
CALIFICAREA
sumă de forme

sau sistem dinamic ?
în aproape orice întreprindere 

le desfășoară un grup de ac
țiuni care își propun drept 
■cop ridicarea nivelului profe
sional al muncitorilor. în spe
cial .al celor tineri. Enumerăm 
cîteva : cursuri de ridicarea 
calificării, olimpiade, concursuri 
profesionale, dezbateri pe teme 
tehnice, concursul „Cartea teh
nică «1 producția", schimburi 
de experiență, demonstrații 
practice etc. Cum au același 
tel. e de la sine înțeles că 
între ele există o interde
pendență, că toate alcătuiesc 
un sistem. Prin urmare, con
ceperea șl desfășurarea ori
cărei acțiuni de acest gen tre
buie gă se facă pe baza inte
grării în sistem, prin cunoaș
terea celorlalte și stabilirea în 
funcție de acestea a tematicii, 
a volumului de cunoștințe, a 
punctelor de insistentă, a ceea 
ce trebuie să preia si să con
tinue pe o altă treaptă și în
tr-un alt mod o problemă sau 
alta care a constituit si subiec
tul celorlalte sau a unora din
tre ele. Acest punct de vedere 
este îndreptățit nu numai de 
faptul că toate acțiunile enu
merate mai sus sînt organizate 
De aceeași direcție — ridicarea 
nivelului profesional — ci și 
de faptul că toate (numai 
cursurile de ridicare a califi
cării ar putea constitui pînă 
la un punct o excepție) cad în 
competenta upuî singur fac
tor : organizația U.T.C.

Analiza conținutului. 
si eficientei uneia sau 
din acțiunile enumerate 
pornește în mod firesc
conceperea lor. de la stabilirea 
locului în sistemul enuntat.

Cu alte cuvinte, în organi
zarea unei olimpiade sau a 
unui concurs profesional se 
tine seama de ceea ce s-a 
făcut la cursurile de ridicare 
a calificării sau nu ? Se iau 
cumva în considerație alte cri
terii ? Dacă da. care sînt aces
tea ? Să încercăm cîteva răs
punsuri.

La Uzina metalurgică din 
Bacău, din motive de spațiu, 
cursurile de ridicare a califică
rii încă nu s-au deschis. Au 
avut însă loc olimpiade, con
cursuri profesionale. diferita

dezbateri. Firesc ar fi fost, asa 
cum ne exprimam părerea și 
mai înainte, ca stabilirea con
ținutului acestora să pornească 
de la ceea ce s-a acumulat 
anul trecut prin cursurile 
ridicare a calificării.

— Cu o zi înaintea ținerii 
limpiadei, proba teoretică.
spune ing. Adolf Hanek, șeful 
comisiei cu problemele profe
sionale din cadrul comitetului 
U.T.C., ne-am adunat cițiva

de

o- 
ne

In formele de pregătire pro
fesionala sâ primeze impe
rativele procesului de pro

ducție din întreprindere
_______________________________________

stabilit întrebă- 
fiecare diferite

formei 
alteia 
de noi 
de la

colegi si am 
rile. A făcut 
propuneri.

Confruntăm 
răspunsurile de la olimpiadă, 
ale unui concurs profesional cu 
tematica predată la cursul de 
ridicarea calificării. Constatăm 
că întrebările ating unele 
puncte ale tematicii, că răs
punsurile alcătuiesc o sinteză. 
S-a realizat în acest fel doar 
un singur scop, acela al fixării 
tn memorie a cunoștințelor do- 
bîndite anterior. Dar celălalt 
scop, al acumulării de noi cu
noștințe, a rămas pe mai de
parte un deziderat.

De fapt. îndemnul SDre noi

întrebările si

acumulări nu reiese nici 
examinarea tematicii concursu
rilor tinute în aceeași întreprin
dere într-o perioadă mai mare. 
Fie La Uzina „Laminorul" sau 
la Uzina mecanică din Ga
lați. fie la Fabrica „Letca" din 
Bacău sau la Șantierul naval 
din Brăila, tematica de la un 
concurs la altul este aproape 
Identică. Cum înaintăm atunci, 
dacă ne învîrtim în cerc ? 
deci cîteva elemente care 
plică de ce concursurile 
fesionale, asa 
concepute, sînt în general 
stimulative, de ce participantii 
se pot prezenta în fata exami
natorilor si a publicului fără 
a fi nevoit! sa citească un mi
nimum de 
doar să-și amintească 
învătat anterior, 
du-li-se noi noțiuni, __
noștinte. tinerii muncitori nu-și 
pot însusi nici deprinderile ne
cesare unui studiu individual, 
— element esențial în procesul 
ridicării nivelului de calificare.

Se mai ridică si o altă în
trebare, cu totul firească, o 
dată ce acceptăm că acțiunile 
destinate ridicării nivelului 
profesional alcătuiesc un sis
tem bine închegat (și trebuie 
să acceptăm) : care este ordi
nea organizării și desfășurării 
acestor acțiuni ? Cu alte cu
vinte, ce organizăm imediat 
după cursurile de ridicarea ca
lificării si cu ce încheiem 
ciclul ? Din constatările noastre

cum sînt

Proletari din toate țările, uniți-văl
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a primit pe directorul general
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II

al O. M. S.
Marți dimineața, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Marcolino 
G. Candau, directorul general 
al Organizației Mondiale a Să
nătății (O.M.S.), care se află în
tr-o vizită în țara noastră.

La primire au luat parte Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, și acad. Aurel 
Moga, ministrul sănătății.

de asemenea,A participat, 
dr. Leo Kario, directorul Bi
roului regional O.M.S. pentru 
Europa.

In timpul întrevederii, care a 
avut loc într-o atmosferă cor
dială, s-au discutat probleme 
privind activitatea Organizației 
Mondiale a Sănătății și aportul 
adus de Republica Socialistă 
România în cadrul acestei orga
nizații internaționale.
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u n asemenea fel de e- 
vidență pe care vl-l 
propun, și pe care mi 
l-am propus mie în
sumi mai de multă 

vreme. e să vă țineți 
un Jurnal. Pe cît po
sibil cît mai la zi, și nu așa 
cum fac eu. tn jurul Jurna
lelor, bineînțeles în jurul ce
lor publicate, s-au făcut fel 
de fel de teorii. In chestiune 
a emis odată o părere și 
George Căllnescu, care apu
ne că orice autor de Jurnale 
se gîndește, atunci cînd își 
consemnează astfel un fel de 
biografie, că într-o bună zi 
ae'țste texte vor fi editate și 
vei cădea sub ochii lectoru
lui. ’’Cu alte cuvinte voia să 
spună că atunci cînd consem
năm într-un jurnal ne im
punem o cenzură, ținem să 
apărem în ochii cititorilor 
sau ai urmașilor într-o a- 
nume lumină, nu ne dezve
lim Integrali, lăsăm unele 
părți, mai umbroase ale su
fletului nostru, să plutească

FEL

II Tovarășul NICOLAE
CEAUSESCU, secretar gc 
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consi
liului da Stat, a primit din 
partea membrilor Ansam
blului lolcloric „Poienița" 
din Brașov, aflat la Efes 
Selcuk, în Turcia, o telegra
mă prin care artiștii români 
își exprimă bucuria pentru 
cucerirea statuetei de aur 
a zeiței Artemis, trofeul su
prem al Festivalului folclo
ric desfășurat în această lo
calitate.

★
Situată la poalele șl pe 

pantele colinei Pion, pe țăr
mul egeean al Anatolieî. 
străvechea cetate a Efesu- 
lui este astăzi un important 
centru turistic, în care se află 
și -teatrul antic unde a fost 
organizat festivalul. In acest 
cadru evocator al vechii ci
vilizații, înconjurat de un 
pitoresc peisaj mediteranean, 
zidurile șl vestigiile milena
rei catăti au răsunat anul a- 
cgsta de ritmul zglobiu al 
cînteculul și dansului popu
lar românesc, care a cucerit 
inimile miilor de ascultători 
localnici și străini.

Teatrul Tineretului din PiatTa 
Neamț reprezintă o apariție sin
gulară în peisajul nostru scenic. 
Nu pentru că aici liniile direc
toare ar fi altele decît în restul 
țarii, nu pentru că actorii pietreni 
ar practica o ipostază a profesi
unii care să-i deosebească de co
legii lor din alte teatre, ci pen
tru că la Piatra Neamț poate fi 
descifrat un teritoriu al artei ti
nere, străbătut de iluminații și 
credință în rolul actoruluL Tea
trul pietre an exprimă convinge
rile morale și estetice ale celei 
mai tinere generații artistice, cris- 
talizîndu-se ca un punct nodal al 
atitudinilor ce împlinesc o bună 
parte a fenomenului nostru tea
tral.

La Piatra Neamț, înnoirea spi
rituală care traversează faptul de 
artă beneficiază de un factor 
esențial : climatul. Aici profesiu
nea absoarbe, domină, operează 
mutații pînă și în comportamen
tul diurn al actorilor. Tradiția 
creată de o promoție remarca
bilă, ce a cuprins în rîndurile 
sale pe Florin Piersic, Leopoldina 
Bălănuță, Gh. Popovici-Poenaru, 
Cosma Brașoveanu, George Mo
to!, a imprimat, cu un deceniu 
șl mai bine în urmă, o ținută e- 
tică de rară elevație, concreti
zată mai ales prin spirit de e- 
chipă. O astfel de atmosferă e- 
mulativă și competitivă în sen
sul nobil al noțiunii, a prezidat 
acele spectacole care în țară și 
peste hotare au fost mesagerele 
unui stil șl ale unei concepții 
proprii cu privire la arta tea
trului.

Nu pot să nu rememorez, cu 
prilejul acestor notații retrospec
tive titluri ca „Tristan și Isolda-, 
„Melodia întîlnirilor", „Nu sînt 
tumul Eiffel", convertite In spec- 
tacole modeme, dominate de sim- 

0 boluri existențiale grave, militînd 
pentru idei de intensă circulație 

. în secolul nostru, totul realizîn- 
V du-se într-un limbaj artistic do

minat de cultul expresiei directe.
Printre izbînzi se înscrie, de 

asemenea, aportul cu totul deo
sebit al teatrului pietrean la 

• configurarea unui stil al specta
colului pentru copii. „Afară-i 
vopsit gardu’, înăuntru-i leopar- 

• du'" de Alecu Popovici și „Vră
jitorul din Oz", dramatizare de 

loace mecanice nu prea nume- _ Eduard Covali și Paul Findri- 
roase, au fost însămînțate 100 han după Frank Baum, operea- 
de hectare. Chiar și în unită
țile din zona de munte, la Ro- 
zavlea sau Petrova, în alte 
comune unde nu sînt condiții

(Continuare în pag. a V-a)

^Harfele Dunării la Porțile de Fier

1 NICI 0 iNTlRZIERE NU MAI

ză, prin două modalități distinc
te, însemnate deschideri ale tea
trului pentru cei mici către re
ceptivitatea publicului matur. 
Primul spectacol este o demon
strație regizorală plină de fante
zie, realizata prin adaptarea u- 
nor virtuți ale teatrului folcloric 
la cerințele spectacolului modem, 
cel de al doilea imaginează un 
fermecător joc al jocului, în 
care obiectele ce alcătuiesc uni
versul copilăriei se însuflețesc și 
capătă o emoționantă funcționa
litate. Vorbind despre aceste ma
nifestări, ambele devenite mesa
gere ale spectacologiei româ
nești în străinătate (festivalurile 
de la Nurenberg și Veneția) tre
buie să amintim de un moment 
decisiv al teatrului : momentul 
Ion Cojar. Teatrul a încredințat 
bagheta unui regizor care cunoș
tea actorii încă din institut. S-a 
realizat astfel acel climat de stu
dio, capabil să pună în valoare 
toate fațetele unui talent, să a- 
profundeze profesionalizarea, ca
pabil, într-un cuvînt, să restituie 
actorului partea sa de adevăr, 
adeseori pusă în umbră de am
biția totalitară a cîte unui expe
riment regizoral. în pofida de
monstrației severe, Cojar a do
vedit prin aceste spectacole

I
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pe mai departe în vacuum. 
Asta dacă sîntem loiali cu 
noi înșine. Dacă nu, atunci 
dăm în Jurnal o imagine 
care nti ine este cei diurnă și 
familiară, ci una dorită, una 
spre care aspirăm, dar pe 
care nu o putem atinge. In 
cazul acesta, Jurnalul a de
venit un gen literar, ceea ce 
nu a fost la început, căci la 
început, după părerea noas
tră, Jurnalul a fost jurnal de 
bord sau reportaj intim.

Oscar Wilde, dacă nu mă 
înșel, (expresia aceasta o s-o 
folosim des în însemnările 
noastre, pentru că nu vrem 
sS ne folosim aici de biblio
grafie, ci de cultură în de
finiția aceea atît de cunoscu
tă care spune că aceea e cul
tura ce a rămas după ce am 
uitat totul), deci englezul a- 
cela liric șl paradoxal, care 
a fost Oscar Wilde, spunea că 
Jurnalele nu interesează de- 
cît atunci cînd aparțin mari
lor personalități. In ciuda lui, 
eu vă propun un Jurnal pe 
©are într-o zi îl putem și arde 
sau arunca la coș. Un Jurnal 
al nostru în care primează 
sinceritatea, ținut sau făcut 
numai șl numai pentru sufle
tul nostru. Un Jurnal care, 
într-o zi, își va încheia me
nirea și nu va mai avea nici 
un preț, cum nu mai au preț 
suvenirurile pe care, adoles
cenți, le-am scris în albume
le colegelor noastre de școa
lă, adolescente și ele pe 
timpul acela (Ia cîte dintre

La ora cînd transmit aces
te rînduri, pe ogoarele coope
rativelor agricole din județul 
Maramureș se pregătește actul 
final al celei mai importante 
lucrări din actuala campanie 
— semănatul. Folosind rațio
nal posibilitățile create de 
timpul favorabil din ultimele 
zile, utilizînd la valori supe
rioare capacitatea de produc
ție a tractoarelor, concentrînd 
pe terenurile nemecanizabile 
atelajele proprii, țăranii coo
peratori din nordul țării au 
reușit să recupereze o parte 
însemnată din fntîrzierile 
lnsămînțarea culturilor, 
cea mai mare parte a unități
lor agricole, din acest județ, în 
zilele de 1—4 mai s-au atins 
și menținut cotele cele mai ri
dicate ale vitezei zilnice la 
însămînțări. Ca urmare, pînă 
în seara zilei de 6 mai, 60 de 
cooperative agricole au în
cheiat semănatul porumbului, 
iar alte 40 au îndeplinit pla
nul inițial.

în 
In

Pentru a putea aprecia mai 
exact realizările obținute în 
ultimele șase zile este suficient 
să amintim că pe 30 aprilie, 
seara, situația statistică indica 
semănarea a numai 30 la sută 
din suprafața rezervată po
rumbului și 50 la sută din 
cea repartizată pentru cartofi. 
Realizarea acestui ritm ridicat 
de lucru, în ultimele zile, le-a 
permis specialiștilor de la Di
recția agricolă județeană să 
preconizeze terminarea însă- 
mînțărilor în această zonă a 
țării pe ziua de 8 mai.

Consemnarea a cîtorva din 
unitățile fruntașe în această 
campanie ne permite sâ de
monstrăm că încadrarea lu
crărilor la zi în epoca optimă 
depinde exclusiv de organi
zarea judicioasă a muncii în 
fiecare unitate și, prin ur
mare, stă în puterea țăranilor 
cooperatori să mențină în con
tinuare un ritm alert de lucru. 
De asemenea, privind prin a- 
ceastă prismă, justificările

apar fără nici un temei. Dacă, 
de pildă, cooperatorii din co
munele Lăpuș, Oaș, Artusat 
au terminat însămînțările, a- 
ceasta este urmarea directă a 
faptului că aici terenul a fost 
din vreme pregătit, că meca
nizatorii au dispus de cîmp 
larg de lucru, iar mijloacele 
mecanice au fost folosite din 
plin. In numai două zile, Ia

B. SOMEȘAN

(Continuare în pag. a V-a)
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In laboratorul de termoteh- | 
nicd al Institutului politehnic ’ 
din Timișoara, „ucenicesc* 

viitorii ingineri 
Foto: O. PLEC AN I
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Ă DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERE
Adolescenta este vîrsta cînd 

nu există „nu $tiu“", cînd toa
te problemele, de Ia cele mai 
grave ale Înmii și ale omului, 
pînă la cele mai mărunte, sînt 
cercetate, analizate cu un viu 
Interes. Poate este vîrsta celei 
mai adinei filozofii pentru că 
nu s-au născut îndoielile, nu 
s-au arătat la orizont limitele.

De aeeea, adolescenții discu
tă despre orice, despre cosmos 
șl farfurii zburătoare, despre 
ziua de mîine șl despre istorie, 
despre notele din catalog șl 
minijupe cu aceeași dăruire, 
cu aceeași pasionantă dorință 
de a fi ascultați, crezuți fli. de 
ce nn, sfătuit!-

tot comparativ, satisfacții sau re
grete pentru alegerea inițială.

SÎNT UMANIȘTII TOCILARI?

Florin Didilescu : Realiștii ne 
consideră niște mașini de memo-

din logice, organizate. Depinde 
cum o înveți.

Călin Manilici: Și printre rea
liști sînt elevi tocilari, poate tot 
atît de multi. Ar trebui să defi
nim toceala. Eu cred că e un 
mod de a învăța, indiferent de

cru dacă n-am descoperi, dincolo 
de „toceală", o modalitate peri
culoasă de a înțelege viața ? Un 
tocilar, spuneau elevii, este un 
om superficial cu toate că își e- 
ducă, exagerat, memoria. Și ade
sea, e greu să deosebești între un

VÎRSTA JUVENILĂ Șl

necesarul de inutil, de a înfățișa 
într-o viziune personală cele asi
milate. A toci materia sau a o 
învăța temeinic este o problema 
de personalitate, pe care nu ne-o 
putem forma decît singuri, în 
timpul nostru liber. Poate realiș
tii cunosc, mai bine decît cei de 
la uman, secretul organizării a- 
cestui timp, a dirijării lui efi
ciente...

REALIȘTII „CALCULEAZĂ" 
IMAGINAȚIA?

Tntr-o zi se încinsese o dispu
tă între elevii unei clase a XII-a 
umaniste și colegii lor de la real, 
de la Liceul „Ion Slavici" din 
Arad. Cu trei ani în urmă cele 
două secții ale liceului oferise
ră prima posibilitate de opțiune 
deliberată, prima formă de auto
analiză conștientă a înclinațiilor 
și talentelor lor. Aleseseră deja 
un drum, începuseră deosebirile 
de structură care, dincolo de no
tele catalogului, le conferea o 
personalitate distinctă. S-au aco
modat, unii mai greu, alții mai 
ușor, cu exigențele fiecărei sec
ții. Cum e și firesc, au început 
să _>e compare, să întrezărească,

SIMȚUL REALITĂȚII
rat și ne numesc, cu un termen 
școlăresc, toc’lari. Au impresia 
că învățăm manualul pe dinafa
ră, că citim literatura și o repo
vestim apoi.

Ion Vaida : E drept că latina, 
materia pe care noi o învățăm 
și ei nu, este prin excelență me- 
morativă, dar numai la prima ve
dere latina „se tocește" ; în fond 
ea oferă posibilitatea unei gîn-

materie sau de secție. E o nepu
tință de a înțelege o lecție, trans
formată într-o memorare pasivă 
și cred că această modalitate re
flectă o lene de a gîndi, de a-ți 
pune probleme, întrebări.

Toată discuția s-ar putea în
cheia aici, fără să putem stabili 
dacă tocilarii sînt mai numeroși 
la o secție sau alta... Și în fond, 
ce importanță ar avea acest lu

elev cu adevărat inteligent, care 
a receptat cunoștințele în pro
funzime, le-a filtrat, prin propriul 
său mod de gîndire, și cel care 
înregistrează indiferent materia, 
ca o mașină electronică.

— Școala nu face decît să o- 
rienteze o personalitate, susține 
Olimpia Mihoc. Nu toți sîntem 
conștienți de menirea școlii, nu 
toți au capacitatea de a decanta

Călin Munteanu : Umaniștii 
zic despre noi că sîntem prea ri
gizi, că modul nostru de gîndire 
tinde spre automatisme. E drept 
că lucrăm cu formule, cu sche
me necesare oricărei științe exac
te. Dar asta să însemne că deve
nim niște roboți ?

loan Petrișor: Matematica fiind 
pivotul secției noastre, cere multă 
muncă, încordare de a rezolva 
problemele date. Imaginația ? 
Depinde ce înțelegem prin ea.

Sorin Dragomir : Ei consideră 
că sînt romantici și-și permit, de 
aceea, să cam umble cu capul în 
nori, să aibă reverii inaccesibile

GALINA BĂDULESCU

(Continuare tn pag. a V-a)
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litat CARNET DE LECTOR

ȘTIINȚIFIC

UN EXEMPLU DE CON
LUCRARE ÎNTRE ȘTIINȚE

fi putut vorbi deapra 
realizări mal spectaculoase alo 
institutului de cercetări fores
tiere, de plldfl, despre noul 
tractor românesc pentru colec
tarea lemnului, despre despl- 
cătorui hidraulic sau despre 
ultimul tip de funicular; 
ne-am îndreptat, însfl, atenția 
asupra unui agregat mal mic, 
mai modest — primul Herăs
trău mecanic românesc cu mo
tor cu benzină, „Retezat", o- 
mologat în luna martie a.c. Șl 
l-am ales pentru că acest pro
dus ilustrează într-un mod deo
sebit de pregnant foloasele 
conlucrării Intre științe, între 
științe și tehnică. Este meritul 
cercetătorilor de la INCEF de 
a fi creat un produs care să 
țină seama de relația om-ma- 
șinâ-mediu.

Cum pădurile acoperă 27 la 
sută din suprafața țârii, cum 
lemnul (brut, aemlprelucrat șl 
Înalt prelucrat) constituie un 
valoros obiect de consum in
tern și de export, colecti
vul stațiunii experimentale 
INCEF-Brașqv, condus de lng. 
Mihai Ionescu, șl-a propus să 
creeze un fierăstrău mecanic 
de concepție originală, care să 
elimine complet importul unor 
astfel de utilaje.

— Acest fierăstrău — ne spu
ne directorul adjunct științific 
al sectorului „Mecanizare" din 
INCEF, Gavrilă Mureșan — 
trebuia să evite deficiențele 
constatate la flerăștralele strll-

ne, să na competitiv sub toate 
aspectele șl mai alea, aă fie 
pe măsura muncitorilor noștri 
forestieri. (M,3 la iuti din lu
crările de doborîre ți secționa
re a arborilor slnt mecanizate). 
Acum patru ani am solicitat u- 
zlnelor „Metrom" din Brașov 
lă-șl spună părerea despre stu
diul nostru tehnico-economlc 
șl proiectul de execuție. „Me
trom" a făcut experiențe cu 
patru modele la care adaptau 
motorul motoretei „Carpațl". 
Abia al cincilea model a fost 
omologat.

— Unde a Început colabo
rarea dv. ea celelalte instltn- 
țli 2

— La modelul al treilea. Era 
necesar ca muncitorul al fie 
cit mai puțin solicitat de li
neal ti, vibrațiile «* fie 
zgomotul mic. iar gazele da 
eșapament sub norma admi
să. Au colabora: CeatrwJ ia 
cercetări an tropăi agi ce. Insfi- 
tutul de 1x1 cai « mwaeM. la- 
■ti tu tal de eareetări peatra 
protecția moadl R load natal 
de expertiză a capacități] d> 
muncă.

— Ia ea a-a maaerlal za< co
laborarea acestor faasdtaiti ?

— Cercetările colabora to "Cor 
neutri, care au oxapui! a- 
gregatul din punct de wdere 
ergonomie eu alte «ane agra- 
gate străine, an stan;zt să 
„Retezat** m airuaoTl prtatre 
cele mal bune. Au foot flfcnw 
studii de tntenritata a Hmnrt.

N. PADCBABt

CONCURS

•8 fi 9

pentru „Cel mai bun

NOUTAJI 
BIBLIOTECA

CENTRALĂ DE STAT

DAN ZAMFIRESCU:

ROMÂNIA - PĂM1NT
DE CIVILIZAȚIE 

Șl SINTEZĂ •)
ma proclamării Unirii. în altl 
parte, domnul șl ctltorufl literar 
Neagoe ni ae prezintă ca pro
motorul unui ..umanism de fac
tură specială, oatetic și cald, 
preocupat de afirmarea demni
tății. valorii șl întangibîlitățil 
ființei umane" (pg. 65). Coeziu
nea între aceste două epoci, 
momente, aparent difipairate o 
dă sugestia autorului că în stra
turile sale cele mai profunde 
istoria noastră etste bazată pe o 
totală conciliere. înțelegere, 
apropiere a individului de fe
nomenele curente ale vieții so
ciale. Dintr-o asemenea conci
liere rezultă firesc acea năzuin
ță organică spre progres a cul
turii și politicii noastre ilustra
tă prin înfăptuLriile lui Neagoe, 
Olahrus. Kogălniceanu. Hașdeu, 
pentru a cita doar cîteva nume 
care stau în atenția autorului. 
De aici vocația apre universal 
a unei culturi mici, care se 
exercită pe apații geografice 
restrînse. De aici acel realism 
organic — despre care vorbea 
Nicolae lorga — al structurii 
noastre spirituale. Trăsătura 1 
se pare definitorie lui Dan 
Zamfirescu care o fdloeeste «u 
voluptate, conștient de valoairea 
noțiunii. Sumar rezumat astfel 
spiritul generai al cărții ne 
apare a fi guvernat de intelec
tualitate. în mici articole care 
ar fi putut foarte bine să nu 
depășească nivelul consemnativ, 
autorul încearcă un tur de for
ță : să redea publicisticii stră
lucirea pe care a avut-o sub 
pana strălucitoare a onor exem
ple aflate în actualitate. Nu 
cred că exagerez afirmînd că 
la lectura acestui volum, citito
rul simte aerai tare ăl unor 
idei pline de semnificații civice. 
Intîmplarea face ca si talentul, 
de ecrlitor al semnatarului el 
să fie in eon. tea ta bil... .

GRIGORE ARBORE

torii de ordin subiectiv, și obi
ectiv care au imprimat istoriei 
gi culturii noastre o dezvoltare 
proprie- De un Interes deosebit 
ni s-a părut a fi în acest sena 
articolul care dă titlul veflu- 
muhii. Forța civilizației dacice, 
rezistența ei la intemperiile is
torice este un pretext pentru 
autor de a releva caracterul 
specific inițial al culturii noas
tre ca sinteză a unor civilizații 
apuse. Spiritul acesta sintetic

Am avut, nu eu multă 
vreme în urmă, ocazia sS 
•criu despre acea tulbură
toare carte a lui lorga intitu
lată Oameni care au fost. Am 
acrii atunci despre extraordi- 
naml simț al valorii pe care îl 
poseda marele cărturar. Artico
lele tale ocazionale sint, nu ra
reori, capodopere ale genului. 
Rareori am putut întilni o ade
menea forță în sintetizarea da
telor biografiei unui individ, în 
extragerea esențialului din con* 
trlbuția aceetula la propășire» 
culturii sau mersul înainte al 
societății.

Nu mi-aș fi reamintit desisur 
aceste lucruri dacă mi mi s-ar 
părea că pe undeva cartea Iul 
Dan Zamfirescu vine eă străba
tă — reepectînd bineînțefles, 
proporțiile — un teren asupra 
căruia gi-au exercitat virtuțile 
cărturari de seamă, nrecum cel 
pomenit Excelenta formație de 
istoric literar a autorului, îmi 
Indreotățește. cred, bănuiala că 
opera lorghistă. copleșitoare în 
complexitatea ei. 11 obsedează 
nu numai în aspectefle sale ge
nerale. legate de factologia și 
semnificațiile istorice, cultura
le. civice nemaipomenite ce le 
implică, ci și în aspectele sale 
particulare. Unul din acestea 
ar fi verva publicistică o mare
lui diaoărut. De la el a învățat, 
fără îndoială, Dan Zamfirescu 
să pună în pagină datele des
pre personaj astfel Incit. într-un 
mod vibrant, ele să reprezinte 
mesajul global adus de acesta 
în lume. Că lucrurile stau ast
fel o demonstrează chiar pagi
nile cărții, unde memoria Iul 
lorga revine obsedantă, ca un 
leit-motiv. Figura sa reprezin
tă pentru autor exemplul uman 
tipic al unei culturi tinere «1 
viguroase In plină afirmare, a- 
nimată de dorința de a pătrun
de în universal avînd, în același 
timp, forța suficientă pentru a- 
ceaita. Forța de propensiune, 
de extensie a unei opere prin 
personalitatea excepțională a 
creatorului său este o idee care 
animă majoritatea articolelor 
cuprinse hi volum. Izolată, ideea 
nu ar prezecta nree multi va
loare dară nu ar fi d-jbtatl de 
eaa a raalătării acestei ptesc- 

tnsr-an mediu BariaL 
iaaerte gi aatiaaal definx Ath 
beâe ee tetrefeae reciproc. Re- 
aoltă de sud a preocupare con- 
stastfl a usnmtarul iu artcoCe- 
5or cabrinj»e In carte de a evi
denția principiile motorii, fac

----------------------------------------------------

O«N ZAMF-RC5CU

De curînd, în fondul Biblio
tecii Centrale de Stat au in
trat o serie de prețioase ma
nuscrise, de un deosebit in
teres pentru tinerii cercetători, 
studenți etc. O prima serie 
de manuscrise aparțin lui N. 
Tftuiescu. Ele se referă la 
Mica Antantă ji la Conferința 
Internațională de la Montreux, 
din 1936. Acestora Ii se adau
gă — recent intrate în același 
food — discursuri și fotogra
fii ale marelui diplomat ro
mân.

Bogat reprezentat este sec
torul literar, ale cărei achizi
ții cuprind, printre altele, ma- 
nmcrisde celor două piese de 
teatru ale lui V. Voiculeecu. 
.Gimnastică sentimentală** |i 
„Trandafiri agățători**, un 
fragment de manuscris al poe
ziei ..Thalasa" de AL Mace- 
A'—fri. însoțit de ilustrațiile 
autorului, o „autocarîcatnii**

J a Im Ion Mmuleecn ți o bo
gată corespondență a lud T.

• Arghezi cu N. Comdeeecu.
• deosebit de semnificativă pen

tru personalitatea autorului
• „Qrrtntelor potrivite". La fel
• de prețios este p manuscrisul

Camil Petrescu, intitulat 
—Iscă un an de anarhie Hte- 
rarf".

Deoaehît de important pen
tru cercetători m anunță io- 
maaol în manuscris ,Jn 
r±rfwi“ de D. Zamfirescu. 
Scris la Tivoli fi la Roma, In

• rrau 1897,
• pe pagimJe

cu cerneală rație făcute de
• Maiorasar “
o rsnanwlm se găseșăe următoa

rea înseninare a autorului, 
weoficată si de C. Căhnescu 
in „Istoria literaturii române* :

• AaEmde acestea na au foii 
concesritme făcută

d-fca Mai crescu. Nu 
■c BM3 astăzi părerea

• â-Iui M. dep ta cedat Din 
acest ofdm de zi se cuprind

• lâmariri nah-v de cea mai in-
• ‘^=11 dramatxartate, pe care 

us roman trefxDe mai cu sea- 
=* < le dea. Nimic no-i to-

• srresaat ca realitatea L. Dacă 
''*odată romaxsri se va reti
pări. d^ri moartea mea. do-

R paginile a-

ROMÂM\ 
pImi.vi di: < ivi! jzaih 

si siNTEZ*
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5 MINUTE CU

„Madri- 
convor-

romannl conține, 
«ale. mici semne

cintec de excursie

• VJU 
rteticA. X

Un turneu artistic
de-a lungul a trei

continente
fi

Corul ,,Madrigal" — for
mație artistică tinără, dar a 
cărei reputație, coneolidată 
de acum, a depășit granițele 
țării — va întreprinde, in 
curînd, un lung turneu, al 
cărui itinerariu va cuprinde 
trei continente : Europa. A- 
merica. Asia.

Cu cîteva zile Înainte de 
plecare am solicitat art la tu
lul emerit MARIN CON
STANTIN, dirijorul 
galului4’, o scurtă 
bire.

faptal ci apraape latf eoao- 
ponenții ..Madri<xJ*Jxi“ rial 
stndeBțf al Caaaerratoralri 
„Ciprian Ferasteean'

«• WC *

— Vă rugăm ai 
sentați, pe scwrt, 
turneului.

— O primă escală : „Biena
la de la Zagreb". Apoi, Totn 
participa la Festivalul 
măvara la Pra- 
ga", cu care pri
lej vom concerta 
și în alte orașe 
cehoslovace. In 
luna Iunie 
fi prezențl
Bordeaux, 
„Festivalul 
muzică și balet" 
Ne vom opri, 
după aceea, în 
capitala Austri
ei, pentru a con
certa în cadrul „ 
nilor festive ale 
In iulie einrtem 
mâți la „Festivalul 
național muzical Olanda — 
1969“ si la „Festivalul inter
național de la Dubrovruc"; 
vor urma mal multe con
certe în diferite crase 
iugoslave, apoi „Festivalul 
de muzică" de la Ohrtd. La 
începutul lunii septembrie 
vom întreprinde primul noe- 
tru turneu în Uniunea So
vietică. După aceei. vom 
trece oceanul, spre S.U.A. fl 
Canada, unde avem progra
mate peste 40 de concerte. 
Urmează. în afirșit, Japo
nia...

vom 
la
la
de

APROAPE
a» k -Ml m

MARIN CONSTANTIA
dirijoral C

■ „Săptâmi- 
Vlenei".
pro gra

in ter-

©cuiar UMATODIIDE WOKȚI

— Fără Îndoială, pregăti
rea unui astfel de tarnea. de 
o amploare rar întîlnitl la 
practica deplasărilor peste 
hotare * formațiilor noaatre 
artistice, a necesitat eforturi 
deosebite dm partea între
gului colectiv. Și cLnd tp«- 
nem aceasta, ne gindim la

pri fi
lamina zilei 
Stan Stoica din 
nani Bum. 
defnl Teleorman, 
de către fini aia 
eare-i vedeți ia 
tofrafie), ea ai

[PENTRU TOMIPUL DV. LIBER
(Ținemu
A TRAI PENTRU A TRAI, ru

lează la Patria (orele 0.30
12.15 ; 15 : 17,45 ; 20 30) ; Fes
tival (orele 8 ; 11.45 ; 14.30 ;
17.15 ; 20,15). PARADISUL ÎNDRĂ
GOSTIȚI LOR, rulează la Repu
blica (orele fi ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21,15). IN UMBRA COLTULUI, 
rulează la Luceafărul (orele 1.45 ; 
11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Bucu
rești (orele 8 ; 11,15 ; 13,31 ; 16,39 ; 
18,45 ; 21) ; Favorit (orele 10 ; 
13: 15,30 : ii : 20.30). apele pri
măverii, rulează la Victoria (o- 
rele 8,45 ; 11 : 13,30 ; 16 ; H.H ;
20,45). ECLIPSA, rulează la Cen
tral (orele 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 
20,30). RIO BRAVO, rulează la Lu
mina (orele 8,15 ; 17,30 în conti
nuare 20,15). CEASUL CĂPITA
NULUI EN’RIKO, rulează la Doi
na (orele 11.30 ; 13 ; 14,30), BUNA 
ZIUA, CONTESA, (orele 16 ; 18,15 ; 
20,30). PIPELE, rulează la Union 
(orele 15.30 ; 18 ; 20.30). BOMBOA
NE MUZICALE, LOS MEME, DA
CA O IUBEȘTI, rulează la Tim
puri Noi (orele fi—21 în continua
re). PE URMELE ȘOIMULUI, ru
lează la Feroviar (orele fi ; 11.15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Excelsior, 
(orele fi ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30). ADIO GRINGO, rulează la 
Grivlța (orele fi ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;

18.15 ; 20,30) ; Aurora (orele 9 ;

11.15 ; i L5 . îi« ; M Jn ;
Arta (orese » ?' « » !n conti
nuare ; 18.15 ; VEI ■■ IRI-
SALA. rulefixl ’.a î-.frâ::r»a ferit 
15.15; 17.4ă . »)- RĂUTĂCIOSUL 
ADOLESCENT, rulează U Buaegti 
(orele 15J9 : 11 : ».W) ; Storul 
(orele IS.-8R : U ; MJri. PE PLA
JELE I.UMII. rulează U Deem lo
re )e 1.15—16.15 In eontiniLirc;
11.39 ; 29.45) : Ciulești (orele is.m : 
11; 29.39). VREMURI MINUNATE 
LA SPESSART, rulează la Bu- 
cegfl (orele 9.39 ; U ; 15JN : 11 -
N.M) ; Tomis (orele 9—11.4S In 
continuare 11.15 : 23J9). PAȘA, ru
lează la Unirea (orele 15.39). ȚAR
CUL (ora 11). LA EST DE EDEN, 
rulează la Lira (orele 15.31 ; II; 
M.15) ; Rahova (orele 15J9 ; M). 
PRIMA ZI DE LIBERTATE (orele 
MM). PIANELE MECANICE, ru
lează la Drumul Sării (orele 15, ; 
17,31 ; 29) ; Pacea (orele 15,39 ; 11 ; 
M.15). SAMURAIUL, rulează la 
Ferentari (orele II.M : 11 : M.15). 
RISCURILE MESERIEI, rulează 
Ia Cotrocenl (orele 15.31 ; II). VA
RA CAPRICIOASA (orele M.M) ; 
Popular (orele 15.M ; 11). PROCE
SUL DE LA VERONA (orele 28.31). 
EXPRESUL COLONELt'Ll*! VON 
RYAN, rulează la Crlngaji (orele
15.30 ; 18 ; M.15). COMEDIANȚ1I,
rulează la Melodia (orele 18,31 ;
14 ; 17 : 20). Gloria (orele 9 ; 12.31 ; 
16 : 19.30). NOAPTEA E FĂCUTA 
PENTRU... A HSA, rulează la 
Floreasca (orele 9 : 11.M ; 13.45 ; 
16 : 18,15 ; 20,30) ; Modern (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 : 16.15 : I8.M ; 20.45) ;
Flamura (orele 1 ; 11.15 ; 13,31;

H : UD ■ CRIMA ÎN STTL
PERSONAL, ~la Voixa (O 
reîe 9JJ9—M fca continuare ; IRIS ; 
MJT. TATA DE FAMILIE, ruta*- 
zâ la Miorița «orete 9J9 ; n ; 14J9. 
ITA9 ; 3ri- SO trrtU rulează la 
Moșilor (orete H M : u : MJri 
ROLLS ROTCK-UX GALBEN, m- 
lează La Munca (orele 11 : ilfi. BO
TUL DE PIERSICI (orele Mț. RIO 
BRAVO, rulează la Cosmos (cre
te IUI : 19|- VER A CB UZ. rulea
ză Ld Flacăra (orele 1549 ; 11). 
POST SEZON lorete 39J9). PEN
TRU IN CA PUTINI DOLARI ru
lează ’a Progrer’-i <*orele 15J8 ; 
lr> ROARK ȘI UMBRA (orele 
M.M) : Vltaa (orele 1L39 ; li). 
CV MD NI LI PE ORAȘ (orele 
M.MJ-

MIERCURI 7 MAI 190

Opera Români : BOEMA, ora 
11.M : Teatrul de Operetă : MY 
FAYR LADY, ora 19.39 ; Teatrul 
National „I. L. Caragiale** (Sala 
Comedia) : HETDELBERGUL DE 
ALTÂDATĂ, ora 19.3a : (Sala Stu
dio) : PĂRINȚII TERTBILT, ora 
18.38 : Teatrul „I. L. Caragiale" 
(Schitu Măgureanu) : MOARTEA 
LUI DANTON, ora 20.06 ; (Sala 
Studio) : MELODIE VARȘOVIA- 
NÂ, ora 20,06 ; Teatrul de Come
die : UCIGAȘ FARA SIMBRIE,

ora M.84 : Teatrul Mic : TANGO, 
ora M.M ; Teatrul „C. I. Nottara” : 
DON QUUOTE. ora 19.M In B-dul 
Magheru ; (Sala Studio) : ClND 
LUNA E AI^ASTRA. ora M.M ; 
Teatrul Giulegti : MARTORn SE 
SUPRIMA. ora 19,31 ; Teatrul 
..Barbu Delavrancea* : DOAMNA 
DE LA MAXIM, ora 29.M ; Teatrul 
Jon Creangă- : POVESTE NE
TERMINATA, ora 9.31 ; Studioul 
IA.T.C. : MEȘTERUL MANOLE. 
ora 19.39 : Teatrul Țăndărică (Ca
lea Victoriei) : AVENTURILE LUI 
PLUM-PLUM. ora 17.00 ; (Str. A- 
cademiei) : PUNGUJA CU DOI 
BANI, ora 17.M ; Teatrul „C. Tă- 
naae- (Sala Savoy) : TANASE RE
VUE. ora 19.M ; (Calea Victoriei) : 
FEMEI. FEMEI. FEMEI, ora 18,M ; 
Ansamblul Artistic al U.G.S. : 
BALADA OMULUI, ora 20,00 ; Cir
cul de Stat : SELECTHJNI DE 
PRIMA VARA, ora 19,30.

• 18,00 — Limba franceză. Lec
ția 57 (reluare) • 10,30 — Limba 
engleză. Lecția 56 (reluare) • 11,00 
— Ce-ațl dori să revedeți ? Tba- 
tru : „Nunta înslngeratfl" de Fede
rico Garcia Lorca. In românește 
de Victor Constantin Bercescu.
• 17,30 — Telex TV • 17,35 — 
Lumea copiilor prezintă „Năzdră

văniile ltd Plea*.!*1 « 17.0 — 
Limbo germana — lecția 54.
• IB.U — La porțile cunoașterii 
..Spre centrul păm In tuiul". Emi
siune pentru tineretul școlar.
• 18,45 — Tineri interpret! de 
muzici populari românească ; 
clntă soliștii ca orchestra Casei de 
cultură din Giurgiu. • 19.0 — 
Telejurnalul de searl ■ 19,M — 
Tribuna economici. ..O firmă de 
prestigiu : Ron-.lnoexport". a 20,88
— Telecinemateca : ..Undeva în 
Europa", film maghiar, g 21,50 — 
Dialog cu telespectatorii • 22,18
— Telegloh — eminune de călăto
rii geografice. Escale mediterane
ene (TI) • — Clrțj și autori
• 23,00 — Telejurnalul de noapte.

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI
„Frumusețile patriei îndeamnă 

la drumeție" — gală de filme ro
mânești : ..Reportaj prin țara 
Bîrsei“, „Prin Carpații răslriteni", 
„Delta necunoscută", „Lacurile 
glaciare", „Priveliști carpatine" 
(Sala Mare. miercuri, ora 20,30).

CLUJ. Spectacol de teatru cu 
piesele „Weekend", de Iosif Na- 
ghiu șl ..Picnic pe clmpul de 
luptă", de Fernando Arahal — 
prezintă formațiile Institutului a- 
gronomic și Casei de cultură a 
studenților (Sala de spectacole, 
miercuri, ora 28,M).

IAȘI î „Momente de teatru ro
mânesc" — prezintă actori ai Tea
trului Național (Sala de spectaco
le, miercuri, ora 20). Compozitori 
al secolului XX : Bela Bartock — 
prezintă asist, unlv. Melania Bo- 
țocan (Clubul Artelor, miercuri» 
ora 29).

»1 culturii române persecută 
permanent conștiința autorului 
care fie străduiește să-i desci
freze evoluția legică, modalită
țile prin care a parvenit veacu
rilor următoare. Tradiția îi a- 
pare lui Dan Zamfirescu ca 
factorul care asigură durata în 
timp a istoriei și culturii națio
nale. Iatoria noastră este prin 
prisma ei un „roman dramatic 
și optimist" care tinde să-și 
dobîndească în zilele noastre 
reflexe și semnificații univer
sale. La scrierea acestui roman 
al unul „popor ce a vrut cu în- 
căpățînare să-șl realizeze ființa 
lui națională, geniul lui propriu, 
să-și rostească limpede și fără 
tălmaci, mesajul lui în cadrul 
colectivității umane" (p. 112)
«înt Implicate mase rf pereona- 
je 1 căror stitudine în fiți e've- 
nimenteJor fundamentale ale 
Scoriei este surprinsă In ipos
taze definitorii Cltev* pegtoi 
subintitulate Kepertaj pe «te 
*eae. refac, de pildă cu vervă 
gazetărească starea psihologici 
a maselor bucurestene în preaj-

•) E. L. 1969.

TINEREȚEA - 
EMBLEMA TEATRULUI

(Urman din pag. 1) 

prețuiește actorul ca prim ele
ment al emoției. Actorii au trăit, 
au rostit replici, au dansat și au 
cintat, au creat compoziții și au 
fost acrobați, sznulgînd noțiunea 
de teatru total din încremenirea 
tratatelor și dăruind-o rampei.

Un alt moment, esențial pen
tru descifrarea elanurilor funda
mentale profesate de tînăra ge
nerație, l-au constituit spectaco- 
lelele lui Andrei Șerban. De la 
„Arden din Kent" la „Omul cel 
bun din Sîciuan** s-a putut ur
mări o metaforă pregnantă, în 
care respirația violentă, expresia 
nudă și modernitatea dispunerii 
accentelor regizorale au în ve
dere spațiile străbătute de expe
riența secolului nostru, angajat 
într-un efort maxim de revalori
ficare a umanismului. Manifeste 
ale unei teatralități polemice, 
spectacolele lui Andrei Șerban — 
cînd nu-și închid singure un
ghiul prin cultivarea unor accen
te ce țin de suprafața fenome
nului — sînt definitorii pentru 
problematica densă și temperatu
ra ideatică ce animă arta tinără.

Teatrul din Piatra Neamț, care 
se numește al tineretului, nu ca 
urmare a unei inițiative arbitra
re, ci ca acreditare a unor mo
dalități proprii, a unei expresii 
distincte în concertul nostru sce
nic, a dat repertoriului ultime
lor stagiuni o direcție ferma, a- 
bordînd piese cu acute rezonan
țe în sufletul tinerilor spectatori. 
Dinu Cernescu a realizat „Tris
tan și Isolda** ca pe o chemare 
spre puritate. El a eliberat tra
gedia de coordonatele unei epoci 
istorice exacte și a imaginat o 
eterică poveste de iubire în care 
datele legendei au fost supuse 
unui amplu proces de reconside
rare. Zoe Anghel-Stanca în „Me
lodia întîlnirilor** a aprofundat 
momentele unui sentiment iro
sit. Evoluția celor două persona
je are loc într-o atmosferă a re
nunțării și a destrămării, căreia 
decorul lui Mihai Mădescu i-a 
oferit un cadru plastic de o ex
presivă participare.

Vîrsta acestui teatru este vîrsta 
slujitorilor săi. Poate că pe nici 
o altă scenă, tînărul interpret nu 
ajunge atit de intens în miezul 
unor răspunderi profesionale și 
nu beneficiază de atlt de nobile 
satisfacții artistice. Pregătirea u- 
nui debut devine o sărbătoare 
colectivă iar conducerea teatru
lui și regizorii colaboratori nu 
ezită să încredințeze unor foarte 
tineri actori partituri de presti
giu. La puțină vreme de la ab

solvirea institutului. Carmen Ga
lin a compus roluri de nuanțe 
și temperamente diverse, valorifi
când datele unui talent interpre
tativ neobișnuit. Registru drama
tic dens, sensibilitate, expresivi
tate, iată coordonatele unei pre
zențe majore care a culminat în 
liniile sale de forță cu dublul 
rol din „Omul cel bun din Si
cilian". Actorii pietreni, deși a- 
flați la începuturile profesiunii, 
sînt de pe acum individualități 
distincte. Puterea emoțională și 
sinceritatea lui Mitică Popescu, 
dramatismul Iui Cornel Nicoară, 
simțul compoziției la Ion Bog, 
farmecul Luciei Doroftei, dezin
voltura lui Boris Petroff, la care 
se adaugă calitățile unor Alexan
dru Lazar, Lucia Boga, Hamdi 
Cerchez, precum și efortul nobil 
al Adriei Pamfil-Almajan, actri
ță care, deși aparține altei gene
rații, a găsit calea spre formula 
teatrului de tineret, definesc a- 
cest colectiv înzestrat care a de
senat o semnificativă carte de 
vizită a fenomenului teatral ro
mânesc. Actori care au părăsit 
scena pietreană, Traian Stănescii, 
Virgil Ogășanu, Ileana Stana lo- 
nescu, la care se adaugă nume 
astăzi cunoscute, ale unei întregi 
promoții despre care a fost vor
ba la începutul acestor rînduri, 
au dobîndit la Piatra Neamț nu 
numai virtuțile prime ale unei 
profesiuni în care se impun pe 
scara valorilor, dar în primul 
rînd siguranța gestului și respi
rația marelui repertoriu.

Desigur, lucrurile nu trebuie 
idealitate. Am văzut și spectaco
le modeste, ca urmare a unor vi
ziuni regizorale incomplete. „Fe
meia mării" sau „Jocul de-a va
canța" s-au situat sub limita ar
tistică admisă de evoluția gene
rală a acestui teatru. Am văzut 
actori mediocri și experimente 
ratate, mai ales cînd ele au tins 
spre regia totală. Dar în clima
tul de elevație care definește un 
teatru al cărui însemn heraldic 
este pasiunea, credința, fermita
tea convingerilor estetice, per
manenta dorință de autodepășire, 
asemenea neîmpliniri reprezintă 
un al doilea termen de compara
ție. Primul termen înseamnă „Nu 
sînt turnul Eiffel" și „Omul cel 
bun din Sîciuan".

în curînd, orașul din inima 
Moldovei, reședința acestui tea
tru, va găzdui primul festival na
țional închinat spectacolului de 
copii și tineret. Este un omagiu 
adus unei instituții artistice care 
unește într-o pasionantă descifra
re de sensuri destinele și vibra
ția unei generații.

tUrmATf din pag. I)

ele nu notasem și eu com
punerea unul anonim, care 
ml se părea atunci excelen-. 
tă. iar azi mi sa pare 
puțin drăguță $i duioasă.: 
Cîte fire de nisip / Pe O-, 
ceaiKil Pacific / Tot atîtea 
viorele / Te sărut, la reve
dere. Mărturisesc încă o dată 
că accentul care cade, din 
necesități de rimare, pe Pa
cific, mi se pare dulce).

Deci un jurnal necunoscut 
pentru alții, dar cel puțin fo
lositor pentru noi. Un Jurnal 
care să cuprindă fapte brute 
șl nu cu valoare literară, cum 
fac scriitorii și artiștii și u- 
neori și oamenii d® știință. 
Un Jurnal care să nu fie alt
ceva decît cel mai bun prie
ten al nostru, care totdeauna 
am fost noi înșine, cu care 
stăm de vorbă peste 2ile și 
ani și-n a cărui sinceritate 
credem întîl și-ntîi. Notăm 
azi ce-am făcut sau înțeles. 
Notăm ce n-am înțeles. No
tăm ce-am văzut. Notăm o 
întrebare, notăm un răspuns. 
Notăm impresia pe care ne-a 
lăsat-o o carte sau o întâm
plare care a fost în miezul 
nostru sau la care nu am fost 
decît prieteni. Va fi nevoia 
de cîteva minute, seaxa. sau 
mai bine dimineața. după 
somn și vise. E aproape ui
mitor să te întrebi a doua 
zi ce-ai reținut din ziua de 
ieri, cu ce-ai rămas din ea. 
ce-ai luat din ea și ce-o si 
norți din ea toată viața. 
Vorbind pozitiv, fiecare zi 
are o înțelepciune a ei, care 
merită să fie consemnată. 
Chemată, această înțelepciu
ne sau această consemnare, 
peste un anume timp, la un 
anume dialog, poate să te a- 
rate deștept sau prost, cft ai 
crescut sau cit ai scăzut In 
proprii tăi ochi. După un 
timp, poți desprinde o albie, 
o matcă proprie în care 
destinul curge. Cunoscînd 
această albie îți poți da 
seama dacă ai șansele să 
te verși în mare, ori 
într-un rîu alăturat. Știind 
matca și neconvenindu-ți di
recția ei, te poți împotrivi, 
poți înfrunta o alta, tăind 
canale noi și construlndu-ți 
un destin mai pe măsura as
pirațiilor care te frămîntă.

Ne trec multe gîndiri prin 
minte și multe simțiri prin 
cuget — de ce să le lăsăm să 
se spulbere în vîntnil vremii, 
căci spulberul lor pe noi ne 
risipește ? Să Ie notăm ! Pen
tru uzul nostru. Astfel vom 
avea mereu în față oglinda 
a ceea ce am fost noi altă
dată. astfel vom trăi din plin 
sentimentul devenirii. A ține 
un asemenea Jurnal mi se 
pare, dacă vreți, o metodă 
frumoasă de a ne spori sau 
menține optimismul prin noi 
înșine. Vi se pare puerilă o 
asemenea metodă ? Mie nu 
ml se pare.
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— Am de lucru azi în 

toate orele, i-am spus Elei 
care stă-n bancă lîngă 
mine.

— Ce ? Ceai zis ?
Aha, n-auzea. Cind nu 

știe și-i suflu, înțelege ime
diat. Dar așa, pînă s-audă 
ea, m-ar fi auzit profesorul. 
Așa că i-am scris pe caiet : 
„Să-mi spui cînd vine pro
fesorul. Da ?“

— îți spun. Da’ ce vrei 
să faci ?

— Să scriu.
— Ce să scrii ?
— Ceva. O nuvelă. Și-n- 

cepusem să scriu. Ela se 
uita. Ce era să-i fac ?

— Am vrut să 
scriu odată un 
roman, da’...

Păzea 1 Șase 1
Venea profe

sorul.
— Da' ce ? 

am întrebat-o 
după ce plecase.

— N-am ta
lent.

— De unde 
știi ?

— Cred.
— Taci oda

tă, că trebuie 
si scriu.

Scriam în oră 
fiindcă aca
să mama m-ar fi întrebat 
ce scriu și pe urmă ar fi 
vrut să citească și pe urmă 
dac-aș fi luat un patru, 
mi-arăta ea nuvelă I Și pe 
urmă, în oră ți vin toate 
ideile.

— Ștefana, ai greșit, mi-a 
spus Ela.

Uf ce pisăloagă I
— Ce-am făcut ?
— Ai mîncat subiectul.
— Ea predicatul. Da' na 

l-am mîncat, nu 1 am pus. 
Așa am vrut.

Ela habar n-are de gra
matică. I se-ntîmplă foarte 
des sâ spună subiect în loc 
de predicat.

— Nu există propoziție 
fără predicat. Așa scrie-n 
carte, mi-a spus.

— Ei „nu există". în ope
ra modernă există.

— Tu scrii operă moder
nă ?

— Da.
Am mai scris cîteva rîn- 

duri și de odată o văd pe 
Ela că rupe și ea o foaie și 
începe să scrie.

— Ce faci ? am întreba
t-o, ne prinde pe amîndouă

— Scriu și eu o operă 
modernă.

Peste cinci minute termi
nase.

— Citește, mi-a spus.
Ce bine ar fi fost să mă 

iase-n pace ! Am citit to
tuși. Scrisese trei rînduri 
proaste. Cred că vroia să 
fie un început de roman

tinerele 
talente

dar țî-ai găsit! S-a apucat 
din nou :

— Nu mai scriu operă 
modernă. Scriu ceva serios. 
Foarte serios. Un roman !

— Bine scrie. Da', nu 
pierde timpul, i-am spus. A 
și scris. Titlul era : „Doi oa
meni". Chiar că era serios.

Tocmai atunci, Victor, 
care stă-n fața noastră, s-a 
aplecat să-și ridice creio 
nul, așa c-am văzut ce scria 
în caietul lui. Doam
ne, cc scria : „Pc fereastră0.

Cînd privesc pe fereastră 
Văd bâtrlnii castani
Ce stau în curtea noastră 
De un car de ani.

Aha. un poet I 
Clnd te gîndești 
că sîntem trei 
scriitori fntr-o 
clasă ! $1 toți 
profesorii spun 
că o clasă mai 
proastă n-au mai 
avut.

— Ștefana, 
știi ce-i asta ? 
(Ela asta nu mă 
lasă nici să mă 
gîndcsc I) Caie
tul cu scoarțe al
bastre din
dreapta ta.

— Ce-i P
— Tcatru’lui 

Alice. Treizeci
de pagini a scris.A spus
să i-1 citesc.

Și Alice scria literatură ! 
Patru scriitori într-o clasă I

— Scoateți o hîrtic, spu
ne profesorul, din păcate, 
și scrieți i extemporal din 
lecția pe care-am predat-o 
acum.

Grea lovitură I
Nu ne-a adus încă extem

poralele, dar probabil că 
noi scriitorii o să luăm toți 
patru.

Nu e nimic, să vadă și să 
știe toți cum sînt persecu
tate tinerele talente din 
clasa noastră.

ȘTEFANA BERCEANU 
cl. a IX-a

(Din revista „2 000“ a lÂ- 
ceulul nr. 21 din București).

Cintece
de olar

I
Cînd soarele de sînge urcă dealul cu lene și milâ, 
Olarii apei de lut, cu coame și bârbi de argilâ 
Se duc încet, încet.
Ca un mîl tîrîtor
Se duc 
în Valeu Facerii Ulcioarelor. 
Cînd soarele-nlârește lutul 
Și se sfîrșește începutul,
Olarii grei se spalâ-n rîu 
Puternici, uriași, goi pîn'la briu 
Mânîncâ, roatâ strinși cu tofîi 
Bâtrînii, tații și nepoții 
Și beau unda izvorului 
Prinsâ-n lutul ulciorului.
Noaptea se întorc la casele de lut 
In somnul adine iau totul de la început.

II
In nopți ide pi cur ii s-au slrini

~In ulciorul lutului ascuns

polițist. Era prost. Dar i-am 
spus că e bun, ca să mă 
lase să scriu.

— Da’ e operă modernă ?
— Modernă nu e, i-am 

spus, da’ e bună I
A rupt-o.
Peste cinci minute mi-a 

arătat alte cinci rînduri. 
I-am spus că e bună. Dar 
pe ea n-o interesa asta.

— Nu e modernă. Scrie 
alta, da’ lasă-mă odată-n 
pace. A și scris alta. 
Titlul era, oricum des
tul de modern. „Ceapă8. 
Ce scrisese era o inepție, 
dar pe ea o interesa să fie 
modernă. Scrisese așa i „Un 
om găsește o ceapă. O pic
tează. Pe ^irmă * o înghite. 
Ce bună a fost 1“

— E modernă, i-am spus. 
Credeam c-o să termine,

FABULĂ GEOMETRICĂ
Pe peretele casei mele, cineva
a desenat fârâ talent
un pâtrat.
Pe peretele casei vecine, altcineva 
a desenat cu mult talent 
Un pctral genial.

FABULĂ CU OUL
Intr-o buna zi,
Oul a pornit sâ-și caute coaja.
Se rostogolea din deal în vale 
Murdar și dezumflat.
Cînd și-a gâsit-o
Intr-un cuibar proaspăt
Oamenii i-au închinai
Imnuri de perfecțiune.

MARIAN GOGOAȘE
Liceul nr. 35 București

___ ___r însetați
De sîropii-adîncului chemați.
Dorind fiorul cristalin
Ei scormonesc și scormonu-i un chin 
E piatra asprâ, lutul îndîrjit
Și însetatul cade-adesea vlâguit. 
Putini ajung sâ beie din izvor 
Din
Din 
Din

Sub pașii celor

beie din izvor 
renâscâtor, 
ascuns în lut, 
de început.

III
vrut sâ beau apa curatâ

viul apelor 
viul apelor 
viul apelor

Am vrut sâ beau apa curatâ 
A izvorului din Pâdurea-Nencercatâ 
Mi-am fâcut ulcior de lut,
De 
Dar

lut crezut neînceput.
clnd am vrut sâ beau din 

Izvorul Curat 
ulciorul neîncercat, 
gâsit lacrimi în apa de izvor

Din
Am „..... ...............
Și oase-n lutul de ulcior.

EUGEN BURCETE
Liceul „I. Creangă" București

FĂRĂ cuvinte

Desene de SUC1U MIRCEA 
Liceul ,,Mihail Eminescu* 

București



Totul, absolut tot ce 
sc Înfăptuiește măreț 
ți durabil jur-Imprc- 
jurul nostru fșl im- 

pltntă temeliile concomi
tent in două straturi pro
funde : în pămlntul acestei 
țări și In tradiția gindlrll 
ți simțirii poporului romăn. 
Oricine creează ccvu menit 
să sporească, fie ți printr o 
infimă contribuție, zestrea 
materială țl spirituală n pa
triei, are obligația sflntă do 
a-ți concepe opera In spiri
tul legilor morulc nescrise, 
dar știute, respectate țl pă
zite de veacuri alei, pe vor 
sanțll Cnrpațllor i cinele, 
dragoste de adevăr țl drep
tate, credință In slujirea 
cauzei celor mulțl, sete de 
intcgrltalo ți de frumos. 
Este marc t, noblln pecete 
o responsabilității fiecăruia 
înaintea tuturor.

Punlndu ți colounele la 
dispoziția tinerelor talente 
din rlndurilc elevilor, „Pre
ludiul1* țl-a propus să per
mită celor dotați urcarea 
primelor trepte din lunga 
ucenicie literară care-1 aș
teaptă de aici Înainte. în
suți titlul suplimentului li
terar al „Sclntell tineretu
lui", sugerează cu transpa
rență rondele dinții nle a- 
ccstel munci do ucenicie, 
perioadă plină de promi
siuni dar și de trudă stărui
toare, perioadă indispensa
bilă oricărei reușite vllton 
re a celor ce, astăzi pe băn 
cile școlii, sc visează poeți, 
prozatori, dramaturgi, cri
tici literari. Dar dacă c fi
resc ca tainele «crlsulul să 
sc lasd <<u greu — țl numai 
una clto una — zmulsc, 
dacă c firesc ca piscurile

măr Uriel să sc deseneze 
dc-abia In zare, Iar plnă la 
ele poteci Înguste să tra
verseze zone deocumdală 
Inaccesibile, tn schimb este 
cu totul nefiresc ca asplrun- 
țli la literatură să sfideze 
n-b-c-ul eticii scriitoricești, 
este cu totul inadmisibil să 
tolerăm, In „Preludiul" nos
tru, manifestări nle unul

UN 
CUVlNT 
DESPRE 
CINSTE 

flagrunt dispreț pentru nor
mele elementare nle actului 
do creație.

Or, din păcate, iuplimcn- 
tul literar al elevilor cu
noaște adîncul dezgust de 
a sc fi Intllnlt, fără voie, cu 
practica „împrumuturilor" 
din opera altora. Aceste — 
să le spunem pe adevăratul 
lor nume — furturi ordina

re (vezi în nr. 22, „Super- 
arheDlogur cu care Bonone 
Ncagoc de la liceul Gh. Ba- 
riț din Cluj 1 a frustat pe 
Marin Călin do o poezie 
publicul! în „Seînteia pio
nierului1’—1960 ; vezi, de a- 
Honienen, In nr. 23 „Visul", 
simplă transcriere, operată 
de eleva Marlanu Dk'lanu, 
ilr hi llrr-ul ,,l). I lol In 11 nea 
nu" — București, n poeziei 
„Apartenență" do Marcel 
Breslațu, publicată In vohi 
mul „Dialectica poeziei*) 
t<*rfeleHC obrazul colegi 
lor din clasele și șco
lile ros|>eclivo, întinează 
aspirația sinceră spre ne 
tivit.ite.i de croație a r 
iovilor noștri, urunoă o 
pală asupra prestigiului pu
blicațiilor literare școlare. 
Orirlt de puțini la număr, 
asemenea amatori do glorie 
lltorură dobindilă fără 
mumă pot compromite o 
întreagă generație de tine
re condeie, dai A dinaintea 
fraudei nu se ridică zidul 
categoric al blamului pu
blic. Hoții de miere gata 
■trlnsă trebuie să știe că nu 
se bucură do impunitate: 
în acc’it sens cred că este 
de datoria organizațiilor 
U.T.C.ț n tuturor colegilor 
din școlile respective să 
discute cu toată severitatea 
aceste cazuri și să tragă cu
venitele concluzii.

Dincolo, însă, do gustul 
sălciu lăsat de revoltătoa
rea lipsă de conștiință ma
nifestă prin faptele aminti
te mai sus, o sumă de în
trebări se ridică. Să zăbo
vim puțin asupra lor.

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a 11-a)
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DĂRUIRE
Cum nisipurile sc lac spre seară fîntini 
Și vintul primăverii se rostogolește prin arbori 

Mâ-ngrop în galben de griu, 
In pace adinca, in lucruri
Și ciocnindu-mă de pestele de aur al pescarului. 
De cer, de munli și de orațe 
înalț noilîrțire de clntece i 
Cinice de patrie 
Clnlec do inima 
Clnlec de dragoste...

CA UN SABIN 
Li<vul w. 2 S/dhmB

Carnet literar de vacanță
înlilnirile dintre ce

naclul „Luceafărul" al 
elevilor ieșeni și „Să
getătorul", omologul 
său bucureștean, au 
intrat in tradiție.

In vacanța de pri
măvară, elevii din ce
naclul ieșean au făcut 
o nouă vizită colegi
lor bucurcșteni, prilej 
de reinnodare a prie
teniilor literare și de 
confruntare a reali
zărilor din ultima vre
me. Cele două ședin
țe de lucru, consa
crate schimbului de 
experiență, au scos 
în relief progresele 
înfăptuite de cele mai 
reprezentative conde
ie ieșene și bucureș- 
tene pe linia unor 
creații autentice. Ver
suri și proză de bună 
calitate au citit ieșe
nii Vasile Mihaescu, 
Svetlana Nedelcu, 
Doina Ignea, Valeria 
Condu rache, Crengu

ța Diaconescu, Cristi
na Tomovici șî buca- 
reștenii Bogdan C,hi- 
ță, Doina Uricaru, 
Ioana Crăciunescu, 
Dan Nasta, Gabriela 
Nicolau, Sorin Grigo- 
riu.

Lecturile nu au pri
lejuit doar o trecere 
în revistă a unor pro
ducții variate ca te
matică și modalități 
artistice, ci și un viu 
schimb de opinii pri
vind rostul și modul 
cum trebuie orientată 
critica într-un cena
clu școlar pentru e- 
vitarea aprecierilor de 
complezență, impre
sionismului inconsis
tent sau teribilismu
lui. Din mănunchiul 
primăvăratec de crea
ții ale cenaclului ie
șean am ales citeva 
flori pentru cititorii 
„Preludiului*.

OBSERVATOR

»
»
»
»

I
»
»

»

»

Desen de ELENA CARMEN CULA 
Liceul de arte plastic*

IEȘENII LA BUCUREȘTI
SlllllIIIUI ÎNCHINARE

Ne am iubit buzele crescute-n piatră, reci, 
pe un țărm mori în scoici, uitai pe hartă, 
și nu știm daca poarta a crescut în noi 
sau dacă noi am coborî! în poartă.

Noi ne am născul nemuritori într-un sărut 
temîndu-ne să nu ne ardem cînlecui deodată 
și-am murii alergînd după noi 
cu nemurirea oprită pe buze de fată.

VALERIU CONDURACHE
Liceul nr. 1 Iași

F" ȘOTRON

I
Pătrat de joc. 
Pătrat dc-asfalt
In ce gînd chemi 
Din suflet băl rin 
Copilul uitat ?

Pătrat de joc, 
Pătrat de-asfalt 
în piatra rotundă 
Norocu-i jucat. 

CRISTINA TOMOVICI
Liceul „G. Ibrăileanu* Iași

I

Se culcă-n clopote trupul meu de crin 
dorind din bocete nimic sa se înloarne 
Țarina curge aspru din singe in lumini 
ți cerul din țarina se-adapă prin lucarne. 
In focul stins de fumuri clipește ne-nțeles 
conturul ars cu lună din seve de fîntîni, 
iar dincolo de moarte nehotărît trăiesc 
cuvintele rostite într-un descint de mîini.

II
Din pulberea sacră o să-ți ridic conturul 
fără ca iarba dimprejur să foșnească.
De-atîta mers pe zare, în gemete, azurul 
din oasele-mi coboară în carnea ta cerească» 
Crestează liniștea ispititor și rece, 
închisâ-n glas de ornic, cu gheara-i năclăită, 
adincul, cu obrazul din care te petrece 
inima mea prea albă în haina de ispită. 
Ca-ntr-un descînt de vrajă te urc adine prin ruguri 
cu sufietul in vulturi de cețuri blestemate, 
căci dincolo te-aștept într-un noian de trupuri 
rodind cu șerpii, mere si cu heruvî, păcate.

‘ VASILE MIHAESCU
Liceul nr. 2 lași



BALADA CELU

DE GDEAțĂ
Cel de gheafa nu mai vrea sâ fie 
coiful unde-și naște-urîtul puii 

și a slobozit în lâuntru-i focul 
să-i carieze cremenea statuii.

Cel de gheata învie cuvintele 
lepădate de la sine pînă ieri, 
$î așteaptă răspuns la capotul strigătului 
deși știe că-njelepciunea se măsoară-n tăceri

Cel de gheara se topește-n noi 
șî am crede că a fost de seu 
daca apa rămasă din focul lui n-ar semăna 
cu lacrimile neputinței de-a fi zeu.

DAMASCHIN HĂRDĂUȚ
Liceul din Sebeș

LA MOARTEA
TATII

Pfeotul încă nu a terminat 
de prohodit moartea tatii 
si noi fugim sâ împărfim averea.
Eratele mai mare 
ajunge primul, 
ia munții și apele.
Fratele mijlociu
ia pădurea și păsările.
Eu, aiuns la urmă,
iau aburii din prima zi de primăvară 
și inima căprioarei lui Labiș...
Apoi ne certăm la împărjirea 
țiglelor, 
a scaunelor, 
a mesei, 
a cuielor,
a scîndurilor din coliba clinelui mort, — 
Fiecare din noi uită că mai are un frate... 
Oare păcatele tatei, cine o lă le ia î

MOLIDUL

carte cu aur pe filă, 
cc-așează rod alb, In sedilă. 
doinașă, străbună, 
șolduri, cu chiot pe strună.

...L-a ucis o furtună I
Dar va veni molidul din nou, 
în fara urșilor 
și o căprioarelor.

Va fi poate 
Sau creangă 

va fi alăută 
Cu soare pe
Va fi fluierașul cu șase aorte 
Purtînd peste plai, primăveri în cohorte, 
sau poate, pe mările lumii 1n larg, 
cu flamura sfîntă a țării în mînă 
va fi peste vremuri vîslind prin furtună, 

de-a-pururi, catarg.

OCTAVIAN NASTA
d. /X-o B 

Liceul nr. 6 București

JOC OH
Eu
cu 
cu
Să
Să 
Să 
să 
să

vreau să fiu umbra, în care pleacă pădurea 
gust ca pâmîntul, cu miros ca iarba,
duhul ca vjntul.
fiu un luceafăr cu licăr plăpînd 
tremur de dor între un gînd și un gînd, 
se lege visul curat din copac 
mă strîngâ lemnul în grinzi cu păcat 
se-adune-n lume o cosă a noastră

ANA MAAIA POP
Liceul „Mihai Viteazul"

«aliiNiTEc
OE OOEI&

Frunzalo bălrîno 
In clipiri pdglne 
Lovesc ușor 
Lovesc în zbor 
Fecioara munților.

Chipul de fecioară 
A țipat afară 
A jipal In fin 
Cu cioban la itn 
Și-a cerul iertare 
Pentru căprioare.

Stoldo-au slnflcral 
Pîn’la scăpătat 
Și-a căzui aproape 
ii-a căzui la —! 
Luna grea de 
Luna grea de

noi
oi,
°P FLORIAN TANASE

Liceul <lin Alexandria

Prima verba
In fata numărului impresionant de reviste școlare care »u 

apărut in ultimii ani, se ridică cîteva mari întrebări pe oare 
ie-am augera puse cu mai multă seriozitate de ©el pentru care 
■crliul Înseamnă ceva mal mult decît dorința de a-și vedea 
numele afișat fu coada unei poezii sau a unui articol.

Prima întrebare este aceea daci o revistă școlar* trebuie 
■1 linieit elt mal mnlfl tineri sau lâ aelecleie conform unor 
anume principii catolice. Cred că menirea revistei școlare este 
„ certifice talente, deoarece lansarea despre care vorbeam se 
presupune făcută in cadrul cercurilor șl cenaclurilor literare 
ale școlilor respective. - --• —«...
ceea ce cate într-adevfir viabil

Am Intllnlt multe exemple 
In acest sens 1n revista 
„HHONICA-, editat* de so
cietatea litcrar-artlstlcă a e- 
Irvilor liceului „Qh. Qincal- 
din București. Membrii cena
clului, probabil recent con
stituit (de ce această grabă 
de a edita ?) nu formează 
1nci un grup artistic omo
gen, Iar rezultatele se con
stat* ușor. In afara unei 
prezența pnotlre remarcabila 
ca Florae Adrian, mal
ales prin poezia „Alpostra" 1 
„fttrl£*t de pnaAre / înfipt In 
vlrfurl da brad / Oui de cre
mene / Înțepate In are da 
aer / Apl cițlralA-n fulge
re I 91 pisat* de pietre / Iar 
peste toate / O credinți ve
che / In fllflllul ra«e“ — 
și poale, deși cu un«|e reți
neri In privinței formei, poe
te Ana (labor, 
mal prezint* 
atrag* atenția 
seri șl doul dn 
viatei am avut 
prixA pe rare, 
vorba dr rrttlri literari, 
miml-o Miniisanll. Kale vor
ba dr articolul Iul Holly 
Alexandru, Inlllulal „MlrabH 
la Mmlnț*- (analii* literar A) 
apfirut In rubrica „lucrare 
sar is A" (ale I) pe un spațiu da 
un sfert de pagină. Pentru 
exemplificare, ml-aș permite 
al citez
„Aspectul 
■ionabili 
conduce 
■truc tur a ren analiticii ■ ceea 
ca sufletul unui om nu ad
mite docil prin rflepunetil de

Acestea
fi

tu rolul de a promova doar 
nu simplele încercări literare.
ecou al pfimlntulul. Pfimln- 
tul germln* moartea prin 
vlațfi. germenul murind in 
viața zilei".

Credem efi orice comenta
rii ar strica „frumusețea- 
textului.

A
Printre cele mai Izbutite 

reviste școlare din București 
■e numArl ..BCÎNTE1" a Li
ceului nr. 23. Concepută le 
un nlvol artistic ridicat, ea 
distinge prin clteva poc
al) notabila semnata de 
(Jaipur Magdalena sau Do|- 

Urkaru șl prin pro
se de certe promisiuni a 
Anei Gorun. O bun* tradu
cere din limba fmniv/A. da
torai* Iul (‘onalaiillp l*p sca
tiu, duveiltjlccB l>ut* *i*nî- 
hlre * niienb m* lliabll. De 
atrmoina, sini bine venite 
ruin l< a do <texb«terl ampla 
pifthteiiirioi artlallc* de Itile- 
roa Imodlut |l lna)«r (pro- 
blrnta unul teatru edraoal ti
nerelului) *1 dlacuțille cu 
acrilicii |»w marginea r*rțl- 
lor aceilma In sflrșlt, cro- 
iiltii tenlrel* fa<* n norllneti- 
I* pr« îenlate rtllh I a ep«*c- 
tacnlulul ..Uvlgaț UrA slin- 
bile" Jurai pe a<»>na Tea* 
țiului da CmtH’dlo,

In cu/ul 
de subliniat pioxrtilaioa gi 
fl<A do nlvol mediu (la „Iii 
idea’’ sini ii gioiell do 
caro tngrrunimr* șl mal 
etilica reviatoD

a
In contnxlul acostur 

rlțli se drlușuezA cort anio- 
logiu de poezie „DK M1*U{JM.H 
editai* de Ijispoctoratul șco
lar județean |i Comitetul ju
dețean Iasi al U.T.C. (Intr-o 
ireproșabil* prezentare gra
fic*).

„DE 8PU3“... ne prileju
iește o plăcută Inlllnlre cu 
nume deja cunoscute din 
fiaginile „Preludiului- nos- 
ru, ca și a revistelor „Lu

ceafărul-, „Cronica- sau „la
șul Literar" — George Oa- 
vrileanu, Doina Ignca, Paul 
Buluhur, Vaiile Mihfiiescu — 
șl totodată ne prczlntfi două 
noi condeie demne de-a fi 
reținute, prin siguranța și 
armonia versurilor ce le a- 
parțln — mă refer la Gheor- 
ghe Lfizfirescu și Val Con- 
durache. Poezia ultimului 
intitulată „Ancora- este edi
ficatoare in ceea ce privește 
înaltul nivel artistic al pla
chetei : „Sînt cortina / care 
cade în fața mea / după fie
care curcubeu / șl trebuie să 
fie liniște / să aud cum 
timpul picură / Incert / /. 
Sînt capcana / pe care am 
coborît-o / în mine i fără să 
știu / că n-am îngrămădit 
în ea / decît curcubee / te
meri într-un bloc-notes / 
inexistent II. Sînt corabia 
fără echipaj / a olandezului 
zburător, / copil fără vîn- 
turi / și fără vreun țărm / 
al naufragiului".

ELEVUL D1MA

reviste nu 
nimic rar* ■* 
In ne Ir Url- 

paglnl ala rr 
totuși n sur- 
dn<* n-ar fl

M

cînt de fereastră, 
azi noapte a nins I*

zare surpînd un
„Acolo departe,

„Lumina în mine, izvoare-a aprins T
— „Arde, iubito, dragostea noastră T
— „îmi trece prin suflet pădurea, albastră, 

C-un pas ca c noapte, c-un pas ca o zi*.

pe

SMARANDA
Liceul ne. 1

BACANU
Timișoara

Dessn de IOAN
Liceul industrial de

București

M’TM 
h'fccoHiunkațti

alei un paragraf I 
erotic de o imprs- 
puritato șl diluare 

■pra blasfemie

■ iiibchir revizia, 
|ra- 
ru- 

llpar 
mult

*pA-
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UN CUVÎNT DESPRE CINSTE
(Urmare din pag. I)

înainte 
are un

Un scriitor este 
de orice omul care 
mesaj propriu, personal, 
smuls din sufletul lui și a- 
dresat semenilor, societății 
în mijlocul căreia trăiește ; 
cum ar fi cu putință aso
cierea lui cu gestul excro- 
cului venit să încaseze un 
cec fals ? Actul de creație 
este — așa cum o demon
strează cu prisosință și e- 
moționant pînă la cutre
murare manuscrisele tita
nilor — nesfîrșitul zbucium 
interior pentru găsirea cu- 
vîntului ce exprimă adevă
rul. un adevăr tot atit de 
necesar vieții oamenilor ca 
aerul însuși ; cum să con
funzi creația cu manevra 
pungașului iute de mină ? 
O parte din «îngele poetu-

lui autentic rămînc In dîra 
lăsată de unealta sa de 
scris, cea mai exactă repre
zentare a nervilor scriito
rului demn de acest nume 
poate fi găsită în tensiunea 
specifică frazelor dăruite 
de el tiparului ; 
substitui jalnica 
te a borfașului ?

Trebuie să fii 
gravă maladie 
să nu înțelegi 
început asemenea 
lăsîndu-te ispitit de gindul 
că abia după ce, vai, „prin 
orice mijloace" vei fi atras 
atenția publicului asupra 
numelui tău, va veni timpul 
să-i oferi „și- niște opere 
originale...

Cînd în cadrul unor ma
nifestări culturale de neui
tat oamenii muncii se în- 
tîlnesc cu creatorul de artă,

cum să le 
dexterita-

atins de o 
morală ca 
de la bun 

lucruri,

prcțulrca șl drugoa- 
carc-I Înconjoară iz- 
nu numai din apro- 
valorii intrinsece a 
respective, ci și din

stima, 
tea cu 
vor fisc 
cier ea 
operei 
nenumăratele ei implicații. 
E recunoștința publicului 
pentru un poet care, prin 
cuvinte potrivite In limba 
părinților și străbunilor, 1 a 
învățat sfi cunoască o 
nuanță nouă și fină a su
fletului omenesc, sfi distin
gă o mișcare din cale afarfi 
de subtilă, din om sau na
tură, sfi acordeze pentru 
prima oară o strună cu un 
sunet rar, de o uimitoare 
melodicitate. Or. toate a- 
eestea au cerut o anevoioa
să și îndelungată cufunda
re în labirinturi fără nu
me ; au însemnat căutare ; 
au pretins sudoare, muncă 
grea, minerească și tocmai

ne- 
■o-
cc-

cfi

acrnstA trudi este de 
plătit nltfrl decît prin 
iar a căldură a dragostei 
lor mulțl.

Se va spune, poate,
forțăm uși deschise: inca
lificabilul act al plagiatului 
nu va mai recolta noi pro
zeliți. E probabil și o spe
răm. Dar pentru ca «Pre
ludiul44 să vestească senin, 
In continuare, marile, aș
teptatele armonii ale viito
rului, s-a simțit nevoia a- 
cestui dureros memento.

Să nu furi nu este pen
tru noi o poruncă biblică, 
ci un comandament social. 
Cu alte cuvinte, neavind 
valoarea unei interdicții 
dictată 
prezintă 
strigătul 
creează.

cuvinte, 
unei

de dumnezeu, re- 
ceva mai mult: 

poporului care



j — Id prefața unui vo
lum al dumneavoastră 
din 19#l declarați : .,în 
ultima insfHUți poezia est? 
dialog, deci fă D* inter
locutorul tău să te as
culte*”. Tinînd seama că 
mnlțl dintre scriitorii ti
neri afirmă că n-an ne
voie de public și-o de
monstrează prin opern 
lor. care este poziția 
dumneavoastră actuală?

— Deși nu-1 vezi pe cel 
care te citește, actul poetic e 
un dialog cu publicai, în care 
partenerul tău nevăzut te 
poate urmări orieînd. Aceas
ta te obligă să-J respecți șl 
să te comporți artistic în 
aga fel îneît si el să te res
pecte. Iar ca el să te respec
te. întîi trebuie să simtă că 
vrei și că ai să-i spui ceva 
deosebit, profund personal, 
ceva care face parte inte
grantă din tine dar poartă, 
concomitent. o puternica 
trăsătură de comunizare și 
dăruire omenească. In al 
doilea rînd, publicul trebuie 
să simtă că tu te vrei înțe
les. iar dacă folosești un 
limbaj personal, acesta tre
buie să exprime în cel mai 
Înalt grad artistic și cu cea 
mai marc tortă de convin
gere conținutul mesajului 
tău interior.

Impresia mea este că 
foarte adesea poeții conver
sează între ei. fără să le 
pese întotdeauna dacă se în
țeleg unii pc alții și dacă șl 
publicul îl înțelege. Vor doar 
să se audă și menajeze reci
proc. Poeții care sint frec
ventați șl adulați doar de un 
grupuleț de snobi pot fi sa- 
tisfăcuți. dar nu tipărit!.

— Apeîînd la cunoscu
tul vers ..Numai poezia e 
Uniră șl-acum" din poe
mul dumneavoastră ..Măr 
eu fol de aur*', am dori 
h* vft țtlm părerea In le
gătură cu raportul din
tre virila biologică a icrl- 
Itorului șl virala palliolo- 
glră a rreallel. Intr-un cu- 
vlnl, pnrila ar detașează 
amu nu după virată ?

DESPRE
POEZIE Șl POE [I

cu acad. MIHAI BENIUC
— Poeții îmbătrânesc ca

lendaristic. dar, daca știu 
să prețuiască ce-i frumos în 
viață, să-și păstreze intactă 
prospețimea sufletească șl 
receptivitatea la tot ce-i 
nou. el rămîn tineri mereu. 
Poezia lor e la fel de tînără 
Ia 60 de ani ca la 20. Nu se 
poate spune că Goethe scria 
poezie ..bătrînească". atunci 
cînd realizează spre zenitul 
vieții „Faust" sau vestitul 
său ,,Divan“. Marii poeți 
sînt mereu tineri, doar micii 
poeți dau semne de îmbătrî- 
nire .sufletească si artis
tică" încă din prima tine
rote.

— Tn ultima vreme, cri
tica vorbește tot mal in
sistent de „experimente" 
poetice ; care e părerea 
dumneavoastră în această 
privința ?

— Sînt om de știintă și 
știu precis ce înseamnă ex
perimentul El este o treabă 
de laborator. Ca poet poți 
să-1 încerci la masa de lucru 
pentru plăcerea sau curiozi
tatea ta intelectuală. Dar 
experimentul nu se face în 
fața șl pc pielea publicului. 
El n-are obligația sfi miroa
să epruliolclc In care se plă
mădesc substanțe Incerte. FJ 

cere opere, nu experimente... 
Și apoi cred că noțiunea, 
greșit înțeleasă, e aplicată 
vulgarizator în estetică. Ex
perimentul este o fază a cer
cetării care nu ajunge la 
public decît după verificare, 
sub forma unor concluzii 
finite. Ce-ați zice dacă în loc 
de un volum de poezii. o 
editură ar publica o mul
țime de fisc în care poetul 
ar scrie cam așa : „în a- 
ceastă poezie urmăresc să 
amestec nemetaforele șl să 
scot efecte muzicale din fu
ziunea necuvintelor ?"

— Știm că ați lucrat la 
o serie de traduceri, 
apreciați că între scriito
rul tradus $1 traducător 
trebuie oă existe afini
tăți ?

— Pasiunea mea de tradu
cător e veche. Am debutat 
printr-o traducere din Tho
mas Moore și de atunci am 
tradus mai mult pentru 
mine.ca exercițiu.

Traducerea e unul din cele 
mai educative mijloace pen
tru perfecționarea artistică. 
Pfitrunzînd în mecanismul 
intim al unor universuri 
poetice Iți îmbogățești pro
priul tău univers liric și im
plicit cultura literară. Tradu

cerea e șl un act gnoseologic 
deoarece niciodată nu cunoști 
mai bine un poet decît a- 
tunci cînd îl traduci tu în
suti.

Intorcîndu-mă la între
bare, consider că pentru 
public e bine să existe o afi
nitate cît mai strînsă între 
traducător și autorul tradus ; 
ei trebuie să fie înrudiți si 
ca structură lirică si ca echi
valență valorică. așa cum 
a fost O. Goga cu Ady En- 
dre. Arghezi cu Baudelaire.

— în volumul dumnea
voastră „Steaguri" apărut 
In 1951 exclamați la un 
moment dat ! „Să vină 
poeții cei noi !* Conside
rați că vi s-a răspuns 
chemării ?

— In cele aproape două 
decenii de la acest patetic 
apel au apărut multi poeți. 
Azi există o mare varietate 
de talente tinere de mare 
valoare. unele mai bine 
conturate, altele neînchegate, 
dar foarte greu s-ar putea 
vorbi de un numitor comun 
care să-i lege pe toti. în a- 
fară de tinerețe. Mulți n-au 
reușit să surprindă esența 
fenomenelor noi ce se pe
trec pe meridianul nostru și 
nici să se dezbare de influ

ențele de import, care aduc 
in afară de vînt proaspăt, și 
miresme morbide.

Cei mai mulți s-au lepă
dat de anumite deprinderi 
de a exprima dogmatic ceea 
ce gîndesc. dar sînt pîrulițl 
adesea de primejdia de a 
înlocui dogmatismul cu 
jocul gratuit de cuvinte șl 
cu manierismul tocmai din 
lipsa unui contact mai strîns 
cu realitățile vieții, cu cerin
țele publicului larg, si poate 
din teama că o anumită cri
tică „subțire" să nu strî.nbc 
din nas dacă nu i se dă 
prilej de speculații bom
bastice.

— In manualul de lite
ratură română pentru 
e'asa a Xll-a figurează 
printre „clasici" o serie 
de scriitori tineri cftie nu 
ae găsesc poate nici la 
jumătatea carierei lor 
artistice. Care este punc
tul dumneavoastră de 
vedere în această pri
vință ?

— Cred că nu e bine a fi 
prea devreme clasic. O „clasi- 
cizare" pripită, cînd poate nu 
ți-ai dat opera fundamentală 
și cînd timpul și gustul pu
blic nu au verificat suficient 
trăinicia scrisului tău. poate 
fi dăunătoare scriitorului din 
multe runcte de vedere 
Manualul, după părerea mea. 
trebuie să acorde ..clasicita
tea". deci dreptul de a fi 
„model". demn de studiat 
în clasă, doar scriitorilor re
prezentativi. după ce-au 
murit si doar operelor in
trate definitiv și temeinic 
în conștiința cititorului. Alt
minteri riscăm să fim ra
diati. comprimați sau răstăl
măciți cu fiecare nouă edi
ție a manualului. Consa
crarea publică, unanimă și 
definitivă, impune respect 
criticii.

Interviu realizat de :
BOGDAN GUIȚĂ 

elev
Liceul 31 București

MLÂDIȚA FULGERATĂ

» N» dotirș iti firi ul ifetl
’ prhndcrrO lltrrtirf H «Ini
• fulgerate In plin a lui
• r/ornH»if/ </<■ .wt»4
’ făgăduințe

îl pifrdiiwin pe Labiș
, ri moartea iui a lo«f i> 

lovitura de trâuwl. lată 
că acum, căletnd pe arc- 
Irași fire da dar lin, Sofia 
GoorgrtJiru nu-a părădl ne
verosimil la 17 ani, prA 
bușită printr-o intimidare 

’ nefericită In vuitoarele a
• ’ rene ale Haragilor.

Numele ei, fdnturi din 
' versurile ei nu apucaseră
• să fia murmurate de buze-
■ le oamenilor. In covorul
i pădurii nu poți desluși In

miez de făurar mugurul 
' din care va izbucni clopo

tul alb al ghiocelului. Și,
• . totuși, In Sofia Georgescu
• ‘ existau virtualii Ațiie unei
’ autentice poete, altoite pe
*. un fond omenesc de o ne-
•, grăită bogăție șl frumu-
’ • sețe. ,
•» Eminenfd elevă a liceu-
• ’ lui „M. Viteazul* din
‘» Bururryti, membră de
*. frunte a cenaclului „Sâge-
• * tătorvl“, colaboratoare pre-

țuită a „Preludiului*, Sofia 
'. yi-a dăruit poeziei iot su-

fletul ei elevat.
• • Deși mi-au trecut prin
• • miini zeci de mii de ver-
• ’ suri adolescente, rareori

ml d foit dat »â bit Unesc o 
pnvzie util de bnlliHt apl* 
tată pe apa murilor ptv 
bir ine esisfrnfbdc. î’u/lni
dintre fun fii relei mai ti 
nare w ne rații simțeau va 
ea. prin iuți poAi ființei, 
tn'el spirit neliniștii și to 
tuși profund rnnsieuctiv al 
epocii nnarfrș, tncvrtau «• 
mai dmnintiiă definita a 
eultti Iii raport ( u fosturile 

de azi fi cu idealuri 
L ei înalte FflțJ de puțină 
(atari timpului de citul In 
drăgbti poezia și da rapidl 
tiitcu prfigro/ifdul ai artts 
tic, n aș fi greșit pn’vesfind 
că In doi trei ani poeria 
noastră s ar fi putut tmbn 
gă/i cu un filon nou și pu 
ternic.

Prin Sofia Georgescu nu 
am pierdut numai o marc 
speranță a poeziei tinere 
dar și un elev exemplar, In 
personalitatea căruia se 
împleteau cele mat alese 
calități intelectuale, sufle 
tești și morale, demne de 
o eroină fără pată și fără 
slăbiciune a epocii noastre 

In urma ei a rămas doar 
un caiet-de versuri, un ca
iet emoționant, pe alocuri 
remarcabil.

Ne facem o datorie tr 
mană flxînd în conștiința 
colegilor ci de generație și 
pentru cei ce vor veni yi 
nu vor uita mlădițele ful 
garate prea devreme, ul
timele ci creații, scrise în 
preziua morții, cînd cu o- 
hrajii îmbujorați de bucu
ria vacanței și a munfiloi 
nu bănuia că vor fi mesa 
ful ei suprem, testamentul 
ei poetic.

Prof. TI DOR OPRIȘ

POEM PENTOI) 
0 LINIE ROSIE

Linie roșie — întrebare — 
nici ipre loare 
nu fi duci firul, 
nici tore rotlul 
pâtArilor cbldtoare 
nu-fl țintești 
fdrfi cap6t ți odihnfi aicuțițul. 
Spre htifișul 
albului hîrllel
■Irfibâlul
do cumințile himere
— efemere — 
pâtrâțele,
linie roșie — întrebare — 
mer(]i »pre unlvenul forâ «ori, 
cu lârfi număr înțeloiuri 
ți comori, 
undo io zâmiiloite un râipuni 
atcuni pentru pâtrâțele 
ți jaluzele 
bej cu ciucure alb ți proif — 
un răspuns 
pentru urechi flămînde 
ți guri fremălîndo 
do adevăr.
Linie roșie — întrebare — 
învață să taci, 
învață să cauți
— de ce care ? de ce oare 
Cînd vei găsi
roșul tău se va-mplini 
ți va sclipi 
în universul fără sori 
unda se zămislesc comori. 
Linie roșie — întrebare — 
tăișul tău raneșto, 
tăișul Iau cheamă, 
vin fără teamă.-
Linie roșie — întrebare — 
vei fi ți răspuns.

ȘTIUTUL
Din cînd in cînd, 
în altă fîntînă neștiutul chip 
Ba caro-l vrem să-l smulgem...

ar io sparge 
în găleata grea, atîrnată 
de cumpăna preaînaltuluî.

SALTIMBANCII
Priviți umbrele luminii colorate, 
Reflectoare pentru curajul 
De-a vedea adevăr ți minciună, 
Priviți-vâ în cei
Care merg pe sîrmâ
Intre capotele Infernului.
Priviți legănarea pendulată de spaimă 
A unora
Și priviți mai ales
Mersul crispat ți pasul prea sigur
Al altora.
...Și priviți la mijloc
Sîrma caro se fringe.

TRĂIM
Da, desigur, , 5
Trebuie sâ învățăm tabla înmulțirii
Si sâ ne spâlâm pe dinți,
Da, desigur,
Trebuio să stăm la coadă la lapte
Și să ne coasem matricola la uniformă
Dar în primul rînd
Trebuie să trăim, să învățam să trăim,
Și sâ cunoaștem totul.
Trăim pentru că avem rostul de a căuta
Și împlinirea de a țti
Trăim pentru că vrem să cucerim spațiile,
Și să forțăm porțile Adevărului.
Pentru că există nopți cu lună plină,
Și noi vrem luna !
Și dacă, odată, sîntem prea răniți ca s-o mai vrom
Trăim pentru că țtim să primim durerea ca ți fericirea 
Puternici,
Și în primul rînd trăim
Pentru că meseria de a trăi e grea ți frumoasă.

tV'AAAAA
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Ziua de 7 mal marchează îm
plinirea a 75 de ani de la înce
perea procesului intentat de au
toritățile statului habsburgic u- 
nor fruntași politici români 
transilvăneni Inițiatori al așa- 
numitei acțiuni memora<ndLste, 
expresie vie, curajoasă a pro
testului românilor din Transilva
nia împotriva politicii de 
prire națională și socială.

★
La 28 mal 1892 

Viena anunțau, ca 
zațională, sosirea 
Austriei a unei „mase" de ro
mâni venlți din „patria lor în
depărtată spre a aduce amare 
plîngeri asupra fioartel neamu
lui lor**.

„Masa1', despre mișcările că
reia

asu-

din 
sen

ilarele 
o veste 
în capitala 

,masef

ziarele austriece aveau 
întrețină cititorii zile la 
era alcătuită din conducă- 
Partidului Național Ro

din Transilvania, care, în
torii
mân ____________, ____,
frunte cu dr. loan Rațiu. înso
țiți de o..........................— ‘ •
lectuall, 
veniseră
prezenta împăratului Franclsc

delegație de 300 inte- 
țărani șl muncitori, 
la Viena pentru a

Gavrillo, Ștefan Fainor —, pro
cesul românilor fiind, in același 
timp, și procesul celorlalte po
poare oprimate din imperiul 
habsburgic. Alături de avocați, 
au luat apărarea inculpaților un 
mare număr de ziariști români 
și străini, reprezentând mari 
ziare din București, Paris, 
Roma, Londra, Bruxelles etc., 
care au relevat, prin relatările 
lor, marea importanță politică 
a procesului.

Procesul memorandumului a 
dat naștere $1 la puternice ma
nifestații populare, la Cluj so
sind, în acest timp, peste 20.000 
de țărani și muncitori, care 
și-au manifestat solidaritatea cu 
cei inculpați.

în fața Curții cu jurați șl a 
tribunalului, toți inculpați!, șl 
îndeosebi dr. loan Rațiu, Vasile 
Lucaciu, Iuliu Coroianu, au a- 
vut o atitudine dîrză. Ei au re
fuzat să se apere în altă limbă 
decît în limba lor națională. In 
ultimul cuvînt rostit de dr. loan 
Rațiu, bătrînul conducător al 
mișcării memorandiste a decla
rat că „noi, ca persoane, nu a- 
vem ce căuta înaintea acestei

75 de ani de la Procesul Memorandumului

Cu yolele p« lac

TOVARĂȘUL GHEORGHE APOSTOL
A PRIMIT DELEGAȚIA FEDERAȚIEI 

SINDICATELOR DIN VIETNAM
Marți dimineață, tovară

șul Gheorghe Apostol, pre
ședintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, a pri
mit delegația Federației Sindi
catelor din Vietnam, condusă 
de Luu Thi Doan, membră a 
Comitetului Executiv al Fe
derației, care, la invitația 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
a participat la 
2ilei de 1 Mal în

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire ce
rat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească.

sărbătorirea 
țara noastră.

s a desfășu-

tură cu încetarea din viață a 
președintelui Indiei, Zaldr Hus
sain.

Ieri a plecat rpre patria Jon 
Pelle Kjellstrom, membru al 
Secretariatului Uniunii Tine
retului Comunist din Norvegia, 
care la invitația U.T.C. a făcut 
o vizită în țara noastră. La ple
care a fost de față tovarășul 
Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. 
al U.T.C., activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Marți seara a sosit în Capitală 
Paul Fischer, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Externe 
al Danemarcei, cu soția, care, la 
invitația primului adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, va face o vizită în 
România.

VIZITELE
DELEGAȚIEI PARLAMENTARE 

A R. S. F IUGOSLAVIA

din lupta de eliberare

Marți dimineața tovarășii Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, și Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, au exprimat condolean
țe ambasadorului Indiei la Bucu
rești, Amrik Singh Mehta, șl 
membrilor ambasadei în legă-

Cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației Radiotele- 
viziunli ungare, condusă de 
președintele ei, I. Tompe, am
basadorul R. P. Ungare la 
București, Jozsef Vince, a ofe
rit marți după amiază un coc
teil în saloanele ambasadei.

TULCEA — Trimisul Ager- 
pres, Ștefan Bratu, transmite :

Marți dimineața delegația par
lamentară iugoslavă condusă de 
Milentie Popovici, președintele 
Skupștinei Federale, a plecat în
tr-o călătorie în țară. Au fost vi
zitate județele Brăila, Galați și 
Tulcea.

Oaspeții sînt însoțiți de Mia 
Groza, vicepreședinte a M.A.N., 
Gheorghe Roșu, președintele Co
misiei pentru agricultură și silvi
cultură a M.A.N., precum și de 
Jakșa Petrici ambasadorul Iugo
slaviei la București.

La Brăila oaspeții au fost 
întîmpinați de președintele Con
siliului popular al județului 
Brăila, Nicolae Mihai, și de 
Constantin Dăscălescu, preșe
dintele Consiliului popular al 
județului Galați — deputați 
în M.A.N., de alți repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

După trecerea prin Brăila, un 
prim popas se face la Combina
tul siderurgio din Galați. Viritînd

principalele obiective ale celei 
mai tinere unități siderurgice ro
mânești, oaspeții au primit ample 
explicații din partea directorului 
general al acestei mari întreprin
deri, Ion Potoceanu, și a directo
rului general al întreprinderii de 
construcții și montaje, Cornel 
Cazan, deputat în M.A.N.

După o vizită cu mașinile prin 
noile cartiere gălățene, oaspeții au 
luat parte la un dejun oferit de 
Consiliul popular al județului 
Galați. Președintele Consiliului 
popular județean, Constantin 
Dăscălescu și președintele Skup- 
știnei Federale, Milentie Popovici, 
au rostit cu acest prilej toasturi.

In continuarea călătoriei în a- 
ceastă parte a țării, parlamentarii 
iugoslavi și persoanele oficiale ro
mâne care îi însoțesc au sosit la 
Tulcea, unde au fost salutați do 
președintele Consiliului popular 
județean. Teodor Coman, deputat 
în M.A.N. și de alte oficialități 
locale. A fost vizitat Muzeul Del
ta Dunării.

Decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa*

națională
Iosif I un Memorand asupra si
tuației lor deosebit de grele și 
pentru a cere intervenția aa în 
vederea curmării regimului de 
oprimare la care erau supușii 

„Memorandumul", oare, ca Suc
cesiune istorică, era o continu
are a „Supplexului“ din 1791 și 
a programului revoluționar de 
pe Cîmpia Libertății de la Blaj, 
din 1849, reprezenta un protest 
al întregii populații românești 
din Transilvania. Legile împo
triva cărora se ridica protestul 
românilor erau legea electorală 
și lege«j presei, legea cu pri
vire la organizarea municipii
lor, dispozițiile cu privire la 
învățămînt, măsurile cu carac
ter agrar, înlăturarea sistema
tică a elementelor românești din 
administrație șl Justiție, inter
zicerea folosirii limbii române 
în toate oficiile de stat.

Spiritul în care a fost alcătuit 
-^nemorandumul — sinteză a si- 
^^Uației românilor transilvăneni 

— este grăitor ilustrat de indi
cația lui loan Rațiu, președintele 
Partidului Național Român : ,,Sfi 
se combată sistemul si regimul 
dar nu națiunea maghiară, să 
se restrîngă atacul la aristocrați 
«1 prlvilegiațî, căci aceștia au 
fost și sînt inamicii noștri ne- 
împăcați pe cind poporul lor si 
al secuilor au lobăgit deopotri
vă cu noi“ .

Delegația memorandistă n-a 
fost primită, însă, de împărat. 
Guvernul însuși, în loc de a 
cerceta și soluționa în mod o- 
biectiv cererile formulate de 
memorandiști în numele întregii 
populații românești, a hotărît 
trimiterea în judecată a în
tregului comitet național român.

Procesul s-a judecat Ia Cluj, 
In zilele de 7—25 mai 1894, stîr- 
nind un imens răsunet, atît în 
Transilvania, cît și la românii 
de peste Carpațl, cum și în 
4ntreaga Europă. Ca apărători 

i celor 20 de inculpați s-au în- 
^ris nu numai principalii avo- 
O(i români transilvăneni, ci și 
cîțiva din cei mai apreclațl 
avocați sîrbi șl slovaci — Miloș 
Stefanovici, Matei Dula, Emil

Curți cu jurați, fiindcă noi am 
lucrat numai ca mandatari ai 
poporului român și un popor 
intreg nu se poate trage la bara 
judecătorească... Ceea ce se 
dispută alei —■ a afirmat Rațiu 
— este însăși existența poporu
lui român. Existenta unui popor 
nu se discută Insă, cl se a- 
firmă..."

Procesul s-a încheiat cu con
damnarea tuturor membrilor 
comitetului. Sentința, ca și pro
cesul, au provocat o adîncă in
dignare de o parte șl de alta a 
Carpaților. La București și în 
toate capitalele de județ s-au 
organizat, din inițiativa „Ligii 
culturale", mari manifestații de 
protest, care au mobilizat toate 
conștiințele patriotice. In frun
tea oratorilor îi aflăm pe 
V. A. Urechia. Barbu Dela- 
vrancea, Nicolae Filipescu și 
alți patrloți. Mișcarea socialistă 
din România, care încă de ta 
începuturile el se 
pentru desăvârșirea procesului 
de făurire a statului național u- 
nltar român, a desfășurat o vie 
activitate în sprijinul memo- 
randiștilor. De peste hotare, î.'i 
presă și mitinguri, răsună cu
vintele de protest ale lui Geor
ges Clemenceau, W. Gladstone. 
Ernest Lavisse. Emile Zoi'*. 
Giosue Carduccî, Fr. Mistral și 
ale altor bărbați de stat, scrii
tori și oameni de știință.

La 15 septembrie 1895, împă
ratul se vede nevoit să semneze 
grațierea tuturor celor condam
nați.

• Finala probei de dublu 
bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis de Ia 
Nea pole a fost cîștigată de 
perechea Ion Țiriac — Zeliko 
Franulnvici. în finală, cuplul 
româno-nigostav a întrecut 
cu 5—7, 6—2, 10—10 (aban
don) perechea italiană Mulli
gan — Pietrangeli. în semi
finalele probei de simpla mas
culin, Ion Țiriac a pierdut cu

pronunțase

★
memorandistă șiAcțiunea 

procesul din 1894 se înscriu ca 
un moment important în lupta 
de eliberare națională a poporu
lui nostru, mărturie a hotărîrii 
sale de a-și înfăptui năzuința 
seculară — făurirea statului na
țional unitar, necesitate obiecti
vă, legică a dezvoltării societății 
românești. Această năzuință 
fierbinte și-a găsit împlinirea în 
„Unirea cea mare“ din 1 decem
brie 1918.

VASILE NETEA

(Urmare din pag. I)

nouă, oamenilor de rînd. Se cred 
adesea niște neînțeleși, dar oare 
ei pe ei se înțeleg ?

Călin Munteanu : Pentru ei, a 
avea imaginație înseamnă a fi o- 
riginal. Și a fi original este si
milar cu a gîndi și a emite idei 
năstrușnice. Eu cred că înainte 
de toate trebuie să lupți să-ți 
cîștigi o personalitate bine contu
rată și abia după aceea să 
original.

loan Petrișor î Imaginație 
vem toți, chiar dacă a noastră 
exprimă prin variantele găsite 
rezolvarea unei probleme sau 
prin gradul mai mare de apro
fundare a unei teoreme. Poate 
imaginația noastră e mai con
cretă...

Sorin Dragomir : Mai strunită, 
n-o lăsăm s-o ia razna. în fond, 
și matematicienii scriu poezii, iu
besc muzica, deci lucrează cu 
sentimente sau cu sufletul, cum 
iun umaniștii...

roîcu Munteanu • Poate au ți 
eptate judeeîndu-ne așa. 

le exacte ne imprima o oa- 
i ’scăciune, un grad de ab- 

x care ne îndepărtează 
'e frumoase, sensibile, 

ti să gindești prea u- 
tigid, parcă ești în- 

iescompui în for- 
timentele...
^oate noi, rea- 

'gnant simțul 
colul tebni- 

d oameni- 
. Kr

<

fii

fi
se 
în

una care se înscrie mai pregnant 
pe orbita acestor coordonate de 
legătură între secolul tehnicii și 
viața de toate zilele : simțul rea
lității.

N-am cerut elevilor o definiție. 
Ei însă, obișnuiți cu logica didac
tică a manualelor, au început 
prin a mi-o da, fiecare după 
cum a înțeles noțiunea.

Și de la primele răspunsuri, 
diferențele între modul de gîndi- 
re al realiștilor și cel al umaniș
tilor au fost vizibile. Există două 
simțuri ale realității ? I Evident, 
nu, ci două modalități de inter
pretare și, poate, și de aplicare 
practică. Mai maleabili în a-1 de
fini, umaniștii, presară definiții-

Virsta

MEDIAN
1-6, 1—6, 7—5, 3—6 
Rodriguez (Chilei.

• Boxerul francez Jean 
Josselin este noul campion eu
ropean la categoria mijlocie. 
In meciul desfășurat la Paris, 
Josselin l-a învins prin aban
don, pentru rănire în repriza 
a 8-a, pe italianul Bertini.

• A luat sfîrșit cea 
28-a ediție a Turului 
internațional al Belgiei, 
vat amatorilor. Victoria 
venit rutierului olandez
den Hertog cu 26h35’39”, ur
mat de belgienii Jean Van de 
Wiele — la 2’27” și Etienne 
Antheunis — la 2’54”.

Cicliștii români au ocupat 
următoarele locuri ; 45. W. 
Ziegler ; 54. I. Ardeleanu ; 59. 
N. David ; 74. W. Egyed ; 76. 
M. Moldoveanu. Pe echipe a 
cîștigat Olanda. Echipa Româ
niei a primit cupa „Fair Play”.

h

de-a 
ciclist 
rezer- 
a re- 

Fedor

Marginalii la

turnee de baschet

• în științe medicale dr. Marcolino Candau
In aula Institutului de medi- 

cină și farmacie din București 
" a avut loc marți dupfi-amiază 

ședința de decernare a titlu- 
A lui și de conferire a diplomei 

de „doctor honoris causaH în 
științe medicale dr. Marcolino 

ț Candau, directorul general al 
Organizației Mondiale a Sănă-

ei 
Știi 
recai 
stracti. 
de luci 
Ajungi u. 
niform, pr 
demnat să-\ 
muie pînă și

loan Petri șoi 
liștii, avem mai 
realității. în fond, ' 
cil cere în primul 
lor să aibă acest sim 
să-l definim, pentru c. 
cei de la uman dorim s 
măm acest simț al realuK 
altfel nu știu cum m 
descurca în viață...

trebui 
noi și 
6 for- 

căci 
om

PUNCT DE ÎNTÎLNIREi 
SECOLUL TEHNICII

Tentația tehnicii este o realita
te evidentă. S-ar putea spune că 
epoca naște aptitudinile și că at
mosfera încărcată de științe exac
te a secolului nostru a produs o 
descătușare a unor talente mai 
rare pe vremuri. Adolescenții se 
nasc cu vocația tehnicii, se în
dreaptă apoi spre ea în număr 
impresionant.

Circulă, alături de numeroase 
«presii tehnice devenite uzuale,

le cu... nedumeriri s „Ne dorim 
simțul realității, nu știu dacă-l 
avem. Ceea ce știu bine e că noi 
vedem lumea frumoasă chiar a- 
tunci cînd e urîtă și de aici pînă 
la opera de artă nu e decît un 
pas...* (Florin Didilescu), sau 
metaforizează noțiunea „nu în
seamnă orbecăirea omului prin
tre lucruri, goana lui după profi
turi materiale, ci trecerea de la 
scopuri obiective la cele subiec
tive" (nesemnat). Înclinația spre 
n explicație psihologică, raporta

ta individ, îi deosebește de 
^aliști. „Modalitatea de a-ți co

ordona acțiunile în conformitate 
cu un scop avantajos ție, a nu 
pierde din vedere determinările 
obiective*, conchide Grigore
Georgiu, explicînd că exagerarea 
simțului realității „duce la pier
derea omului printre afaceri, di
zolvarea lui 
sa lui duce 
in el însușt*.

Mult mai

in realitate iar lip- 
la pierderea omului

concreți, cu un simt

al relațiilor cauzale mai evident, 
realiștii definesc noțiunea astfel ■ 
„o adaptare ta viața de toate zi
lele" (loan Petrișor) sau „să fii cu 
picioarele pe pamînt, să fii con
știent de posibilitățile tale, de lo
cul și importanța pe care o ai în 
societate" (D. Davidovici). Ex
plicația științifică a acestui simț 
o dau toți, fără deosebire, ra
portând realitatea înconjurătoare 
la necesitatea de a-i cunoaște le
gile, de a i le interpreta. Voicu 
Munteanu, recunoscînd că simțul 
realității aparține în special celor 
cu o formație tehnică, remarcă : 
„ne dăm seama de lumea care 
ne înconjoară dar poate nu sesi
zăm aspectele estetice ale vieții, 
sîntem mai insensibili la fru
mos...*

Și realiștii și umaniștii au re
cunoscut că au nevoie de acest 
simț al realității ca de un ai 
8-lea alături de cele date de la 
natură. A te descurca în viață 
înseamnă a te sprijini pe o cu
noaștere reală, obiectivă a feno
menelor, a înțelege esența lor, e- 
voluția.

Și totuși... visarea, poezia ? 
Florin Didilescu susținea cu tă
rie necesitatea păstrării nealtera
te a romantismului. Poate a unui 
alt fel de romantism, altfel, mai 
apropiat de atmosfera tehnicistă 
contemporană, un romantism mai 
concret...

Cîte discuții poate naște o sin
gură perspectivă 1 Necesarul, 
poate chiar obligatoriul simț al 
realității în acest evident secol al 
tehnicii... Cum ni-1 educăm, cum 
îl înțelegem, cum ne folosim de 
el. Iată cîte s-ar fi putut spune, 
cîte se vor putea spune.

Interesantă mi s-a părut orien
tarea tuturor elevilor spre evo
luarea reală a posibilităților și a 
aspirațiilor lor. „Puterea de a-ți 
cunoaște propriile însușiri și po
sibilități, pe ale tale cit și pe ale 
altora* scrie Eva Sebeștiu ; „Ca
pacitatea de a-ți cunoaște pro
pria putere spirituală pentru a 
te adapta la viața socială* (Vio
rel Cap).

Descompus în parametri, com
plicatul simț al realității devine 
— o trăsătură a omului contem
poran, inerentă, 
o deromantizare, 
excesivă a visurilor, a aspirații
lor ? Categoric, nu.

Recent încheiatele competiții 
de baschet, respectiv campiona
tul național feminin și turneul in
ternațional masculin dotat cu 
„Cupa municipiului București”, 
ne-au relevat Încă o dată nive
lul modest al baschetului nos
tru, deficiențele organizatorice 
care generează și întrețin acest 
nivel.

Turneul fetelor, practic o for
malitate, nu a făcut decît să evi
dențieze forma foarte slabă a ju
cătoarelor din virful piramidei 
divizionare, inclusiv a marii ma
jorități a selecționa bilelor. Meciul 
derbi. Rapid—Politehnica, a fost 
o adevărată ..întrecere” în greșeli 
elementare de tehnică, de impre
cizie în aruncările la coș, în lip
să de calități fizice.

Infuzia de tinerețe, de vigoare, 
de prospețime de care are a ti ta 
nevoie baschetul nostru feminin 
se lasă încă așteptată, antrenorii 
rămîn pe mal departe datori pu
blicului cu prezentarea unor 
formații solide, dinamice, capa
bile să practice un baschet spec
taculos și eficace, cu ridicarea u- 
nor jucătoare de mare valoare.

Turneul băieților a fost o ade
vărată parodie. Numai după două 
meciuri, ambele cu adversari care 
nu s-au întrebuințat prea serios, 
nu ne putem face o imagine cla
ră asupra valorii reale a selec
ționatei noastre, asupra posibilită
ților pe care le are de a se cali
fica pentru turneul final al cam
pionatului european.

Cehii au venit cu o echipă 
foarte tînără pe care o pregătesc 
pentru Mfinchen, și care peste 
un an va juca „de sus- cu na
ționala noastră. Majoritatea ju
cătorilor sînt studenți, ceea ce e 
o dovadă a contribuției pe care 
sportul universitar o poate aduce 
la închegarea unor reprezentati
ve de valoare și, mai ales, de 
perspectivă. Polonezii au folosit 
și ei foarte mult pe jucătorii ti
neri care completează, prin di
namism și vigoare, rutina unul 
Lopatka sau Likszo.

Imagine de la recentele cam- ' 

pîonate naționale de atletism. 
Start in proba de 200 m. 
plat: în prim plan, Doina Bă- 

descu (Rapid) i

(Urmare din pag. I)

adunat totAntrenorii noștri au 
ce e mai valoros și mai consacrat 
în baschetul românesc au trimis 
7—8 jucători în teren și au ținut 
cam tot atiția pe banca 
lor.

Continuam utilizăm 
tens jucători ale căror

rezerv e-

prea in- 
resurse

RETROSPECTIVĂ
Șl PERSPECTIVĂ

fizice ttu le permit decît o singu
ră e\olnt» bnnă într-un turneu, 
continuăm Să menținem în „cin
ci ui “ de bază jucători scunzi, 
depășiți de cerințele baschetului 
modem. §i continuăm să ignorăm 
aceste cerințe practicînd un joc 
excesiv de combinativ, cu atacuri 
prea lungi, cu puține contra
atacuri, cu o nepotrivită și insu
ficientă utilizare a pivoților, cu 
o viteză de desfășurare a atacu-

★

Ministrul afacerilor externe, 
_ Comeliu Mănescu, a primit marți 

rilor apropiată de cea din unele V P® dr- M. G. Candau, director ge- 
meduri feminine. ’ ’ ~

Evident, nu se pot schimba 
prea multe lucruri într-o zi sau W 
chiar într-un an, actualul lot este 
cel mai bun care ne poate re
prezenta în acest moment, dar de 
ce — și acest lucru supără enorm O 
— se neglijează complet perspec
tiva ? ; de ce nu există o pregă- - 
tire sistematică a anul lot de ti- W 
neret capabil să devină, într-un 
an-doi. o forțâ 
ropean ?

Un astfel 
să existe ți 
neul cîștigat 
un astfel de lot ar trebui rulat 
intens, în cît mai multe compe- ™ 
tiții internaționale, în cît mai 
multe turnee, pe care lc-am 
putea organiza noi, și chiar mai 
bine decît pe cel recent încheiat. 
Numai așa putem spera ca bas
chetul nostru să obțină succese A 
reale, să-și amelioreze poziția me
diocră pe care o deține pe plan 
internațional. ™

în baschetul eu-

omului contem- 
Este acest simț 
o pămîntenizare

de pe teren (si am trecut Drin 
multe întreprinderi), reiese o 
concluzie deloc favorabilă : nu 
există nici-o ordine. Se ini
țiază. după terminarea cursu
rilor. adeseori si concomitent, 
concursuri profesionale, olim
piade. 4 demonstrații practice 
sau invers. Evident, nu există 
nlci-o rațiune în toată a- 
ceastă înlănțuire, deși ar trebui, 
deoarece flecare verigă cere 
numai un anumit loc. Întîm- 
plării 1 se permite însă și aici 
să-și spună cuvîntul. Nu ar 
trebui oare, conform unor prin
cipii științifice cunoscute, ca 
duDă acumularea cunoștințe
lor teoretice să urmeze do- 
bîndirea deprinderilor prac
tice? $1 aici, care este ac
țiunea prin care organizația 
U.T.C. ar putea mijloci atinge
rea acestui tel ? Demonstrațiile 
Practice sînt cele mai po
trivite ? Cu ce continuăm ? O- 
llmpiadele De meserii pot rea
liza sinteza necesară ? Cu ce 
Închidem ciclul ? Concursul 
profesional este cea mai bună 
formulă sau trebuie sâ apelăm 
abia acum la examinarea pen
tru promovarea într-o altă ca
tegorie ? Iată cîteva întrebări 
care nu ar trebui ocolite, 
fiindcă felul cum răspundem 
la ele condiționează în bună 
parte reușita.

Din cele spusa mal sus reiese

de 
să 
de

lot ar fi trebuit 
participe la tur- 
echipa Poloniei ;

ov. pAun

necesitatea schimbării modulul 
de abordare a acțiunilor desti
nate ridicării nivelului profe
sional. Deci în loc de stilul de 
muncă posibil de rezumat prin 
„hai să mai organizăm si 
un concurs ca să nu ni se 
proteze că am scăpat din 
dere problema calificării", 
brătisarea unei modalități __ 
adevărat eficiente. Drin stabi-

noi 
re- 
ve- 
îm- 

cu

tății (O.M.S.) pentru lucrările 
sale științifice valoroase și 
pentru remarcabila contribu 
ție adusă în acțiunile de îm
bunătățire a stării de sănăta
te în lume.

în aplauzele vii ale asisten
ței, oaspetelui i-a fost înmînat 
înaltul titlu științific.

★

afacerilor externa. Ion Moraru, 
adjunct al ministrului sănătății, și 
Mircea Predescu, director ad-in- 
terim în M.A.E. Au fost discuta
te probleme ale cooperării Ro
mâniei cu Organizația Mondială 
a Sănătății.

Ministrul afacerilor externe a 
oferit un prînz în cinstea oaspe
ților.

neral al Organizației Mondiale a 
Sănătății, și pe dr. Leo Kaprio, 
directorul Biroului regional euro
pean al O.M.S., caro fac o vizită 
în țara noastră.

La primire au participat Mir- 
M aii ța, adjunct al ministrului

STRĂLUCITUL SUCCES
cea

AL ANSAMBLULUI „POIENIȚALi

(Urmare din pag. I)

Pentru prima oară în acest 
an. Ia marea competiție na
țională a dansului și cîntecu- 
lul popular a luat parte o 
formație artistică străină. 
Gazdele au organizat o pri
mire călduroasă, plină de pi
toresc, artiștilor amatori ro
mâni.

La 1 mai, cu ocazia deschi
derii oficiale a festivalului, 
Ansamblul „Poienița" a susți
nut la Teatrul Mare în aer 
liber din Efcs-Selcuk, în fața 
a peste 15 000 de spectatori, 
primul său spectacol, care a 
însemnat și primul succes ră
sunător. La spectacol au a- 
sistat Kemal Șenturk, guver
natorul vllayetului Izmir, 
Mustafa Cahit Tanman, pri
marul localității Selcuk, re
prezentanți ai ministerelor 
turismului șî educației națio
nale din Turcia. Cel de-al 
doilea spectacol al artiștilor 
români, susținut duminică 4 
mai, a atras un număr șl mal 
mare de spectatori : 20 000, 
care, prin aplauze furtunoase 
șl aclamații : „Bravo Bra-

șov“. „Trăiască România" 
și-au exprimat admirația 
pentru măestrla celor zece 
perechi de dansatori îndru
mați de Ion Comeliu Vasi- 
liu, a orchestrei conduse da 
Ion Albeșteanu și a soliștilor 
Marllena Criveanu, Radu 
Dorel, Ionel Pop și surorilor 
Firicea, ce au prezentat o 
strălucită selecție de cîntece 
și jocuri populare din toate 
regiunile țării. Triumful ar
tei populare românești a fost 
încununat de acordarea, Ia 
sfirșitul spectacolului, a pre
miului Festivalului — statu
eta de aur a zeiței Artemis.

Primarul localității Selcuk, 
M. C. Tanman, a exprimat cu 
această ocazie calde mulțu
miri României pentru presti
gioasa sa participare la ma
nifestarea folclorică din acest 
an de la Efes.

După strălucitul succes de 
la Efes-Selcuk, Ansamblul 
„Poienița" a plecat la Izmir, 
unde, la invitația oficialită
ților locale va participa în 
continuare Ia o serie de ma
nifestări artistice ce vor avea 
loc în acest oraș,

(Agerpres)

„Trăiască 
exprimat

• ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ
(Urmare din pag. 1)

pentru utilizarea eficientă a

• tractoarelor, folosindu-se din 
plin atelajele proprii semăna
tul a fost terminat.

• Așadar, rămînerile în urmă 
din unele unități se datoresc 
nu unor condiții obiective, 
• care chipurile nu le-ar fi per- 

w mis să lucreze, ci faptului că 
aici actuala campanie n-a fost 
privită de cei în drept cu răs
punderea necesară. De fapt, 
acești cooperatori plătesc 
acum tributul mentalității care 
mai dăinuie în unele comune 
după care terenul pentru 
sămînțarea porumbului

— trebuie să fie arat mai
V timp — primăvara — ci numai 

cu o zi sau două înainte de a

• pune sămînța în pămînt. Așa 
se și explică de ce în ultimele

în- 
nu 

din

lucrat. Deși au calificarea ne
cesară, sînt operații la care nu 
se pricep. deoarece solicită 
cunoștințe în plus față de cele 
predate la cursurile de ridica
rea calificării. Dacă 
acum nu s-a făcut, de 
trebuie să urmărim ca 
concursurile profesionale 
mobilizăm pe cei care ____
cipă la acumularea acestor cu-

pînă 
acum 
prin 
să-i 

Parti-

Calificarea
lirea locului fiecărei acțiuni în 
cadrul sistemului ridicării ni
velului profesional, a ceea ce 
trebuie sd continue în proce
sul calificării, a scopului urmă
rit. Bineînțeles, modalitatea 
susținută trebuie să asigure 
condițiile acordării priorității 
necesităților întreprinderii în 
care se aplică.

— La noi, declara inginerul 
set al unei fabrici din Bacău, 
ar trebui sd re tină seama de 
imperativele actuale ale între
prinderii. Avem acum pe 
bandă un produs nou la care 
muncitorii noștri nu au mai

noștințe apelînd la studierea 
sistematică a cărții tehnice, la 
însușirea deprinderilor studiu
lui individual. Procedtnd așa, 
vom asigura și continuitatea 
necesară procesului ridicării 
nivelului profesional.

Interlocutorii noștri ne oferă 
exemple care ar fi trebuit să 
condiționeze conținutul si forma 
acțiunilor organizate de comi
tetele U.T.C.. prin care ele ar 
fi fost încadrate o dată mal 
mult într-un sistem logic. Dar 
aspecte asemănătoare sînt în 
numeroase întreprinderi. Mai 
reținem doar unul :

— La noi, remarca un maistru 
de la Uzina 
din Galați, 
concursuri si 
au avut cam 
cam aceeași formă. Dacă și-ar 
fi propus să înlăture niște 
lacune existente în pregătirea 
tinerilor, eu cred că ar fi da- 
bindit o înaltă eficientă. Sa 
dau un exemplu: deși tinerii 
au urmat școala profesională 
și cursurile de ridicarea cali
ficării, multi dintre ei nu cu
nosc desen tehnic, nu știu să 
citească fidel o schiță sau o 
planșă. Nu ar fi fost oare cel 
mai indicat, mă întreb eu. ca 
această chestiune, să formeze 
subiectul unei acțiuni desfășu
rate de organizația U.T.C. pen
tru ridicarea nivelului profe
sional. decît să 'ie atacată la 
infinit problema denumirii un
ghiurilor unui cuțit de strung ?

După cum spuneam, aspecte 
asemănătoare sînt în nume
roase întreprinderi. Ele nu aș
teaptă decît să fie sesizate, ceea 
ce înseamnă în primul rînd. 
activizarea tuturor membrilor 
comlsilor cu problemele profe
sionale de pe Ungă comite
tele U.T.C.. activizare care să 
vizeze neocollrea chestiunilor 
de concepție. Fiindcă, înainte 
de toate, acțiunile ridicării ni
velului profesional trebuie 
concepute în cadrul sistemului 
si nu fiecare separat.

mecanică navală 
s-au desfășurat 
olimpiade. Toate 
același conținut.

zile au mai rămas de arat Ia 
Bâița, Ariniș, Asuajul de Jos, 
cîte 100 ha în fiecare unitate, 
arături ce puteau fi făcute de 
mult dacă avem In vedere că 
tractoarele au stat în județ 
2Île întregi nefolosite. De pri
sos să mai arătăm că folosi
rea tractoarelor la arat, con
comitent cu începerea semă
natului a redus simțitor vi
teza de realizare a acestei ul
time lucrări. Evident, în ace
lași sens au influențat și desele 
defecțiuni tehnice apărute la 
mașini, care le-au imobilizat 
ore și zile în șir, pentru că 
mecanizatorii, cit a fost iarna 
de mare, n-au găsit timpul 
necesar pentru a le pregăti 
în mod corespunzător.

Spuneam mai înainte că 
specialiștii de la direcția agri
colă afișează, acum, mult op
timism cu privire la efectua
rea în continuare a lucrărilor. 
La o analiză mai atentă so 
sesizează cu ușurință că punc
tele de sprijin ale acestui op
timism sînt destul de fragile. 
Căci iată, tractoarele ce de
servesc cooperativa agricolă 
din comuna Bicaz au ș£at, în 
plină campanie, nefolosite a- 
proape o săptămînă pentru cft 
nu avea cine sâ le repare. A- 
bia la intervenția energică a 
delegatului Consiliului Supe
rior al Agriculturii aceste 
tractoare au putut fi reparate 
și folosite la semănat. Se 
mențin, în continuare, defi
ciențele în aprovizionarea cu 
carburanți și lubrifianți, defi
ciențe ale căror consecințe nu 
mai trebuie menționate aici, 
fiind prea bine cunoscute.

Aceste deficiențe trebui» 
imediat înlăturate dacă se ur
mărește realizarea în zilele 
viitoare a unui ritm rapid de 
lucru. Căci specialiștii din a- 
gricultură cunosc prea bine, 
iar țăranii cooperatori din uni
tățile rămase in urmă ar tre
bui să înțeleagă, că acum ori
ce zi de întârziere la semĂHat 
nu mai poate fi reci1 zntă 
decît consimțind cu ' _mă ști
ință ca la toam’- să se re
colteze o pre xiție mai naică 
de pe ace^- suprafață



Bătălia
prezidențială
din Franța

Marțea viitoare expiră termenul de depunere a enun
țurilor pentru alegerile prezidențiale de la 1 ioie Ate 
Fran(a. Fină acum, patru personalități an ah|inni apriori 
diverselor partide politice pentru candidatura Ier te apro
piatele alegeri.

Aceștia sînt : Georges Pom
pidou, Michel Rocard, Gaston 
Defferre și Jacques Duclos. 
Este posibil ca alți doi sau trei 
candidați, reprezentînd în spe
cial centrul, unele grupări de 
stînga și extrema dreaptă, să 
se înregistreze în mod oficial.

Candidatul Partidului Co-

0 declarație 
a ministrului de

DificultățiStudenții americani 
cer retragerea 
forțelor S.U.A.

din Vietnam

și atuuri
Cîteva zile în șir scena politică londoneză a fost realmente 

invadată de speculafii privind o demisie a premierului britanic. 
Manifestările de divizare din rindul partidului laburist și chiar 
din sinul cabinetului, nemulțumirea sindicatelor, persistența fra
gilității lirei, eșecul „misiunii de pace“ în Nigeria — au contri
buit la întunecarea imaginii Iui Wilson și au alimentat zvonurile 
despre „iminenta demisie1'.

Valul de zvonuri și speculații a fost, însă, urmat de un val de 
ralieri la politica premierului. Vineri, ministrul de interne James 
Callaghan, considerat ca principal oponent al lui Wilson, a dat 
publicității o declarație du loialitate. Sîmbătă, un grup de fruntași 
laburiști printre care vetcianul mișcării laburiste, Emmanuel Shin- 
vell, și-au exprimat încrederea în actualul prim-ministru. In 
aceeași zi, se anunța la Londra ca, contrar zvonurilor, nici o 
moțiune de neîncredere în premier ou a fost depusă pentru reu
niunea de astăzi a grupului parlamentar laburist (singurul for 
care poale decide schimbarea liderului lui Labour Party care 
este, automat, și prim-ministru). în sfîrșit, duminică, în cadrul 
unui miting desfășurat la London Festival Hall, Harold Wilson 
și-a afirmat hotărîrea de a menține (rinele conducerii, de a pro
mova în continuare orientarea politică și economica de pînă acum.

Dincolo dc reafirmarea autorității sale, Wilson se găsește în 
situația de a trebui să manevreze cu extremă precauție și abilitate 
pe un teren plin de dificultăți. în pofida ralierilor oficiale, miș
carea laburista rămîne extrem de divizata, mai ales în legătură 
cu proiectul dc reformă sindicală, denunțat de sindicate ca fiind 
anti-muncitoresc-. Cercurile conducătoare laburiste au fost puternic 
afectate de grevele de 1 Mai. Dacă amploarea acestor greve n-a 
fost prea mare, in schimb este pentru prima oară din 1926 cînd 
e vorba de greve escnțialmente politice îndreptate împotriva 
guvernului. Sc pare că aceasta evoluție îngrijorătoare ca și hotă- 
rîrea T.U.C. de a convoca Ia 5 iunie un congres extraordinar 
pentru dezavuarea proiectatei reforme sindicale, a determinat o 
mlădiere a poziției premierului britanic. La nptingul de la Festi
val Hall, Wilson și-a exprimat în termeni clan voința de a ajunge 
Ia un compromis cu sindicatele asupra proiectului de lege con
troversat cu privire la drepturile sindicale. Unii observatori 
Opiniază că niciodată premierul britanic n-a mers atît de departe 
pe calea concilierii cu sindicatele. Este puțin probabil ca după 
ce și-a angajat prestigiul în proiectata reformă, Wilson sa renunțe 
la promovarea eî în cursul actualei sesiuni parlamentare. Ramîne 
însă posibilitatea, sau chiar probabilitatea diluării acestei reforme, 
astfel îneît ea să fie acceptabilă sindicatelor $i sa poată întruni 
majoritatea parlamentară, evitînd riscurile unei crize politice.

In esență, poziția exprimată duminică de Wilson nu aduce 
clemente noi. Reafirmarea continuării actualei orientări e însoțită 
de repetarea cererii pentru un nou răgaz în vederea obținerii re
zultatelor mult promise ale politicii de austeritate. Această cerere 
are, însă, o audiență din ce în ce mai redusă și există riscul ca 
ea să contribuie mai degrabă la uzarea prestigiului premierului, 
prestigiu minat de altfel de criticile lansate atit din dreapta cit 
și din stînga partidului lahurist și a sindicatelor. Un eșec serios 
laburist în alegerile municipale dc săptămîna viitoare ar fi de 
natură sâ slăbească mai mult autoritatea lui Harold Wilson.

Atu-ul premierului ramîne faptul că nu are — cel puțin la ora 
actuală — un rival în măsură să ralieze o majoritate substanțială 
a partidului laburist. Cea mai bine cotată personalitate laburistă, 
Roy Jenkins, a susținut tot timpul ferm orientarea politicii actua
lului cabinet și, în consecință, în mod normal, nu se pâate erija 
in succesor al lui Wilson. Și, lucrul cel mai important, premierul 
are în mina arma supremă : dizolvarea parlamentului nu poai' 
fi decisă decît de el. Or, alegeri generale parlamentare anticipate 
ar echivala cu sinuciderea politică pentru mulți deputați laburiști 
în condițiile în care popularitatea partidului laburist este intr-o 
foarte accentuată scădere.

PESTE 5 000 de stu- 
denți din 38 de colegii din 
nord-estul Statelor Unita 
au semnat o petiție prin 
care se cere reducerea nu
mărului trupelor america
ne din Vietnamul de sud 
și retragerea treptată a 
trupelor S.U.A. din întrea
ga Asie de sud-est. Un nu
măr de 25 de reprezentanți 
ai institutelor de învăță- 
mfnt din nord-estul S.U.A. 
au sosit la Washington și au 
avut Intilniri cu senatorii 
de prestigiu McCarthy, 
Brooke, Pell și McIntire, 
cărora le-au cerut să spri
jine petiția.

Documentul stipulează 
reducerea pină la 1 iunie 
anul acesta a efectivelor a- 
mericane din Vietnam cu 
100 000 de soldați și retra
gerea totală a trupelor a- 
mericane pînă la 1 Iunie 
1970.

munlst Francez, 
clos, membru al 
litic, a declarat 
țuiește mult dmiea ce i n 
făcut, ar fi preferaă să zâ 
parte la campania ia 
unui candidat unic al ianex- 
de stînga. El a releva: 
păcate. Partidul a
compromis sarseie a-
semenea candida: jri, 
nindu-1 pe Gasxocx D-'j'rrrw 
drept candidat separat a.’ & _ 
Intr-o chemare p 
marți dimineața d* 
„LHumanite^. WrLte 
munist Francez 
forțele de stlzga .
pe baza 
luptă „pentru □ 
pentru □ 
mică și 
să deschidă cav-a «r
lism, pen:ru fnorper? 
tională, pace ș? -i.—ar

in inebeserea
P.C.F. declari c£ t: 
lupta pentru u.«Rale

r ■

Uzita tovarășului
ta ■■potriva ograsiuniî ama-

externe canadian ricana In Vi atu ani

SALINAS SAU CANDIA?
continuă in BoliviaLupta pentru putere

izolarea dintre na-

crede ci e: fa:

Marți s-a anunțat con
stituirea unui nou guvern 
bolivian ca urmare a de
misiei vechiului cabinet, 
intervenita luni seara.

CANADA. Aipod do la o ro- 

eoaM doraanslrația la Torcn-Emil Drăgănescu in Suedia

la Tirgul

Sitaații politici

din Irlanda de nord

R. S. CEHOSLOVACA.

fabrica de produse electrica

din Frenstat

Lupte intre kurzi

și trupele irakiene
NEVADA

con- 
luni 

vest-

Intr-un discurs rostit 
la Toronto, ministrul afa
cerilor externe al 
Mitchell Sharp, 
rat că guvernul 
consideră că una 
cipalcle sarcini 
ticii sale 
Sntr-o 
pentru a se reduce harie- 
rele și 
țiuni.

Canadei, 
a decla- 
canadiau 
din prin- 
ale poli- 

exteme constă 
contribuție activa

în acest sens, Canada se stră
duiește să găsească mijloacele 
adecvate în vederea dezvoltării 
relațiilor dintre țările socialiste 
și cele occidentale, prin contac
ta culturale, comerciale și pro
iecte de cooperare.

Referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, ministrul 
canadian de externe a arătat că 
tensiunea din această zonă „este 
o ilustrare a conflictelor pericu
loase, generate de neîncredere 
ji suspiciune reciprocă, dintre 
state*4. Divergențele dintre sta
tele arabe și Israel, a declarat 
Sharp, trebuie reglementate pe 
cale pașnică întrucît fără rezol
varea lor nu poate fi asigurată 
pacea în această regiune. Ca
nada, a menționat Mitchell 
Sharp, a susținut activ eforturile 
Organizației 
pentru a reduce acest 
și va continua și în viitor 
sprijine 
special al 
O.N.U., 
Jarring.

Națiunilor Unite 
conflict 

ci 
misiunea trimisului 
secretarului general al 
ambasadorul Gumiii

BAGDAD. — Un purtător 
de cuvînt al guvernului ira
kian a anunțat în cadrul unei 
conferințe de presă că în 
partea de nord a țării au fost 
reluate luptele între forțele 
guvernamentale și triburile 
kurde. Reizbucnirea ostilități
lor se datorează, potrivit agen
ției ASSOCIATED PRESS, 
nemulțumirii populației kurde 
față de refuzul guvernului 
irakian de a permite crearea 
unui guvern local kurd, con
form înțelegerii realizate cu 
prilejul armistițiului din 1966.

La rindul său și postul de 
radio „Vocea Kurdistanului* 
a anunțat reluarea ostilităților 
între kurzi și trupele regimu
lui.

La Tokio, tn cartie
rele Ginza, Shimhaihi, 
Marunnchi ți T«ra- 
nomen, ca ți In «1U 
185 de localități de n 
cuprinsul Japoniei, 
sute de mii de oameni 
au luat parte In ulti
mele zile la puternice 
mitinguri, manifestații 
ți demonstrații in 
cadrul cărora s-a pro
testat împotriva pre
zenței bazelor militare 
americane pe terito
riul japonez, a-a ce
rut retrocedarea ime
diată și necondiționate 
a Okinawei către 
Japonia. Au fost con
semnate grave ciocniri 
soldate cu rănirea a 
sute de persoane. Nu
mărul celor arestat! 
s-a ridicat la 
2 300 persoane.

O delegație 
din Okinawa a 
sat In 
lațiel
Ryu Kyu o 
premierului Sato 
care so cere 
lui să acționeze 
hotărire pentru retro
cedarea insulelor afla
te sub administrația 
americană, să-și defi
nească poziția In pro
blema aplicării pre
vederilor constituțio
nale privind îtatatnl 
balelor militară amo-

peste

sosiți 
adre- 
popu-numele 

arhipelagului 
scrisoare 

în 
guvernu- 

cu

România

de la Tokio

tev*A» a aa .

Demisia foștilor miniștri din 
guvernul fostului președinte Re
ne Barrientos, decedat în urmă 
cu nouă zile intr-un accident de 
erion. a fost interpretată ca a- 
cind scopul să permită noului pre
ședinte bolivian, Luis Siles Sa- 
bnas, să-și desemneze o echipă 
mmuterială proprie.

Din noul cabinet fac parte pa
tru membri ai partidului social
democrat al președintelui Sali
nas, printre care si ministrul de 
externe, Gustavo Madeiios.

Portofoliul apărării a rămas 
generalului Enrique Gallardo, 
cure a servit și sub președintele 
Benientos. Pentru prima oară in
tr-un Etscern bolivian a fost de- 
avoate fd a femeie. Alcira Er- 

vere a mimrf portofoliul

muncii. Mai multi miniștri sint 
militari.

Schimbările guvernamentale 
din Bolivia s-au desfășurat pe 
fundalul unor profunde divergen
țe intre președintele Siles Salinas 
și comandantul forțelor armate, 
generalul Ovando Candia.

Observatorii din La Paz con
sideră că generalul Ovando Can
dia are intenția să preia puterea 
prin forța armelor, explicînd prin 
aceasta seria de vizite în diferite 
garnizoane militare. Arhiepis
copul din La Paz, Jorge Man
rique, a dat publicității o decla
rație în care cheamă poporul bo
livian să respecte procesul con
stituțional, în baza căruia Siles 
Salinas a succedat generalului 
Barrientos. Noul președinte a pri
mit și sprijinul grupai ilor țără
nești din zona La Paz, care intr-o 
declarație difuzată s-au pronunțat 
tn favoarea respectării instituți
ilor constituționale

EM. RUCAR

U Thant despre
te.

te Cavateb Iwci»

Noi atacuri 
ale patrioților 

sud - rietaamezi
în ultlmeie 24 de ore. In mai 

multe r*<îuni din Vietnamul 
de sud au avut loc noi lupte 
Intre trupele americano-saigo- 
ne» și forțele patriotice. Ast
fel, In provincia Tay Ninn, 
detașamentele Frontului Na
țional de Eliberare au lansat 
un puternic atac împotriva li
nei poziții strategice america
ne, situate pe una din prin
cipalele câi de acces din re
giunea Saiconului. De aseme
nea, alte două baze americane, 
situate în apropiere de impor
tanta tabără a forțelor spe
ciale americane de la Katum 
și de orașul Tay Ninh, au fost 
bombardate. După cum preci
zează afenția FRANCE 
PRESSE, in perimetrul acestor 
baze americane au căzut sute 
de obuze de mortiere și rache
te. provoc iad importante pa
gube materiale și victime în 
rindul efectivului trupelor 
S.UJL

pentru exterminarea a mii de 
deținuți din diferite lagăre de 
concentrare. Fostul căpitan na
zist Fritz Woehrn este acuzat de 
asasinat, iar alți opt membri al 
Gestapoului de complicitate la 
asasinat. Peste 200 de martori 
din țară și străinătate urmează 
că fie audiat! în cadrul acestui 
proces, care va dura aproxima
tiv un an.

O LA COPENHAGA a fost 
semnat un acord cultural între 
Danemarca și R. P. Bulgaria, 
transmite agenția B.T.A. La 
semnarea acordului, ministrul 
afacerilor externe al Danemar
cei, Hartling, și ambasadorul 
bulgar, Gancev, au subliniat că 
acesta reprezintă o nouă ex
presie a dorinței celor două 
țări de a extinde colaborarea 
reciprocă.

nord. La aceste alegeri neofi
ciale ar urma să fie admisă în 
mod liber orice candidatură, 
iar desfășurarea s-ar face 
după principiul „un om — un 
vot“, ceea ce este considerat 
de autorități ca „o provocare", 
deoarece în Irlanda de nord 
este menținut sistemul electo
ral care consfințește inegalita
tea dintre cetățeni.

situația din
Orientul Apropiat, L

■hlnglanaial Anneal Aa 
a-ți menține pe • pe
rioadă nedefinită pa- 
temienl dispozitiv mi
litar (peste MW oa
meni) pentrn deservi
rea raperforterețelor 
B-52, eapahile să tnai 
porte bombe atomice. 
Natural, aieneuea re
zolvare a dosaraisl O- 
kinawei ii este te 
cancardanță en reven
dicările legitime ale 
poporala! japones dor
nic B*-|i vadă țara 
fără base militare 
itrăfase.

da la Tatii a* forțele 
americana trebuia nA 
folosească bastla nu
cleare și aă aibă mină 
liberă* te Okinawa. 
Tatrivit nor infor
mații parvenita te ca
pitala nipaoă, cercări 
americane an ttent a 
acrie d* afirmații po
trivit cărora Depar
tamentul do Stat fi 
Pentagonul ar fi inter
mit un plan secret de 
ocnpare a Okinawel pe 
încă un deceniu. Pre
ia japoneză a declan
șat vn adevărat baraj

Eriiiafl joOlva
al eventual nneme- 

nen pian
Jrtaika* (aaira te 

tteitoo Ja»a artei a leat 
eu vin tul scandat ăla 
■ oi pe străzile orașe
lor japoneze. Insă ia- 
ponexii darene noirea 
Okinawel ca realul 
țârii ■■ te ance caa- 
dițM. ci fără baze sirii- 
■e pi fără îrw ato- 
aaice. Guverna! iapa- 
aei sa afli telr-a «I- 
tna|ia dificilă — tetra 
revendicările legitima 
ale populației și te

te ața Washteglo- 
de a-ți menține 
a (ia pe ■■ teri

toriu ca ■■-! aparține. 
Peste patra săptămini. 
ministrul de externe 
KAcbl Aichi va terepe 
la Washington prima 
rondă oficială de ne
gocieri privind soarta 
Okinawei. ermind ca 
In toamnă, premierei 
Sate să confere pe a- 
ceeați tema ca pre
ședintele Nixon. Indi
ferent de rezultatul fi
nal al acestor convor
biri, recentele demon
strații Ilustrează hoti- 
rîrea japonezilor de a 
continua lnpta împo
triva prezenței milita
re americane In Oki
nawa.

IOAN TIMOFTE

8 LA CHEMAREA ctlor trei 
mari centrale sindicale din Ita
lia, ialaria|li din serviciile poș
tale și telegrafice au început o 
grevă u a ți anală de 48 de ore. 
La această acțiune participă 
ÎS Ml de oameni ai muncii. 
Greviștii cer Îmbunătățirea con
dițiilor de nanei și sporirea 
salartiiar.

1N prima ședință a noului 
guvern nord-irlandez, prezi
dat de premierul Chichester- 
Clark, a fost luată în discuție 
necesitatea adoptării unor mă
suri împotriva campaniei de 
nesupunere civilă, inițiată 
pentru obținerea de drepturi 
egale pentru minoritatea cato
lică.

Guvernul este îngrijorat în 
special de intenția afirmată de 
organizațiile participante la 
acțiunile pentru drepturi ci
vile de a organiza alegeri lo
cale, cu caracter de sondaj șl 
peste capul autorităților, în 
toate districtele Irlandei de

• CU PRILEJUL unei 
ferințe de presă ținută 
seara la Kiel, cancelarul 
german Kiesinger a declarat că 
problema intrării Angliei în 
Piața comună nu trebuie să fie 
reluată fără reprezentanții nou
lui guvern francez. După pă
rerea sa, „ar fi o stupiditate po
litică" de a încerca acum, 
după retragerea președintelui 
de Gaulle, Inițierea unei acțiuni 
care să permită intrarea An
gliei în C.E.E.

Pentru guvernul de la Bonn, 
a conchis Kiesinger, se pune 
problema continuării politicii 
sale de promovare a contactelor 
intre Franța și Marea Britanie.

• PRIMUL MINISTRU al 
Australiei, John Gorton, a sosit 
luni la Washington pentru a e- 
xamina cu președintele Nixon 
„probleme generale ale secu
rității internaționale și efectele 
acesteia asupra intereselor re
gionale australiene în Asia de 
sud-est". Gorton, care urmează 
să aibă întrevederi și cu secre
tarul de stat, William Rogers, șl 
cu ministrul american al apă
rării, Melvin Laird, a declarat 
că în cursul acestei vizite vor fi 
examinate, de asemenea, situa
ția din Vietnam și convorbirile 
de pace de la Paris, precum și 
probleme interesînd cele două 
țări.

• INSTABILITATEA pozi
ției lirei sterline si nervozita
tea care domină piețele de va
lori s-au oglindit din nou, marți, 
printr-o nonă scădere a cursu
lui lirei- Cumpărările masive 
de mărci vest-germane. în ciu
da opoziției manifestate <le 
guvernul R F. a Germaniei 
față de o revalorizare a acestei 
valute, precum si îngrijorarea 
cu care este întâmpinată reu
niunea guvernatorilor princi
palelor bănci centrale, care va 
avea loc la sfîrșitul acestei 
săptămini Ia Rasei. contribuie 
la menținerea incertitudinii pe 
Dietele de valori. Paritatea 
lirei tetă de dolar a scăzut din 
nan marți, de la 2,3868-3 / 1 la 
2,3843-1/2. Totodată, paritatea 
mărcii vest-germane fată de 
liră i-a ridicat la 9,4725.

• LUNI A ÎNCEPUT în Ber
linul occidental procesul unul 
grup de foste căpetenii ele Ge
stapoului. ©are vor fi judecata

Consecințele
9

unei explozii nucleare
Anunțarea de către Comisia pentru energie atomică a S.U.A. 

a botărîril sale de a efectua explozii nucleare subterane de mal 
multe megatone în Nevada și Sn insulele Aleutine, a provocat 
în cercurile oamenilor de știință americani o controversată dez
batere care dc o săptămîna continuă să se afle în atenția presei 
și opiniei publice din S.U.A.

Dr. Stanford Pitzer, fost director al sectorului cercetări din 
cadrul Comisiei pentru energia atomică și membru în Comitetul 
consilierilor președintelui S.U.A. pentru problemele științifice, 
a avertizat împotriva efectuării unor astfel de explozii nucleare, 
subliniind faptul că ele ar putea provoca mari prăbușiri și 
surpări de terenuri care vor duce la contaminarea atmosferei 
cu substanțe radioactive.

Explozia subterană — la circa 1 500 m adîncime a bombei cn 
hidrogen efectuată la 19 decembrie anul trecut, a provocat în 
primele patru săptămini circa 10 000 de mișcări seismice în zona 
Nevadei. Potrivit datelor centrelor seismologice din statele în
vecinate cu Nevada șl în prezent se mai înregistrează mișcări 
seismice In această regiune — circa 2 pe zi — însă de o intensi
tate mai mică. La suprafață și-au făcut apariția crăpături adinei 
care ating lungimea de 1—2 km.

Ac
Secretarul general al O.N.L^- - 

U Thant, care a făcut o vizi
tă oficială de două zile în 
Italia, a părăsit marți după- 
amiază Roma, plecînd spre 
New York. înainte de plecare, 
U Thant a declarat că între
vederile cu oficialitățile poli
tice italiene au fost foarte 
utile. Guvernul italian, a spus 
el și-a reafirmat sprijinul 
față de O N-U. și dorința de a 
colabora cu aceasta.

Referindu-se la Orientul 
Apropiat, U Thant a mențio
nat că situația din această 
parte a lumii „s-a agravat și 
continuă să se agraveze11. 
După părerea sa rezoluția 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, „constituie 
Singura platformă14 pentru ,.o 
pace durabilă și justă in 
această zonă“.

U. Thant a relevat că nu 
intenționează să recheme gru
pul de observatori ai O.N.U. 
aflați în regiunea “ 
de Suez.

Vorbind 
lui Gunnar 
a arătat că 
luni de la crearea acesteia nu 
s-a înregistrat nici un rezultat 
„personal"*. Nu cred ca Gun
nar Jarring să fie dispus sâ 
repete această experiență Incâ 
un an, a spus secretarul gene
ral al O-N.U. Dacă reprezen
tanții celor patru mari puteri. 
Întruniți la New York, vor 
găsi o formulă menită sâ ducâ 
la soluționarea situațiri din 
Orientul Apropiat a conchis 
U Thant, aceasta ar putea fi 
de un mare 
lui Jarring.

Canalului

despre 
Jarring, 
deși au

misiunea 
U Thant 
trecut 18

ajutor misiunii
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Franței la Cairo»Ambasadorul F__ ~
Francois Puaux, a fost primit 
marți de ministrul egiptean al 
afacerilor externe, Mahmud 
Riad, anunță agenția M£.N. 
In cursul întrevederii, ambasado
rul francez a dat asigurări că 
Franța va continua actuala sa 
politică tn problema Orientului 
Apropiat

Un comunicat, difuzat luni 
noaptea de postul de radio Bei
rut, informează că grupuri ale or
ganizației palestiniene „AI Saika- 
au atacat trei vehicule ale arma
tei libaneze. In cursul ciocnirilor 
ce au avut loc între militarii li
banezi șl grupurile de atacanți 
fost uda un soldat libanez.
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