîntrerupt pe 
care gândirea acestor compozitori 
l-a tinut cu mișcarea muzicală de 
pretutindeni. Creația românească 
a realizat saltul ce a repus-o în 
drenturile ei 
Treouie spu<

generați

IN CONCERTUL

ro- 
de 
ar-

a 
în

Există momente în evoluția u- 
nei arte în care diversificarea 
tendințelor ar putea să apară de
rutantă față cu o idee consacra
tă (sau chiar preconcepută) des* 
pre ceea ce trebuie să însemne
ze unitatea angajări» tuturor crea- 
toriior, încadrarea lor într-un stil 
al epocii, aeofdul manifest 
tacit pentru genurile care, numai 
ele, pot reda spiritualitatea și 
conserva idealul de frumos al co
lectivității. Un astfel de moment 
exploziv, de energie declanș 
radiat, caracterizează muzica 
mânească de astăzi, precum, 
altfel, întreaga noastră mișcare 
tislică.

O puțin obișnuită fervoare 
muncii de creație se explică,
contextul actual printr-un efort, e 
adevărat, comun, dar în. același 
timp complementar ; plenar prin 
numărul forțelor antrenate, el se 
sprijină tocmai pe resurse, vizi
uni și modalități de realizare in
dividuale. Raportat la saltul pe 
care creația muzicală românească 
l-a înregistrat cu ani în urmă$ 
salt ce nu a fost posibil pe o ma
re „suprafață" și cu o prea ac
centuată manifestare a individua
lităților creatoare, drumuT muzicii 
este astăzi infinit mai complex.

Dacă fenomenul dezvoltării 
muzicii actuale relevă -această 
imagine a diversității de tendin
țe și stiluri, ar fi o greșeală to
tuși a se confunda diversitatea cu 
divergența și disparitatea ; aceas
ta ar afecta însuși esența fenome^1 
nului care țintește cu atît mai a- 
dînc — pornind de la această 
dispunere concentrică a” forțelor 
■— spre o conștiință a contempo
raneității. Alegerea prin Voință 
demiurgică proprie a drumurilor 
ce duc spre spiritualitatea con
temporană este atît în avantajul 
creației cît și în. acela al realității 
ce se cere reflectată (este — de 
ce să n-o spunem ? — imperati
vul artei mari dintotdeauna).

De fapt, între acest, aspect al 
formei de manifestare al artei 
noastre muzicale și dinamica bie
ții contctnporane însăși se stabi* 
leșie o trainică și nu mai puțin - 
dinamică corelație. Situarea omu
lui pe înaltele trepte ale demni
tății sociale și ale conștiinței, ale 
omului activ integrat în procesul 
edificării societății socialiste, le
gat prin nenumărate fibre de pre- 
zent ca și de tradițiile naționale, 
posibilitatea acestuia de a reflec
ta și a acționa asupra propriului 
săli destin și al semenilor săi, 
constituie dimensiuni autentice 
ale cadrului în care arta se poate 
manifesta astăzi.

Stimulatoare pentru energiile 
creatoare din întreg frontul com
ponistic, pentru autori aparținînd 
tuturor generațiilor, contempora
neitatea românească transpare în 
operele ce îndepltiieșc condiția 
sincerității și a valorii rezultate 
din realizarea profesională exi
gentă. în aceste condiții, limita
rea la anume genuri, ca singure 
deținătoare a secretului contem
poraneității, a acelei „pietre filo
zofale" care să aducă publicul 
spre creație, e$te nu numai su
perfluă, ci și contrarie mentalității 
omului actual. Sînt de părere că 
nu un anume gen consacră ca
racterul contemporan sau" accesi
bil al cutărei sau cutarei opere, ci 
valorile noi de expresie carofă le 
întrezărim, cu mai multă ’ sau . 
mai putina claritate, virtutea de a 
entuziasma, de a înrîuri conștiin
țele. Forme care altădată fixaseră 
imaginația creatorilor, dar''cate se 
dovedesc astăzi mai puțifi eloc
vente sau chiar uzate, vor fi a-

zone de eipres 
care le sînt pn 
pozitori sînt s

unor race 
corn

ii trenați în proce
sul efervescent de făurire a unui 
stil propriu.

Nu există o despărțire antino
mică a acestor poziții, așa cum o 
dovedește o cit de sumară privi
ri* asupra istoriei recente a crea
ției noastre. <

Cîfeca din declarațiile făcu
te redactorului nostru losif 
Sava, in întimpinarea Adună
rii generale, de către ctțiva 
reprezentanți ai frontului nos
tru componistic.

SABIN DRAGOI :
Istoria artei din ultimele 

decenii ne dovedește fără 
putința de tăgadă că nu ne 
putem încadra în circuitul 
valorilor internaționale de- 
cît creînd o muzică româ
nească, iar muzică româ
nească în afara creației fol
clorice nu a existat și nu va 
exista niciodată.

Noi românii putem fi mîn- 
dri că avem o bază solidă, 
cu adînci rădăcini în tradi
ție, pe care se poate înălța 
sigur clădirea măreață a 
muzicii noastre naționale 
culte.

MIHAIL ANDRICU :
FrOblema modalității 

care noua creație româneas
că continuă bogatele tradi
ții. ale muzicii romanești tre
buie să ocupe un loc impor
tant.

CARMEN PETRA- BÂSACO- 
POL:

Cred și aș dori ca operele 
din ultimii ani să dovedeas
că adevărul că lucrările cele 
mai valoroase sînt tocmai a- 
celea în care compozitorii 
au fost autentici, exprimînd 
cu toată sinceritatea umanul 
și semnificația lui complexă.

multă personalitate și cu idei în
drăznețe. a contribuit la aducerea 
întregului front al muzicii româ
nești — păstrind deosebiri speci
fice de viziune și stil — la ceea 
ce constituie imperativul valorii.

A început să devină de mai 
multă vreme formală, un non
sens chiar, includerea unor com
pozitori, ce ating vîrsta maturită
ții, în categoria „promițătoarelor 
talente". Este meritul acestora de 
a-și fi păstrat tinerețeaj entuzias
mul și prospețimea artistica, chiar 
daca ei au devenit adevărați 
maeștri, și, ei înșiși, dascălii unor 
și mai tineri compozitori. Aș numi 
în âcest sens, nu fără sentimentul 
că fac o nedreptate omițînd une
le flume, pe un P. Bentoiu, W. 
Berger; A. Vieru, T. Grigoriu, A. 
Stroe, T. Olah, Șt. Niculescu, C. 
Țăranu, M. Istrate, M. Marbe, D. 
Capoianu, D. Popovici, A. Ratui 
și încă mulți alții. Iar dintre cei 
mai tineri, pe un C. Miereanu, O. 
Neniescu, L, Mețianu, S. Cezar, 
M. Moldovanu, Corneliu Geor
gescu, G. Draga ș.a.

Așa cum valoarea se poate ivi 
din latura muzicii „consacrate" 
(deși epitetul nu constituie garan
ția acestei valori), tot astfel mu
zica nouă nu este numai experi
ment steril, gratuitate. Răzbate 
în muzica tinerilor suflul proaspăt' 
al epocii noastre, talentul real și 
âutentic.

Alături de Enescu a activat: *— 
în primele decenii, ale secolului — 
o întreagă pleiadă de compozi
tori, M. Jora, P. Constantinescu, 
T. Rogalski, S. Dragoi, M. Ne
grea, M. Andricu și alții, legați de 1 
marele creator mai ales prin idea
lurile de constituire a unei muzici 
naționale. Ei nu au cunoscut, 1 
practic vorbind, decît o parte 
dintre creațiile enesciene, acor- 
dînd preț deosebit celor axate 1 
mai direct pe folclor. La rîndul 
lor, acești compozitori s-au în
dreptat spre această sursă de in
spirație, investigîiid și alte zone 
ale folclorului -decît cele valorifi- . 
cate deja de către Enescu.

Atît opera acestor compozitori, 
cît și a celor care au preluat ime- . 
diat ștafeta, Z, Vancea, S. Todu- 
fă, I. Dumitrescu, Gh. Dumitres
cu, T. Ciortea, L. Feldman, con- | 
tinuă să fie componente insepara-

e-

Există momente 
în evoluția artelor, 
6înd discuțiile des
chisă, sincere, sînt 
mâi necesare oa 
oricînd. Ne amintim 
de asemenea mo
mente de răscruce, 
care au punctat naș
terea mai tuturor 

. tendințelor înnoi
toare — iar ca să 
ne referim doar la 
„Candida Euterpe", 
bătăliile cîștigate 
sau pierdut (unele 
temporar, altele in 
âeternum) nu au lip
sit nici în domeniul 
artei sunetelor.

Cît de brutale
rau atacurile con
tra unui Montever
di. de pildă ; pentru 
a-1 distruge, adeptii 
tradiției medievale 
își concentraseră ve
ninul asupra cîtdr- 
va scandaloase ne
cuviințe instrumen
tale — acel nevino
vat pizzicato pe 
care genialul com
pozitor îl folosise cu 
succes în paleta sa 
de coloristică sono
ră. Dar de atunci în
coace. cazul polifo
niei lui Bach, caiul 
Richard Wagner, 
cazul Schonberg...

într-adevăr, sînt 
momente de răscru
ce în evoluția muzi
cii cînd discuțiile 
brutal de sicere — 
aș spune, chiar pă-

INTERNAȚIONAL
R. F. a Germaniei și Franța ; la 
competițiile muzicale internațio
nale ale anului 1967 tineri muzi
cieni români au cucerit premii 
de mare prestigiu. In raport cu 
numărul populației, România 
este a doua țară din Europa, cu 
cel mai mare număr de premii 
internaționale cucerite pe tărîm 
muzical în ultimii 10 ani.

...Prestigioase premii de com
poziție în cadrul unor concursuri 
internaționale (să amintim pre
miile dobîndite de Anatol Vie
ru, Wilhelm Berger, Pascal Ben
toiu, Alexandru Hrisanide, M. 
Mitrea, Celarianu, Costin Mie
reanu, Lucian Grigorovici, Die
ter Acker) au demonstrat din 
plin originalitatea unora dintre 
cele mai noi creații muzicale 
românești.

Zeci și zeci de asemenea fap
te demonstrează cum creația 
noastră muzicală, expresie a u- 
nei diversități stilistice, rezultat 
al activității pline de dăruire a 

Iunor proeminente personalități 
artistice, făurește vaduri largi 
spre conștiința iubitorilor de 

I, muzică.
Astăzi, cu prilejul deschiderii 

Adunării Generale a compozito
rilor și muzicologilor, însemnă- 

Irile noastre doresc să aducă la 
cunoștința cititorului doar cîte
va date de ultimă oră care de
monstrează din plih locul muzi- 

, i în concertul valo- 
internaționale.

La Radiodifuziunea din Bue
nos Aires, un reputat muzician 
argentinian Rodriguez Faure a

Imonstreaza d 
cii românești 
rilor internat

pă concertele de la Lmz, Bad- 
Godesberg, Baden-Baden. Kas
sel, cronicarii unor presti
gioase publicații subliniază 
nu numai înalta măiestrie 
a interpreților români, ci și 
originalitatea conceptuală a lu
crărilor lui T. Olah, A. Vieru, 
D. Constantinescu, A. Ratiu, C. 
Miereanu, Eugen Wendel pre
zentate de formația româneasca.

Remarcabilă a fost în ultimul 
timp prezenta muzicii româ
nești în cadrul manifestărilor ar
tistice din Polonia, Olanda, Iu
goslavia, Anglia, Belgia etc.

Mult interes au trezit de ase
menea conferințele pe teme mu
zicologice susținute în ultimele 
luni în multe țări ale lumii de 
muzicologii Zeno-Vancea, Vasi- 
le Țomescu, Viorel Cosma.

Lista acestor semnificative e- 
xemplificftri ar putea fi mult 
continuată.

Preluînd marile tradiții ale 
muzicii românești, asimilind cele 
mai interesante si mai autentice 
cuceriri ale limbajului univer
sal, compozitorii noștri (repre
zentanții „unui popor teribil de 
muzical" cum spunea muzicolo
gul polonez Jerzy Waldorf) fău
resc o artă pătrunsă de marile 
idei ale contemporaneității, soco- 
cotită peste tot în lume ca un 
profund mesager al spiritualită
ții românești.

IOSIF SAVA• • •
timașe — tși. au ros
tul pentru limpezi
rea confuziilor, pen
tru rînduirea siste
matică a argumen
telor. într-un cu
vînt. pentru găsirea 
adevărului artistic 
din noianul de 
cercări, pe cît 
îndrăznețe, pe 
de derutante.
știu “de ce gîndul 
mă poartă mai în- 
tîi la cei mai tineri, 
reprezentanți ai ar
tei noastre creatoa
re ; este dacă vrem 
o primă cursă de
venită reflex de ră- ’ 
tionament. care mă 
poartă la încercă
rile (Ii se spun și 
experimente cu o 
ușoară nuanță, de iro
nie) prin care se 
sparg anumite sche
me, se rup chingile 
unei gîndiri rigide.

Consider însă că 
tot ce este căutare 
sincer intenționată 
(asupra subiectivi
tății care îmbracă 
sinceritatea —- s-ar ’ 
putea scrie tomuri 
impresionante) re
prezintă — mi-aș 
permite s-o spun — 
adevărate evadări 
din academism.

Conflicte între 
vechi și nou . au f£>st 
și vor fi. cît e lumea. 
Este dialectica în- 

■ săși. care he- explică 
științific. progresul

în
de 

atît 
Nu

societății umane, 
'‘Privind-o retrospec
tiv. o numim pur și 
simplu istorie, tră- 

• gînd concluziile ne
cesare. Aflîndu-ne 
însă chiar în cen
trul ei, sîntem noi 
aceia care trăim și 
scriem respectivul 
moment istoric și 
este firesc, ca parti
cipant! activi În~îrro- 
mentul de frămînta-

„disonanți 
tunci cînd. putem 
cerceta, cu lucidita
tea necesară mari
lor momente de pre
facere în istoria ar
telor. ce este bun șit 
ce este rău în acest 
avînt creatox.

Și cu aceasta ne 
înscriem în ceea ce 
numim unitatea spi
rituală a creației 
muzicale românești.

dirii artistice româ
nești în arena mon
dială cunoaște în anii 
noștri o vigoare atît 
de mare, încît gîn- 
durile mărunte — 
acele stoluri de pă
sări negre ale irivi- 

' diei și regretelor re
fulate", după cum 
spunea cîndva un 
mare romantic fran
cez trebuie să păleas
că, făcînd loc înțele-

spiritualitătii 
tre artistice, 
le condamna 
pentru că nu cores
pund 
noane; scolastici, 
ne teme că rod 
temelia unor 
guli consacrate 
veacuri — acest 
cru ar fi cea 
mare greșeală, 
fi întocmai ca

noas- 
Dar a 
în bloc

anumitor ca- 
a 

la 
re
de 
lu- 

mai
Af
un

de 
pu- 

. sli
de „totalurilfe" 

Stockhausen

DIVERSITATEA DE STILURI
$1 UNITATEA DE CONCEPȚIE

re dialectica, să ne 
străduim să-1 contu-, 
răm ferm și pozitiv.

Dacă i-am întreba 
pe maeștri armoni
ei, ce'anume a duș• ■ 
la progresul acestei 
discipline, ei ar tre
bui să recunoască, 
„greșelile" în speță 
(ca să- 'repetăm o 
definiție ; oarecum 
scolastică): armo
nia a progresat prin 
disonante. nicide
cum prin consonan
țe. De ce să-i cate
gorisim pe cei tineri

LUCIAN GRIGOROVICI

Pornim de la o 
idee ■ fundamentală: 
tot cfe se creează, in
diferent de orienta
re stilistică sau con
cepție structurală 
componistică, poar^- 
tă amprenta . puter
nică'-" a originalității 
autohtone și . face 
parte din spiritua
litatea artei’ romă* 
nești.

Pătrunderea gîn-

examinăriigerii și 
atente.

Putem 
sau nu 
rea i 
tem fi 
de anumite 
de 
putem 
dumerifeâ 
anumite 
tistice 
apreciem că ele nu 
reflectă specificul

fi de acord 
cu realiza- 

materială, pu- 
i sceptici față 

formule 
exprimare. ne 

exprima ne- 
fâță de 

viziuni ar- 
atunci cînd

tratat de armonie 
cu consonante per
fecte, în care am 
sublinia patologia 
disonantelor.

Este poate cazul 
să se atragă foarte 
serios atenția că 
muzica contempo
rană este o noțiune 
foarte largă ; ea 
este și trebuie să fie 
coexistența tuturor 
stilurilor de crea
ție aparținînd se
colului nostru.

Ca participant la 
recente manifestări

internaționale 
prestigiu mi-am 
tui da seama că 
tiiri 
unui __
sau Cage, de pildă
— muzica unui Hin
demith, Stravinshi 
sau Prokofiev apar
ține. la fel de orga
nic, gîndirii muzi
cale contemporane
— este dacă vrem 
spiritualitatea mu
zicală a secolului 
nostru, materializa
tă prin tot ce ă pro
dus acesta mai bun 
și mai viabil.

Restrîngînd aceas
tă sferă de apreci
eri la fenomenul 
muzical românesc, 
pot afirma cu toată 
certitudinea Că — 
alături . de „totalul" 
unui Miereanu. Hri
sanide sau Celaria- 
nu — creațiile vîrst- 
nicilor reprezintă 
limbajul contempo
ran în sensul 
mai propriu âl 
vîntului.

Mai este oare ___ 
voie să pledezi pen
tru muzica unui 
Jora, Dumitrescu, 
Feldman sau Cuc- 
lin? '

Dacă vorbim de 
spiritualitatea mu
zicii românești, no
țiunea trebuie să 
cuprindă întregul 
univers al gîndirii

cel 
cu-

ne-

Uf 
de 
un 
în

nââstrfe artistice, 
dacă diversitatea 
stiluri constituie 
fenomen firesc 
afirmarea oricărei
culturi, atunci ea 
este de-a dreptul 
binefăcătoare pen
tru prezentele româ
nești în centrele de 
mare cultură muzi
cală ale lumii.

Cu cît mai policro
mă ‘
manifestări 
mai viguroasă 
spiritualitatea 
muzicale.

Liber Să-și 
mijloacele de expre
sie cele mâi potrivi
te temperamentului 
și fanteziei sale, mu
zicianul 
buie să 
că în 
că este 
unei - culturi 
vechi, de 
temeinică 
litate. Așa 
sat-o cu 
moarte acela carâ â 
fost $1 va rifmîne 
George Enescu, așa 
ne învață însăși via
ta artistică contem
porană : prin diver
sitatea de exprima
re la unitatea mâ- 
rei Spiritualități a 
muzicii românești.

este paleta de 
L^v«*i cu âtît 

este 
artei

căute

român tre
se gîndeas- 
permanență 
exponentul 

stră-
mare și 
âpirjtua- 
ne-a lă- 

limbă de



WALT WHITMAN

FIRE DE IARBĂ
Hai, îmi spuse sufletul.
Pentru acest trup al meu (căci întotdeauna sîntem). 
Să scriem asemenea stihuri îneît,
De-ar fi să revină nevăzut, după moarte.
Sau dacă, peste multă vreme, foarte multă,
Drumeț prin alte sfere.
Aș mai cînta acolo prietenilor moi

acele cînlece,
(Asemănătoare pămîntului, copacilor, 

vîntului și valurilor fără-astîmpăr),
Eu să le pot cînta mereu cu un zîmbet de mulțumire, 
Mereu, în veșnicie, mărturisind că-s stihurile mele. 
Precum eu însumi, mai întîi aici, în clipa asta. 
Iscălind pentru suflet și trup, îmi leg de ele numele.

Tntr-un șuvoi fără sfîrșît.
Și în acest decor 
îi vezi de-o dată căfărați ~ 
Pe cei zburdalnici și neastîmpârafi.
Acum sînt sus !
O clipa numai și s-au dus
Lîngâ stele, noapte de noapte
Se-ntîmplâ sâ fiu văzut de departe
Cînd dintre stele, sărăcind cununa, 
Indiferent, înghit cîte una...

In românește de MARIUS GHEFNER 
(Liceul „Mihai Eminescu")

FEDERICO GARCIA LORCA

STRIGĂTUL

presie plăcuta. Dar imersia 
se destramă ușor la o lectură 
mai atentă. De ce ? Din cauză 
că revista nu poartă pretutin- 
deni pecetea tinere (ii, a tiA* 
finalității, a ineditului. De 
pildă, ilustrarea e făcută cu 
reproduceri de pe columna 
lui Traian, cu vignete din 
„Veac nou* și cu vreo două
zeci de reproduceri din „Sa
lonul republican de pictură — 
1966“. Probabil că, în cele
lalte numere, vignetele vor fi 
luate din „Paris-Match", iar 
ilustrația va fi asigurată de 
British Museum și Galeriile 
Tretlakov.

De asemenea, amatorii de 
maxime, citate șl cugetări pot 
găsi în paginile revistei ci leva 
considerații profunde și ine
dite despre artă și via(ă. 
Exemple: „HernanF este o 
piesă de. teatru a marelui ro
mantic V. Hugo, dar „Her- 
nani1* este șl o operă muzicală 
a compozitorului italian

TURNUL EIFFEL

Traducere de CATALINA BRAIA
(Liceul „Mihai Viteazul**)

MAURICE CAREME

Sînt o girafă, mi-a spus turnul do fier, 
Iar daca am capul în cer 
E că să pot să pasc în zori 
Porția mea de nori 
Și datorită lor 
Am dovenit nemuritor I 
Pe patru picioare m-am așezat bine 
Intr-o coastă a Senei 
(Cine-i ca mine ?).
Nu te plictisești la Paris,
(Un aforism demn de-a fi scris I). 
De sus, ca niște fluturași 
Privesc cum trec femei
Mari cît grăunțelo de zahăr pentru papanași . 
Bărbați — furnici se-nșiră-n urma lor

(Oamenii din peșteri 
îșî aprind lămpile).

Ca un arcuș da vioara 
strigatul a făcut tă vibrate 
lungile strune de vîn».

Elipsa unui strigat 
merge din munte 
în munte.

în timp ce brodezi litere 
pe canava.

In românește de
MIHAELA AMZUȚA

(l.icaul nr. 10)

Dinspre măslini 
va fi un curcubeu negru 
poște noaptea albastra.

AMPARO
Amparo, 
singură în casa ta, 
îmbrăcată în alb. 
(Ecuator între zambile 

și nord). 
Ascultă miraculoasa 
fînlînă în palio 
și dulcele tril galben 
al canarului.
In seară vezi tremurînd 
chiparoșii și păsările,

Amparo, 
singură în casa ta, 
îmbrăcată în alb I
Amparo,
și ce greu este să spun i 
te iubesc I

PRI- 
M A

VER
BA

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
l 
i 
i 
i 
i

JOC
Bibi s-a jucat tntr-o zi cu chibriturile. A sprijinit două chi

brituri de peretele unui copac mare și le-a dat foc. S-au aprins 
și s-au făcut negre, ca orice chibrituri arse. Flacăra a pornit 
de jos în sus, spre gămăliile roșii de fosfor lipite una de alta. 
Chibriturile erau încă drepte, nemișcate. Cînd focul le-a atins 
gămăliile, au răspuns cu zgomot șl furie și unul dintre ele s-a 
smucit brusc, s-a muiat parcă, s-a îndoit și s-a lipit de celă
lalt. Bibi a văzut în chibritul chinuit o femeie foarte tristă.

l-a plăcut jocul lui cu focul și cu femeia chinuită. A mai 
sprijinit două chibrituri de marginea copacului și a mai scos un 
al treilea, cu care le-a dat foc.Focul le-a cuprins pe amîndouă 
odată și m flacăra fierbinte chibriturile s-au îmbrățișat. 
Apoi, încet, văpaia a trecut. Ușor și ars, un chibrit s-a ridicat 
în sus. Totul s-a oprit ca pietrificat. Bibi a văzut o femeie ru- 
gtndu-se — și jocul i s-a părut și mai frumos.

Cînd s-a auzit strigătul fosforului și focul abia a mai ptlpîit, 
Bibi s-a gîndit la un rug. A privit cele două perechi încre
menite. A aprins și alte chibrituri, mereu cîte două și mereu 
vedea femei care cădeau în genunchi și plîngeau. S-a jucat 
mult, pînă ce de-a lungul întregului perete dl capacului a văzut 
zăcînd multe chibrituri arse.

Apoi s-a plictisit deodată, a luat capacul și l-a trîntit peste 
cutia mare de carton. Unele chibrituri s-au spart; altele nu.

Apoi a deschis ușa — să iasă fumul — și a uitat.

PASĂREA
Păsărică era cum nu se poate mai fericită. Avusese prilejul 

să constate bunătatea oamenilor: s-a întîmplat ca un om să 
treacă pe lingă ea fără să-i facă nimic. Păsărică tși dădu seama 
de aceasta abia după trecerea omului, care nici n-o băgase în 
seama. De atunci avu o încredere neclintită în oameni.

Intr-o zi, stătea în mijlocul șoselei. Un camion venea în 
goană spre ea. Roata lui mare și neagră o înspăimîntă. Dar 
rămase pe loc. Roata se apropia vertiginos. Era înfricoșător 
de aproape. Deodată se opri brusc. Șoferul ieși amărît afară, 
înjură cu nesaț și se trînti sub mașină, să repare nu știu ce 
pană.

Dar păsărică era nespus de fericită... Se convinsese: omul 
oprise camionul special pentru ea I

ANDREI GOREA
(Liceul „Matei Basarab*)

G, Verdi". Interesant, nu 
știam I Sd citim mai departe t 
„Figaro nu mai este un abil 
Îl ipiritual om din MS jf o> 
uptd cu greutățile vieții pe 

tare le Idttiia prin Mtm < h* 
rii, oi un bărbier italian cam 
t oi/muț. , (|IF| un, . /i. r. d.ir 
iubit de noi", A piu punctul 
pe „P*. Sou — duștă cum spu
nea fupln Titircll — „Bine 
combate F

Și acum, stirnafi prieteni 
care vreți să dați la filozofie, 
aruncați-i pc Rant, Ilegal 
sau Sartre și notați această 
constatare revoluționară In 
domeniul existențialismului, 
făcută de Toma Sanda: 
„Viața, singurul lucru care, 
odată pierdut, nu-l regăsești 
nicicînd'*. Bine spus, bine gin- 
dit I

Dar să lăsăm gluma. Dragi 
colegi de la revista „Muguri**, 
am îndrăzni să vă cerem ca, 
pe viilor, rubrica „Panseurile 
lui Giga" să dispară. Cu atit 

* mai mult cu cit ele nu-și au 
locul lingă multele pagini 
bune ale revistei.
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GEOMETRIE 
ELEMENTARĂ

Eu caracterizez oa
menii după idei. Unii 
au idei pătrate... Din 
păcate, aceștia nu 
fac, după mine, două 
parale. In aceeași ca
tegorie intră și pu
tinii cu idei rombice 
dreptunghiulare sau 
triunghiulare. Din a 
doua categorie fac 
parte acei cu idei 
rotunde. Pe aceștia îi 
apreciez, pentru că 
sînt echilibrați. Am

însă o mare admira
ție pentru cei cu idei 
ascuțite, ca săgeata. 
In această ultimă ca
tegorie intră foarte 
puțini oameni... Au 
multă fantezie și 
spun lucruri la care 
nu te aștepți. Sint un 
fel de enigme, greu 
de pătruns. îmi plac 
oamenii cu idei as
cuțite și-i caut cu lu
minarea. Sint aiuriți,

cu capul în nori, vi
sează intr-una. îmi 
plac oamenii cu idei 
ascuțite, pentru că 
sînt nervoși și fan- 
teziști. Celor cu idei 
ascuțite nu le pasă 
de gura lumii. Nu le 
pasă de gura lumii și 
perseverează în ceea 
ce-I interesează. Sint 
foarte curioși și dor
nici de a afla cit mai 
multe.

După ce cunosc un 
om, vă pot spune cu 
precizie dacă radiază 
cuburi, sfere sau să
geți. Din păcate, cei 
cu idei ascuțite sînt 
puțini, prea puțini... 
Nu-i nimic : vor fi 
din ce în ce mai 
mulți. Sper.

RUXANDRA 
BERINDEI

(Liceul „Mihail 
Sadoveanu")
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SUPLIMENT CULTURAL-ȘTIINJIFIC AL „SCÎNTEII TINERETULUI" PENTRU ELEVI

CURAJUL
DE A ALEGE TOȚI TREBUIE 

SĂ PLĂTIM,
Suin do elevi mi au Intim cu emo|io, In ultimii douâzoci 

da oni, caietele lor cu versuri iau cu prozd, Oftopfind un 
verdict eu valoaro dofinlllvd fi uillnd, In acolo momente, cit 
du rololivo sini întotdeauna osomenoa „verdicte* fl cil de 
uior poale grofi un profesor, fie ol fi conducător ae cena
clu. Trebuie sd ipun — ți nu cu bucurie — cd dintre lulele 
do tncopâlorl, numai cl|lvo, foarte putini, au ojuns scriitori 
adovdra)l. Sd-fi fi spus cuvlnlul lolocjia naturala a talente
lor î Sd fi intervenit Inllmplarea iau fansa, oforindu-le nu
mai acelora, cllorva, nesperatul loz cffligdlor f Au foit *1 
acostoa, dar rnd îndoiesc cd o vorba numai despre nln. Ceea 
ce md pune pe plnduri o faptul cd mul)i dintre cei dlipârufi 
din raza Interesului lilorar orau col pufin la fel do dota)! ca 
si col care lemnoozâ azi cârti prestigioase. $i atunci, ce i a 
Inllmplol t

Exlild multa rdspunsurl posibile la acoastd întrebare, dar 
crod cd motivul principul al tndopdrldril lor de litoralurd 
oile viziunea gropld pe caro sl-ou formal-o aiupra muncii 
do crooflo. Este adevdrat cd, fdrd existenta unor aptitudini 
puternice >1 polarizante, nu se poale închipui carierd do 
seriilor, dar talentul nu oile numai o problomd de zestre 
nalurold, ci fi de oducafio fi do aulo-oducafio. O aptitudine, 
orlcil de net conturata, nu poale da rod fdrd un nolnlrorupl 
oxorcifiu fl fdrd o cultivare — prin lecturi Infime fi profun
de — a ceea ce n-a foit la început docil un dat primordial. 
Or, trebuie spus cd tn rtndiirilo începătorilor a avut fi are 
tncd un prestigiu ferm un fel do falia teorie a amatorismu- 
lul literar. Adopții ocoitoi teorii iui|ln, cu unele argumente 
valabile, cd i „dacd ai talent, ai id terii fi etnd vet deveni 
Inginer i undo pui cd, In felul acoita, o id cunoffi țl „viata* 
mal bine I*. Aiomenoa afirmații tund plâcut urechii noastre, 
care i-a obișnuit do mult cu ele. Mai mult docil atlt i olo sini 
fi adevdrate, dar numai Intr-o anumild iferd, a artei ama- 
oaro. Scriitorii ad«vdra|i nu tini tmd, nifto amatori, ci niște 

profoiionifli, tot alit do demni do respectul poporului ca fi 
inginorii iau modicii. Și totuși, nimeni nu se gtndefte sd-i 
ipund băiatului caro ie simte atras de medicind sâ învețe 
arhitectura fi —• dacd are Insufiri de medic — sd practice 
arhitectura fi sd-fl vindece vecinii In orele libere...

Știu : Cehov a fost ți medic. Știu : cunoașterea probleme
lor inginerești, do pilad, poate fi o bund experiența pentru 
un viitor constructor do romano. Știu : amatorismul literar 
este o modalitate dintre cole mai nobile do a-)i chollui tim
pul liber fi do salisfacoro a unui ,,hobby”, un semn de culti
vare fi do distincție intelectuala. Infelegeroa activd pe care 
o arald conducerile unor fcoli, uzine, institute de tnvdțdmlnf 
superior, pentru dozvollarea mifcdili artistice de amatori, 
este unul dintre fonomenelo celo mai pozitive ale revoluției 
noastre culturale. Dar scriitorul adevdrat iese din rlndurile 
amatorilor fi 1nva|d ponlru a devoni (dacd-l va ajuta talen
tul) un adevdrat profesionist al literaturii. Trebuie sd spun cd 
— din nefericire — mulfi elovi tfi trddeazd talentul literar 
real, In favoaroa unoi profesiuni pe care o considera mai 
sigurd fi mai remunerativd. S3 fiu bine înțeles : elevul ta
lentat caro va deveni student al facultății umaniste (sd zi
cem, do filologie) nu are fi nu poale avea nici o garan)ie

Prof. TtIDOIt OPRIȘ

(Continuata In pag. a ll-a)

O E D I P!
PRETEXT ANTIC INTR-UN ACT

FArA bAtAi
PE UMĂR

Despre revistele școlare s-a 
scris In nenumărate rinduri. 
Mai toata publicațiile consa
crate au făcut plnâ acum a- 
precieri pozitive, după același 
inevitabil șablon: „revista x, 
o revistă a elevilor din li
ceul y — are și poezii, are și 
desene, deci e o revistă 
bună". K firesc — dar nu e 
destul. Probabil că redacția 
nici unei reviste școlare n-n 
fost mulțumită pe deplin de 
aceste cuvinte încurajatoare.

De acrea, Incețdnd cu nu
mărul de față, „Preludiul" va 
cuprinde și unele note pe 
marginea tei /s7< lor h, rule din 
toate col(urilc luni. De data 
aceasta, însemnările vor fi fă
cute de un elev care va privi 
pe colegii săi de la egal la 
egal și iși va permite să le 
comenteze realizările, fără bă
tăi pe umăr.

laae pe alocuri, tributare manierei 
lui Leonid Dimov : „La cele 
proaspete / mă duc oaspete / 
învăț să pășesc și cu Stîngul / 
și le spun tărășenia cu moș 
Monoic / mitingul / care a 
îngropat un cuvînt în cutie 
ca să ție."

Inexplicabilă, absența pagi
nilor de critică. Oare acea 
cronică anemică a celor „1001 
Dalmațieni" este tot ceea ce 
se poate scrie la capitolul 
acesta ? Ne îndoim. O „Pre
față la Infernul lui Danie" a 
Aretei Șandru, o utilă an
chetă cu tema „Ce este poli
tețea un colegial și cava
leresc (memento I) „Salut", a- 
dresat revistelor prietene, în
tregesc frumoasa impresie pa 
care ne-a lăsat-o revista „Fu
nigei".

IOAN IVAN
Călincscianul, ca titlu, 

,Jurnal literar" al elevilor fi- 
noliști la concursul de litera
tură din tabăra de la Sinaia 
(4—17 august 1968), evită, în 
patru pagini dense șl elegant 
prezentate grafic, critica și 
eseul, pasiunile migrînd ma
siv către poezie. Nc-au plă
cut, pentru prospețimea și 
pentru unele note personale, 
poeziile Victoriei liloara din 
Turnu Severin, ale Luminiței 
Jugănaru din Pitești, ale lui 
Victor Durnea din Vulcan si
— revelația acestui ,Jurnal"
— ale lui Ioan Ivan din Bu- 
hușl, căruia H cităm noezia 
„Foame" : „Am tăiat o bucată

am mîncat-ode cer / pe care
cu poftă / deoarece / îmi era 
foame de albastru. / Nu știu 
cit o să mănînc / dar o să 
am grijă / sa le las o coajă 
de albastru / deasupra a pa
tru ferestre de pămint / ca 
să nu fie vid."

Mulțumim „Jurnalului lite
rar" pentru „coaja de albas
tru" pe care ne-a dăruit-o.

DE CE LIPSEȘTE 
CRITICA 

LITERARA?

ÎNTÎLNIRI 
PLĂCUTE

„Primăveri" se numește re
vista elevilor din Timișoara. 
Frumos și simbolic titlu, bune 
condiții grafice, dar mai puțin 
bogată fantezia ilustratorilor.

In pagini, întilniri plăcute 
ou poezia Andei Băcanu fi 
a lui Lucian G. Blaga. In 
„Fără titlu", Anda Băcanu se 
descoperă o poetă sensibilă, 
fragilă: „Te-am chemat să 
cobori din cuvînt. / Și pentru 
asta a trebuit I să mă nasc 
a doua oară. / Aseară / cînd 
stăteam in gîtlejul pumîntu- 
lui / ghemuită, / aseară / pă- 
mîntul s-a înecat cu primă
vară".

Adriana Simbovioi ne-a re
ținut atenția prin proza inti
tulată sugestiv: „De ce 
Faust în care dă dovada 
că posedă simțul dialogului și 
e in stare de o expunere clară 
a ideii. Bine oenită în acest 
oontext literar, culegerea ce
lor trei bijuterii folclorice, ini
țiativă care poate fi luată ca 
model.

Avem în față ultimul nu
măr din „Funigei", publicație 
internă editată de liceul 
„I. L. Caragiale" din Bucu
rești. Din nou, o bună ținută 
grafică. Meritul aparține ele
vilor Dinu Patriciu și Maia 
Damadian. Dacă ar vrea totuși 
să renunțe la acest format de 
tip „Arici Pogonici"...

Am întîlnit în paginile aces
tei reviste un autentic pro
zator (Tudor Florian) și o 
poetă cu versuri uneori demne 
de reținut: Olga Sicu. Dar 
revelația „Funigeilor" este 
totuși Mircea Toma, prezent 
cu un mare număr de 
poezii, remarcabile prin spi
ritul lor acid, chiar dacă par,

ELEVUL DIMA
(Continuare în pag. a IV-a)

I ATLAS

O REVISTA

buna, dar...
CU LIPSURI

Avem în mină ultimul nu
măr al revistei „Muguri" a li
ceului nr. 24, revistă care, la 
o răsfoire fugară, lasă o im-
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DE CÎND
M-AM NĂSCUT

De cînd m-am născut, 
păcat ce-am avut 
a fost că-mi plecau gindurile 
în fiecare noapte, 
și dansau pînâ ii se rupeau 
pantofiorii argintii.
A doua zi, 
trebuia să tai capul iar 
unui cizmar, 
că n-a știut 
să-mi facă așa încălțare, 
să-mi ție măsura, 
măcar de-o visare...

HAI SĂ NUMIM
CEI DE AL 360-LEA VAL

Hai să numim cel de-al 360-lea val 
iubire ;
o sc fie un val în care o să se scalde 
pescărușii
si cerul și soarele, și ziua toată...
Hai să numim cel de-al 360-lea val 
fericire ;
o să fie un val olbastru 
cu o cunună albă de spumă, 
o cunună de mireasă...
Nu-mi pasă dacă aici se va lovi de țărm 
și va muri ;
e frumos să poți să spui 
că pina aici 
a fost fericire—

Hai sâ căutam cel de-al 360-lea val 
de la începutul lui 
și să ne aruncăm în el amin doi, 
iar cînd ne vom lovi de țărm, 
să fim de mult curcubee sau ploi...

qvvuh irpirtimu mi tem
plu antic, cu nelIpNltele 
scări de piatră și coloane. 
Undeva, arde focul sacru și 
flacăra iui luminează slab 
scena. La deschiderea corti
nei, pe trepte se roagă 
Oedip, eu spatele la public 
și capul in piept. Este cu
fundat în rugă și nu-l ob
servă pe autor eînd intră.

SCENA I
Autorul, Oedip, apoi A- 

pothersit.

Autorul (intră, se așează 
pe trepte, îl privește un timp 
pe Oedip, apoi se scoală și 
înaintează) : Cel care se 
roagă pe trepte este Oedip, 
dar nu Oedip pe care pro
babil că îl cunoașteți din 
tragediile lui Sofocle. ci cel 
adevărat, po care Sofocle 
n-a îndrăznit să ni-1 pre
zinte. De ce n-a îndrăznit, 
nu știu nici eu precis și 
nici nu este important. Tm- 

TOȚI TREBUIE

Si PLĂTI M,

iNCÂ O DATA
încă o dată uită de tine 
și laso-te dus 
de val, supus...
O să am grijă atunci 
să te-ncurci 
în algele mele 
și-n stele de mare, 
o să am grijă de tine, 
cel cu pleoape de sare, 
cel înecat, 
să îți ucid barbară 
orice întoarcere 
către uscat...

IOANA CRACIUNESCU
(Liceul „Mihai Viteazul*) 

curajul” de ~a alege ”
(Urmare din pa^. 1)

co va deveni, studiind și exersînd, un adevărat scriitor. Dar 
va fi, cu siguranță, un foarte bun profesor, legat cu trup și 
suflet de ceea ce iubește mai mult pe lume, de literatură. 
El poate deveni inginer, urmînd cursurile altei facultăți — dar 
nu e greu de ghicit câ tootă viata va rămîno încredințat că 
altul ar fi trebuit să fie drumul lui, regretînd că nu și-a acor
dat șanso de a verifica trăinicia însușirilor lui literare.

Nu, arte scrisului nu e amatorism. Și bunicuțele noastre 
pictau trandafiri ori rnîngîiau clapele clavecinului pentru sa
tisfacția personală și bucuria familiei, dar îndeletnicirile lor 
nu le considera nimeni altceva decît o ocazia do destindere 
fericită. Sînt convins că acei dintre tinerii mei prieteni care 
cu renunțai să meargă pe calea indicată de însușirile lor — 
mîngîindu-se cu șîndul că vor face literatură ca amatori — 
s-au dovedi* lipsiți de curajul de a alege. Nu sînt un scrii
tor renumit și prestiaiul sfatului pe ccre-i dau elevilor talen- 
tafi din cenaclurile de azi, nu este deloc impresionant. Ii rog, 
totuși, să se gîndească la faptu! că a scrie literatură nu este 
și nu poate fi o treabă subsidiară, că a releva prin imagini 
sensul istoric al mersului societății românești spre lumină nu 
e o „nobila inutilitate*, ci un act demiurgic care cere dă
ruire, perseverență, răbdare și, nu de puține ori, sacrificii.

Ilustrație la „Ciocoii vechi și noi** de Nicdtee Zenof (Școala 
tehnică de arhitectură)

portant e faptul că reala 
poveste a orbirii lui Oedip o 
veți afla abia astă seară, 
aici, acuma. (Autorul leae).

Oedip (termini ruga șl co
boară abătut treptele) : Za
darnic Imi pierd timpul cu 
rugi neputincioase. Zeii sînt 
nec lint iți în hotărî rea lor. 
Tonte pAcutcie mele Invo
luntare pot fi șterse dour 
în momontul !n care se va 
ivi femela în stare sA mA 
fură sA lo uit. Nu. cutego- 
ric. zeii sînt excentrici ©rl 
amintiți. S-au hotftrtl să-mi 
stourcA gîndlrr.» de ultimul 
strop do luciditate. Nu s-au 
multuinit doar cu faptul că 
le-am jertfit părinții. Acum 
mA obligă sA-ml Jertfesc 
duirrun slngurutlcă. Ce plan 
diabolic ! .Hă-mi înec neno
rocirea tot Intr-o nenoroci
re, dar șl inul profundă... 
Depind de o femeie. 1‘odeap- 
*A mal cumplit! nici ci no 
ponte găsi pentru un rego 
născut în zodia șl din po
runca destinului trftznlt

Apothersit (Intri, căutlnd 
din priviri pe cineva. Clnd 
II sAreșt© pe Oedip, ar II- 
nfștește) : în fine, lată-te, 
stăplnr Nici nu-mi amin
tesc de cînd to caut. Al dis
părut deodată, fără să spui 
unde pleci șl ducă te mal 
întorci. Fără «A <1**1 vreo 
poruncă anume.

Oedip : Cum al spus T Po
runcă 7 (compătimitor). Dar 
deschide bine ochii șl spu
ne : cine sînt cu 7

Apotherxlt (sigur) : Ești
regele Oedip. stAptnul muu. 
(se lasă In genunchi).

Oedip Cum reușești »A 
fii dezarmant de naiv ! Nu 
pricepi că <»u nu alnt regele 
Oedip. ci fantoma sn. iar In 
calitate de fantomă nu am 
dreptul sft dau porunci 7 
(Vine lingă sclav). Destinul 
u avut «rijft <m. între epoci
le uo.ritic «l<- glorie șl de
cădere, sA fio în cel mul 
bun caz un echilibru. La 
mine, însă, tenzațln de glo
rie se parc câ n-n existat 
niciodată ; sau chiar dacă a 
existat ora o senzație clă
dită pe irealitate. (Brusc, 
schimbi ud tonul) : Parcă a 
început sâ se răcească.

Apotliersit : Parcă ! (reve
nind). Dar alungA norii do 
gînduri stricate ! E mai bine.

Oedip : Nu pot sA concep 
că reabilitarea mea ac află 
în mîinilc unei necunoscute. 
De fapt, lucruri de genul n- 
cesta te depășesc. El, da ! 
Pedeapsă mai amară nici cA 
se put<-;-

Apotlierslt (nrștilnd ce tre
buie să spună) : Te-am gă
sit ușor. După pașii pe care 
i-ai lăsat în nisipul deșer
tului. Lumea pe aici trece 
rar, dar, chiar dacă ar fi 
trecut, cu tot ți-aș fi recu
noscut urmele, stăpine.

Oedip : Apothersit. priete
ne, te rog mult : nu-mi zice 
„stăpine" ! Cuvîntul acesta 
mă obligă să-mi trec mereu

— PRETEXT ANTIC
prin fața ochilor trecutul. 
De lupt, ar trebui să-ți zic 
eu „stăplnr**. Nu crezi ?

Apothrndt : Mai bine să 
guști ceva și apoi sA te o- 
dihneștl.

Ordlp : Dv oboseală, mi-a 
pierit plnă și foamea.

Apethernit : Am adus cu 
mine cova-n șervetul ăsta.

Oedip : Ai dreptate. De 
.fi >> am pus In gură decît 

o banană, pe care nici mă- 
<.n nu-mi mai amintesc 
dară am descojit-o înainte 
de a o mestec*».

Apotlir rn.it llit. .ilcl în 
șervet al tot niște banane ; 
știam rft-ti plac. (Deaface 
șervetul).

Ordlp ! Apothrndt. In de
finitiv nu pot pricepe re te 
face să rămll llhgă mior, 
cînd nu pot să te răsplătesc 
prin nimic.

Apulhrrsil (raită un mu 
mrnt) : Iar după ce voi ter
mina. îți vei limpezi gtndu- 
rlle bind din această cupă 
cu vin negru șl tare de Find.

Oedip : Auzi T !n alte vre
muri probabil câ tr-aș fi 
răsplătit ru aur. cu sclave, 
cu lllwrUtr. Dar acum, a- 
cuin. dură nu ml-nr fi tea
mă sA pur sentimental, tl-aș 
spun© că nu |m»I dorit sA-tl 
fiu recunosrfttor.

Apothrrsil : Te înșeli, O- 
edlp. Niciodată nu ml-ul 
mulțumii nllfel dccit cu pi- 
rtoar© în spate. Dur usta nu 
are nici o Importanță. îți 
piure vinul T

Oedip : Cum 7 Vrrl să «pui 
că nici atunci clnd eram 
rege, ou... s

ApelbrraH X Du. pe vre
mea aceea, nici nu sînt sl- 
gui că-mi știnl numele.

Ordlp (tulburat de luerv- 
rilr pr oare ir află) : Bine, 
<|,tl ., I.i m u .mm.» < .1 n in»
dr re mA plin go de soarta 
meu presantă. în definitiv, 
mi-o merit.

Apolbrralt 1 Vezi sA nu-ți 
verși vinul, mai bins' <1M-1 
pe glt

oedip i Ai dreptate. Sînt 
un carughioa. Mii jelesc de 
douA zii»’ ca o muiere. Do 
altfel... Vinul A»ta Imi lasă 
impresia că-i botezul cu vin 
de smochine. în orice cu», 
curat nu este. (Desface e 
banană). Privoște-o. n-ai 
Impresia cA noi scmAnăm 
foarte bine cu niște bana
ne 7 Uite, de exemplu, dacf 
tc-ag întreba ce poli să-mi 
spui despre ea. mi-ui răs
punde că este verde suu ca
fenie, iar dacă ți-aș pune 
aceeași întrebare acum, clnd 
am descojit-o. mi-ai spune 
că este albă. La noi, situa
ția este identică. Una pă
rem priviți de-a fără și alta 
dinăuntru.

Apothersit: Ai terminat 
cu masa 7

Oedip : Poți să strîngi. A- 
fară s-a întunecat.

(Se sprijină de o coloană. 
Capul îi cade ușor pe piept 
și adoarme).

Apothersit : Era și timoul 
să se culce. (Stringe, apoi se 
așează pe trepte, păzindu-i 
somnul).

SCENA a Il-a
Aceiași. Casandru.
Casandru (un bătrin adus 

de spate, cu un toiag de a- 
postol ; in cealaltă mină 
(Ine un fluture) : Ei bine, 
te-um prins. La noapte, tot 
te-ar fi prins moartea. Eu, 
cel puțin, sînt mai vesel. (Se 
așeazA). Acum am să te în
văț să cînți, |Hintru cA dacă 
nu știi, degeaba al trAit.

Apothrmil : Eol. omule 1 
Ce treburi te rețin aici 7

Casandru : Niciodată nu ne 
n tiu treburile. ci i«i< il«-. 
(Scapă fluturele, in timp ce 
balr cu toiagul Iu pămint).

Apothrrsit (II sglltlie) : Nu 
mai bute I Oedip se odihneș
te. DncA tot nu ut treabă, 
du-te In uită parte I

Casandru : Aici unu oriun
de. ucelnși timp li pierdem.

Apothersit : Hal de aici, 
că al început să spui prostii !

('axandru : Cine ești 7 Ce 
vrei cu mine 7 Stal, ml-ni 
furat fluturele. Nimic nu 
mai Imi lâsuțl. In flecare zi 
am tot mai puțin, plnă 
In curlnd. n-o mA mai am 
nimic. (Strigă). Șl tu șl stA- 
pînul tău nu slnteți zdru- 
venl.

Oedip (se trezește) : Ce ac 
iiiiiiiipla aici, Apothersit 7

Apotherait : Va să zică 
te-a trezit pînâ la urmă. (11 
apucă pe Casandru de hai
nă). Pleacă dc aici, că-ți 
rup toiagul în creștet...

Oedip (coboară treptele) : 
A, bAtrînul prooroc Casan
dru I DA-i drumul, Apother
sit, e doar un biet senil.

Casandru : Eu sînt unul 
dintre cei mul mari oameni 
ui Eludci. Am cunoscut în
totdeauna desfășurarea eve
nimentelor chiar înaintea 
lui Cronos. A marelui Cro
nus.

Oedip : Dour ne cunoaș
tem. Și mie ml-ul prezis 
MNirta Intr-un război

Caxandru : Deci, datorită 
mie mai ui azi timp și pen
tru viață.

Ordlp : Dimpotrivă. Eru să 
am timp dour pentru moar
te.

Casandru : Șl mai zici cA 
eu sînt senil 7

Oedip : Prezicerile tale au 
fost stupide.



<ndru : Unui blitrin ca 
mine\ trebuie să-i vorbești 
respectuos.

Oedip : Crezi că nu știu 
_sjâ ai vrut să pier ? Ai făcut 
tot posibilul să mă convingi 
că războiul e un fleac și că 
o să-l cîștig. L-am cîștigat 
pentru că nu te-am crezut. 
Ai noroc că acum nu mă mai 
interesează ce a fost. (Spre 
Apothersit): la-1 de aici pe 
boșorogul ăsta, că-mi pro
duce greață !

Apothersit : Hai cu mine, 
nemaivăzutule prooroc. Din
colo, aș putea să-ți prooro
cesc și eu cîteva lucruri.

Casandru : Vă bateți joc 
de mine. Ați uitat că am 
fost discipolul Artemisei ? 
Ca dovada, să-ți spun ceva, 
Oedip. Femeia pe care o aș
tepți îți va aduce. în același 
timp, mîntuirea și pieirea. 
Te va salva și — totodată — 
te va pierde. (începe să 
rida).

CEAS DE PREȚ
A împietrit ceasul 
cu limbile sale.
mîini ce apucă 
timpul de poale. 
A împietrit mîna

0NTK-IN ACT —

Oedip: Cum, vrei să spui 
că salvare nu există 7

Casandru (eontinuînd să 
rldă) : în cazul tău, nu.

Oedip : Minți, salvare tre
buie să existe. Un lucru core 
ne ponte salva există Intot- 
deuunu. Totul e sfi-l desco
peri la Urnp ! (Hprr Apother
sit) : la-1 <lc aici 1 Iar vrea 
să mă tușele.

(Apothersit II apucă de 
braț și vrea să-l ducă. Ca
zând ru se abate, împotrivi»- 
du-«e. Apei izbucnește ln- 
tr-un rls Isteric, se Îneacă 
și moare).

Ordlp (tulburat) : Chiar a...
Apothersit (vădit, r emo

ționat) : Ne-a dua.
Ordlp : îți dul seamu, A- 

pothersit, că lumea asta s-a 
dereglat de tot. Să mori cu 
hohotul de rls pe buze... De 
fapt, nici n-ar trebui să mă 
mire. E groaznic ’

Apothersit (pentru sine) : 
Femeia aceea te va salva și 

te va pierde totodată. (Tare) 
Intr-adevăr, e groaznic.

SCENA a 111-a
Oedip, Apothersit, A nd am- 

ncstra.

Andamnestra (o sclavă 
fermecătoare, cu ulciorul pe 
umăr) : Fie-mi iertată necu
viința de a tulbura discuția 
unor străini. Stăpîna mea, 
făcînd un popas prin împre
jurimi. mi-a poruncit să-i 
aduc, de unde știu, lacrima 
munților. Izvorul e departe 
de locul acesta ?

Oedip (o privește hipnoti
zat) : Ce zice sclava aceasta, 
Apothersit 7.

Apothersit (bănuitor) : Ni
mic deosebit ! Vrea doar să 
știe dacă e vreun izvor prin 
împrejurimi.

Oedip : Izvor ? Cum te 
cheamă ?

Andamnestra : Stăpîna mea 
mă strigă Andamnestra.

Oedip (evident fermecat) : 
Vezi, Apothersit, că soarele 
se poate privi de aproape ? 
(către Andamnestra) : Ce 
nevoie al tu de izvorul mun
ților, cînd ochii tăi sînt un 
Izvor de iubire, cînd buzele 

tale sînt izvorul celor mai 
pure sunete pe care le-a 
putut scoate vreodată o li
ră ? Nu. Andamnestra. tu 
nu oști făcută pentru a sluji. 
(Cade In grnunchi, împreu- 
nlndu-și milnlle a rugă) : O, 
iei, am găsit, în sfîrșit, hi
mera nopților albe. Tu, fe
meie, ești picătura de apă 
care dă muribundului pute
rea de a trăi 1

Andamnestra (neconvinsi) : 
Stăpîna mea mă așteaptă.

Ordlp : Recunoștința mea 
te așteaptă, l^a capătul a- 
ceitor trepte ne vom pierde 
în cel mai sublim act al cu
noașterii. (Către Apothersit, 
fn timp ce-l intindr mina, 
femeii): Noapte bună, prie
tene ! (Lumina se stinge, în

timp ce Apothersit își așter
ne de culcare). *

•
SCENA a IV-a «

Apothersit, Andamnestra, *
apoi Oedip. o

Zorii zilei următoare. Se 
aprinde treptat o lumină. A- 
pothersit moțăie cu capul în 
piept. Deodată, prin ușa 
cortului lui Oedip năvălește 
Andamnestra.

Apothersit (speriat) : Ce e?
Andamnestra (tulburată) : 

Nu e posibil...
Apothersit: Ce vrei să 

spui ?
Andamnestra : Din ochi 

i-au curs trei lacrimi tul
buri și...

Apothersit: Dar spune o 
dată !

Andamnestra : L-a părăsit 
vederea.

PRIMA ZĂPADĂ
I

Arbori» s-ou înfășurat în tăcere 
și stau împletiți către trunchi 
cu lumina în jur înghețată-n cristale 
stralimpezi, de frig.
De-atîtea liniște mă strig, 
m-ascult în ecouri 
și pornesc spre fiecare boltă 
ce m-a răsfrînt.
Ploaia de meteoriți nu s-a mai stins în aer ; 
visează în palma mea...

II
Glasuri noi palpită pc buzele zilei...
Amețite de lumină, petalele florilor 
vor să-și ia zborul.
Umbrele leagă o horă nouă
pe cîmpia de la periferia orașului.
Copacii înfloriți de mirare 
aplaudă cu toate frunzele purpurii.

III
Te-aș desena asemenea copiilor 
pe ziduri sau pe gard 
dacă nu te-ar săruta 
ploile și vîntul.
Cum să te opresc
în culorile verii sau toamnei, 
cînd zăpada e-o pasăre albă 
și-n calea ei culorile dispar ?

BENONE NEAGOE
(Liceul „G. Barițiu", Cluj)

Apothersit : Cum s-a în- 
tîmplat asta ?

Andamnestra : Nu pot să-ți 
explic, dar îți jur că nu am 
nici o vină I (In genunchi, 
cu fața Ia Soare, se închină).

Apothersit : Te cred. Li- 
niștește-te. In încheieturile 
miinilor mele vei găsi ui
tarea necesară. (Încleștează 
cu calm mîinile in jurul gi- 
tului ei, sugrutnind-o).

Oedip (apare sus, cu o 
privire fixă) : Andamnestra !

Apothersit : Șșșt ! Vorbește 
încet. A adormit.

Oedip : Vrei să-mi spui 
dacă e zi sau noapte ? Pînă 
o să mă obișnuiesc să le de
osebesc singur, o să mai 
treacă timp destul.

Apothersit : E între noap
te și zi. Acolo unde noaptea 
se termină și ziua vrea să 
înceapă.

Oedip (strigă) : Dar situa
ția asta o să fie veșnică ! 
(Cu efort) : Trebuie să mă 
resemnez. Totuși, zeii n-au 
jucat cinstit.

Apothersit : Liniștește-te !
Oedip : Ceea ce mă intri

gă cel mai mult este ușurin
ța cu care acceptăm resem
narea. In majoritatea cazu
rilor nu ne rămîn decît două 
posibilități : alienarea sau 
resemnarea. Pentru noi, oa
menii mediocri, nu se poate 
găsi altceva decît sfînta. și 
pașnica resemnare. (Schim
bare de ton). Spune-mi, cum 
doarme frumoasa mea re
gină 7

Apothersit : Doarme divin. 
Somnul suprem al femini
tății.

Oedip : Dar nu crezi că 
are să-i fie frig ?

Apothersit : îi e tocmai 
bine. Nici cald, nici frig.

Oedip : Dar mai spune-mi, 
e frumoasă ?

Apothersit : E foarte fru
moasă. Are părul din raze 
de soare...

Oedip : Continuă, continuă.

CÎNTEC
Copacii și-au încurcat degetele 
tai pletele vîntului.
Cu marile răni ale topoarelor la șold.
Tăcerea pămîntului s-a ridicat în ei
Pînă la brîu,
Pînă la umeri,
Pînă la cîntec
Și degetele s-au mișcat către bucium.

ULIANA JINGOIU
(Liceul „Ion Creangă*)

mea 
încălzind cadranul
pe care 
s-au înregistrat 
de decenii 
descendenții familiei. 
A împietrit ochiul
meu 
privind soarele roșu 
și cercul de ore

PĂCAT

rotindu-se, 
rotindu-se.
A împietrit amintirea 
în spatele copacilor 
ce creșteau înalți 
și subțiri 
ca niște 
limbi de ceas, 
rotindu-mi-se 
pe frunte.

DAN NICOLAU 
(Liceul nr. 2, 

Ploiești)

Icoana și-a țuguiat buzele a mirare 
în fața genunchilor noștri
Cu puteri de copaci.
Strigau atîta verde și albastru, 
Trăzniți la răspîntie de ape, 
Că s-a crăpat pe la mijloc icoana. 
Uimită de-atîtea păcate.

E frumos.
Apothersit : Da, are părul •

din raze de soare, trupul *
din cel mai curat fildeș... Dar 
n-ai avut dreptate, Oedip. *
Intr-adevăr, ai privit soa- •
rele de aproape, dar a tre- •
buit să plătești cu ceva, •
pentru că fiecare dintre noi •
trebuie... Cunoașterea se •
plătește. Și tu ai plătit, Oe- •
dip ! (Amindoi au ochii în- •
lăcrimați, in timp ce lumina • 
se stinge îneci). •

BOGDAN (ÎHiț'A •
(Liceul nr. 32) •

_ •
Ilustrații de VIOREL *
ALEXA (Liceul ..Dr. •

Fetru Groza**) și O
FLORIN (LEPER B

(Liceul nr. 24)

AȘTEPT
In fiecare seară 
cobor într-un adînc îndepărtat 
unde întîlnesc soarele 
dormind în brațele luceferilor
Cu diamantul unui gînd 
îi crestez soarelui pc partea stingă 
ramuri și frunze..
Aștept ca într-o dimineața 
să răsară pe cer 
un copac, 
cu soarele ascuns în fructe.

MIHAI OGRINJI 
(Liceul nr. 1, Vaslui)

NOPȚI
DE TOAMNĂ
Viaturile mi au făcui o colibă 
unde nu ore voie nimeni eă intre. 
O colibă unde stau eu, înțirînd 
nopțile pe ață.
O noapte oloă, uno neagră, una de 
dragoste, una de blestem, ți lot ața 
ptnă-mi acoperă trupul.
Apoi înșir munfii, nisipul, pe tine 
ți pe line, icoana, izvorul, . .
frunza, pînă voi face un al doilea ponunt.

ANAMARIA POP
(Liceul „Mihat Viteazul", Turda)



SCINTEIA TINERETULUI Pag. 5

r

TELEGRAME
ele Consiliului de Stat ăl Republicii Socialiste Ro- 

-COLAE CEAUȘESCtJ, a trimis președintelui Repu- 
, Foțiulâre a Yemenului de Sud, KAHTAN MOHAMMED 

rtt SHÂAB1, următoarea telegramă :
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Populare a Yemenului 

de Sud, am plăcerea ca, în numele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România și al meii personal, să adresez Exce
lenței Voa9tre felicitări călduroase, precum și cele mai bune 
urări de bunăstare și progres poporului sud-yemenit.

Sînt convins că relațiile prietenești dintre cele două țări se 
vor dezvolta continuu în interesul ambelor popoare, al cauze: 

Ypădii și colaborării internaționale.
In telegrama de răspuns pe care președintele Republicii Popu

lare a Yemenului de Sud a adresat-o președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, se spune :

în numele poporului și guvernului Republicii Populare a 
Yemenului de Sud si al meu personal, transmit Exce'.er/ei 
Voastre, poporului și Consiliului de Stat mulțumirile me.e 
sincere pentru mesajul de felicitări cordiale care l-a*.i tr.mis 
cu ocâzia primai aniversări a zilei independenței noastre

îmi exprim speranța că relațiile prietenești intre pcpca-.? 
noastre se vor consolida în interesul reciproc al celor două

Vă rog să primiți, Excelență, urările mele cele 
pehtru fericirea dv. personală și pentru progresul continuu >. 
poporului rorhân prieten.

Președintele Consiliului de Stat al Republic <<k i’!<t« -- 
mânia. NICOLAE CEAUȘESCU. a trimis președinte tai Repu
blicii Volta Superioară, general 9ANGOULE LAMttANA 
mătoarea telegramă : . „

Cu ocazia celei de-a X-a aniversări * 
adresez Excelenței Voastre cordiale fel.i.tâ:. -■=. -----
urări pentru fericirea personală, pentrj 
Republicii Voltă Superioară

Lucrările unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale

în uilele de 9 și 10 decembrie 
190S Mii 8VUt loc la Palatul Mar.; 
Adunări Naționale, ședințe de 
lucru ale Comisiei economico-fi- 
nanciare, Comisiei pentru agri
cultură și silvicultură. Comisiei 
juridice.

Comisiile au luat în discuție 
proiectul de lege privind împu-

ACTUALITATEA
ÎN JUDEȚUL IAȘI

CONCURSUL
Și FESTIVALUL 

DE TEATRU
FOLCLORIC

între 15 decembrie 1968 și 
19 ianuarie 1968, se va des- 
fâșuri cea de-a doua ediție 
a coocunolui fi festivaMu: 
de teatru ftddoric din județul 
Iași.

Dotat cw premii in bani și 
obiecte, coorunul și festiva
lul de teatru foldaric din a- 
cexrtâ iraâ. desfășurat pe 

: xntercotnunală. 
o-râsereascâ si. în final- fan 
Meteor*» - e așteptat de peste 
100 de formații aie tineretu
lui cLa la«L

NL U

A VII-A EDIȚIE 
A SERILOR 
SCÎNTEII TI-

OLIMPIADĂ ORIGINALĂ

Primul milion
De la Galați a sosit vestea că laminorul de tablă groasă 

al marelui Combinat siderurgic a produs, de la intrarea sa 
in funcțiune, un milion de tone de tablă.

VĂ RECOMANDĂM

EMISIUNI RADIOFONICE 
PENTRU TINERET

Noua alcătuire a programelor 
de radio și televiziune — așa 
rrr. arată ea începi nd de du
minică 1 decembrie a.c. — ne-a 
îndemnat să solicităm red ac-

de corriitetCU «Jînlniclpal U.T.C. 
în colab’OTâte cu serviciul de 
cireUla,ți.e. al miliției și mai 
muli.i conducători auto. Studi- 
ind^ppșibiti^âțile;- aceștia au 
propus și 4eijșat o olimpiadă 
a tinerilor conducători auto. 
Olimpiade pe'diferite; profesii 
au mai fost^.oVganizate la ni- 
velțij orașului.' Aceasta urma 
să difere îris'â'fLîmbrățișind o 
serie de eletrrgnte specifice 
muncii șoferilor. Șl. .ele au 
fost’găsite. Durata desfășurării 
ei a fost stabilită pe o peri
oadă de trei luni de zile. În 
afara cunoașterii terpeinice a 
regulilor de circulație, a mese
riei, a disciplinei sub toate 
formele sale, tinerii- — cu toții 
purtători ai unor fișe de par
ticipare la Olimpiadă — aveau 
datoria de a îngriji în cele 
mai bune condiții mașina și 
de a evita .sub .orice formă 
accidentele. Pentru ca Olimpi
ada să cîștige și mai mult în 
conținut, în ziarul județean au 
fost publicate amănunte legate 
de concurs, împreună cu rugă
mintea către toți cetățenii ora
șului de a depune în scris ori 
verbal Ia serviciul de circu
lație al miliției ori la comi
tetul municipal U.T.C. orice 
fel de observății cu privire Ia 
comportarea tinerilor conducă
tori auto.

Un asemenea multicontrol, 
constituie un 'element în plus 
pentru dezvoltarea la’tineri a 
simțului de răspundere, pentru 
respectarea normelor de cir
culație, pentru evitarea acci
dentelor și, în același timp, 
stimulează preocuparea pen
tru îngrijirea mașinilor.

Această olimpiadă originală 
nu a fost întîmplător organi
zată în perioada toamnei, cînd 
condițiile atmosferice îngreu
nează simțitor circulația auto
vehiculelor. Că atenția tineri
lor conducători auto a cres
cut — ca efect’ al cuprinderii 
lor în Olimpiadă — o dovedesc 
cu prisosință rezultatele obți
nute. Dacă în anul trecut au 
fost semnalate aproape 60 de 
accidente cele mai multe pro
duse în perioada toamnei — 
înjot acest an au fost semna- 

—: nufine. dintre
ie- 

-----  al 
Olimpiadei este surprinzător, 
în baza unui calcul economic 
comparativ, față de anul tre
cut, se poate vorbi cu certitu
dine de creșterea economiilor 
la capitolul preț de cost, eva- 
luîndu-le la peste cîteva mili
oane lei realizați pe baza eco
nomisirii combustibilului, ca
uciucurilor, pieselor de 
schimb. Pe scurt, un început 
bun, care trebuie stimulat, ge
neralizat.

(Urmare din pag. 1) 

cuirea vinovaților cu âlți con
ducători auto mai conștienți 
in serviciu. Dacă ar fi să;;apli- 
căm doar amenzi și rrtusțrări« 
fără a menționa nimic în foile , 
de parcurs, cei în cauză nu ar 
pierde prea mult. Sînt cazuri ■ 
cînd amenzile pe care le apli
căm noi, se ridică la sume, cu
prinse între 200—300 lei. î^e- ■ 
consemnîndu-le, conducătorii 
auto pot beneficia de prime 
de producție cuprinse . între 
400—500 lei. Deci, pentru 
ei. un compromis acceptabil. 
Iată de ce nu ne îngăduim to
leranțe și nu ne putem îndu
pleca la rugămințile lor;

— Poate de aceea conducă
torii auto vă ocolesc, conside- 
rîndu-vă prea aspri.

— Ne interesează mai puțin 
părera lor. Și> iată de ce.. în- 
tr-o anume perioadă am fost 
tentați să trecem cu vederea 
micile abateri. Rezultatele re
coltate nu au fost însă deloc 
îmbucurătoare. în două rîn- J 
duri, de exemplu, am trecut cu 
vederea tînărului Tudor Ca- 
xacu de la Autobaza Buzău 
excesul de viteză. Consideram 
că morala făcută îl va ajuta 
sâ se îndrepte. Dar nu numai 
câ nu s-a corectat. Odată, con- 
siderînd că poate alerga mai 
repede decît trenul personal 
Buzău—Nehoiul, la o inter
secție, a încercat să o ia îna
intea acestuia. Autocamionul 
a fost complect distrus, iar 
Cazacu, cules leșinat de pe lo
comotivă. Mașina nu a plătit-o 
ca pe una nouă, deoarece era 
aproape de casare. Dar odată 
cu distrugerea ei, tînărul era 
să-și piardă viața, să-și pună 
familia într-o situație grea.

— în activitatea dv. desigur 
că întîlniți și mulți dintre con
ducătorii auto care pot fi pre
zentați ca model de disciplină 
și conduită. Aveți vre-un mij
loc de ai stimula ?

— Desigur, în foile 
parcurs ale unora dintre 
printre care : Ion Ursu, Gheor
ghe Dumitrache, Ion Ilinca, 
Constatin Filipoiu și alții (u- 
nii de la Autobaza unde lu
crează peste 300 tineri, alții 
de la baza de cercetări geolo- 

ciin oraș, unde se află

NERETULUI"

tiei emisiunilor pentru copil și 
tineret citeva amănunte privind 
noile emisiuni dedicate tineri
lor.

adică „Cenaclul An
tenei Tineretului-
își propane să oglin
dească activitatea 
de creație din cena
clurile și cluburile 
artistice din întrea
ga tară. Serialul de 
avea tari „Iancu Jia- 

prilejuiește te
lespectatorilor o re- 
i stilai re eu o figură 
legendară a istoriei 
Boastre și. in același 
timp, eu o pleiadă 
de actori de presti
giu. isi propune să

fie o fereastră des
chisă spre lumea 
contemporană, o in
vitație de a investi
ga universul omu
lui modern, răspun
suri la întrebări care 
privesc viitorul pre- 

........ ‘ solici- 
scop.

vizibil. Am 
tai. in acest 
colaborările 
personalități 
cânte, atît 
eît și de

ts municipiul Brăila 1 frst înregistrată cea de-a 600-a ino- 
vație din aceri aa. O ecuaeidentă : orașul a împlinit si el. acum 
cfteva luni. 000 de ani. 2» fe :novații, reprezentînd o eficiență 
• rorxxr. că an recalculată de 11 milioane lei, au și fost aplicate 
ia producție.

de limba franceză.

TELEVIZIUNE

lături" de
Azi, în sola Flortaico, 

in C.C.E. la baschet Două modele ae fa prezentarea de coafuri 
din sala Teatrului „C. Tănase" 

Foto: AGEtlPKES„DINAMO — „SPARTAK 
Â BRNO"

Marți dimineața, la Casa uni
versitarilor din Capitală, au în
ceput, sub egida UNESCO, lu
crările Reuniunii internaționale 
de experti în problemele educa
ției tineretului, manifestare or
ganizată de Comisia națională 
română pentru UNESCO, în co
laborare cu Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist si 
Ministerul învățămîntului.

în cadrul ședinței de deschi
dere au luat cuvîntul acad. An
drei Oțetea, președintele Comi
siei naționale române pentru 
UNESCO, Paul Lengrand. șeful 
Diviziei pentru educația adulți- 
Ibr din Secretariatul UNESCO, 
reprezentantul directorului ge
neral al UNESCO. Andre Bas-

devar.t, director ger.eca. 
Ministerul RducattH din Frânta. 
Eshan Naragr. directeIr?*-* 
tufului de «tucii si cercetări so
ciale din Teheran (Xnts). Wil
liam Cockell. instructor national 
la Asociația metodistâ a, clubu
rilor de tineret din Anglia*

In continuare a fost ales Bi
roul Reuniunii, alcătuit din : O- 
vidiu Bâdină. directorul Centru
lui de cercetări pentru proble
mele tineretijiui (România) — 
președinte. Eihan Naraghi (Iran) 
— vicepreședinte si Andre Bas- 
devant (Franța) — raportor

Facultatea de istorie a mixă
rii muncitorești, a Academiei 
de științe social-politice ..ște
fan Gheorghiu" de pe lingă 
C.C. al P.C.R. a organizat un 
simpozion cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de la lupta mun
citorimii din 13 decembrie 1918.
bbwbbbbb

1

> Sala Floreasca din Capitală 
găzduiește astăzi primul joc 
dintre echipele Dinamo Bucu
rești și Spartak Bmo, contînd 
pentru turul II al „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet 
masculin.

Oaspeții au deplasat la 
București cea mai bună for
mație a lor, din rîndul căreia 
nu vor lipsi cunoscutii inter
naționali Bobrovski, Konvicka 
$i Pistelâk.

Din lotul echipei Dinamo 
București, care s-a pregătit a- 
siduu în vederea acestei im
portante confruntări cu valo
rosul baschet cehoslovac, fac 
parte printre alții Mihai Albu, 
Radu Diaconescu, Gheorghe 
Novac și Adolf Cernea.

Meciul va. începe la ora 
18,30 și va fi precedat de la 
ora 17 de derbiul campiona
tului feminin : Politehnica 
București — Rapid București.

în cadrul unei festivități care 
a avut loc la rectoratul "Univer
sității din București, marți la 
amiază, ambasadorul R. P. Po
lone la București. Jaromir Oche- 
duszko. a oferit acestei instituții 
de învățămint cele peste 1 000 
de tratate științifice și cărți de 
literatură prezentate in expozi
ția de carte poloneză deachisă la 
București.

Prof. dr. docent Jean Livescu. 
rectorul Universității, a mulțu
mit călduros pentru donația fă
cută.

Sub auspiciile Consiliului ge
neral A.R.L.U.S. și Consiliului 
National al Organizației Pionie
rilor, la Palatul Pionierilor din 
București a fost inaugurată 
marți o expoziție de carte so
vietică pentru copii.

(Agerpres)

BECKET (ambele eerif»
Patria orele 10: 13 -30: 17; 
20.30.

PROFESIONIȘTII
Republica (erele 8: 10.15; 12-30; 
14.45; 17; 10.15: 21JM. Festival 
(orele IJ6: 11: 1130; 16; 1130: 
21).

MADE IN ITALY
Luceafărul (orele 9 : 11.15 ;
IX» : 15.45 : 18.15 : 28.45).

TANDREȚE
Capitol lorele 9.15: 11.36; 1X45: 
16; 1X30; 20.45k

TRA CRUZ
Grivita (orele 9:
16; 1B.15;

COLUMNA (ambele
București r orele
1630 ; 20>: Melodia (erele X45; 
1130; 143C. 1730; 2030); Mo
dem (orele 930: 1330; 1730: 
2030).

ORAȘUL MAGIC
Victoria (orele 930; HJ0: 
13.45: 15.43; 18.15: 28.4SV

11.13: IX»;

•erif)
X45 ; 1X15 ;

(Urmare din pag. I)

CINEMATOGRAFE
NOAPTEA

Central (orele 830: 11: 1130; 
16; 1830; 21).

ÎNȚELEPTUL DI PE MUN
TELE BLESTEMAT

Luxnteo (orele 8.45—1030 îa
continuare; 18.«5; 28.4$).
șilot ! orele 1SJ0: IB: &*.

UN DOLAR GĂURIT
Doira .'orele 1130: 1X<3: 16: 
1X15: 20301.

PRINȚESA
Unica (orele 1530: 11: AM
Buzești icrele 14; 16; 11; 3M- 

ȚARA DE SUB ARIPII A PES
CĂRUȘULUI : FLORILE GE
RULUI : IN ȚARA INCAȘI- 
LOR : DAN NĂZDRĂVAN»

pe• în cadrul turneului 
care îl întreprinde în Bulga
ria, echipa de fotbal Lokomo
tiv Moscova a jucat la Sofia 
cu formația locală Lokomotiv. 
Victoria a revenit fotbaliștiloi 
sovietici cu scorul de 2—1 
(0—0). Golurile învingătorilor 
au fost marcate de Atamalin 
(min. 54) și Basalaev (min. 69). 
Pentru gazde a înscris Geor- 
giev (min. 75).

• în runda a 13-a a turneu
lui internațional de șah de la 
Palma de Mallorca, Florin 
Gheorghiu (România) a remi
zat cu Donald Byme (S.U.A.), 
Visier l-a învins pe Vesteri- 
nen. A fost consemnată re
miza în următoarele partide ; 
Petrosian — Pomar; Leh
mann — Spasski ; Matanovici 
— Gligorici și Diez del Co
rral Jvkov. Restul partide
lor 8-aU întrerupt.

în clasament conduce ma
rele maestru sovietic Viktor 
Koreinoi eu 10.5 puncte (1), 
Spasski (U.R.S.S.) — 10
puncte, Larsen (Danemarca) 
_ 9 puncte (1), Petrosian 
(U.R.S.S.) — 9 puncte etc. 
Florin Gheorghiu ocupă locul 
11 cu 5,5 puncte.

față de sarcinile calitativ noi ce 
se pun acestuia. Cu mult rea
lism, depășind automulțumirea 
superficială, s-au remarcat, de 
pildă, situațiile simțitor mai bune 
la învățătură obținute anul tre
cut. S-au notat : efortul în plus 
făcut de studenți, ajutorul ca
drelor didactice etc., dar s-a fă
cut si remarca, foarte corectă din 
punctul nostru de vedere, că nu
mărul mult mai mic de „pier
deri" își are explicația și în re
ducerea numărului de examene, 
care a influențat direct rezulta
tele. Este semnificativ pentru ara
dul de seriozitate cu care stu
denții abordează pregătirea lor, 
faptul că ei înșiși au atras aten
ția asupra pericolului de a ne 
face o imagine nu tocmai reală 
referindu-se numai la simpla cer
cetare statistică a notelor obți
nute în sesiuni, propunînd ca 
verificarea cunoștințelor să nu 
se rezume la atît.

Adunările de alegeri au relie
fat, totodată, interesul studenți
lor pentru aspectele documentă
rii, în unele centre s-a vorbit 
despre o neîndeplinire a obliga
ției tipăririi cursurilor, s-au fă
cut multe sugestii privind expe
rimentele practice etc. Au apărut 
totodată semne foarte bune că 
activitatea de cercetare științi
fica a studenților este pe cale să 
se învioreze. Recentul Seminar 
național științific-studențesc ne-a 
demonstrat, încă o dată, că avem 
în rîndul studenților forțe de cer
cetare de mare valoare, ni s-au 
sugerat și unele activități ce se 
vor putea desfășura, ca urmare 
a unor inițiative aflate în atenția 
Comitetului Executiv al U.A.S.R. 
și a Ministerului Învățămîntului 
(elaborarea tematicii de cercetare 
în strinsă legătură cu necesități 
practice, diversificarea domenii
lor de lucru în cercuri, asigura
rea mai judicioasă a bazei ma
teriale, crearea unui organism

studențesc central 6e cocroonare 
a acestei actn.tâti. extinderea 
publicității cercurilor •-

— Cere este, după pă
rerea de., starea de spirit 
politică În care te pre
zintă studențimea nem- 
tră acum, la sfirptiri ostu
lui 1968 ?

— Impresionează medul în 
care studenții au întors rohJ 
care le 
liști la 
decurg 
interne
nostru.____
conducătorilor 
frunte cu

revir.e ca viitori soecia- 
îndepbnirea «arctrikjr ce 
din prncjptile poftbdi 
și externe a parcduhti 
Cunoscutele întikuri aie 

partidului, in 
____ ___ tiu wifi 9Scolae 
Ceaușescu. cu studenții țâra, at
mosfera de deplină toixlar.tate in 
jurul partidului au prefațat dezba
terile tonice, optimiste, pătronse 
de spiritul responsabilității, ca
racteristice generatei, aflată azi 
în amfiteatrele țării.

S-a reafirmat cu prilejul adu
nărilor de alegeri interesul foarte 
nuanțat, cu mare putere ce pă
trundere, pe care studenții ii pre
zintă pentru activitatea politică. 
De la problemele imediate ale 
modemizAru LnvâtăRgptulai, pînă 
la probleme economice ale pre
zentului și viitorului, de la efi
ciența măsurilor adoptate, pri
vind planificarea economiei na
ționale, pînă la procesul lărgirii 
democrației socialiste, de la căf'e 
de eliminare a divergențelor în 
mișcarea comunistă și interna
țională, pînă la problemele lu
ptei contra imperialismului — na 
este domeniu al activității politice 
care să nu-i intereseze direct pe 
studenți. în adunări, ei au afirmat 
pregnant ideea că în calitate de 
cetățeni, de comuniști și uteciști, 
sînt preocupați în cel mai înalt 
grad de locul și rolul pe care îl 
ocupă România între națiunile 
lumii, fiind angajați să-și aducă 
aportul la măsurile de perfecțio
nare a conducerii economiei și a 
altor domenii ale vieții economice 
sociale și de stat, inițiate de par

deșiri fsptal câ organizațiile 
U.T.C. $-*a apropiat astfel mult 
skK aaull de preocupările reale 
ale ffweBtikw s s-an făcut pro- 
poseri care, mdephmte, vor re- 
&cta ectixziasDpl <i priceperea 
ca care studenții sînt capabili sâ 
coctnbcie la crearea unui cli- 
aat tineresc intelectual. în ace
lași tiaap. adunările ți conferin
țele de alegeri au arătat modul 
■esatisfâcâtOT in care numeroase 
orcar^zatii U.T.C asigură cu
prinderea masei studenților în ac- 
țrirde cultural-educative și dis- 
tracthT, preocuparea insuficientă 
pentru atragerea mai largă a lor

Ieri, în fața unui public 
tînăr și entuziast, care a 
umplut pină la refuz sala 
căminului cultural din co
muna Hotarele, județul 
Ilfov, s-a desfășurat 
cea de-a șaptea ediție a 
Serilor „Scînteii tineretu
lui dedicată tinerilor de 
la sate.

După ancheta în sunet 
și imagine „Rămineți în 
sat ?“ Plecați la oraș ? De 
ce ?“ s-au întîlnit în ju
rul mesei rotunde scrii
torii Eugen Barbu. Nico- 
lae Dragoș și sociologul 
Octavian Neamtu care au 
dezbătut o temă urmărită 

u interes de către 
icul

cuprins ufT _
terar. un reușit moment 
folcloric realizat de tara
ful și ansamblul de dan
turi populare al casei de 
cultură a studenților din 
București. un recital de 
muzica ușoară : oferit de 
formația „Club 6".

„Seara" s-a terminat cu 
un concurs de recitări si 
de interpretare a muzicii 
Dopulare îa care au par
ticipat soliștii Irina Lo- 
ghin. Benone Sinul eseu. 
Maria Ciobanu și tineri 
din comuna Hotarele.

Vom reveni cu amănun
te într-unul din numerele 
viitoare ale ziarului.

(orele 9—15.45 în continuare; 
18; 20.15).

DUELUL LUNG
Unirea (orele 15; 17,45; 20,30). 

VEȘNICUL ÎNTTRZIAT
Lira (orele 1530: 20).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

Drumul Sării (orele 15.30; 19). 
TARZAN. OMUL MAIMUȚA ; 
FILL LUI TARZAN

Ferentari (orele 15,30; 19).
TOTUL PENTRU RlS

Cotroceni (orele 15,30; 20,30). 
JUDOKA, AGENT SECRET

Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30), Floreasca (o- 
re’.e 9; 11,15; 13,45; 16; 
20.30). Aurora (orele 9; 
13.30; 15.45; 18; 20.30).

FETE IN UNIFORMA
Volga (orele 9—13,30 în 
tinuare; 16; 18.15; 20.30), 
rița (orele 9,30; 11.30;
16: 18.15; 20.30).

con- 
Mio- 
13,30;

ceste probleme în cuvîntul 
studenților ? Redacția 
noastră a primit și unele 
informații despre aplicarea 
oarecum formală în unele 
locuri a unor asemenea 
indicații.

— Mulțimînd pentru grija 
care li se poartă din partea ca
drelor didactice, angajîndu-se să 
învețe și să respecte cu strictețe 
disciplina universitară, studenții 
s-au arătat în același timp buni 
observatori ai problemelor care 
se cer încă și în acest domeniu 
a fi rezolvate. în unele adunări 
s-a subliniat, de exemplu, persis-

STUDENTUL
intense de informare, 
la întrebările p*^se 
etc, constituie răspunsuri promp
te ale organizațiCcr U.T.C-, la a- 
ceastă dorință a studenților, sub
liniază adaptabilitatea metodelor 
utilizate la nivelul <i cerințele 
universitare.

— Pentru că oți partici
pat direct in această pe
rioadă la unele dări de 
seamă și alegeri, v-am 
ruga să ne spuneți care 
sînt concluziile dc. despre 
modul în care s-a reflec
tat în activitățile concrete 
măsura cunoscută de a 
se lărgi atribuțiile orga
nizațiilor U.T.C. ?

— Lărgirea ariei de preocupări 
organizațiilor de bază ale

de

a ___ ___ ______
U.T.C., antrenarea acestora la 
organizarea bunului mers al în
tregii activități universitare, la 
organizarea activităților politice, 
culturale, sportive, de turism etc. 
a substanțializat, însuși conținu
tul alegerilor. S-a apreciat în. a-

de
ei

de urmat. T?nt?ir ___
lucru a părut cu totul ieșit dfn 
comun. Tocmai miliția să-i 
laude pe șoferi ? Ei, da ! Toc
mai militia. E vorba de res
pectul și admirația față de ac
tivitatea și conștiinciozitatea 
lor...

Fără îndoială un conducă
tor auto nu poate fi suprave
gheat tot pasul. Cei interesați 
și îndeosebi posturile de mili
ție nu se pot ține după fie
care tot timpul. Ce mijloc pu
tea fi folosit pentru a nu mai 
da ocazia unora să aibă aba
teri disciplinare ? Iată tema 
dezbătută la nivelul orașului

OCROTIREA ANIMALELOR
(Urmare din pag. I)

cîte ceva și că unii 
dintre pantofii noștri 
vor scoate la 
multă purtare 
un hămăit 
dar de aici 
desființare e 
cam mult. Dacă aș 
avea certitudinea ca 
și corespondența mea 
că vaccinurile sau 
blîndefea omenească 
ne-ar feri de bolile 
paroxistice ale ani
malelor poate aș 
spune și eu, hai să

mai 
cite 

prelung, 
și pînă la 

ceva

tragem obloanele I Pe 
cînd așa ?

Cît privește dra
gostea propriu-zisă 
față de necuvîntă- 
toare, eu nu am ni
mic împotrivă. Știu 
oameni care string 
în ogradă rațe și 
găini, gîște și curcani, 
fapt ce nu-i împie
dică să le taie și să 
le digere cu o plă
cere demnă de o cau
ză mai bună. Puful 
iubitelor galinacee 
nu le strică somnul 
și au vise minunate, 
dar asta e altă că-

ciulă. Deocamdată 
propunerea doamnei 
care vrea să-și ocro
tească pe cuțul 
șchiop nu mi se 
pare ieșită din co
mun. Dar asta ne va 
face pe noi mai 
buni ? Vom ști să-l 
iubim mai întîi pe 
om ? îl vom proteja 
mai sigur de insolen
tele, de mizeriile pe 
care unii le inven
tează intr-o neostoită 
fantezie ?

Parcă s-ar cuveni, 
doamnă, să începem 
cu omul...

la conceperea și organizarea a- 
cestora, ca și sprijinul slab a- 
cordat de conducerile unor in
stitute în asigurarea unor condi
ții materiale. în unele adunări și 
conferințe s-au făcut referiri la 
faptul că activitatea cultural-dis- 
tractivă, insuficientă ca volum 
și calitate, continuă să rămînă 
concentrată Ia nivelul centrelor 
universitare. Dezbaterile din u- 
nele facultăți au reliefat și cu
prinderea, în continuare, redusă 
a studenților în activitatea spor
tivă.

tența unor paralelisme între 
cursuri, existența unor deficiențe 
în stabilirea disciplinelor facul
tative, pr’Ocum și realizarea defec
tuoasă a -’comasării unor cursuri. 
Asemenea observații pun în evi
dență maturitatea de gîndire a 
studenților și ele trebuie să fie 
studiate cu atenție de forurile 
în

— In luna octombrie, 
cînd am discutat cu dv., 
că exprimați satisfacția 
pentru faptul că, în pla
nurile lor, forurile condu
cătoare pe linie de învă- 
țămînt au menționat pre
vederi interesante privind, 
de pildă, mai buna orga
nizare a studiului în se- 
minarii, o planificare mai 
judicioasă a examenelor 
etc. Cum s-au reflectat a-

drept. •
— Reamintindu-vă alte 

cîteva capitole importante 
ale problemelor care se 
puneau la începutul anu
lui universitar (printre care 
perfecționarea muncii în 
cămine și cantine, pe baza 
colaborării asociațiilor 
studenților cu conducerile 
institutelor, Iodul și rolul 
reprezentanților studenți
lor în Senatele Universi
tare) — ce ne puteți spune 
despre experiența acestor 
trei luni ?

— Problemele sînt diverse. în 
ceea ce privește reprezentații în 
Senate, în cele mai multe centre

ei își aduc o bună contribuție la 
realizarea sarcinilor curente și 
de perspectivă,, cuvîntul lor este 
ascultat, ca fiind opinia masei 
de studenți. Sînt și cazuri însă 
unde spiritul acestei măsuri n-a 
pătruns, reprezentanții studenți
lor sînt tratați cu reținere.... Pen-, 
tru ei, ca și pentru organizațiile 
U.T.C. și A.S. sau conducerile 
institutelor fiind o. experiență 
nouă, deosebită, U.Â.S.R. a luat 
măsura ca membrii Comitetului 
său Executiv să se întîlnească lu
nar cu reprezentanții studenților, 
sa-i informeze asupra unor as
pecte ale învățămîntului și să 
discute împreună despre activi
tatea pe care o desfășoară. Vom 
insista foarte mult în viitor ca 
reprezentanții aleși ai studenților 
să-i informeze pe cei care i-au 
investit cu aceasta sarcină, avînd 
Ia îndemînă adunările generale, 
revistele care se editează acum 
în aproape toate institutele etc.

în ceea ce privește problemele 
de perfecționare a muncii în can
tine și cămine, participanții la 
adunări, în majoritatea lpr,, s-au 
declarat satisfăcuți de CQpdițiile 
buhe ce li se oferă. Și îh âcest 
domeniu însă s-a cerut organiza
țiilor U.T.C. și A.S. să-și mă
rească răspunderea pentru mai 
buna organizare a activității de 
gospodărire, pentru o mai efi
cientă conlucrare cu conducerile 
unor institute, dintre care, unele, 
au luat măsuri care în anumite 
privințe îi defavorizează pe stu
denți

— Este vorba, în fond, 
de a se respecta normele 
democratice ale vieții 
noastre universitare.:^

— De a respecta, dar șf?de a 
materializa aceste norme de de
mocrație, de disciplină. Să creăm 
cadru propice unei atmosfere în 
care norma de drept și de da
torie să fie în mod echilibrat 
înțeleasă și aplicată peste tot. 
Va trebui să luăm măsurile ne
cesare pentru ca masa de stu-

am

denți sa poată exercita perma
nent controlul activității acelora 
care o reprezintă. „Scânteia ti
neretului", „Viața studențească" 
ca și alte ziare și publicații, pot 
sprijini cu o mare eficiență în
deplinirea acestor obligații ale 
noastre.

— în încheiere
vrea să precizați care este, 
după .opinia dv., sarcina 
cfya 'mai importantă pen
tru organizațiile U.T.C. și 
■Â.S. ddn institute și facul
tăți în peribada care ur
mează P-

— Să; se treacă la o activitate 
deplină s a comitetelor și birouri
lor nou ’alese, și în mod deosebit 
să se dea răspunsuri operative, 
concrete la problemele ridicate 
de studenți, să se înfăptuiască ac
țiunile și măsurile aprobate de 
adunările generale.

C.C. al U.T.C., Comitetul Exe
cutiv al U.A.S.R., își propun să 
sprijine îndeaproape fiecare cen
tru universitar în vederea reali
zării obiectivelor înscrise de stu
denți, în’ planurile activităților 
viitoare, iar'în Strînsă colaborare 
cu Ministerul Învățămîntului vor 
studia și găsi, formele cele mai 
buhe pentru rezolvarea; acelor 
probleme’ care cer soluții la un 
nivel superior.

Menționînd aceste cîteva pro
bleme este necesar a sublinia că 
spiritul și emulația existentă în 
rîndul studenților trebuii* să con
stituie un factor $6-, îmbogățire 
a activității organizațiilor U.T.C. 
în perioada următoare. Avînd în 
vedere că în semestrul »al doilea 
vor avea Ide adufîări de alegeri 
pentru organele conducătoare ale 
Asociațiilor Studeftjilpr Ieste ne
voie să preluăm îp mod creator 
experiența acumulată, fă găsim 
modalitățile de" perfecționare a 
sistemului de alegeri,^a stimulăm 
participarea studenfiForj în de
plină cunoștință de cauza, la toate 
activitățile organizațiilor noastre 
de tineret. »

>ă găsim



Vizita ministrului
de externe al
României in

R. D. Germană
BERLIN 10. — Corespon

dentul Agerpres, Șt. Deju, 
transmite: Ministrul afaceri
lor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu 
Mănescu, a sosit marți dimi
neața la Berlin, într-o vizită 
oficială, la invitația ministru
lui afacerilor externe al R.D. 
Germane, Otto Winzer.

în Gara Ostbanhoff, oaspe
ții au fost întîmpinați de mi
nistrul afacerilor externe al 
R.D.G., Otto Winzer, Oskar 
Fischer, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al 
R.D.G., Ewald Moldt, amba
sadorul R.D.G. la București, 
de funcționari superiori, ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne și de alte persoane oficiale.

Oaspeții au fost salutați, de 
asemenea, de ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
în R.D.G., Nicolae Ghenea, 
de membri ai ambasadei și ai 
reprezentanței economice ro
mâne.

Superioare

indepen-

de man-
9i

S.U.A. Demonstrațiile de protest ale studenților de la State Colleae din San Francisco împo
triva concedierii unui membru de culoare al corpului profesoral au dus la violente ciocniri

cu poliția. In imagine, arestarea unui demonstrant

Sesiunea Sovietului
Suprem a! U.R.S.S

Convorbirile

de la Paris

Sărbătoarea

In după-amiaza zilei de 10 de
cembrie la Ministerul Afaceri
lor Externe al Republicii Demo
crate Germane au început con
vorbirile oficiale dintre ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, și ministrul afacerilor 
externe al R.D. Germane, Otto 
Winzer. Din partea R.D. Ger
mane, la convorbiri participă, de 
asemenea, Oskar Fischer, locții
tor al ministrului afacerilor ex
terne al R.D.G. Ewald Moldt, 
ambasadorul R.D. Germane în 
România, și alte cadre de condu
cere din M.A.E. Din partea Re
publicii Socialiste România, parti
cipă ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în R. D. Germană, 
Nicolae Ghenea, și funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe.

Cei doi miniștri au avut un 
schimb de păreri în probleme re
feritoare la relațiile dintre cele 
două țări și în probleme interna
ționale.

Marți seara, ministrul de ex
terne al R.D. Germane, Otto 
Winzer, a oferit la Casa de oas
peți a guvernului R.D. Germane 
un dineu în cinstea ministrului 
de externe român, Corneliu 
nescu. Cu acest prilej, cei 
miniștri au rostit toasturi, 
neul s-a desfășurat într-o 
mosferă cordială.

★
In drum spre Berlin, minis

trul afacerilor externe, Come- 
liu Mănescu, a făcut un scurt 
popas luni seara la Praga.

La gara centrală din capita
la cehoslovacă, el a fost salu
tat de Jan Busniak, adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
al R. S. Cehoslovace, precum 
și de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe 
al R. S. Cehoslovace. Au fost 
prezenți Ion Obradovici, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Praga, și membri 
ai ambasadei, precum și 
membri ai Ambasadei R. D. 
Germane la Praga.

Mă- 
doi
Di-
at-

MOSCOVA 10 — Corespon
dentul Agerpres. N. Cristolo- 
veanu transmite: Marți dimi
neața a început Ia Kremlin cea 
de-a 5-a sesiune a Sovietului 
Suprem al UJLS.S^ al celei 
de-a 7-a legislaturi. Sesiunea 
dezbate probleme privind pia
nul de dezvoltare a economiei 
naționale și bugetul de stat al 
U.R.S.S. pe anul 1969. proiectul 
bazelor legislației funciare a 
U.R.S.S. și republicilor uniona
le. constituirea comisiilor per
manente pentru tineret ale So
vietului Uniunii și Sovietului 
Naționalităților.

Nikolai Baibakov. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării al UJLS&, 
a prezentat proiectul planului 
de dezvoltare a economiei na
ționale a țării pe 1969 și a ra
portat rezultatele preliminare 
ale anului în curs.

El a arătat că în anul care 
se încheie, venitul național va 
crește cu 7,2 la sută. Volumul 
producției industriale va spori 
cu 8.3 la sută. Raportorul a su
bliniat că întreprinderile care au 
trecut la noul sistem de plani
ficare și stimulare economică 
au obținut o îmbunătățire a in
dicilor de bază. In acest an, 
producția globală a agriculturii 
atinge nivelul cel mai înalt din 
întreaga istorie a țării

Trecînd la sarcinile de plan 
pe 1969. Baibakov a arătat că 
se prevede o creștere generală 
a producției industriale cu 7J 
la sută ; producția mi jloacelor 
de producție va crește cu 7,2 la 
sută, iar producția mijloacelor 
de consum — cu 7,5 la sută. 
Volumul producției agricole 
globale va crește cu 6.1 la sută.

Programul investițiilor capi-

Poziția F.N.L din->

Vietnamul de sud
Duong Dinh Thao, purtătorul 

de cuvînt al delegației Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud la convorbirile de 
la Paris, a reafirmat marți, în 
cursul unei conferințe de presă, 
dorința delegației sale de a lua 
parte la o conferință in patru în 
problema vietnameză. El a decla
rat că Frontul Național de Elibe
rare conduce și organizează lup ta 
poporului sud-vietnamez împotri
va agresiunii americane și că este 
competent să ia parte la solu
ționarea tuturor problemelor pri
vind Vietnamul de sud. Purtăto
rul de cuvint a
rămîn numeroase probleme de

c.

că mai

Poporul Republicii Volta 
Superioară sărbătorește la 
11 decembrie aniversarea 
proclamării independenței 
de stat a țării sale, eveni
ment de importanță istorică.

Situată în Africa occiden
tală, Volta Superioară are 
o suprafață de 274122 km. p. 
Populația — aproximativ 4 
milioane de locuitori — se 
îndeletnicește cu agricultu
ra și păstoritul. Subsolul 
țării, dispune după primele 
cercetări efectuate, de în
semnate rezerve 
gan, fier, cupru, crom 
aur.

După cucerirea __
denței, poporul acestei țări 
a depus eforturi însemnate 
pentru dezvoltarea econo
mică, pentru extinderea 
agriculturii. S-au pus bazele 
primelor unități ale indus
triei naționale. Au fost ela
borate planuri care prevăd 
valorificarea la un grad mai 
înalt a bogățiilor Voltei Su
perioare, țară sub dezvol
tată. ca urmare a îndelun
gatei dominații coloniale.

în prezent, industria pre
lucrătoare este reprezen
tată de cîteva întreprinderi 
ale industriei ușoare și 
alimentare (produse textile, 
ulei vegetal, săpun, încălță
minte). Alături de industria 
prelucrătoare a materiilor 
prime agricole, a început 
să se dezvolte și industria 
extractivă. Necesităților 
crescînde de cadre, autorită
țile le-au răspuns prin ela
borarea unor măsuri menite 
1 cuprinde un număr cît 
mai mare de copii în școli 
primare și profesionale. Se 
.'ac eforturi pentru lichida
rea analfabetismului, pen
tru dezvoltarea asistenței 
nedico-sanitare.

Pe plan extern. Republica 
G'olta Superioară promo
vează o politică de prietenie 
și colaborare cu toate țările, 
indiferent de sistemul lor 
social, în interesul consoli
dării păcii mondiale. In 
cursul acestui an, intre Re
publica Socialistă România 
și Republica Volta Superi
oară au fost stabilite relații 
diplomatice la rang de am
basadă. Vizita ministrului 
de externe al Voltei Superi
oare in țara noastră a con
stituit un pas înainte pe 
drumul dezvoltării relații
lor intre România și această 
țară africană.

i mm:

artistic „Răpirea

în cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc la 
Tel Aviv, trimisul special al 
președintelui ales al S.U.A. 
in Orientul Mijlociu, Wil
liam Scranton, a declarat 
după vizitele efectuate in ca
pitalele statelor din această 
regiune că după părerea sa 
există destule șanse pentru 
reglementarea pașnică a di
ferendelor dintre statele a- 
rabe și Israel. Cele mai bune 
mijloace de soluționare a a- 
cestor diferende, a spus el 
sînt aplicarea rezoluției Con
siliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967 și sprijinirea 
misiunii trimisului special 
al secretarului general al 
O.N.U.. Gunnar Jarring.

• CU PRILEJUL celei de-a 
20-a aniversări a adoptării De
clarației universale a drepturi
lor omului, secretarul general al 
O.N.U„ U Thant, a dat publici
tății o declarație în care a sub
liniat că a sosit timpul de a se 
întreprinde noi acțiuni pe plan 
internațional pentru a se asigura 
respectarea drepturilor omului 
fi a libertăților individuale.

• IN CAPITALA NIPONA a 
avut loc festivitatea de închi
dere a cursului de limba româ
nă, cu prilejul căreia Shiro 
Suzuki, secretarul general al 
Asociației de prietenie japono- 
română — sub auspiciile căreia 
a fost organizat, a inminat pre
mii absolvenților. Profesoara 
cursului a fost Michiko Yoda, sub 
îngrijirea căreia s-a tradus în 
limba japoneză romanul „Răs
coala" de Liviu Rebreanu.

• IN CAPITALA FRANȚEI 
a avut loc o conferință de pre
să în cadrul căreia s-a anun
ța: apropiata instalare a unei 
mașini electronice de calculat, 
de proporții gigantice, „C.D.C.- 
7 600'. construită de „Control

din Mineapous 
Data France'. Noul 

electronic. conside- 
ori mai puternic 
dintre cele care 
în momentul de 

are capacitatea de 
milioane de ope-

Data Corp.’ 
„Control 
calculator 
ral de patru 
decît oricare 
funcționează 
față în lume, 
a efectua 36 
rațiuni pe secundă și are „o me
morie internă" de 5 milioane 
de semnale. Noul calculator 
este înzestrat cu 1,8 milioane 
tranzistoare, 2.3 milioane rezis
tențe etc.

• LA 10 DECEMBRIE, în Uni
unea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial al pămintului 
„Cosmos-258“. Satelitul este des
tinat cercetărilor cosmice, po
trivit programului anunțat an
terior.

Aparatele instalate la bordul 
satelitului funcționează normal.

State- 
Sargent 

la
• AMBASADORUL 

lor Unite în Franța, 
Shriver, a înmînat marți 
Palatul Elysee președintelui 
de Gaulle două mesaje, unul 
din partea președintelui John
son și celălalt din partea pre
ședintelui ales al S.U.A., Ri
chard Nixon. Nu a fost dezvă
luit conținutul celor două me
saje.

fecioarelor*.

AGENȚIA 
mile că _  _
oficial al R. P. Chineze a fost 
împuternicit să protesteze cu ho- 
tărire împotriva provocărilor și 
atacului la care au fost supuse 
la 5 decembrie vase de pescuit 
chineze din partea a două nave 
de război americane în apele in
ternaționale. la vest de portul 
Paso de pe Insula Hainan. >A- 
cesta constituie un act de sa
botare a pescuitului în apele 
internaționale și o amenințare 
pentru viața pescarilor chinezi, 
o gravă provocare împotriva 
Chinei, se spune în declarația 
purtătorului de cuvînt.

un
China Nouă trans- 
purtător de cuvint

• REGELE GUSTAV al VI- 
lea al Suediei a înmuiat marți 
în cadrul unei ceremonii des
fășurate la Palatul Concertelor 
din Stockholm premiile Nobel 
unora dintre laureații pe anul 
1968.

Iarna a sosit la 
Budapesta cu ume
zeală și o ceață ce 
coboară cerul pînă 
la înălțimea acoperi
șurilor. Dar, pășind 
pragul Galeriilor de 
artă, magice carto
nașe colorate te pot 
face să uiți pentru 
cîteva ceasuri ingra
titudinea anotimpu
lui și cu cel mai ra
pid mijloc de trans
port — imaginația — 
să parcurgi conti
nentele. 100 țări își 
dezvăluie splendorile 
într-o geografie care 
ține seama mai mult 
de regulile alfabetu
lui decît de orînduia- 
la meridianelor și 
paralelelor.

Pasionați colecțio
nari au strîns ilus
trate din lumea în- 
tredgă și rezultate
le anilor de trudă le 
înfățișează cu gene
rozitate publicului 
din capitala maghia
ră : peste 6 000 cărți 
poștale redau, grație 
culorilor trecute prin 
filtrul tiparului, chi
pul unor orașe și 
țări despărțite prin 
sute și mii de kilo
metri. Lîngă stră
vechi temple din Af
ganistan poți întîlni 
chipuri surîzătoare

de cosmonauți, după 
cum Porto Rico — 
palmieri și cer de un 
albastru intens — 
are în vecinătate o 
imăgine din Alaska : 
munți de gheață. An
gola înseamnă doar 
pitoresc. Satele in
cendiate de napalm 
nu apar în ilustrate. 
Stînca Gibraltarului 
pare calmă. Kuwei
tul se înfățișează fă-

deză, Liechtensteinul 
descins din legendă, 
strălucirea demnă a 
Acropolei ateniene 
— imaginile defilea
ză, contopindu-se, 
parcă, într-o ilustra
tă a Terrei în care 
oamenii trăiesc cu 
grijile, bucuriile și 
iluziile lor. Deseori, 

peisaje mai 
sau mai puțin

celebre apar feluri-
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râ petrol: parcurgem 
interioarele elegante 
ale unui modern ho
tel. Siluetele famili
are ale Mamaiei ne 
readuc, o clipă, în 
patrie. Piramidele E- 
giptului, schiori și 
cabane în Tirolul în
zăpezit, Hradul pra- 
ghez, lei dih Etiopia, 
eschimoși din Gro
enlanda, folclor fili- 
pinez, sauna finlan-

te chipuri de oa
meni : albi, negri, 
galbeni — priviri 
ce-și ancorează spe
ranța în oceanul in
certitudinii. Iar îna
inte de a examina 
secvențele din fizio
nomia Terrei în acest 
1968, o suită de ilus
trate tipărite la în
ceputul secolului ne 
sugerează o prefață 
concludentă pentru

prefacerile pe care 
umanitatea le-a cu
noscut în cîteva de
cenii. Confruntăm i- 
maginea Budapestei 
de acum șase de
cenii cu prezentul, 
descoperim clădiri 
care s-au păstrat și 
remarcăm metamor
foza străzii : de la 
vîrsta de aur a tră
surii la epoca galo
pantă a limuzinelor. 
Ilustratele acestea cu 
linii neclare au fost 
reeditate și un ofi
ciu poștal, instalat 
într-un colț al expo
ziției, aplică o ștam
pilă pe care pasio- 
nații filateliei o pre
țuiesc.

Colecția lîngă care 
am poposit nu în
seamnă pur și sim
plu 6 000 de ilustra
te adunate printr-o 
ambiție deșartă, ci 
un mesaj despre pla
neta în care trăim și 
în care oamenii pot 
să se înțeleagă mai 
bine. Colecționarii 
au vrut să demon
streze — și după pă
rerea mea au reușit 
— că fără cunoaștere 
drumurile prieteniei 
nu pot fi parcurse.

• ÎN CADRUL manifestărilor 
organizate cu ocazia împlinirii a 
50 de ani de la unirea Transil
vaniei cu România, la Casa Ti
neretului din capitala R.S.F. Iu
goslavia a avut loc marți seara 
o gală a filmului românesc. A 
fost prezentat filmul de scurt 
metraj „Excursie în București"

• PREȘEDINTELE ALES al 
S.U.A., Richard Nixon, a desem
nat luui doi noi consilieri spe
ciali care vor activa la Casa 
Albă după data de 20 ianuarie 
1969. Este vorba de William Sa
fire, fost ziarist la „New York 
Herald Tribune", autorul mai 
multor lucrări în problemele po
litice și rasiale, și de Robert 
Brown, un negru, membru al 
mai multor organizații integra- 
ționiste, printre care Asociația 
pentru propășirea populației de 
culoare.

ITALIA: Reuniunea opoziției
de stingă

Marți Ia „Teatro delle Arti" din Roma s-au desfășurat lu
crările Adunării deputaților și senatorilor opoziției de stingă 
din Parlamentul italian, care a analizat acțiunile necesare 
a fi întreprinse în prezent pentru a se răspunde cerințelor 
maselor populare, ale muncitorilor și țăranilor, tineretului și 
femeilor.

E. O.

Organizată de către P.C.I., 
P.S.I.U.P., grupul independenților 
de stînga și Mișcarea socialiștilor 
autonomi, această „adunare so- 
lemnă“, după cum s-au exprimat 
unii vorbitori, și-a propus să dez
volte și să intensifice acțiunile 
unitare ale reprezentanților for
țelor de stînga, atît în parlament 
cît și în țară, să găsească formele 
și metodele cele mai corespunză
toare coordonării eforturilor în
tregii stingi, laice și catolice, în 
vederea realizării nevoilor vitale 
ale maselor muncitoare, să dea

un conținut nou politicii interne 
și externe italiene.

în încheierea lucrărilor a fost 
adoptată o rezoluție în care se 
arată că străduința de a se obți
ne satisfacerea revendicărilor ime
diate nu poate fi despărțită de 
un progres substanțial al demo
crației, de profunde transformări 
structurale care să comporte o 
modificare a raportului de clasă 
și să garanteze oamenilor muncii 
noi poziții. Rezoluția relevă că 
problema centrală este elaborarea 
unei politici de alternativă la o- 
rientarea de centru-stînga.

(Urmare din pag. I) 

de păsări șî de femei, spo
resc, și prin aceste imagini, 
misterul, fac și mai haluci
nant acest peisaj sălbatic și 
grandios. Constantine e o 
Veneție a Sudului, risipit în 
văzduh ca între ape. Singura 
legătură cu continentul și lu
mea : podurile. Patru po
duri suspendate, pe care cir
culă o autostradă ce se nu
mește „Bulevardul Abisului". 
Vuietul Rhumelului nu se a- 
ude. abisul apelor e prea a- 
dînc, culorile stîncilor strigă 
în tăcere, în tăcerea nesfîr- 
șită a cerului. Brusc, însă, 
identifici un zgomot pe ca- 
re-1 percepeai inconștient de 
mai multă vreme, îl auzeai 
fără să-1 asculți, un tam-tam 
misterios și surd, rînd pe 
rînd depărtat și apropiat, și 
tot mai rămăsese punct fix 
dispare, orice certitudine a 
materiei se risipește ; este 
„tobolul". spun localnicii, 
„toba de nisip" a Saha-
rei, mesaj al unei ero
ziuni secrete care se con
sumă la sute de kilo
metri, dar care, în zilele
calme, își propagă ecourile 
pînă aici. (Pretutindeni, în 
Algeria, simți, sau ți se pare 
că simți Sahara, ca un senti
ment pe care, poate. îl pur
tai întotdeauna cu tine. 
Auzi, sau poate ți se pare 
numai „tobolul", și toate 
își schimbă culorile și sem
nificația, stincile par de 
cretă sfărîmicioasă, arborii 
sînt roși de milioane de 
carii, casele se clatină sub un 
vînt nevăzut, privirea se a- 
dîncește în lucruri ca să sur
prindă revelația irealului, 
dar lucrurile plutesc într-un 
„halo" în care singura reali
tate este halucinația. Soarele 
și nisipul, stăpinii acestei 
lumi, sînt însă, niște reactivi 
cu care, confruntîndu-se, o- 
mul răspunde după tempera-

a fost exclus. Orașul colo
nialist a impus pe prim plan 
linia discontinuă, adîncind 
abisul intre aripa de gran
dios a cetății și cea de mi
zerie, între cartierele rezi
dențiale și cele arabe, rigo
rile inițiale frîngîndu-se, î- 
nălțimile convertindu-se r— 
din simboluri ale înghenun- 
chierii naturii — în simbo
luri ale apăsării omului.

Omul se recunoaște prin o- 
pera sa. într-o țară care și-a 
cucerit libertatea și într-un 
oraș cu vechi tradiții de ci
vilizație și cultură, omul are 
ambiția de a străluci și vrea, 
firesc, ca opera să-i fie eloc
ventă. Trebuie construit 
mult, masiv și monumental, 
dar trebuie construit, în ace
lași timp, foarte repede, pen
tru „a prinde viteză", pen
tru a fi în pas cu lumea și 
tâmpul, pentru a depăși, mai 
ales, acea „lenevie orientală" 
— subiect favorit al literatu
rii de pachebot cu rută spre 
Africa — al cărei murmur 
încă îl mai auzi pretutin
deni. Nu e simplu, nu e u- 
șor. Insul care doarme răs
turnat pe trotuar, în a- 
miaza mare, singur pe lume 
sub cer, insensibil la agita
ția străzii, e un spectacol 
încă frecvent la Constan
tine. și nu numai aici: „le
nevie orientala"... O stare de 
spirit ? Un reflex al unor 
condiții de viață moștenite 
dintr-o altă epocă ? La Con
stantine, ca și în alte părți, 
exodul țăranilqr spre oraș, 
fenomen ivit în anii de după 
eliberare, secreție a paupe
rizării aduse de colonialism, 
a atins proporții monstru
oase. In cîțiva ani, popu
lația orașului a crescut cu o 
treime, ceea ce naște pro
bleme acute privind folosi
rea mâinii de lucru (25 000 de 
șomeri), locuințele (la o 
populație de 154 000 de locu
itori, 35 000 trăiesc în bi

de lucru, spre acele orizon-- 
turi incerte de peste Medi- 
terana, de unde puțini se în
torc), lucrurile sînt mai sim
ple. Cel puțin în aparență. 
Oameni ai satelor, el au 
adus în oraș, la capătul unui 
exod de sute sau mii de ki
lometri, ceea ce admiraseră 
plecînd : valorile, religia, mo
dul de viață. își păstrează 
statutul de țărani, de nomazi 
sau seminomazi, humusurile 
și „haik“-urile cu miros 
de pămînt, și încearcă să 
cultive în curte, pe un pe
tec de piatră, cocotieri. Dar'1 
pentru adolescenții formați 
aici, în contact cu alte pri
veliști și cu alte valori so
ciale, problemele, inevitabil, 
sînt altele, mai dificile și mai 
complexe.

Suspendați între trecut șl 
viitor, acestor tineri nu le 
rămîne decît așteptarea. Sea
ra, în micile cafenele maure, 
se string chiorchine și dis
cută îndelung lîngă o ceașcă 
de ceai. Ochii privesc evaziv, 
fețele au o maturitate pre
coce, ca o tristețe nedefi
nită, gesturile sînt lente, to
nul nu urcă decît rareori. 
Discută despre prezent, mai 
ales despre prezent. Trecu
tul ? De el nu-i leagă nimic. 
Viitorul ? Acest viitor e încă 
depărtat, tulbure... Și totuși...

Și totuși, acest viitor nu-i 
o iluzie. Orașul, cum spu
neam, se reconstruiește, noi 
edificii răsar pretutindeni, 
deschizînd din proiectul lor 
dimensiunea unor certitu
dini viitoare. S-au cons
truit și se construiesc, în-J 
tr-un ritm alert, cvartale de 
blocuri cu multe etaje, lo
cuințe pentru oamenii simpli. 
Se construiește un mare 
combinat industrial, Sn care 
vor lucra mii de oameni și 
care va fabrica motoare Di-, 
sel, tractoare cu șenile și cu 
roti, automobile etc. S-a pus 
prima piatră a unei noi ce-

TOBELE DE NISIP
ment și puteri. Infrîngere 
sau victorie, abandon sau, 
dimpotrivă, resuscitare a e- 
nergiilor, exprimare plenară 
a forței, ca aici, la Constan
tine, în orașul de pe stâncile 
care ard...).

Geografie și istorie se su
prapun, sub aceeași aură de 
fabulos și legendă. Fortă
reață naturală. Constantine 
a rezistat colonialiștilor încă 
șapte ani după căderea Al
gerului, munții săi au fost 
o gigantică tabără pentru ge
nerații de luptători, și tot aici, 
pe acești munți, pe aceste 
prispe de piatră veche închi
se ermetic în fața străinilor, 
deschise numai spre contem
plare propriilor legende, au 
existat din timpuri străvechi 
o universitate celebră, mu
zee celebre, un celebru In
stitut de studii islamice, pri
mul în Orient, care avea să 
joace un rol însemnat în 
deșteptarea conștiinței nați
onale a maselor. La adăpos
tii munților. Constantine si-a 
făcut din institutele, școlile, 
muzeele sale, redutabile ce
tăți de cultură și luptă, dia
mante strălucitoare ale unei 
lumi dezolant de sărace, o- 
glinzi captînd radiațiile „spi
ritului arab", cu piscurile și 
policromiile lui singulare, 
multiplicîndu-le și propu- 
nîndu-Ie lumii largi ca ne o 
inedită sinteză a gândirii u- 
mane. Excesul de culoare, mi
resmele maure, încărcăturile 
de podoabe care întunecă 
sensurile, au trecut prin cen
zura spiritului latin — ne 
care localnicul nu l-a refu
zat, refuzul lui adresîndu-se 
doar ocupantului — ca prin- 
tr-un filtru prin care trec 
numai esențele.

Pentru vizitator, „Bule
vardul Abisului" e un balcon 
spre un spectacol unic. Un 
spectacol al îndrăznelii. Ar- 
hitecturile orașului sînt se
vere, geometrice, în opoziție 
cu tot ce e-n jur. Zidurile 
cu inscripții romane ordo
nează și astăzi priveliștea, 
ca și acu-n două milenii. 
Construcțiile albe care se 
cramponează de stînci, unele 
de proporțiile unor zgirie- 
nori, păstrând aceeași e- 
lansare severă a liniilor ca 
și vechile forturi romane, 
vorbesc despre lupta primi
tivă a omului, despre cura
jul care i-a trebuit ca să 
smulgă unui relief torturat 
și inform — peste care bat 
surd ..tobele de nisip" ale 
Saharei — aceste impecabile 
linii drepte, aceste suverane 
înălțimi dominatoare. Nu e 
numai arhitectura lucrul pe 
care-1 admiri aici, ci, mai 
ales, acest formidabil atac 
împotriva naturii, surprinsă, 
s-ar zice, într-o clipă de 
somn. Oraș al temerarilor. 
Oamenii l-au înălțat violînd 
legile locului înscrise miste
rios pretutindeni, în relieful 
sălbatic, in fantezia desenelor 
fierbinți de pe stînci, în ex
ploziile vegetale, în talia in
sectelor și în goana maimu
țelor printre arborii cu frun
ze lucioase și grele. în tot 
acest decor care refuză per
spectiva aeriană, linia 
dreaptă, rigoarea geometrică. 
Dar acesta a fost începutul. 
Timpul a adăugat, curînd, 
alte date. Violate de om, le
gile locului și-au transferat 
incoerențele și contrastele în
tr-un imperiu din care omul

,„..agfițîndu-și privirea de toate și de nimic, căutînd ceva ca. 
să-și umple timpul"...

donvilles-uri. alți 85 000 în 
cartiere cu condiții insalu
bre) etc. Și mai sînt și tine
rii. Sînt vreo douăzeci de 
mii de adolescenți între 14 
și 17 ani (in toată țara : circa 
800 000) care-și poartă vîrsta 
de aur ca pe o cruce. Prea 
vîrstnici ca să mai urce trep
tele școlii, prea tineri ca să 
poată fi absorbiți de piața 
mîinii de lucru, și așa a- 
saltată de cereri, nu au ce 
face și nu fac, practic, nimic. 
Universul lor este strada, 
„lenevia orientală" le e im
pusă Lîngă spectacolul omu
lui care doarme în plină stra
dă e și spectacolul acestor 
băieți și fete ce rătăcesc 
prin oraș, privind vitri
nele, afișele cinematografe
lor, agățîndu-și privirea de 
toate și de nimic, cău
tînd de lucru, căutînd, în 
fine, ceva, ca să-și umple 
timpul. Unii cerșesc ; cei mai 
mulți preferă să n-aibă de-a 
face cu nimeni. Valorile mo
rale care-i ghidează sînt, fa
tal, primitive, tulburi, chiar 
dacă violențele „tinerilor fu
rioși" le sînt străine : cînd 
le văd pe pînzele cinemato
grafelor. rămîn indiferenți 
sau surîd. Delicventa juve
nilă e aproape inexistentă. 
Noaptea, sub fereastra hote
lului. în acest oraș cu șo
meri, bidonvilles-uri și mii 
de tineri ce rătăcesc pe străzi, 
n-am auzit decît liniștea. O 
liniște absolută, patriarhală, 
de sat în care au adormit și 
copacii. Rumoarea pașilor 
care se pierd în lungul stră
zii, bîzîitnl subțire al neo
nului în lampadare de fier 
forjat, trupuri îmbrățișate 
descoperite o clipă de faru
rile unei mașini, voci liniș
tite, liniștea... Noaptea, la 
Constantine, sirenele mași
nilor politiei nu se aud decît 
rareori. Polițiștii moțăie la 
răspîntii, printre umbrele 
tăcute ale orașului. Cei 
douăzeci de mii de tineri 
sînt calmi. Nimic mai firesc ; 
aici nu e vorba de o „criză 
morală", fiindcă nici o criză 
politică nu-i stă la origine, 
e vorba numai de o etapă, 
ecou prelungit al unui timp 
perimat, un moment incert, 
de tranziție, pe care această 
generație e obligată să-1 tra
verseze. Pentru părinții lor 
(cind au părinți, cind acești 
părinți n-au căzut în război 
sau n-au emigrat, în căutare

tați universitare, care va fi, 
spun proiectele, cea mai mo
dernă și mai frumoasă din 
țară, primind în amfiteatrele 
ei peste 15.000 de studenți 
(adică o dată și jumătate 
numărul actual al studen
ților algerieni). E aproape 
gata un stadion de propor
țiile celui din Mexic, înzes
trat la nivelul de exigență al 
tehnicii secolului...

Tinărul care, azi, rătăcește 
încă pe străzi, sau stă cu 
capul în palme în cafeneaua 
maură, in fața măsuței de 
aramă bătută pe care se ră
cește ceașca cu ceai, știe că 
miine dimineață se va trezi 
într-o altă lume. De aceea, 
poate, violențele „furioșilor" 
îi sînt străine. De aceea, 
poate, echilibrul său inte
rior e perfect : fiindcă tot 
ce e-n jurul lui, toate aceste 
construcții noi destinate lui, 
îi dau siguranța că — în 
ciuda unor malformații ce-i 
sînt proprii ca individ, fi
rești în condițiile vieții pe 
care a dus-o — el rămîne 
recuperabil, „bun* din punct 
de vedere colectiv. Minis
terul tineretului și sportu
rilor, Instituții specializate, 
organisme ale Frontului Eli
berării Naționale, desfășoa
ră o vastă campanie pen
tru a-1 convinge de acest a- 
devăr, chemîndu-1 ca martoj 
și autor la edificarea viito
rului care-i aparține.

Noaptea, la Constantine, 
aerul se face de catifea, ce
rul coboară aproape, poți 
să-1 atingi cu mina. Stelele 
ard orbitor in văzduhul pur. 
care le sporește intensitatea 
si le face prezența aproape 
insuportabilă. Insuportabilă, 
pentru că sint aici, aproape, 
pe cerul pe care-1 atingi cu 
palma, și pentru că le știi, 
totuși, inaccesibile. Se aude 
distinct tam-tam-ul miste
rios al „tobelor de nisip", ca 
o amenințare secretă, mesaj 
al unei naturi grandioase 
care vrea să-și recucerească 
spațiul pierdut.

împotriva a tot ceea ce 
este sentiment al fatalității, 
împotriva oricărei eroziuni, 
oamenii luptă cu toate for
țele lor. Și înving, pentru că 
armele sint, acum, toate, în 
mîinile lor. E sentimentul pe 
care l-am trăit la Constan
tine, într-o noapte de 
noiembrie mediteranean, cal
dă ca un Iunie de-al nostru.
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