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Miercuri, 25 iunie a.c.,. a a- 
vut loc, sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, șe
dința Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

Biroul Executiv a examinat 
și aprobat Proiectul de Regu
lament al Frontului Unității 
Socialiste, care cuprinde mo
dul de desfășurare a activită
ții Consiliului Național și a 
consiliilor județene, municipa

le, orășenești și comunale. 
Proiectul de Regulament ur
mează a fi supus dezbaterii 
viitoarei plenare a Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

De asemenea, au fost exami
nate și aprobate : propunerile 
privind sarcinile ziarului „Ro
mânia liberă'1 - • cotidian al 
Frontului Unității Socialiste ; 
informarea cu privire la rela
țiile internaționale ale Frontu
lui Unității Socialiste ; planul

z

de activitate al Biroului Exe
cutiv pe perioada iunie — de
cembrie 1969 ; planul de mă
suri privind organizarea dez
baterii cu oamenii muncii a 
documentelor Congresului al 

" X-lea al Partidului Comunist 
Român.

In încheierea ședinței au 
fost examinate probleme cu
rente ale activității Biroului 
Executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste. <

DEZBATEREA DOCUMENTELOR CONGRESULUI AL X-LEA -

CONGRES AL 
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PROMOVAREA CIBERNETICII

al L'xănei de alum intu din SlafindaȘl INFORMATICII lN PRODUCȚIE ) •

1

Șl ÎN GESTIUNE
Problema utilizării pe scări 

largă a tehnicilor de calcul, a 
informaticii și ciberneticii, consti
tuie pentru orice economie mo
dernă, deci și pentru economia 
tării noastre, unul din punctele- 
cheie ale dezvoltării a viitoare. 
Iată de ce prevederea din pro
iectul de Directive privind extin
derea tehnicii de calcul în condu
cere și planificare, promovarea 
ciberneticii și informaticii în pro
ducție și în gestiune evidențiază 
o dată mai mult caracterul ști
ințific al politicii partidului nos
tru de dezvoltare continuă si cu 
cele mai moderne mijloace a eco
nomiei și vieții sociale.

Intr-adevăr, tehnicile de calcul 
în ansamblul lor, prin metodele 
eficiente, precise si rapide de a 
rezolva unele probleme cu carac
ter matematic, pe care le ridică

univ. C. PENESCU 
al Arerfr edei Repoo&co&xafl

prof.
membru corespondent 

secretarul general al Aaocințsei <xrmn&* de

industria și pe baza cărora ie pot 
interpreta și extrapola fenomene 
economice direct productive, con
stituie astăzi, dar mai ales mîine, 
un auxiliar de prim ordin, a$ 
spune, indispensabil, al economi
ei unui stat aflat în continuă și 
rapidă dezvoltare, cum este sta
tul nostru.

Cea mai mare utilitate o au sis
temele de calcul ți informaționa
le în procesele economice. Astfel, 
circa 60 la sută din toate calcu
latoarele existente pe plan mon
dial sînt utilizate, direct can in
direct. în cele mai variate acti
vități economice. Aceasta pentru

că utilizarea calculatoarelor și a 
sistemelor informaționale permite 
nu numai o reducere masivă a 
activităților umane de rutină, dar 
ți obținerea ți prelucrarea unui 
număr considerabil de dale. in
tr-un tnop safir ini de rwt pn- 
tru a ae polen loa cele sai 
eficace decizi. Gotionea între-
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DE LANSARE

A LUMINII
Termocentrala Deva ți-a cițti- 

gat personalitatea o dată cu în
ceperea montării turbinelor. 
După ce i-a fost implantată 
„inima? s-a individualizat deve
nind ea, uriașa generatoare de lu
mină și putere. De fapt se impu
ne o corecție. Termocentrala nu 
ca avea o singură inima ci patru 
și fiecare din ele ca pulsa o pu
tere de 200 Megawați. Este de 
înțeles că cu cit se apropie ziua 
în care va țîșni primul șuvoi de 
energie — eveniment prevăzut a 
avea loc în toamna acestui an — 
activitatea sa devine mai febrilă, 
mai îndîrjită.

...Intrăm în sala mașinilor. Ne 
întîmpină un hățiș de bare, 
conducte și construcții metalice 
de diverse forme prin care cu 
greu poți găsi scările ca să ajungi 
undeva la lumină. De sus cad 
neîntrerupt ploi de scintei prove
nind de la aparatele de sudură 
care funcționează din plin. In 
ciuda forfotei din jurul primului 
bloc de generatori oamenii sînt 
rari, iar unii nici nu se văd din 
cauza împletiturilor metalice, lu- 
crînd suspendați la diferite ni
vele. Cei mai mulți au chipuri 
tinere, sărind cu agilitate de ve
veriță prm schelăria metalică. 
Ajungem pe platforma de la cota 
9, punctul final la care se înalță 
turbina și generatorul. De aici se 
deschide panorama întregii săli, 
putîndu-se vedea stadiul în care 
se află și celelalte „inimi*: tur
bina 2 în faza de montare, la 
cea de a treia se execută funda
țiile iar a patra încă n-a pășit de 
pe planșeta proiectanților. In 
timp ce priveam pe fiecare în 
parte, pc lingă noi trecea grăbit» 
inginerul Ludovic Szilogyl, șeful 
lotului turbine.

— Ce înseninează pentru mine 
turbina nr. 1 ? — reia el întreba
rea, vădit încurcat, deoarece l-am

abătut de la gtadunfe aoU. J/m 
dcgrafcă v-oț pdaa spnc ca ■*- 
porianță are pentru tata. Pentru 
mine ți pentru construc
tori ea înseamnă intnstie da t 
trudă ți neodihaă, to aha zile țl 
nopfi de ceghe. Poate da 
aceea simțim feți de eajo lfgi 
tură tainică. N-am acut rigazul

A. bâlgradean

(Continuare in pag. e V-a)
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conștiință vie 
a epocii sale

Ar fi eronat desigur să «e 
înțeleagă cocxpr unul social al 
ana prin limitarea la catego
riile eroicului sau tragicului sau 
ț-nmai condiționat de o împre
jurare pretată. «ie un moment 
striat delimitat. Sutatraiul etic 
prezent I* claie ca «a mai 1SCB“ 
a lui Goya, aGuerruca- a hri 
rVwr, sau în picturile murale 
>1» mi Sicucrros poate fi des- 

V Lnorirxieie și romanti
cei peisaje ale lui Constable, 
oîcwr r».re a ikicjperit. asemeni 
Ui Gri^orescu la noi. natura 
țârii sale, wr.t ?>er.tul aparte pe 

areasta II coețir.e $1 mai 
arts accerrul său in definirea 
unui spirit profund er.gfcz. Suo- 
textul social, etic al unei aac- 
menea viziuni este evident în 

un n anumit cod de ex
presie, r.ecordipor.at expres de 
elementul social (peisagistic) și 
desigur el devine mai limpede 
dacă cu armele istanograiului 
de artă se va analiza reacția 
stimită in epocă, polemica im
plicită pe rare ea o dezvolta 
cu o picturii artificiali/ de a- 
pirat. salocardi. Influența pe 
care a exercitat-o ulterior.

Arta nu-si refuză structural 
eor.pr.ut'il social ci Îmbracă nu
mai forme infinite de manifes
tare a acecriiia. mergînd de la 
cele implicate, pini la cele pro
gramatice, subliniate cum ar fi 
poezia sau teatrul politic. In 
plastică, un exemplu al ultimei 
forme citate, este grafica mili
tantă, cu vădite accente poli
tice, in care arta noastră are o

prestigioasă tradiție (N. N. To- 
nitza, A. Mărculescu, Iser ți al
ții). Desigur nu numai acest 
gen presupune existența unei 
problematici sociale directe ci 
ți celelalte genuri. Ne gindim Ja 
pictura lui Aurel Popp, Camil 
Ressu, Ștefan Dimitrescu și al
ții Importantă ni se pare în
țelegerea nu an ța iâ a acestei a- 
titudini etice pe care o expri
mă opera de artă nu numai în 
realizarea sa artistică, ci și în 
sensurile căutate și realizate. 
Intre pitoreștile imagini pe ca
re ni le propune uneori Teo- 
dorescu Sion de pildă, există o 
diferență netă față de aceleași 
imagini rustice pe care le a- 
boraează un Camil Ressu. Uni* 
versul rustic le este comun, in
tențiile lor pat comune. Numai 
că unul le realizează în direc
ția creării unor alegorii ușor 
semănătorîste, a unei destul de 
confecționate mitologii rustice, 
pe cind celălalt Ie realizează 
pornind de la analiza lucidă, 
gravă, într-un ton amar, a a- 
celuiași univers.

Atitudinea artiștilor față de 
realitatea socială este diversă, 
atlt din unghiul comentariului 
propriu-zis, al aderării la o plat
formă sau alta, la o idee sau 
eveniment, cît și din acela al 
relațiilor pe care ei tnțeieg să

CORNEL RADU 
CONSTAXTINESCU

(Continuare in pag. a 11-a)

exemplu 
stimulator

Prin telefon de Io trimisul 
nostru SEBASTIAN COSTIN

Inaintc de orice, un elogiu 
cald pentru admirabilul 
efort al organizatorilor, 

care au făcut totul ca să in
stituie in interiorul și în ju
rul festivalblui atmosfera do 
sărbătoare pe care acesta o 
merita cu prisosință. Există 
aici un amplu caiet-program. 
excelent tipărit, * cuprinzînd 
date detaliate asupra trupe
lor $î a spectacolelor pre
zente în competiție ; există 
o gazetă a festivalului, con
cepută cu suplețe și inventi
vitate ; dar, înainte de orice, 
există acea știință rară de a 
crea ambianța, de a suscita 
interesul și atenția. La re
centul colocviu I.T.I. de la 
Hucurcștî, un oaspete remar
ca drept una din cele mai în-

(Continuare în pag. a V-a)

! ADOLESCENTA - 0 NECUNOSCUTĂ ?
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V. Arachelian : Nu este 
secret pentru nimeni că 
omul de pe stradă știe orice 
despre oricare tip de limuzina 
dar aproximează oriunde are 
de-a face cu eleemntare procese 
psihice. Și asta în condițiile în 
care psihologia, am îndrăzni să 
spunem, este un adjuvant tot 
atît de mult solicitat în întrea
ga viață socială modernă cum e 
computerul în economia aceste
ia. Dar nu numai atît I Necu
noașterea aici , verifică îndoit 
ideea că din ignoranță se naște 
neînțelegerea. Evident, știind 
tema colocviului nostru . etic, 
veți fi de acord că ceea ce unii 
numesc „conflictul dintre adulți 
și adolescenți" este o falsă pro
blemă în limitele sale obiectiv- 
științifice, dar o reală tensiune 
există uneori, născută din insu
ficientul interes al unor maturi 
de a cunoaște acest labil conti
nent, cu încă atîtea aproxima
ții științifice; care este adoles
cența. Aristotel ne-a lăsat în 
Retorica sa expresia unor în
cercări de înțelegere a vîrstei, 
care ne interesează aici, în eî- 
teva pasaje memorabile : „Ti-

un 
azi

9

acrii fac totdeauna rreșeli mei 
mari fi mai puternice decît 
alții, deoarece toate le fac pes
te să sură : iubesc și tot astfel 
urăsc toate simțămintele lor 
trec dincolo de hotare obișnui
te".

Am schițat aceste elemente 
pentru a argumenta cit de falsă

între părinți și copii, între das
căl și elev, între maistru și u- 
cenic etc. Un dialog absolut ne
cesar.

C. Păunescu : Intr-adevăr, a- 
dolescența este o epocă de în
chegare a unei vîrste, o epocă 
de trecere din copilărie în ma
turitate și constituie întotdea-

COLOCVIU ETIC la care participă scriitoarea 
MIOARA CREMENE, CONSTANTIN PĂUNESCU, 

șef de sector la Institutul de științe pedagogice 
și VARTAN ARACHELIAN, ziarist

e convingerea unora că o dată 
cu urcarea pe scara vîrstei oa
menii au impresia că o genera
ție mai politicoasă decît a lor 
este irepetabilă. N-ar fi această 
prejudecată cea mai mare neîn
țelegere, ci ghiulelele de plumb 
pe care le atîrnâ ea unui dialog 
între generații, și care trebuie 
Bă fie, firesc, un dialog curent,

una un continent vulcanic. Șl 
nimeni n-a pretins unui vulcan 
să fie liniștit și mai ales să nu 
facă zarvă cînd izbucnește. 
Există de cînd lumea puncte de 
divergență între omul ajuns la 
râspîntia acestei vîrste de aur, 
această etapă de aur a existen
ței, și omul care suie spre fina
lul vîrstelor. Dar aceleași stări

de opoziție și de tensiune există 
și între adolescenți și copii, mai 
mult chiar : cu propria lor vîr- 
stă. Care sînt pe scurt motiva
țiile acestei neînțelegeri ? (căci 
eu n-aș arunca cu praștia gîn- 
dirii mele plasînd aceasta pro
blemă într-un conflict). In 
fond este vorba de o anumită 
perspectivă creată prin dinami
ca existenței, prin dialectica ei 
în care fiecare privim aceiași 
lucru puțin altfel. Care sînt 
punctele nodale ale acestui fals 
conflict ? (Cei care nc ocupăm 
de problemele adolescenței 
le-am socotit ca pseudo-conflic- 
te de valoare). Punctele nodale 
sînt valori de ordin biologic. 
Adolescenții se află într-o eta- 
Eă în care se încheagă forțele 

iologice ; ele își găsesc în toa
te comportamentele lor o pre
cizare. Procesul acesta se reali
zează întotdeauna printr-o ten
siune deosebită, ceea ce în afa
ră apare sub forma unui com
portament mai puțld confor
mist și mal mult creator de for
me noi; forțele de care amin-

ordin biologic.

(Continuare în pag a II a)
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La construcția anul 
lucrează șl elevii din 
Sute de tineri pot fi 
zilnic la amenajarea 
în punctele Peștișan:

df*nn

POVESTIRE Șl
REPREZENTARE')

GORJ ! Coraepaadustul Tliaa 
Stolchlțolu fi-a Intitulat scri
soarea : „Ora ți sile dedicata 
patriei-, Ultima d a lunii au
gust — na eerie ooraaponden- 
tul — va fi ziua bilanțului mun
cii patriotica pe care cel peste 
1300 de elevi al diferitelor li
cee și școli profesionale din Ju
deț o desfășoară în cinstea 
Congresului partidului ți a ri- 
lei de 23 August Elevii de la 
Motru participă la construirea 
unui ipital modern ți a unui 
internat.
internat 
Novaci, 
lntîlnlți 
șoselelor 
și Bujorfiscu.

DIN POȘTA 
DE IERI

IN DOMENIUL

educația formei In caro trăia 1 
elanul rigid, cu legi fixe. Ree
valuarea se face cu conștiința 
de acum a neputinței lupunerli 
la o normă abstracta. Răul aces
teia mi e de a fi pur și simplu 
abstractă dar de a ignora legile 
vieții. In primul rînd biologice. 
Nuvela nu face declt să reia 
tema din Interval, și. mai bine 
susținută, în Cunoaștere de 
«•apte, plasînd-o însă într-un 
trecut numai aparent iresponsa
bil (situație încă necercetată 
plnâ acum de Hutor decît expusă 
In paginile despre copilăria lui 
nie Chlndriș din Interval). Este, 
deci, aceeași contradicție între 
norma imuabilă și viața pe care 
aceasta n-o poate încăpea, și de 
aid situația oarecum dilematică 
a eroului. Personajul de azi îl 
trăiește, el cu adevărat, pe cel 
de ieri. Șlntem în prezent cu a- 
tît trecut cît ne putem reprezen
ta și susține din el într-o adevă
rată actualitate, existențială și 
nu peisagistică. Către ce con
cluzii duce această reevaluare, 
ce urmărește, cum va influența

s« falsific în măsura în care 
victima ilustrează nu ruperea 
de clan ci moartea în legile lui. 
Sinuciderea Ștefanlei nu este un" 
act al voinței de eliberare ci 
unul de supunere la normele pe 
care le-a sfidat cu nesfîrșită 
teamă de sfidare. Tragedia, sau 
consecințele a ceea ce pare a fi 
fost tragedie, e mal mult a celui 
care urmează a-și reprezenta 
toate acestea. De aici aerul ab
sent, înstrăinat al personajului, 
Indiferența sa la exterior. Tn
Cunoaștere de noapte Ion
Marina are aspect diurn de som
nambul, de ieșit din lume pen
tru că își reconstituie propria 
existență ignorată. Aici, dintr-o 
existență comunitară, persona
jul își extrage propria sa parti
cipare, dînd adică un sens ne
confundat, unic, vieții lui. în
străinarea exterioară nu 
primă decît o victorie oportună 
a conștiinței în căutare de sens. 
Procesul însuși care conduce Ia 
această victorie este contradic
toriu. Epica devine viziune în 
măsura în care tinde să nu-

ex-

IRIGAȚIILOR 0 NOUA EMISIUNE
In aula Facultății da «grc-D- 

mle a Universității din CradoTW 
s-a desfășurat lucrările, tu pe
rioada 23—25 iunie ă_e. Conui- 
tuirea republicană pestr- iw- 
dii ped ologi ce. hidroteo^tirw, 
geotehnice și hidraulice ts. ■ *- 
derea proiectării și exnloetâr.: 
lucrărilor de irigații. In afan 
referatelor *i com’jn ‘rărD or 
prezentate în prima xi. cei 
peste 100 de participant wpa- 
cialiști din institutele de cerce
tări, institute egronomice. sta
țiuni experimentale (i Direcția 
de Îmbunătățiri funciare ett_ 
vor efectua vizite de itud2 J 
stațiunile experimentale Cara
cal, Dechet. Malu Mare, precva 
și în cadrul sectorului de iri
gații Calafat — Băilești «1 Sto>- 
ne$ti — Vițina.
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Patria — 12 ; H 
București — 1,31 
17,30 ; 2B.30.
e ARUNCAȚI BA> 
Republica — f ; H ;
21,15, Festival — ■ .
18 . 18,30 : 31, Favorit — 1JS ; IU : 
13,45 ; 16 ; 11.11 ; M.3B-
• SINGEROA9A NUNTA MACB- 
DONEANA : Luc«*îAr<-l — I 
11,15 ; 13,36 ; II ; UJl ; XL
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• BECKET 1 Ccxtral
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• AVKXmnj LUI TOM MW 
Ytl, MOA1T1A LUI JOI INDIA
NUL, H0GU1 Dl DOCUMEN
TARI i Timpuri NM — t—C tn 
continuare.
e STBAIN IM CAIA 1 Feroviar — 
9—13,36 Tn coetlnuare ; 16 ; 1836 ; 
26,45, Excelsior — 6 : ÎL 11 ; 11.36 : 
II ; 11,13 ; M.H. Melodia - 1 ;
11,11 ; U.M ; 11 : 16,15 ; 36.36. Mo
dem — 6,36 ; 11.«6 ; 14 ; 11.M ; 
11.43 ; 11.
« LA DOLCI VITA : Gri Ti U — 
S ; 12,15 ; 16 ; 16.36.
« PROFf S10N18TH i Infrftlroa — 
11.36 * 1P 36 36.
• NU VOI FI DrVOBȚUU 1 Bc- 
ze^tl — 19.36 ; 18.

ÎN UMIIA COLTULUI i Deela
— 1.15—17 în continuare : II : 2L
• PRINȚUL NEGRU 1 Buee«l —
9,30 ; 12 ; 16 ; 18,36, Ciuleați —
ÎS.36 : 11 : 96.36. Volga - I : 15.45 I 
în continuare. 1I.1S : 36.M.
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Unirea — 15.38, PIPELE — ÎL
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acum, care arw aerul de a se 
eonfern u-.ri femei (ceea ce 
spune el fiir.d departe de a fi 
numai o confe<ur.e) ? Sentimen
tul este că abia acum. în mo
mentul „confesiunii- (de fapt 
analiză), artele evocate au o 
existență reală. Experiențele 
tTecutuiui. chiar cele la rare nu
mai am asistat (vîrstâ. neputin
ță etc.) nu ne privesc doar apa
rent ele urmînd a-și lăsa pece
tea. Nuvela este o etapă dip- 
tr-un proces mai lung. Analiza 
începe cu ceea ce e dincolo de 
personaj, cu o adevărată ,jna- 
trice“stilisti?ă ce l-a premers și 
căreia îi era, într-o anumită or
dine, dedicat Abia după ce 
sînt trase liniile acestei forme 
tutelare — clanul — povestirea 
care nu e declt povestire devine 
— sau începe sâ devină — re
prezentare tulburătoare, perso
najul acordîndu-și un rol chiar 
In fapte la care n-a participat 
ci numai le-a asistat. Subtilita
tea modificării e însă 
nată de logica subtilă a trăirii 
umane. Prozatorul sugerează că 
acel de acum, cel din timpul 
povestirii, matur aproape, tran
sferă asupra celui ae atunci, 
ooțrfX un rol activ. Rnl^l 8e 
■£z=rf_ ee* dedzrat recrejer.ta 
8J “* poaăpa hn comandată de

determi-

eroul, nu știm, firește. Din 
această cauză nuvela" pare mal 
degrabă un fragment de roman, 
dacă n-o luăm ca pe o repre
zentare sau ca „ilustrație" a mo
dului romanesc al lui Al. Iva- 
siue. Nouă e plasarea temei scri
itorului lntr-un trecut care apa
rent nu ne aparține dar, în pla
nul valorii, altceva e de reținut, 
în cerci nd să se lase povestit de 
fapte scriitorul transformă acest 
mod literar al povestirii într-o 
existență neliniștitoare a repre
zentării. Contempli nd un trecut, 
tlmplu mod de a povesti, el re
nunță la povestire pentru a se 
imptica. Privitorul unui tablou 
devine el însuți factorul activ 
al acelui tablou. Trecerea aceas
ta mi se para a reprezenta as- 
pertul excepțional al nuvelei. 
Intensitatea modificării atrage 
și o abstragere din simplul peisaj 
actual, viziune* pășirilor din 
album căpătînd o stranie reali
tate, în orice caz mai autentică 
detît cea a momentului însuși 
al povestirii. Așadar, episod al 
„cunoașterii de -noapte", nuvela 
ilustrează și ea, ca și romanele, 
teroarea unei existențe ante
rioare. Eroii lui Ivasiuc sînt în 
permanentă opoziție cu ceea ce, 
în viața lor, a fost sau a părut 
de neexplicat, reacții automate 
Ia comenzi la fel de automate, 
în virtutea unor asemenea co
menzi una din reacții, în aceas
tă nuvelă, este sinuciderea. ,.A- 
baterea- $tefaniei de la nor
mele destinului sumbru al da
nului este Insă o abatere ne
fastă. care consfințește răul 
Moartea ri nu ■« opune d ilus- 
trecxă forța de a omori a unor 
principii moarte, goale abstrac
țiuni. înțelesul mai omenesc e că 
nld măcar tragedia n-are șansa 
de a fi autentică întrucft e tu
telată da o falsă educație a dem
nității, a onorabilității inumane. 
Conflictul dintre o morală falsă 
și cerințele individului tinde să

measc3 stări obscure 
par a numi, _ 
cîtă intensitate, o 
stare), momente unice care nu
mai privite din prezent sînt cu 
adevărat unice, petrecute într-o 
exaltare greu de semnificat 
(Ștefania din Cunoaștere de 
noapte dovedește că a trăit toc
mai prin evocarea unor astfel 
de stări exaltate neînregistrate 
la timp). Viziunea stolului de 
păsări este și o presimțire a ca
tastrofei dar șl alegoria unei 
stări exaltate, de eliberare 
clanul destrămat. Această 
existență a neliniștii, 
țirii cu certitudinea 
toare, a spaimei cu calmul 
tărîrii, a obscurului cu lumino
sul, a dezechilibrului cu ordinea 
interioară dă prozei lui Al. Iva
siuc timbrul autenticității tul
burătoare, necesar cu atît mai 
mult cu cît există tot timpul pe-, 
ricolul ca înclinația speculativă 
a acestui prozator să devină'», 
ariditate. In fine, merită sem
nalată simetria, totuși, a nuve
lei pe care o interpretăm tn pri
mul rînd ca expresie a voinței 
de ordine, de construcție semni
ficativă perfect închegată. Nu
vela începe expldziv, cu o pre
zență masivă, absorbantă, cea a 
bătrînului cbnducâtor de clan, 
pentru a răsturna în final per
spectiva ; prezența cu care se 
încheie este a bătrînei : ab
sență numai aparentă ce ia locul 
acelei intr-adevăr false prezențe. 
In planul construcției nuvela ar 
fi, deci, anularea unei prezențe 
— bătrinul — și revelarea con
sistentei unei absente — bătrlna. 
în AL Tvasiuc se poate vedea 
un romancier cu nimic mai pre- 
los declt cel despre care se vor
bește curent

(păsările
alegoria însă cu 

asemenea

din 
CO- 

presim- 
elibera- 

ho-

C. stanescu

•) „Păsările, păsările., 
nuvelă de Al. Ivasluc.

ARTISTUL
conștiință vie

(Urmare din pag. I)
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(Urmare din peg. I) 
team tsi cautâ torme proprii de 
existent*. A doua modalitate a 
pseudocontlictului este de ordin 
net psihologic. Adolescența face 
parte din categoria etapelor pe 
care le trăim ca pe un vis din 
care ne trezim apoi și peste 
care cad porțile uitării. N> se 
întimplă ca la maturitate virsta 
care ne scapă amintirii să fi« 
această etapă nebuloasă, ado
lescența ? în psihologia adoles
centului sînt foarte multe con- 
trarfetăți. foarte multe pozitj] 
schimbătoare, foarte multe linii 
sinuoase, foarte multe încercări 
foarte multe insuccese, dar și 
foarte multe succese.

V. Arachelian : Aflat în cău
tarea personalității sale, gră
bit să-și aleagă modelul com
portamental cu care să-și ocupe 
locul În lume, _ adolescentul 
este supus și unei tensionări 
de tip special, proprie acestei 
vîrste, între corp și spirit. Prin 
excelență, vîrsta a crizei, sta
rea tensională este grevată azi 
printr-o pubertate mult mai 
timpurie influențată vizibil de 
o igienă mai bună, de o alimen
tație mai bogată și mult mai 
echilibrată. Dacă fizic ei căpătă 
mai repede aspectul de adulți, 
!n schimb slnt încă foarte de
parte de a avea și maturitatea 
psihică și afectivă necesare sta
bilirii unui echilibru.

C, Păunescu: Există, în-
tr-adevăr, o puternică eferves
cență proprie adolescentului 
Si nu întotdeauna această per
sonalitate în devenirea ei poate 
fi Înțeleasă așa de ușor de un 
adult care are o perspectivă 
orientată pe direcții deja aran
jate șl cu o experiență rodată. 
Nu ne înțelegem întotdeauna 
cu adolescenții în special In de
venirea lor afectivă. Aici sînt 
mai multe aspecte și mă voi 
mărgini să ridic doar două. La 
această vîrstă, din toate fluviile 
existente, mult discutatul senti
ment de dragoste se dezlipește 
din matca lui și caută o nouă 
formă. Aceasta constituie în 
genere unul din marile delicte

pw oz« I* eseafl» tdotattaaftal 
pe plan aterttw B «are «r În
țelege foarte putia H rreeeaă 
mari tens jn; Intra •' tJo- 
lescer.ți. F?țâ dr tont awan 
noi prezentăm uneori i&arte Re
țină înțelegere B . t'-;- o. 
terrine mnd n; ~ -
care pe noi — ce. Mtop*-
șit perioada — poate ti w su
pere.

M. Cremene : Daț;-*ni vtt*e afl 
vă contrazic P>“_‘ este -n veș
nic adolescent Ob<4“.-s’,_a s- 
ceasta nu e nouă : istoria lite
rară o susține. u
fost pentru mai toți scriitori; 
epoca ce i-a marcat fuxâa-

»»*•

certitjdine, tată La fel. «caua. 
riU de asemenea. Stăpîr.irea 
aceswr certitudini '* cortir. za
le este compWcr.tl de sacrul Tr 
car- se dezvoltă adole&cer.tul : 
fn car.d;^i:e cor. tempers ne un 
accrescent se materizeazâ din 
5*/te puncte de vedere mai 
rapid. Să vă dau un exemplu : 
el aude niște lucruri cart sir.ț 
de o mare gravitate și care-i 
pot zdruncina certitudinile pe 
rare le stabilise prin stâpînîrea 
limbajului. între cesvir.te șî rea
litatea pe care ele Ie fixau se 
Interpun interpretăm le De care 
maturii le dau cuvintelor, mis
tificarea lor, adesea.

V. Ara chelia* : Aș vrea să 
reiau c idee de a dumneavoas
tră. Mioara Cremene, e idee 
rare mi se pare deosebit de va
loroasă per.tru înțelegerea exac
tă și complexă a responsabili
tății morale a adultului. Dacă 
adolescentul trăiețte o criză de 
încredere !n cuvinte, evident d 
rioovați sîntem, într-un fel sau 
altul, noi. maturii. Toleranța cu 
care greu ne-am adaptat deri
va cu timpul un stereotip și nu 
știm întotdeauna rit de mult 
pMte clătina convingerile mo
rale ale adolescenților care ne

ADOLESCENȚA 0 NECUNOSCUTA ?
mental și se poate lesne obser
va că psihologic porțile *e care 
aminteați nu se închid. Adoles
cența e epoca la care apelează 
deseori memoria marilor crea
ții. Așa s-a întimplat și cu Sa- 
doveanu și cu Arghezi și sînt 

* convinsă că dacă Lablș ar fi 
trăit probabil că adolescența La 
el nu a-ar fi terminat Sint un.: 
mari creatori care au scris nu
mai în adolescență. Rimbaud • 
unul dintre ei.

V. Arachelian : In altă ordine 
de idei e un fapt dovedit pe 
cale experimentală de psiholo
gie că dacă în preadolescentă 
imaginația neproductivă e do
minantă, în schimb în adoles
cență se dezvoltă sensibil Ima
ginația creatoare | pe un fond 
de puternică emotivitate epi
tetele ți comparațiile lasă loa 
din ce în ce mal marcat meta
forelor și personificărilor, mo
dalități mult mai complexe J 
transfigurare artistică. Nu re
cunoaștem aici, cel puțin 
■tare potențială, naturile poeți-

de

în

ci. ae poate reține idee* că el 
își imaginează cum va fi scru
tin d 1b el corespondențe ale 
datelor obiective pe c»re I le 
oferă părinții. familia, cercul 
mai larg din jurul familiei sale 
etc.

C PI unesc* : Adolescentul 
du e natura lui un obraz -
ni a Iaci el se înfățișează
altora ața e pentru că l-am sti
mulat astfel: daci este obraznic 
el este opera no«tră șl nu știm 
de ce trebuie «â fim iritați pe el. 
Adolescenta vrea întotdeauna 
mai mult ; vrea să capete din 
existentă tot ceea ce-i putem 
pune la dispexiție pentra ca ii 
■e creeze pe «ine.

Mioara Cremene i Firi îndo
ială,1 mai ales că experiența de 
viață, Intensitatea trăirilor 
s-au îmbogățit nespus de mult 
față de epoca copilăriei. Care 
este saltul calitativ ? Am să 
spun un singur lucru. Tn primii 
ani copilul Învață cuvinte care 
«înt pentru el niște certitudini 
absolute. Cuvîntul mamă a o

C. Pi un ei cu î Nu numai din 
această cauză. Unul dintre con
flicte este dat și de discrepanța 
dintre informarea oferită în 
clipa de față de aocietatea teh
nică unul adolescent (sau ado
lescentului în general) șl capa
citatea lui de reacție j de adap
tarea la această informare, la 
noutate 
această _ r 
traduce Intr-o neliniște și în
tr-o reactivitate de ordin ner
vos deosebite.-

M. Cremene : Așa eum 
cepusem să spun, copilul 
vață cuvintele găsind în 
certitudini care pentru el au o 
forță deasupra lpr ; efectul a- 
cesta e ușor de înțeles dacă ne 
fîndim că pînă la stâpînîrea 
acestora înțelesul lor total le 
scapă șl el trebuie cfștigat la
borios. La un moment dat In
tervine o experiență de viață 
care îl spune că toate aceste 
cuvinte nu au sensul unidimen
sional și unidirecțional pe ca- 
re-1 percepuse eL

și la progres. Există 
discrepanță, care se

In- 
în- 
ele

privesc. Aș pomeni aid o în- 
tînjplare la care am fost martor 
cu.rtteva seri înainte într-un 
loc pe nedrept considerat ba
nal, 
ML 
uniformă, s-a prezentat la ca- 
«ieriță să achite nota, și garde
robiera, o femeie cu pănfl alb, 
cu o înfățișare foarte îngriji
tă, de om cu disponibilități 
ipre aceasta, a-a pripit apre 
băiatul nostru și o perie de 
haine a Început să mfnglie pos
tavul uniforme!. Un om în vir
ată periind un adolescent e, alt
undeva, sub streașină familiei, 
un gest încărcat de tandrețe. 
Aid însă servilismul care se aș
teaptă recompensat cu o banc
notă era întristător șl Invita la 
reflecție. Nu știu cîți și cum au 
fost atenți la această scenă, dar 
cert este că „filozofia- aceasta 
(„banii n-au miros-) l-a pus în 
vădită încurcătură pe adoles
cent. Întîl a luat o poziție per
fect verticală, rigidă, stingheri
tă, apoi i roșit, a ezitat ctteva

frizeria. Tuns și fre- 
un băiat, elev după

clipe și liniile sale s-au relaxat jM 
ușor pini cind întreaga opera-" 
ție — altfel inutilă, căci sub 
prosopul frizerului nu trecuse 
nici un fir de păr — s-a termi- 9 
nat cu gestul bacșișului pus în 
palma complice a doamnei. Vă 
întreb pe dumneavoastră cu ce 
considerație din partea adoles
centului ieșit vîrsta matură, 
virsta care in orice situație tre- A 
buie să reprezinte pentru cei 
mai tineri legitimarea cinstei și 
corectitudinii, a demnității im- 
permeabile la orice gest de în- W 
josire morală ? Las beneficiari
lor fără coloană vertebrală ai 
bacșișului, ca și contribuabili- 
lor la acest sistem întristător, 
să reflecteze (cît și cum pol 
face asta 1) la percutările sale £ 
asupra moravurilor publice, și w 
să ne oprim puțin asupra obli- 
f'ațiilor noastre morale fn dia- 
ogul necesar cu vîrsta adoles

cenței. Orice abatere de la con
duita morală a, în cel mai bun A 
caz, pentru adolescenți un im- 
puls dezorienta tiv. Asupra aces
tui fapt insistăm, de obște, prea m 
puțin. A educa nu este deloc o W 
chestiune facultativă și nu vi
zează numai raportul dintre pă
rinți și copii, dintre slujitorii 
unor profesii și adolescenți, ci 
înseamnă contribuția concretă 
și omogenă a întregii societăți.

C. Păunescu : Adoleșceh-
tul este cel mal acerb judecă
tor pe baza unor valon abso
lute. Pentru el adevărul este un 
lucru absolut și sentimentele 
sînt niște treburi absolute. In 
fata acestui absolut de care îi 
este sete, noi le oferim Uneorl 
prea sfîntul compromis. Intre 
absolut și compromis este sufi
cient imperiu pentru dereglări 
morale. Aș vrea să închei cu
dorința sinceră ca toți, conxxn- A 
trați pe supremul scop de -con- w 
strucție al acestui mihunat tem
plu care este conștiința adoles m 
centului și a omului tn general, ™ 
să rămînem, pînă la -ultima
noastră picătură de energie, 
cu puritatea adolescenței, ado- V
lescenți.

Discuție consemnată de 
VICTORIA SEGARCEANU V

Ie stabilească cu aceasta, 
modalității estetice, în care _
țeleg să și-o apropie. H. Taine, 
Încă aproape acum un veac, în
țelege arta ca pe un fenomen 
supus continuei adaptări la con- 
dițiile morale ale mediului so
cial. „Există, scria el în „Phi
losophic de I’art", o direcție 
ideală care este aceea a seco
lului, talentele care vor să 
creeze In alt sens găsesc calea 
închisă ; presiunea spiritului pu
blic și a moravurilor înconju
rătoare le comprimă sau le de
viază, impunîndu-le o înflorire 
anume1'. Asimilînd naturalismul 
cu o leg^ universală Zola se 
adresa intransigent democrației 
celei de-a treia republici cu cu
vintele : „Republica va tr^i sau 
va muri după cum va primi sau 
va respinge metoda noastră. Re
publica va fi naturalistă sau va 
înceta să mai existe4'. “ 
xistă în flecare atitudine 
cantitate apreciabilă de 
devăr care nu poate fi codifi
cata și absolutizată. Conștiința 
artistului va înțelege să-și a- 
propie și să se subordoneze idea» 
Jurilor societății,, tot așa cum 
va înțelege rostul său activ, în 
mijlocul acesteia. Mult mai inf- 
portantă, revelatoare aș zice, este 
observația că arta nu se dez
voltă în afara societății, ci se 
împletește organic cu viața ei, 
exprimînd-o superior in modul 
său caracteristic. Că artistul este 
de fapt conștiința vie a epocii 

A fn care trăiește. Accentele te- 
ribiliste, puriste, de un indivi
dualism exacerbat — în gene- 

a ral toate expresii de artă care 
™ afișează un divorț programatic

— nu caracterizează arta. A- 
pollinaire afirma că „nu e- 
xistă erori și mistificări colec
tive în artă", pentru că „nu «e 
cunoaște în întreaga istorie ■ a 
artei o singură mistificare sau 
eroare artistică care să se fi 
generalizat". Validitatea artei în 
genere nu se realizează decît în 

• sensul devenirii acesteia, îm- 
plîntat adtnc în convingerile și 
aspirațiile epocii. Artistul con
temporan al României socialiste 
nu se poate realiza în afara 
realității noastre socialiste. Este 
un imperativ izvorît dintr-o a- 
dîncă și firească convingere mo
rală A nu ține seama de el 
înseamnă a violenta sau ignora 
însăși esența exprimării artis
tice. Artistul este dator să ex-

E-
0

prime aspirațiile societății, ex- 
primîndu-se în acest fel pe sine. 
Dar este imposibil să oferi re
țete. S-a observat pe bună drep
tate că dintr-o operă de artă se 
pot desprinde anumite reguli 
dar că, odată însușite, aceste re
guli nu pot servi automat la 
crearea unei opere de valoare 
similară. In acest sens nu pu
tem oferi ca rețete infailibile, 
demne de a fi imitate, realiză
rile indubitabile ale artei 
noastre din acest ultim sfert de 
secol. Creația artistică originală 
presupune o căutare continuă ă 
unor modalități de exprimare 
noi care să exprime artistic mo
mentul social trăit. Nu putem 
cere artiștilor o descriere pla
tă, asemănătoare unui inventar 
al realității. Mai degrabă dorim 
ca aceștia să ne ofere prin pris
ma originalității lor artistice, în 
deplină libertate și adecvare a 
stilului, semnificația momentu
lui pe care îl trăim. Căutăm ex
presia simbolică, sintetică a 
realității, acele valențe care o 
generalizează și o proiectează în 
universalitate. .Dacă Picasso, în 
monumentala sa lucrare „Guer- 
nica44, ar fi recurs la o descrie
re caligrafică a unor atrocități, 
nu numai că n-ar mai fi validat 
artisticește'tema, ci ar fi redus 
imensa sa forță generalizatoare. 
Ar fi răpit acestei opere înțe
lesurile sale filozofice, forța sa 
de sugestie care o validează es
tetic pînă astăzi. N-ar trebui, pe 
de altă parte, să se înțeleagă 
că numai evenimentul tragic, 
șocant solicită interesul artis
tului față de problemele socia
le, ca un glas al unei conștiin
țe clare al adevărului. Forma 
de realizare a unei opere 
profund sociale nu este con
diționată nici de o matrice sti
listică oarecare, de un anumit 
cod formal. Orice viziune ar 
traduce înțelesurile umaniste, 
generoase, ale unei idei, ea nu 
este valabilă decît dacă împli
nește condiția realizării artisti
ce. Nu se poate exclude din 
cîmpul artei lirismul mărunt, 
intimismul care poate cunoaște 
accente de autentică poezie. Tre
buie însă să disociem cu clari
tate locul și rolul său în evo
luția artei șl în conștiința so
cietății, precum și imposibilita
tea de a-1 valida ca reprezen
tativ, de exemplu, pentru epoca 
noastră, pentru făgașele largi, 
Ireversibile pe care a înțeles să 
se angajeze arta noastră.
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Tn lungul itinerar spre perfec
țiunea artistică, „Preludiul" re
prezintă o escală. O escală ado
lescentă de 4 ani, esențială pen
tru conturarea talentului și îm
brățișarea noilor zări.

"In fiecare an detașamentul ti
nerelor condee liceale cunoaște 
freamătul schimbărilor firești. 
Cele din clasa a Xll-a ne pără
sesc pentru a-și încerca aripile 
înfrigurate de prima experiență in 
zonele mai înalte ale gîndului și 
scrisului studențesc. Noi straturi 
umane, noi orizonturi de creație, 
noi cenacluri, noi reviste literare 
vor pregăti pentru cei mai înzes
trați terenul debutului editorial 
sau chiar al consacrării scriitori
cești.

Colaboratori prețuiți ai „Prelu- 
'diului", fruntași ai mișcării lite-

rare- adolescente din diferite col
țuri ale țării, tși iau rămas bun 
de la școală. Ancla Bacanu, din 
Timișoara, Dclia-Celina Ilieșiu, 
din Baia Mare~ Svetlana Ne- 
delcu. din Iași, Elena Mureș, din 
Brăila, Maia Pop, din Bistrița, 
Florian Tănase, din Alexandria, 
Ioana Crăciunescu, Doina Uri- 
caru, din București sînt doar cî- 
teoa nume de rezonanță pe care 
„Preludiul" a avut bucuria de 
a le descoperi și a le afirma. Le 
urăm din tot sufletul succes, asi- 
gurîndu-i că le vom urmări și sa
luta cu toată căldura ascensiunea 
lor scriitoricească, pe care o do
rim cit mai rapidă și cit mai de
plină.

Prin trecerea lor spre o altă 
etapă a studiilor, frontul tinerelor 
condee liceale nu rămîne des

completat. La porțile clasei a 
IX-a bat talente viguroase, care 
își încep ucenicia literară. în ul
timii doi ani nu o simplă intim- 
plare fericită ne-a ajutat să des
coperim pe cei mai înzestrați. 
Amplul concurs inițiat anual de 
Consiliul Național al Pionierilor, 
in care sînt cuprinși zeci de mii 
de elevi din întreaga țară și care 
aduce în faza finală a confruntării 
pe cei mai buni dintre cei buni, 
ne permite să descoperim încă 
„din fașă“ talentele autentice ale 
clasei a VlII-a. Anul trecut, în 
numărul 18 al suplimentului, 'am 
relevat un mănunchi de nume noi. 
Majoritatea nu ne-au înșelat în
crederea, devenind colaboratori 
activi și doriți ai „Preludiului".

Și anul acesta, după căderea

cortinei concursului, ne așteaptă 
o constelație interesantă de talen
te. Și pentru că aptitudinile poe
tice sînt la această vîrstă mai de
finite, ne grăbim să le semnalăm 
pe cele mai proaspete și promiță
toare dintre ele, anticiptnd și gi- 
rînd întrucîtva capacitatea lor de 
creștere și afirmare.

Le propunem atenției publice 
nu numai cu plăcuta îneîntare a 
descoperirii unor suflete bogate 
și sensibile, dar și pentru faptul 
că, față de aceste mlădițe evi
dențiate la concurs, avem datorii 
grădinărești. începînd cu cenaclul 
liceului unde vor fi primiți și 
pină la redacția „Preludiului", 
care le va desface cu emoție pri
mele plicuri.

Prof. TUDOR OPRIȘ
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Blana de ciută tinără a cîmpieî 
tresare...
Clopote moi, clopote verzi 
Scuturate-n departe...
Mînjii subțiri destrăbălați în soare. 
Mînjii înalți înmiresmați de vînt.M 
De stingerea lor
Pleoapa pămîntului țipă.
De sîngcle lor 
Cîmpia-i bolnavă și crudă. 
Flori cu lumina-n boccele, 
flori năruite spre cînt.
Oh, m-aș desprinde de mine, 
Nebun m-aș desprinde...
Dar floarea aceasta ciudată. 
Vinele mele de plumb 
Mă ning spre pămînt...
Vai, țipătul meu. Un flutur 
Nebun, în tina ucisă
Și verde a cimpiei
Vezi floarea aceasta ciudată ? I 
Vinele mele de plumb...
Vinele mele^.

I

I
I

I

I
I

MIHAI DRAGOMAN 
Alba Iwlia I

I

CÎNTECUL
Ești — matematic — rezultatul 
A două linii puse cruce, 
Acel „ceva“ de la răscruce
Ce nu cunoaște lungul, latul...

Ești — convențional — un semn 
Ce stabilește un sfîrșit
Mereu cu ei, chiar de un minut: 
Răscrucea crucilor de lemn.

Șliut din clasele primare 
Nenumărat, prin ani și ani, 
Cum n-ai prieteni, nici dușmani, 
Ești pretutindeni, prin urmare.

CÎN
Pină să devin fluier 
am băut cîntecul stincllor, 
am băut apele, 
am trecut totul prin 
orchestrația seînteii de cremene.

Fină să devin fluier 
am. avut uitate în mine 
slovele baladelor în dialog 
eu zimbrul. Am avut uitat* 
în mine apa mărit, zvîrlit* 
între vibrațiile timpului.

PUNCTULUI
Cu tine orice gînd se curmă. 
Transcris, din minte, pe hîrtie...
Chiar vieții, cînd o fi să fie
Tot punct îi punem pîn-la urmă

De-o fi să-mi fie versul bun, să știi — 
Poți fi convins atunci, că autoarea 
Acestor rinduri, nu-și va încheia 
(‘-un punct viața, ci va pune două, 
Adică să însemne : „va urma
Sau, hai, de gindul nu-și ia termina 
Sâ-1 completeze singur, cititorul...

% ȘTEFANI A GRADINARU
București

TE C
Pină si devin fluier
■ni văzut pădurile infipte-n 
orizont, laolaltă cu soarele, 
am simțit coloanele spa|iului 
vibrînd peste tot 
în locul numii „România"

După toate acestea ani lovit 
frunza copacului, răspindind 
rezonanta bucuriei.

DAN PETKUȘCA 
llacău

M-am decis : Sînt un om rezonabil 
Mănînc pîine la masa de lemn 
Și-mi scriu versurile pe piatră. 
Nu cerșesc bunăvoință altora. 
Dorm pe patul meu tare de pămînt 
Și-mi spăl perna cu struguri de rouă 
Privesc soarele de două ori pe zi î 
Cînd mă trezesc din amorțirea picioarelâr 
Și cînd vreau să spun cuvintelor pe nume. 
Inteligenți sînt acei ce trăiesc viu, 
Ce trec prin dureri cu ochiul larg deschis 
Și pun viitorul în ecuația timpului.

VISE Șl IDEI ȚĂRĂNCUȚA

CATALINA POPA

Nu se cade să trecem pe sub arcade 
Șl să ne privim visele ca pe niște 
Capiteluri îneîntătoare. dar prea înalte
Șl sA ne minunăm cind cade o stea, 

căci aceasta nu e-n firea lucrurilor

Nu e nevoie să căutăm idei.
căci sufletul le rostește înaintea buzelor 
Și o marc păcat să nu le dai birlici 
pentru că In fiecare om zăcu un poet 
ce așteaptă sA fie trezit de o emoție...

ENE DOKU 
București

DOMINO

„Primăvara*
Desen de: DOINA IGNEA

Firele 
zilele 
sînt jos 
migălos 
innodate 
la roate,

IMNUL
COCOȘILOR

9
iar harpa 
și stearpa 
le pune 
pe strtine 
Ia fel... și jocul continuă.
Nestemate 
— aruncate 
grămadă 
în 
pe 
se

Cfnd am Intrat in atelierul sticlarului 
Am văzut
Lingă balerine inibătrînitc.
Ungă copaci ruginiți de timp, 
Lingă statuete acoperite de praf 
Șl lingă orologiu cu pendula 
De sticlă.
Am văzut “
O țărăncuță de pămînt 
Ce plingea și ridea 
Și parcă strica echilibrul 
Tăcerii ce ațipise 
Printre bibelouri...
Sticlarul mi a spus :

— Din țărăncuța asta 
Rup de fiecare dată, 
Cîte-o fărîmă 
Pe care o amestec 
Cu sticla topită
Și în fiecare dintre srnalțuirile mele 
Trăiește pămintul,
Pămîntul frămîntat în picioare 
Pămintul ce-1 simți curgînd 
In vînt, în floare,
Pămîntul frămîntat de mîini, 
Pămîntul sărutat.
Pămintul bătrîn de tristeți
Și t bucurii,
Pămînt în care ne facem pămînt 
Și din care cresc albăstrele...

ANCA BEJAN
Brăila

Cintau cocoșii 
în 
un 
ca 
de 
ai 
Cintau 
un cintec dureros 
ca re-mplctirca ta 
din șuvițele, de vis 
despletite.
Cintau o simfonie de sulîți 
smulgînd 
din stridia orizontului 
perla roșie 
ce Ie va îndestula 
strigătul flămînd.

VIRGIL ȘTEFÂNIU 
Focșani 

"--v-rv-rvv-rTV-rvv-rvv-rv-:—

acea dimineață 
cintec crud 
iarba strivită 
pașii de rouă 
nopții

ladă 
fund 
ascund
harpaiar 

și stearpa 
Ie pune 
pe strune 
la fel... și jocul continuă...
SILVIU RAMNEANTU

Timișoara
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Literatura romănă, ca 
șl era uni versa! ft. repre
zint! un fir lung do va
lori. rcxi nl muncii gene
rațiilor cnre „s-au petre
cut ca frunzele șl florile 
anotimpurilor" (M. Siulo- 
veanti).

Cultura — în nfern că
reia Intră șl literatura ea 
o componenta majori — 
a font în toate timpurile 
o comunicare dr^valori. 
Așa cum remarca recent 
Ed. Papu în articolul 
„Murea nrtă nu ponto îi 
o aventură*' (Setntoln. 
din 30 mnl ac.) ..n-a 
existat nici o cultură al
cătuită numai din comu
nicări fără valoare șl 
nici numnl din valori nr- 
cnmunlcatc-.

Tn fond literatura este 
nn permanent dining cu 
cititorul. Și cu cit nrent 
dialog o mai prelungit în 
timp, cu cit Ii! pftntrrnzA 
virtutea reluări! neîncr 
tnto cu generațiile, cu n- 
tft opera e mai durnhllA, 
al intră ca un hun do 
Drot în patrimoniul cul
turii naționale și univrr- 
•nlr.

Nu ac ponte concepe o 
literatură ruptă do citi
tor. Aceasta nu înseam
nă .nicicum vă un acriilor 
trebuie aă debiteze pla
titudini. «A-șl superficln- 
tizvze comunicarea. Dur 
n i poț 1 >t.i nici t 'i
laltă atitudine, aceea do 
a ți motiva lipan do ta
lent «nu Incîlconki min
tii. dlnd vina pe lipsa 
do cultură a cititorului. 
Cititorul știe ce dorește, 
se găsește exact In cen
trul cerințelor firești «do 
stadiului do evoluție a 
literaturii și do informu-

\
ro culturală și ol nu 
renunță la virtuțile o- 
terne ale unei oporo 
majore care absorb în 
mod organic toate rîș Vi
gurile în direcția profun
zimii idoli și rafinamen
tului formal.

Șl ponte cea mal im
portantă virtute n ade
văratei opere do urlă 
("îto clariLatea. Eu onto 
ceea ce ne cheamă în no 
ccpțliînra cfillnoMclanft o 
v.iloaro clasică ce țlno 
de ușa numitul mod do 
u crea durabil.

Oare fără claritate ora 
cu putință drumul do la 
prima creație populară 
pînă la Luceafărul Iul 
Emincscu ?

Vor spune esteticienii 
subțiri șl untlpoețil că, 
în fond, claritatea este o 
calitate vetustă, ceva 
cnm de genul «rochiei 
l’ompudour purtată în 
epoca minljup’dul. Mulțl 
dintre c*.xogcții literatu
rii neloglcc și neclare 
„Iau în bruțc“ pe Ion 
Barbu sau pe Blaga. 
Dar aceștia nu sînt po
eți confuzi, ci dificil do 
receptat, ceea ce e fun
damental altceva.

Vom recunoaște că, 
pînă și în modestele ce
nacluri ulc elevilor, după 
primele explozii de sen
ii mente sincere, expri
mate clar, unii foarte ti
neri poeți, aimțlndu-so 
„moderni4, încep să co
cheteze cu expresia crip
tică, cu clementele do 
șoc, devenind epigonii

Prof. MG MAI M<IE

(Continuare 
în pag. a H-a)
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! BALADA

Eram un meșt ir Manole
Și voiam ca pe acest pămint
Să-mi înalț trudnică mtnăslire de vise.

Voiam să le așez cit mai bine
Voiam să le ridic cit mai sus
Dar ele s-au surpat...
Le-am adunat din nou 
le-am ridicat din nou 
șl... s-au surpat din nou

Atunci le-am dat 
drept Jertfă 
copilăria mea...

Și visele au început să crească 
Și să strălucească orbilor
Și nil creștcam pe temelia lor_~

Și cînd ani ajuns undeva.

sus de tot,
■nde mă vedeam mereu 
cineva mi-a răspuns : „aruncX-te P* 
și tn-am supus...
Iar visele mele s-au răspîndit 
fn soare, 
în flori 
șl în izvoare.

Și dimineața 
cînd soarele răsare, 
cînd florile înfloresc 
și susură izvoarele, 
visele mele curg, 
curg și au împlinesc...

FLORIN DUMITRACHH
Pitești
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IMN PENTRU OSTAȘII 
NECUNOSCUȚI

Ei au trecut neștiufi ca apele, 
dar piatra le-a rămas în urma 
crestată de victorii.
Nu și-au dorit-o păstrătoare de chipuri 
lăsîndu-și printre noi doar umbra 
groasă de iarbă.
De aceea trebuie chemali prin cînlec 
căci prea le lucesc prin întunericul verde 
palmele bătătorite de credință 
și piepturile cit vetrele marilor focuri 
ce le vegheau germinația semințelor 
și somnul vaselor din care au coborît. 
Trebuie chemați, ne-o poruncește

țârîna cernuta prin propriile cranii.
Să nu priinească nici a rădăcină străină, 
fiecare gaură de os fiind o fereastră 
spre cerul aplecat în urmași, 
focul învățat să blesteme în limba lor 
și să se siingă-n trupurile dușmane... _ 
Dar lemnul nu-și mai amintește din ei 
nici o silabă 
și eu nu știu dacă acest cîntec îmi va răscumpăra . 
altceva decit piatră, iarbă, foc și lut românesc.

DAMASCHIN HARDAUT
Liceul Sebîș Arad
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PATRIEI" 
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De fiecare dată cînd un nume înec necu
noscut urca vuitor din marea pururi frcmîn- 
latâ și pururi tînârâ a inspirației, sîntem da
tori să ciulim urechea ți sâ ne deschidem su
fletul. Asta nu pentru că n-am ști „de unde 
sare iepurele", ah, nu suna deloc bine aici 
această metaforă cinegetică I Ci pentru că 
sîntem datori viitorului cu tot ce avem mai 
sensibil in noi, pentru că trebuie iă-1 înlîm- 
pinăm cu un ceas mai devreme.

Versurile lui Mihai Ogrinji îl recomandă 
singure pe lînărul poet. Ele spun tot ce tre
buie spus despre imaginea limpede, plastică, 
scontînd mereu pe emoția gutenlică, directă, 
nesofisticatâ. Ele sugerează unitatea de ritm

interior, vihrația continuă prin care mici di
verse poeme sa întregesc reciproc, colorit da 
mozaic ți de vitraliu. Nu mai încruntat decît 
i-cr cere firescul vîrstei lui, dar nici slrăin do 
îngîndurările unei Jumi ce îți citește cu a- 
tenție istoria ți perspectivele, Mihai Ogrinji 
calcă pe pcmîntul patriei înfiorat de bogă
ția inepuizabilă o izvoarelor care i-au po
runcit să le continue cinlecul.

Ce să-i uram acestui vasluian cu nume care 
vine de demult, din răzețim^p Moldovei 7 Un 
singur lucru — dar mare ți atotcuprinzător i 
să-ți împlinească promisiunile de astăzi.

ȘTEFAN IUREȘ

IZVORUL 
MEU

MIHAI OGRINJI
IM^ul nr. 1 Viului

UNGHIUL
Caut unghiul 
prin care ni cobor In adine 
la matca izvoarelor, 
iâ sărut lutul izvorului meu.

PROMISIUNI

Fiecare drum 
duce In templul de liniște 
al bunilor nici.

In deșertul dr dincolo dr «oara 
cumpăna orei împlinirii 
îmi inclină utuciul «pro candoare.

...Izvorul nicu curse prin aoarc^.

SĂ NE SPU
NEM NUMELE

In Intervalul n două nlrliăla 
să ne spunem numele

elf! de tare,
Incit al nu-l audă nimeni.

>1 veghem aoaploa 
seninul lui Orfru 
adurnilt Intr-o alea 
din constelația Lirei

» ți al ne purlflcRm sufletul 
cu vuiet da alele.

81 ne spunem aumrle 

pierdut In slnielo unul icoa 

ți cuvlntul de început 

caro ne adInerție flntlna secetei 

la ■ oi-

VINE UN TIMP
Vine un timp 
clnd nu ne mal putem |ilsl 

da noi Inylna...
■Irlalm atunci, la lume 
el ne păieascl da huțll dinăun

trul nostru 
hoți făr* nume.

11 ațteptăm să lasă prin arlil, 
prin strigăt da spaimă»

Moții fără auma 
luganuncha-n reveni 
eunoațlarll din glnd 
ți apoi iea, dărulndu-se luminii. 
.Iar noi Io dăn* nume 
da lucruri, da apa. da rlnL

NOI RESPIRĂM
Noi respirăm pănilnl 
păUi I țl lumini 
ți aaînrnl rara nu mal sini 
ți pe cel rara au si vină.

Noi respirăm drumuri și 
curcubee, 

fluxuri de ape ți ciut

Noi ne respirăm pe noi Înșine 
piuă ne terminăm.

Dar esența existenței noastre 
ne-a respiri acei care vin 
și respirindn-1 G așteptăm— 
Noi respirăm»

In fiecare
SEARĂ

In fiecare ceară 
mama ți cu tata . 
păzesc un izvor
Să nu-și oprească curiuL
Dimineața ne aduc la toți 
o găleată plini cu apă 

pi cu strigătul pfimlntului 

de la miezul nopții 

efărlmat de pumnii nenăscuților 

ți no dau c!te-o porția 

ca să rezistăm

Inc-a ai.

SECETĂ
Clnd va seca Isvorul 

mama ți lata 
vor curge In albia Iul

Im nai vam morga-a flecara 

seară
ca UI veghem curgerea..

DEFINIȚIE
Partidul —

o soarele la amlaiă

rotund și strălucitor 
Ce-și împarte lumina 
egal, tuturor. *

. CRED
Cred că inima 
a o amforă de lut 
pe care o purtăm din străbuni — 
ți noi nu-i facem altceva 
decît a cresta pe ea 
cfte-un semn — 
dovadă c-am fost și-am trecut—

SPECTACOL
Eu elnt cortina 1 
In fața mea 
spectatorii aplaudă 
cu frenezie, fluieră... 
Ku aint cortina I 
Dincolo dr mine 
E liniște ți nervozitate. 
Actorii țl-au uitat rolurile 
ți ți-au amestecat costumele 

toate.

Ku slnt cortina I 
Mă dau înlături ți privesc 
spectacolul început 
Spectatorii aplaudă, fluieră ți 

cer cortina.
Cortina a dispărut..

ARHIMEDE
<ilndii-ți rotund

In rotiră spre cunonșlaro 

prindea contur In nisip 

clnd tu mureai prin naștere,

Mărețul cerc •— adine

Iți «reala numele In timp 

țl find tu iflrțoal martir, 

•I w transforma In nimb

I- - - - - - - - - - - - - -
rorz/r ir/r/iA/iFAt/sTA 
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MARAMUREȘENE

DESTĂINUIRE LA NOI

Cuvintele mele
Soaie, t
zac laolaltă eu viețile 

moarte 
in coapsa Vremii.
Nu le mai aud zumzetul 
Trccind de umerii liniștii

Numai mersul de ciută
Al fetelor
Stăruie,
Șe-mprăștie-n gesturi
Și urcă-ncet
Pe cărarea de munte
A vieții—

La noi, In Muramii 
Vin Muții cu vftr ți 
Vînturi de munte 
In sprîncene 
Flcznindu-nc obrajii 
Cu suc de primăvară 
Cristalizat In goană.

Iși urcă in car 
Drumurile, 
Se mai uită înapoi
Și pleacă
Moții...
Cîte suflete 
Și-au suitat * 
In noi ?

DOINA PO»*
Liceul nr. I Sa tu Mare

Fotd cummU — Drsnn de 1 
DOINA IGNEA

I SCHIȚĂ DE POBTBET
IDin așchii ilo «04 |l am trasat Umila lafai 

Vin ful caro mâ urmarea a sullnl In ala țl fufa a început

Iad sa mlțta.
Am furat dm vatra copilăriei două amintiri 
al la.nin nțaial In orbitala glodurilor.., 
Am luat un micron din gindlraa locolelor

Iți (1 am doacrli fruntea. Iar tlaaiupra-l o perle da funingine, 
Boumfl după itlncile glndurllor.

Țl am urmării cursul apelor. Lo am ililnc 
pkdltvrd cu pkAturl Intr-un vai cu Iul ți am plecai

I
b4 țl caut nasul. II plorduioțl nrlnlre poezii. 
Clnd am revenitorul ilrlmb, ochii Inlorțl 
In tine, fruntea in apa gândurilor țl parul to! 
«la funingine.

I Carafa ia umpluta. Am ridical-o ți am 
turnat glndurda înapoi în tina. M-am depărtat 
|i le-am privit. Ce cnip aveai ?

I ADRIAN SMOCHINA
Liceul „M. Eminuicu- — București

iLOGÎULCLĂRÎTÂfn
(Urman din pag. 1)

anei tendințe care, une
ori, uniformizează In așa 
fel poezia tinfiră, Incit 
ai impresia că e trasă la 
șapirograf.

„Nimeni nu vrea sfi 
coboare poezia la sim
plism și la primitivitate 
care sfl-i distrugă esența, 
spunea acad. Zahana 
Stâncii. Din nou Insă e 
bine să nc amintim că 
nu o obscuritate căutată, 
o lipsă de sensuri ieșită 
adesea din nebulozitatea 
ideilor și sărăcia lor, ii 
conferă adevărata pro

funzime. Dacă se Însin
gurează prea mult in
tr-un Joc steril cu cuvin
tele și imaginile, dacă 
fuge jnadins de orice în
țeles. poezia riscă #șă-șl 
reteze orice punți spre 
conștiința publicului".

Dc aceea să nu aban
donăm claritatea. De
parte de a constitui o 
piedică In calea diversi
tății stilurilor și forme
lor artistice, In numele 
exprimării cft mai preg
nante a conținutului și 
al accesibilității operei 
de artă, ea ne îndeamnă 
la căutări.



„FLORI PENTRU 
CUNUNA PATRIEI"

„Preludiul* publică aslâzi re
zultatele concursului sou literar 
intitulat „Flori pentru cunune 
patriei"

Selectând din sute de manus
crise, juriul nu a avut a sarcina 
ușoară. Fiecare flllic aducea un 
mesaj țîșnit din inimă, plin de o 
vibrafie poetică a cărei autenti
citate făcea ca eventualele stîn- 
găcîî sâ fie reduse la dimensiu
nile unor benigne dificultăți de 
creștere artistică. In prima ju
mătate a anului 1969, elevii- 
poeti și-au cinstit tara prin 
dublul omagiu al Dreqătirii șco
lare și al mănunchiului de ver
suri, cu conștiința unei împliniri 
în mers, desfășurată cu încece- 
re de acum către zarea bogată 
>■ făgăduințe. între conștiin
cioasa oregătire a lecției nen- 
tru a doua zi ori a lucrărilor 

trimestriale, pe de o parte, și 
încordarea tuturor puterilor spi
ritului într-o cîntare lirică a pa

• .

*

:■
:• 

PREMIILE
1 — VASILE MIHAESCU (lași) pentru grupajul de poezii 

„Rădăcini adinei"
II — NICOLAE PENIUC (București) pentru ciclul de versuri

„Inscriptii pe marmura tarii"
III — FLORIAN TANASE (Alexandria) pentru poeziile 

tulate „Cîntare patriei"

MENȚIUNI :
CRENGUȚA DIACONESCU (lași) pentru ciclul 
versuri „Adolescența patriei" 
ADRIAN NEGRU (București) pentru grupajul

• „Slavă"
GABRIEL STANESCU (București) pentru ciclul de 
poezii intitulat „Sini fiul tău"

inti-

de

liric

triei, pe de altă parte, s-a văzut 
astfel că nu există un rapor* 
antonimie, ci unul de corelare.

*
►

Pe pagini de caiet întrutotul 
gemene acelora pe care’ își 
aștern de obicei temele școlare, 
ei au visat de astă dată la vra
ja munților, codrilor și cîmpiilor 
noastre, la sensul izvoarelor ce 
vin din adine și de departe spre 
noi, cei de azi, la mărturiile de 
luptă săpate în piatră. în cuget 
și în timp, la statornicia și în
crederea cu care fiecare împli
nire contemporana înaltă co
lumna viitorului nostru comu
nist.

Dăruite spontan de niște ado
lescenți cu privire curată și cal
dă, „Florile pentru cununa par 
triei* se înscriu astfel, cu mo
destă dar reală strălucire, prin
tre manifestările omagiale cu 
care înlîmpinăm sfertul de veac 
de la Eliberarea României.

Vasile Mihăescu — Iași, dețină
torul premiului 1

PREMIUL I

GEN
Știu că la iivorul lîngalui meu 
au venii romanii cu Dunărea peile chip, 
că plîngea soarele ilă rimai pe maluri 
și ratele sale tingerau In nisip,

E Z Ă
că învingătorii șl-au schimbai încălțările 
șl pe cap cușme daco și-au pus, 
efi nu le-au mai scos, uilînd de ele, 
și prin vremi români li s-a spus...

ELEGIA ROTII
$1 aia Ipvlrla «rol ca o roati 
Ilrlvindu țl aftri In dcidntac grtu i 
Horia, Cloțca fi Cri,an In poartA 
Inimii m.ln ilau mal Irumojl ca un iltlp dn 

lumini 
mal >lr«lucl|i dacii un curcubau.

Sinod, lor curg. |l caboarA-n mine, curg, 
fi coboard 

Impl.llndu-mâ cu lutul lulorind do apa, 
lard «rul-roalâ cu trai o»ii alba 
Iml rditoarnA locuri fi «nufi «ub pleoapa.

BELȘUG
l.a marginea lumii nrvlo 
aburi rldlrl din ochii de unde beau |hîrin|llM 

Irlșll alhaylrl ■! Iul Znmolxe 
plugurile. Iiilgrrlnd, își driIraniA <llu|ll.

Oameni] trec din margltie-n margine <!r lume 
|lrolnil almlnțA după ri, 
neomul aplecai din eonpse, clnlâ 
dud aracA-n urma Iul patru femei.

ÎN BMP
Ne plriulo linul poamelor hune.., 
reala colinele alrulala de ploi, 
m acurga griul lung în aburi de pline 
fl timpul m scurge In nul.

VASILE MIIUESCU
Urmii nr. 1 U|1

. PREMIUL II

ACUM
Nu știu cerb rănit 
să fi plîns...
Nu știu brad bătrîn 
care sa nu fi plecai demn 
din pădurile noastre.
Nu știu frunte plecată
șî oameni sub |ug pe plaiurile noastre. 
Nu știu copii triști.
dar știu culori și jocuri bărbătești.
Adun un pumn din lutul sfînt, 
o inimă de erou
urcată In floare do mac
■i-i jur cu privirile la cer ridicate 
Liberia!© I
Nu flîu corb rănii să fi plîns in 
Cunosc un zbor, cunosc o înălțare 
și-o rezidiră pe aceste plaiuri.

pădurile noastre—

NICOLAE PENIUC
Liceul 28 București

PREMIUL III

CÎNTARE
Num,
In nnaplen ploii 
nr culegem 
frumelr u<le 
șl nr luăm 
Patria >ca*l.

Dimineața Ieșim 
cu aa In brațo 
fi-o purtăm 
ra-n jocurile 
copilăriei 
rlnd desenam «pr țlrlna 

fierbinte

PATRIEI
orașele, rondele, Izvoarefau,

Șl sădim fintinl 
la por|ilr soarelui, 
clnd ciopliți 
cu dălți do lumină 
munții nr strecoară 
In iuplB 
privirile «trămnșllnr 
fi xlmhrtul crestei 
presimțită In zări.

FLORIAN TANASB 
lÂo&ul din Alexandria

șl da visa
var dlnțul 
tn larga bătătură 
da ande brazii drepți 
vor lumina milenii 
ea wlrful înălțat 
apta rarul luminii

^MundtoruT
Desen de : ȘTEFAN MITITELU i

MENȚIUNE
ADOLESCENTA

ȚARĂ
Abur da căprioara fi legendă,
1)1-ml vata iă ta-acheg In Qup da fall, 
■I ți «Iau ilpter |l vii de atlob'irrntA, 
aa-ji pun in dairl piatra ne» taina LI.

rip tura mei plutind pa Jtimltala 
■AMlnți cu realaltâ-n cuapim la.
Tu pnaril-tnl-a pc drum tir aripate, 
Dl-i clnt de maci, rlndulrl de alea.

■1 pat. Ia Vremea plină — a rodniciei, 
81-țl fiu paner cu meri? de azur 
Din care silnic pruncul omeniri 
SA-țl putoleaacl setea de mai pur..,

CRENGUȚA DIACONESCU 
Liceul nr. 6 Iași

CÎNTEC PENTRU 
0 SĂRBĂTOARE 

De ziua ta, toți cerbii polelțl cu aur 
vor cobori din mun(i 
cu răsăritul, cu Izvoarele, 
cu aerul diamantin 
sl-n coarnele-altare 
iți vor aduce dar sărbătoririi tale 
trei brazi inalți 
din inimi de răsplntll 
cu Incrustiri de fapte șl legende...

Se vor Inelnee hore pe tot plaiul 
al mirii sărbătorii tale : 
Imblfnzitori de spice, 
de oțele 
fi mefteri de palate

ADRIAN NEGRU
Liceul nr. 30 București

IUBEȘTE MĂ, 
ȚARĂ

lubeftr nil, țară, slut fiul tău 
plămădit din țărlnă, 
din lacrimi si linge.
I'rlmeytc-mă la pieptul tău, țară,
— mit arcuit peste veacuri — 
cu pline fl sare 
după datina acestui plinint 
Lasă-mi să-ți sărut In liniște 
ochii LAI care au împrumutat 
ceva din azurul cerului 
scufundat in m&ri, 
cosița ta brodată In aurul holdei, 
macii de singe din păr, 
lutul din care țl-au dat viață olarii 
|i In care păsările văzduhului 
șl florile clmpulul 
s-au ferecat in smalț pentru totdeauna» 
aripile de șindrilă ale lui Manole... (1
Acum, pentru că te cunosc atît de bine» 
mă regăsesc pe mine însumi
In azurul cerului tău, 
In spicele tale de grîu, 
în macii cîmpul&i, 
în lutul olarului, 
în cîntecele străbunilor, 
în legenda acestui pămînt.

Iți dăruiesc viața mea, 
visurile mele, țară, 
Primește-le !
Nu-mi spune nimic. X
Respiră-mi gîndurile 
ți deschide-mi, generoasă, 
poarta de aur a viitorului.

GABRIEL STANESCU 
Liceul nr. 6 București
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în noul oraș Orșova 
industrial pus

In zona Industrială a noului o- 
rag Orșova a lost pus în funcțiune 
primul obiectiv : instalația pentru 
prepararea cuarțului, feldspatulul 
șl azbestului.

Dotată cu utilaje de Înaltă teh
nicitate, realizate în țară de Uzinele mecanice de utilaj mi
nier Bala Mare „UnlO" — Satu 
Mare gi Uzinele de utilaj 
minier din orașul Dr. Petru 
Groza, noul obiectiv Industrial 
■re o capacitate anuală de 49 OHO 
tone produse finite de substanțe 
fiemetalifere, utilizate in industria materialelor de construcții gi în 
turnătorii.

La intrarea în funcțiune a Insta
lației a avut loc o festivitate Îs 
care au fost de față Bujor Almă-

MANIFESTĂRI PRILEJUITE DE DOUA DECENII 
DE ACTIVITATE

In zilele da 14 șl 16 iunie a avut 
loc în Capitală o sesiune științifi
că a Arbitrajului de Stat prilejuită 
de aniversarea a 20 de ani da ac
tivitate a acestei Instituții*

In încheierea lucrărilor, partid- 
panții la sesiune au adresat o tele
gramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
In care asigură conducerea 
partidului că vor depună 
toate eforturile pentru ca, 
prin metodele de muncă specifice instituției, să contribuia la 
realise rea disciplinei de plan fl 
contractuala, la apărarea proprie
tății socialiste, aducîndu-șl astfel 
■portul la desivirfirea construirii 
socialismului In patria noastră — 
Republica Socialistă România.

♦
La Institutul de matematică al 

Academiei au Început, miercuri 
dimineața, lucrările unei aeslunl

Plecarea tovarășului Paul Niculescu - Mizil 
tn R. S. F. Iugoslavia

La invitația Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
miercuri seara a plecat tn R.S.F. 

tovarășul Paul Nicu- 
membru al Comite- 
utiv, al Prezidiului

Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., undo va face o vizită de 
prietenie.

La plecare în Gara de Nord,

Iugoslavia, 
lescu-Mizil, 
tulul Exe

AZI, SE DESCHIDE IN BUCUREȘTI COLOCVIUL
ASUPRA PROBLEMELOR EUROPENE

Sub auspiciile Asociației de 
Drept Internațional și Relații 
Internaționale (A.D.I.R.I.), azi 
se deschide în Capitală colocviul 
cu tema .Dezvoltarea cooperă
rii între statele europene — 
premial a unui climat de pace 

ccffiritate în Europa*.
C'iocviul se înscrie pe linia 

preocupărilor de a Încuraja 
dezbateri vil, de a confrunta 
punctele de vedere și de a pro

PE RAMPA DE LANSARE
(Urmare din pag. I) 

s-o executăm In liniștea ți In con
dițiile in care montăm acum tur
bina nr, 2. Intîrzierea livrărilor 
podurilor rulante ne-a adus pe 
drumul critic amenințând să dere
glăm întreg mersul lucrărilor.

— Drumul ăsta critic, ne expli
că Florin Bemart, secretarul or
ganizației de partid, este pentru 
noi constructorii un fel de boală. 
Cu cit te gtndețti mai insistent la 
ea cu atît te doboară mai repede. 
Dar noi i-am rezistat...

— După sosirea podurilor. îți 
continuă inginerul Srilagyi firul 
gîndurilot, am stat de vorbă pe 
îndelete cu oamenii noțtri. Le-am 
spus < „Măi feciori, trebuie să 
arătăm acum de ce rintem In tia
re. Ce ziceți P" „Ce să zicem, 
mi-a răspuns Florin Mitu. secreta
rul grupei U.TXL ți țeful unei 
echipe de montori, De altfel, tre
buie să precizez că trei sferturi 
din colectivul nostru e tînăr. 
„Vom dovedi că tintem In stare. 
Am mai făcut ți altă dată“. S-au 
apucat băieții mei da treabă, 
Mihai Kovacs, Gheorghe Dan, 
Gheorghe Muntean, Jean Ciobă
nit — ca sd pomenesc doar de 
clfiva — lucrau cu o ambiție pe 
care nu le-o cunoșteam. O vreme 
am fost sceptic. Restanțele acu
mulate la montarea turbinei m 
cifrau ta 3 luni. Odată cu începe
rea montării podurilor, altă belea: 
nicăieri în țară nu se montaseră 
poduri cu o deschidere atit da 
mare — 44 m — Intre căile de 
rulare. Așa că trebuia să facem o 
muncă de pionierat, să elaborăm 
un proces tehnologic aparte care 
a cerut ți el timp... In plus, oa
menii noștri erau mentori de 
turbine ți... nu de poduri l

— Băieții au depășit insă e- 
cest inconvenient, se simte obli

(Urmare din pag. I) 

tația noastră e formată din co
muniști care stnt fruntași în 
producție, că nici un membru al 
organizației noastre de la în
ceputul anului nu a încălcat nor
mele disciplinei în producție 
constituind astfel, pentru ceilalți 
muncitori tineri și vîrstnlci, bune 
exemple de urmat.

O coordonată principală a dis
cuțiilor fl consJttfuită din aprecie
rea lucidă a vorbitorilor, din ase
mănarea atentă, critică șl auto
critică, a eforturilor depuse pen
tru îndeplinirea propriilor sar
cini. Acestui colectiv nu-i lipsesc 
motivele de laudă, de mîndrifl.

De la începutul anului, acest 
colectiv a realizat peste plan 
20 000 metri țesături finite, iar 
angajamentul luat în cinstea Con
gresului al X-lea de a realiza o 
producție globală cu 5 milioane 
Iei mai mult, a și fost îndeplinit 
pe jumătate. Nu sînt deloc pu
ține înnoirile de care a avut 
parte propria lor întreprindere.

— Lucrez aici de peste 10 ani, 
ne preciza Anica Ursache. în a- 
ceastă perioadă, toate secțiile au 
fost renovate, modernizate, s-a

— primul obiectiv 
in funcțiune

șan, ministrul minelor, fl Constan
tin Drăgoescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Mehedinți al 
P.C.R. Cu acest prilej, colectivul 
de muncitori, ingineri <1 tehnicieni 
al întreprinderii miniere Orșova ® 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, in cari 
raportează cfi în cinstea Congresu
lui al X-lea al P.C.R. șl celei da-a 
25-a aniversări a eliberării patriei 
noastre, instalația de preparare 
pentru substanțe nemetalifere a 
fost pusă în funcțiune, cu fl zile 
înainta de termen, sl ae angajează 
ca prin munca lor să aducă o con
tribuție la creșterea eficienței și 
valorificării superioare a bogății
lor subsolului patriei noastre.

științifice jubiliare consacrate ani
versării a 25 da ani de la elibe
rarea patriei fl a două decenii da 
la crearea Institutului.

ParticiDanțli la sesiune au adop
tat o telegramă adresată Comite
tului Central al P.C.R., tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care colectivele Institutului de matematică șl Centrului de sta
tistică matematică își reafirmă 
sentimentele de profundă stimă si 
recunoștință față de conducerea 
partidului șl statului pentru spri
jinul acordat dezvoltării activității 
de cercetare științifică și se an
gajează să muncească cu hotărîra 
pentru traducerea în viață a sarci
nilor care le revin din proiectul 
de Directive ale celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R., contribuind 
astfel Ia dezvoltarea economică și 
înflorirea spirituală a României 
socialiste.

sc aflau tovarășii Virgil Trofln, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad și 
Ilie Rădulescu, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., activigti de partid.

Au fost de față Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasa
dei. (Agerpres) 

mova căutarea de soluții pentru 
rezolvarea problemelor de in
teres european.

La lucrările colocviului par- 
tiripă personalități marcante 
din domeniul relațiilor interna
ționale, diplomați, economiști 
și publiciști din numeroase țări, 
precum si reprezentanți ai 
O.N.U., Oficiului ONU. din 
Geneva, U.N.E.S.C.O., Organiza
ției Internaționale a MunciL 

gat să precizeze secretarul de 
partid. Echipa lui Mitu a devenit 
In scurt timp cea mai bună echi
pă de... nituitori I

Chiar în acele momente pe 
deasupra trecea In clinchete de 
clopoțel unul din poduri, un gi
gant în greutate de 360 tone care 
purta tn ghiare spre locul de 
montaj un utilaj cu dimensiuni le 
fel de impresionante.

— De abia tn noiembrie, spune 
Florin Bemart mai departe, am 
ajuns să ne apucăm de treburile 
noastre : adică de montarea pri
mei turbine. După grafic, lucra
rea trebuia să dureze un an. Dar 
s-au ivii ți aici de la început o 
sumedenie de greutăți. Statorul 
generatorului, de pildă, cea moi 
grea piesă a blocului (JflS tone) 
nu putea fi ridicat eu un ringor 
pod. Fină la urmă am recurs 
e soluția ingenioasă; sincroniza
rea celor două poduri cu ajutorul 
unei grinzi. Apoi-, ce vă mat pot 
spune ? Doar că montăm înaintea 
calendarului cu o lună l Și că 
montarea turbinei va dura cu trei 
luni mai puțin decit se planifica
se. adică vor fi recuperate inte
gral restanțele...

Activitatea mentorilor de la 
sectorul turbine cunoaște un ritm 
ți mai alert In acesta zile după 
apariția Tezelor ți a proiectului 
da Directive privind dezvoltarea 
economiei naționale In ciitond 
cincinal, perioada In care termo
centrala va fi conectată cu fri- 
treaga sa putere da 900 Mega
wați In sistemul energetic națio
nal. Demnă de reținut este 
frecvența cu care ei Iji îmbunătă
țesc angajamentele. Să luăm unul 
din exemplele cele mai recente 
Închiderea cilindrilor de înaltă 
presiune la turbina nr. 1 trebuia 
să aibă loc conform graficului la 
12 iulie. La începutul anului 

construit o noul secție 
tură, productivitatea pe schimb 
a sporit impresionant

De un an de zile, secția noas
tră se află în reutilare și moder
nizare, lucrările de investiție dos- 
fășurîndu-se fără ca noi lă o- 
prim producția. E un merit al 

ÎNCREDERE DEPLINA

ÎN SDCCESELE VIITOARE

nostru că și în acesta condiții 
ne-am îndeplinit toate sarcinile, 
cfi am înțeles bine răspunderea 
care ne revine. Avem astăzi ma
șini de imprimat cu 6 culori, cu 
ajutorul cărora se obțin impri
meuri de o mare varietate, o 
mașină de apretat a cărei pro
ducție acoperă pe cea a trei

VIZITELE SECRETARULUI 
EXECUTIV AL COMISIEI 

ECONOMICE O.N.U. 
PENTRU EUROPA

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a 
primit miercuri după-amiază pe 
Janez Stanovnik, secretarul e- 
xecutlv al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa, care face 
o vizită oficială în țara noastră, 
la invitația Ministerului Aface
rilor Externe.

La întrevederi, care i-a dț«- 
ffișurat într-o atmosferă cordia
lă, au luat parte Grigore Bâr- 
găoanu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică 
și tehnică, Nlcolae Ecobescu, 
ambasador, reprezentantul per
manent al României pe lingă O- 
ficiul Națiunilor Unita de la Ge
neva.

Cu acest prilej au foat discuta
te probleme referitoare la lăr
girea activității de cooperare e- 
conomică și tehnică In cadrul 
Comisiei Economice a O.N.U 
{jentru Europa, precum șl la re- 
ațiile dintre țara noastră șl ■- 

cest organism Internațional.
★

Miercuri dimineața secreta
rul executiv al Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru Euro
pa, Janez Stanovnik, a fost pri
mit Ia Ministerul Afacerilor Ex
terne de George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și de Mircea 
Malița, adjunct al ministrului.

La convorbirile care au avut 
loc cu acest prilej, au participat 
Nlcolae Ecobescu, ambasador, 
reprezentantul permanent al Ro
mâniei pe lingă Oficiul Națiu
nilor Unite de la Geneva, func
ționari superiori din M.A.E.

★
Miercuri seara vicepreședinte

le Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Rădulescu, a oferit o masă 
in cinstea secretarului executiv 
al Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa, Janez Sta
novnik.

Au participat George Maco
vescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Grigore 
Bârgăoanu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de co
laborare șl cooperare economică 
și tehnică, Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului cdmerțului ex
terior, Nlcolae Ecobescu, amba
sador, reprezentantul permanent 
al României pe lingă Oficiul 
Națiunilor Unite de la Geneva.

A fost prezent Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

(Agerpres)
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A APĂRUT
revista Institutului de studii 

istorice și socîal-politice 
de pe lîngc C.C. al P.CR. 
ANALE DE ISTORIE

montorti au ajuns insă la conclu
zia că pot termina această lucrare 
cu 20 de zile mai devreme. Iată 
însă că odată cu apariția Docu
mentelor, evalutndu-și din nou 
posibilitățile, ei au redus din nou 
termenul de realizare a lucrării.

Este izhînda cea mai importantă 
cu care cor înitmpina CongresuL 
N-a trecut decit o săotâmînă de 
cind a fost anunțat acest angaja
ment ți iată o nouă veste : echi
pele de montori conduse de mai
strul Florin Bemart (secretarul 
organizației de partid/ au reușit 
să închidă cilindrii du mult îna
intea ultimului termen. Eveni
mentul a acut ioc In noaptea de 
fl spre 7 (urna, ți el însemna de 
fapt închiderea completă a tur
bină, adică terminarea montării 
ei. Pe chipul secretarului da par
tid Jfl codeau Inrdl pregnant ur
mele eforturilor depuse cu o 
noapte inomie

Faptele de muncă relatate con
stituie doar citeva file din ma
ree epopee a întrecerii care s-a 
declanșat pa marile șantiere ale 
termocentralei Daco, dar o ga
ranția a realizării integrala a tu
turor angajamentelor luate da 
constructori ți montori m rinstee 
Congresului el X4&a al psrftduim 
din care axtregem ritsrca obisrii- 
va moi importanta: executarea 
unor lucrări MUfllilMKiflre IR C4I- 
loere da 4 miiăoane lei; reolxrarea 
■ 900 OOO lai economii la Prețui 
da cost peste sar dna plmdhcetâ ; 
economisirea unor importante 
cantități da materiale , reducerea 
termenelor de execuție la toots 
cbiectiveia importanta prevăzute 
a fi terminate In această perioadă.

Toate acestea pentru ca orima 
„inimlC a termocentralei să 
pulseze energie tn trimestrul ZV 
a.c., ața cum sună tm olt engese- 
ment recent el acestm hernie co
lectiv de muncă.

I

mașini vechi, alta utilaje mo
deme.

Beneficiind de asemenea e»* 
diții, va trebui să no sporim yi 
noi contribuția. Nn trebuie 
să ne mul turnee yi faptul 
că majoritatea cosnuniftilcr fi 
uteciștilor își îndepHneee eon- 

știinclos sarcinile profesiona
le. Prin arma cunoscută ■ 
criticii și autocriticii va trebui sl 
urmărim cu mai multă consec
vență ca fiecare muncitor, acolo, 
la locul său de muncă, să-și a- 
ducă maxima contribuție posibi
lă, fiindcă așa cum se subliniază 
și în Teze, „orice membru de

STEAUA BUCUREȘTI
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SELECȚIONATA MILTTARA „HEEROR'

BOX CLUB AUSTRIA 14—4

GÎJU REDIVIVUS
Majoritatea spectatorilor care 

au îndrăznit si încerce aven
tura de a ajunge piuă la sta
dionul Olimpia au foit strașl, 
în primul rlnd, de anunțarea 
reintrării In ring a fostului 
campion european Nlcolae 
Gîju.

Gîju nu ■ Înșelat ajteptlrile ; 
boxlnd la a categorie superioa
ră (categoria pană) el a evo
luat satisfăcător. De fapt ad
versarul său A. Wilhelm nu a 
putut să-l reziste pînă la gon
gul final. GIJii a clștlgat prin 
abandon fu repriza a treia. Ian 
Chlrlac, antrenorul echipei 
Steaua, ne spnnea înainte de 
gală următoarele : „Gîju de
ține o formă,bună, deși se află 
în examene el a participat cu 
regularitate la antrenamente |i 
manifestă multă pefti de lucrn.

I
I

Mîine, la Pitești, 1 
ora 17, startul în |
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Vineri începe Raliul Româ
niei. cea mai importantă com
petiție automobilistică internă 
a anului. Circa M de echipaje 
șl-au anunțat participarea la a- 
ceastă cursă ce va dura 2S de 
ore fără oprire.

Conform formulei din 1MB a 
Campionatului național de ra
liuri pentru a fl luat în conside
rare Ia întocmirea clasamentu
lui final un echipaj trebuie să 
fi partidpat la cel puțin două 
din raliurile regionale și la 
Raliul României. Se vor alcătui 
clasamente pe clase (premiul 
I—8 000 lei), pe echipe, pentru 
echipajele ' ‘ ’ ------
județene i 
neraL

Vineri. ! 
avea loc 
Uzinelor 
(care patronează 
a cord î nd 
portant

I

feminine, pe filiale 
și un clasament ge-t

27 iunie, ori 15.30 va 
startul festiv In fața 

de autoturisme Pitești 
____ _ campionatul 
echipajelor un im 

,______ sprijin material). O'-
loana de automobile se va de
plasa apoi în oraș, unde va fi 
creat un parc închis pînă la ora 
173)1 cind va pleca prima ma
șină In concurs. Amintim că 
la raliuri concurenții pleacă 
din minut tn minut fiind obli
gați să respecte o medie orară 
impusă, trecînd astfel prin 
punctele de control într-o or
dine bine stabilită. Cei care

(Urmare din pag. I) 

unitățile economice vor fi dotate 
și cu un număr sporit de mașini 
de mecanizare medie și mid.

Bineînțeles, utilajele folosita în 
tehnica de calcul ilnt înd 1 euro
pe și grevează In mod ieri os in
vestițiile la seară republicană. De 
aceea, este deosebit de stringentă 
fi rațională realizarea unor cen
tre de calcuL a unor sisteme co
lective de prelucrare a datelor 
pentru a obține maximum de e- 
fidență din activitatea acestora. 
Cunosdndu-se faptul d un si»- 
twffi de calcul poate și trebuie să 
funcționeze 24 de ore din 24, nu 
este nmibili dispersare* acestns 
unități de calcul pe ttneă între
prinderi sau alte rmițiți econo
mice ce nu pot asigura c astfel 
de funcționare. Evident există 
ramuri care Își fustifid din plia 
utilizarea unor centre penurii ctxaa 
ar fi : sistemul bancar-financiar, 
inclusiv rețeaua C.E.C., calea fe
rată >i Comitetul de stat al plani
ficării ; «te clar, de asemenea, d 
pentru alte situații fnființaren n- 
nor rețele de centre de calmi cr 
feri pcdMitatea rezolvării na nu
mai a unor probleme economica 
ei ri a unor problema m caracter 
tehnic fi de cercetare științifid- 
Evident ătusastiaiea tehnică a a- 
ceoter centre depinde de comple
xitatea problemelor. Dad tarei- 
nfle sfnt multiple și înzestrarea 

partid trebuia să militeze neobo
sit uentru îssdeplinirea sarcinilor 
construcției socialiste in domeniul 
a*i de activitate, să vegheze la 
inHptuirefl neabătută a liniei 
paMticd ți a Jiotdririlpr pariidu- 
hsi; aceasta este o condiție pri
mordială a Intdririi capaciMfti 
de luptă a partidului nostru".

Opiniile ttairului șef de schimb 
Petruș Ta vidian, ale ing. Lucia 
Cootea, care și-a început profe
sarea meseriei în această unitate, 
iar astăzi e adjunctul inginerului 
șef, precum și ale altor vorbitori, 
converg spre exprimarea încrede
rii lor depline în dobîndirea de 
noi succese prin conducerea în
țeleaptă a partidului nostru, a 
cărui politică e susținută cu en
tuziasm da întregul popor român.

Dezbaterea documentelor de 
către comuniștii din sectorul fi
nisaj al întreprinderii textile din 
Galați a prilejuit și o amănunțită 
analiză ■ îndeplinirii sarcinilor 
colectivului lor, măsurile adopta
ta avfnd menirea să sporească 
rezultatele, să creefe un nou a- 
vînt în activitatea organizației de 
partid și a organizațiilor de 
masă.

CllPA BALCANÎCA(< LA FOTBAL
ROMANIA ALBANIA: 2-1

Pe cochetul stadion din par
cul Sub Arini din Sibiu — prea 
puțin animat în comparație cu 
valoarea pe care vrea să și-o 
aroge această competiție — a 
avut loc un interesant cuplaj 
fotbalistic de o acceptabilă fac
turi tehnică, desfășurat sub 
semnul unei lupte înverșunate 
pentru victorie. Turneul care 
reunește reprezentativele de ti
neret din Balcani, pînă ieri des

Cre< el la tarnaoJ armat®]or 
prietena, ce se va fleifășora Ia 
luna august la Kiev, el va re
confirma preitlgiat de care ae 
bucuri pe plan internațional".

O altă surpriză pilcută pen
tru spectatori a fost retntilnl- 
rea cu Cblvlr. Chlvlr a boxat 
economicos flelud dovada call- 
tițllor sale.

Echipa austriacă na aste ■ 
formație eotidă. Boxerii ani 
trieci, as «ferit ■ replică paU- 

* dă. 9-a evidențiat doar rep re
lent an tu] lor la categoria grea- 
Totugl această Intîlnlre a fast 
folositoare echipei huenreytene 
deoarece ea a ficat un util 
antrenament înaintea turneu
lui armatelor prietene de la 
Kiev.

T. POGOCEANU

Raliul României
da 

în
sosesc primii la un punct 
control nu sînt neapărat și 
tr-o poziție fruntașă.

Traseu] raliului este următo
rul : Rm. Vîlcea — Tg Jiu 
(20,07) — Petroșani — Hațeg — 
Sebeș mjfl) — Sibiu — Me
diaș (1.18) — Iernut — Turda — 
Cluj (3,17) *— Dej — Beclean — 
Sărățel — Bistrița — Vatra Bor
nei — Cîmpulung — Rădăuți — 
Suceava (S.20) — Timișeștl — 
Tg. Neamț — Piatra Neamț — 
Bacău (12.2G) — Oituz — Brașov 
(15.13) — Pirîul Rece - Pre
deal — Cîmpina — București 
(18.18) — Pitești (20,03). Pentru 
orientarea spectatorilor din 
orașele prin care va trece co
loana de mașini am indicat în 
paranteze ora sosirii primei 
mașini la controalele orare.

Raliul are $i 5 probe speciale, 
plasate, unele, lingă orașe ceea 
ce oferă amatorilor prilejul de 
a asista la întreceri deosebit de 
spectaculoase. Iată-le tn ordine: 
Hula Medias, km. 2^—5,“; 
Obcina Feredăului — km. 5 la 
ieșirea din comuna Sadova ; 
Măgura Călugăra (Bacău) — 
km. 171—168.7 ; Oituz — km. 
80.5—76; Pirîul Rece, km 12—6,2. 
Duminică, la Pitești, între orele 
10—14 se va desfășura o cursă 
pe circuit conttnd, în alcătuirea 
clasamentului.

v 

PROMOVAREA CIBERNETICII
se va baza pe calculatoare de tio 
universal cu viteze foarte mari de 
lucru. Pentru problemele gesti
unii economice, de exemplu, unde 
complexitatea este mai scăzută « 
vor folosi calculatoare cu un preț 
de cost mai mie, adică calcula
toare avtnd viteze mai reduse de 
prelucrare a datelor.

Indiferent însă de cum vor fi 
înzestrate, rezultă încă o dată ne
cesitatea înființării unor centre 
pentru mai multe întreprinderi.

Pentru a se putea realiza acest 
lucru este însă nevoie ca unele 
interese pur locale — și sin* 
multe la ora actuală la noi — ri 
fie subsumate intereselor genera- 
le ale economiei. Desigur, ar fi 
bine ca fiecare unitate să aibă 
propriul său sistem de calcul dar 
acest lucru încă nu este txisîhd 
datorită costului ridicat al echi- 
namentelor și al indicilor de uti
lizare scăzută ce se not obțină 
prin dispersare. Tată de ce tre
buie să constituie o preocupa-* 
de prim ordin raționalizarea ob
ținerii transmiterii și prelucrării 
datelor, care încă la ora actuală 
nu au o eficientă maximă, de
oarece mai există încă mai multe 
canale paralele și uneori inutile.

înscriindu-se pe contiderente 
majore, echiparea economiei ■>- 
ționale cu sisteme de calcul a în
ceput încă în urmă cu doi ani 
cînd s-a elaborat un program de 
dotare complex și de perspectivi. 
Ca urmare, s-au si înființat diver
se unități de studii si cercetări și 
s-au dotat o serie de ramuri in
dustriale cu echipamente cores
punzătoare. Acest început se află 
tn plină dezvoltare. în momen
tul de față un domeniu de utili
zare a tehnicii de calcul este acela 
al folosirii calculatoarelor în con
ducerea proceselor tehnologice, 
sectar în care țara noastră a fă
cut remarcabile progrese. Aceasta 
este cu atît mai necesar, cu eft 
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tu! da anoat. a început să ca
pete culoare prin faptul ci 
există un echilibru între valori 
— nici un joc pînă acum n-a 
fost cîștigat sau pierdut la o di
ferență mal mare de un gol — 
și că acum lupta pentru situa
rea pe un lec cit mai bun dă 
un plus de vitalitate competi
ției. Ieri, de altfel, putea să fie 
ziua surprizelor—

In primul joc al cuplajului 
s-au întllnit echipele Bulgariei 
și Turciei. Contrar așteptărilor, 
echipei omogene șl tehnice n 
bulgarlor, reprezentativa Tur 
clei i-a dat o replică neaștep
tat de dlrză. Aceasta a condus 
prin golul marcat de excelenta 
extremă stingă Ender (pentru 
care viitorul conducător tehnic 
al echipei Fenerbahce, antreno
rul român Traian Ioneocu, a ve
nit de la Istanbul să-l vadă) în 
minutul 11, pînă aproape de 
fluierul final. De abia în mlnu 
tul 88 se restabilește pe tabela 
de marcaj egalitatea: 1—1, prin- 
tr-un gol, venit după at Ițea ra 
Uri, al cărui ‘ ’
da nov.

Situația ic 
identic șl în _____
România — Albania. Cei 
domină autoritar Ia început nu 
slntem noi, ci albanezii. O for
mație care &e părea că nu emi
te mari pretenții a etalat In 
fața publicului sibian calități 
revelatorii i priză la minge, 
calm, pase șl șuturi năpraznice, 
precise, viteză șl o alură atleti
că. Da altfel, ei yi marchează 
primii. In min. 37. prin

fost lor-■UtOT ■

■proaoe 
vedetă i

care

repetă 
medul

Bid

un punct de 
Murea (fig).

tupta se anunți foarte știin
ță deoarece înaintea acestd 
competiții, ce va încheia cam
pionatul de raliuri, o «orie de 
echipaje se află situate in cla
sament la diferențe mid. La 
clasa I pe primul loc slnt la 
egalitate Eugen lonescu Criatea 
— Gn. Florescu (nr. t3 tn con
curs) șl H. Graef — O. Rizescu 
(S3). La clasa II echipajul Gh 
Rotaru — D. Rădulescu (81) e 
urmat la numai 
V. Topdu — 
Pentru locul 3 
ții $anta (67) 
echipaj : Dan 
priță (82). La 
pentru primele două locuri 
identifică cu cea pentru cîști- 
garea campionatului la clasa
mentul general, echipajele M. 
Tlioaia — G. Man (48) și A. Pu- 
iu — Gh. Pescaru (44) aflln- 
du-se la o diferență de 1 pct. 
In ambele clasamente. La clas.i 
IV conduc detașat M. Dumi
trescu — P. Vezeanu (20). La 
clasa V pe primul loc se află 
ia egalitate studentul bucureș- 
tean Al. Botez (6) și arădeanul 
A. Gașcar (5), urmați de D. Hu- 
țu — D. Tomoșoiu (7) și I. Bucu- 
rescu — St. Iancovici (1) depar
tajați de o diferență de 1 pct.

A. RANC

D-
se vor lupta fra
ți cel mai tînăr 
Motoc - C. Că- 
clasa- III lupta 

* se

pe plan mondial se constată n 
creștere masivă a utilizării calcu
latoarelor în conducerea procese
lor tehnologice, procentul calcu
latoarelor folosite Tn acest scop 
crescînd de la 3.5 la sută în 
1964, la 13 la sută In 1968.

Bineintelea, utilizarea calcula
toarelor In cadrul proceselor teh
nologice trebuie făcută — țlntn- 
du-se seama de prețul lor ridicat 
— după studii aprofundate, din 
care să reiasă eficiența lor. Din 
scest punct de vedere, trebuie 
dezvoltate acele domenii de cer
cetare și de activitate tehnică 
care creează condițiile utilizării 
maxime a calculatoarelor, cum ar 
fi : automatizarea proceselor de 
producție, determinarea automată 
a caracteristicilor proceseJor — 
asa-nurnita identificare, determi
narea unor structuri optime de 
calculatoare precum si determina
rea unor limbaje simple pentru 
programare.

Tb perspectivi, e de examinat 
trecerea de la stadiul de înființa
re a centrelor de calcul la o e- 
tapi superioariL aceea a »ncani- 
zării nani centru național de pre
lucrarea datelor. în cadrul lui ar 
urma să se stabilească metodolo
gia generală pentra informatica, 
să re instituie bibboteci de pro
grame de toate tipurile șj si m 
cnordnnett toate celelalla centre 
da calcul.

Erie de la cine înțeles că în- 
trnch dotarea cu ea 1 rulat oare a 
diverwlor ramuri ale economii 
se bazează tn esență pe contribu
ția umani. care trebuie să fie 
deenebit de competentă, aste ne
cesară luarea unor mișun eficien
te fn cadrul învițimintului uni
versitar și post-unh’ersitar care 
$1 fie capabil să pregătească ca
dre de trial ti calificare. Numai 
tn fdnl aereta utilizarea 24 de 
ore dia 24 de ore ■ calculatoare
lor va stingă maximum da e- 
ficieoță.

Albanezii continuă apoi să con
troleze bine jacul și cîteva mi
nute băieții noștri nu ne lasă 
nici o speranță. Greșind însă 
după marcarea golului prin tac
tica adoptată — retragerea a- 
proape a întregii echipe In apă
rare — echipa noastră a trecut 
Ia atacuri continui pe ambele 
părți- Domide, omul cu o clasă 
peste toți participanții la tur
neu — se vede că a jucat pe 
„Wembley-! — a condus jocul 
magistral. Acțiunile, Intebgent 
construite, venind acum în ava
lanșă, una după alta, la poarta 
albanezilor, și din ce în ce mai 
Insistente <de ce «i-nr fl jucat 
și în prima repriză la fel ?), nu 
se putea să nu se soldeze cu 
goluri Ele vin, primul în min. 
77, grație Iul Florin Dumitrescu, 
iar al doilea aproape de fluie
rul final, gal pe care îl semnea
ză Vlad. Finala dramatică a 
dezmorțit spectatorii, iar victo
ria, dar mai ales jocul bup, au 
aprins torțe în tribune. Cu a- 
ceastă victorie, tinerii fotba
liști români au mai trecut de 
un obstacol și pînă Ia dobîndi- 
rea trofeului nu mai au decît 
un pas. Ei conduc după 3 jocuri 
în clasament cu 6 puncte, ur
mați de greci cu 4 puncte și un 
joc mal puțin. Duminică vom 
întîlni echipa Greciei pe sta
dionul „23 August" din Capi
tală.

VASILE CĂBULEA

Nu ne-am fi așteptat ca o eta
pă contra cronometru să fie 
urmărită de mii de spectatori, 
obligați să stea în picioare mai 
bine de două ore, de-a lungul 
străzilor din orașul campioanei 
naționale la fotbal. Dar arăde
nii și-au onorat calitatea de 
gazde iar fn final au avut și 
satisfacția de a aplauda prezența 
unui concetățean pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului 
Pînă la acest moment de feri
cire, însă, cite alte momente de 
emoții 1 Difuzoarele autocara- 
vanei Loto-pronosport transmi
teau rezultatele 
cicliștii care 
Publicul, cu o 
în mod greșit 
dreptate numai 

înregistrate de 
terminau etapa, 
pasiune pe care 
o credeam în
spre balonul ro-

Turul ciclist al Romanici
ieri adept entu-tund, devenise

ziast al dclismului. Mai intii a 
condus Ștefan Bălan cu 36’ 51", 
apoi olandezul Peter Donk cu 
36'13*', Mircea Rindașu a fost 
primul ciclist care a coborît 
sub 36'. iar Emil Rusu ne-a dat 
primele speranțe intr-o victorie 
românească, înregistrind 34'35”. 
Dar numai citeva minute mai 
tîrziu s-a anunțat timpul obți
nut de Teodor Puterity—34'07*'. 
Arădanii au salutat cu urale 
prezența unul concetățean 
fruntea întrecerii. Minutele 
cep să se scurgă din ce în 
mai greu, cu atît mai mult 
cît abia atunci începeau să 
startul .
a clasamentului c^...__ ____
7 etape. Dar performanța lui 
Puterity nu a mai fost depă
șită. Astfel, tinăru) alergător, 
în vîrstă de 22 ani, <i-a înscris

tn 
în- 
ce 
cu 
la 

ocupanțîi primei părți 
general după

(Urmare din pag. I) 
semnate realizări ale unor 
asemenea reuniuni apariția 
spontană in culise și foaiere 
a unor „subcomitete* in care 
schimbul de impresii și idei 
are avantajul de a fi viu, 
energic, nestinjenit. Astfel 
de „subcomitete* au început 
să sa creeze și aici printre 
numeroșii dramaturgi, oa
meni de teatru, critici, zia
riști. cercetători științifici, 
prezenți la festival și con
tribuția lor virtuală la dez
voltarea teatrului românesc 
pentru tineret este de pe 
acum considerabilă. Desigur 
că vineri, cind va începe 
simpozionul ..Tineretul și 
teatrul*, această contribuție 
are toate șansele să devină 
fundamentală.

Este de altfel și opinia pe 
care ne-au impărtișil-o cîțî- 
va dintre participanții și oas
peții festivalului. Dramatur
gul AL Mi rod au nota : „Tea
tral, intr-adevăr al tineretu
lui din Piatra Neamț, animă 
intr-o complicitaie superioa
ră cu autoritățile locului, 
primul festival de spectacole 
pentru tinerei, copii și mai 
ales maturi, aducind șapte

FESTIVA
trupe, IM de actori, 288 Ce 
critici și esteticieni angajați 
intr-un colocviu și 3M de 
persoane teatrale dintre care 
o cincime au se deplasează 
din apartamentul bucure*- 
tean decit pentru drumul de 
la Viena-H sus. Apariția a- 
acestui" festival aici — și 
tocmai aici, și numai aici — 
nu ml surprinde : Avem 
de a face cu n consecință 
logic* a 18 ani de avinturi 
și aventuri".

Opinii asemănătoare a for
mulat lan Covaci, directorul 
Teatrului Tineretului din 
Piatra Neamț „Publicul 
nostru s-a dovedit, a fost 
cfștigat pentru teatru și ne 
mlndrim cu faptul că și Tea
tral Tineretului a contribuit 
la aceasta. Participarea la 
festival a unor teatre din 
țar* de mare prestigiu, orga
nizarea de către Centrul da 
Cercetări pentru problemele 
tineretului și Comitetul ju
dețean pentru culturi și 
art* a acestui simpozion la 
care particip* personalități 
de teatru, de cultură, peda
gogie, activiști pe Lirim cul
tural și obștesc creează, desi
gur, e conjunctură anume 
care activizează interesul 
publicului pentru teatru, fl 
apropie de preocupările, de 
căutările acestei arte șl o 
face accesibil* maselor".

Artistul emerit Ion Lucian, 
directorul Teatrului „Ion 
CreangSu este de părere că

• LA CONSTANTA • fo«t 
dat în foloainți complexul 
sportiv „Tomis**. Noua bază 
sportivi dispună do o sală 
de gimnastică, una de box și 
una de lupte. De asemenea, 
acest complex cuprinde săli 
anexe, un cabinet medical, 
o bale-saună și un cămin 
pentru cazarea sportivilor.
• ASTĂZI, DE LA ORA 

17, pe baza sportivă a clubu
lui Metalul (șos. Pantelimon) 
va avea loc un concurs in
ternațional de moto (dirt- 
track) cu participarea unor 
alergători din Austria, Bul
garia, Cehoslovacia și Ro
mânia. Duminică dimineața, 
de la ora 10, in același loc 
concursul se va reedita.

MEI^DDOAINI
• IN CADRUL UNUI IN

TERVIU acordat presei 
sportive iugoslave, fosta glo
rie a fotbalului din Iugosla
via, Ceaikowski, a declarat 
:ă după el cel mai bun „11* 
european actual ar fi urmă
torul ; Meier (R.F.G.), Fac- 
rhetl (Italia), Beckenbauer 
.R.F.G.) Moore (Anglia), 
Schnellinger (R.F.G.), Charl
ton (Anglia), Rivera (Italia), 
Prati (Italia), Rîva (Italia), 
Muller (R.F.G.) și Djaici (Iu
goslavia).
• CU PRILEJUL unui 

concurs de atletismadesfășu- 
rat la Barcelona, tinărul 
Gustavo Marqueta, in virstă 
de 18 ani, a stabilit un nou 
record spaniol de juniori la 
săritura în Înălțime cu , 2,10 
m. De remarcat cfi această 
performanță este superioa
ră și recordului Spaniei Ia 
seniori.

fientru a doua oarfi numele pe 
ista învingătorilor de etape ai 
„Turului României" (în ediția 

precedentă a terminat victorios 
ultima etapă a competiției). 
Duelul dintre Tudor Vasile și ■ 
Jiirgen Wanzlik s-a terminat 
în favoarea reprezentantului 
nostru, care a obținut un rezul
tat mai bun cu 17”. Dar Alexăn- 
dru Sofronie, pe locul II în 
etapă, 11 va depăși în clasamen
tul general pe Tudor Vasile, 
trecînd în locul acestuia pe lo
cul secund. în același timp, 
echipa B a țării noastre va tre
ce pe primul loc în clasamentul 
general pe echipe, confirmînd 
astfel valoarea tinerilor el 
componenți. .

Clasamentul individual al 

etapei : 1. Puterity — Steaua 
34' 07” : 2. Sofronie — România 
B 34'24” ; 3. Hezard — Franța 
— 34’30” ; 4. Emil Rusu — Ro
mânia A — 34' 35” ; 5. Mollet — 
Franța — 34’41” ; 6. Andresen — 
Norvegia — 34' 47”.

Clasamentul general indivi
dual : 1. Wanzlik (R.D.G.) —
22h 44' 38” ; 2. Sofronie (Româ
nia B) — 22h 46' 16”; 3. Tudor 
Vasile (România B) 22h46’31; 4. 
Andresen (Norvegia) 22h 46' 53”;
5. Ardeleanu (Steaua) 22h 47* 17”;
6. Grigore (România B) 
22h 47* 18” .

Clasamentul general pe echi
pe : 1. România B. — 68n 20'05”; 
2. R.D.G. — 68h 22’ 03” ; 3. Fran
ța — 68h 24’ 04” ; 4. Steaua — 
6fih 25’ 14” ; 5. România A —
68h 24’ 44”; 0. Delgia—68h 32’49”.

D. ȘTEFLEA

teatrul destinat copiilor și 
tineretului are un mare vii
tor și că inițiative ca acest 
festival îl pot garanta : 
„Cind scriitorii vor înțelege 
mai bine datoria de a scrie 
pentru cel mai dificil, cel 
mai intransigent, dar și cel 
mai entuziast public, cind 
creatorii de spectacole vor 
infringe mentalitatea retro
grad* și iși vor dSrui ta
lentul cu entuziasm și nepre- 
cupețire, cind se va înțelege 
că teatrul micilor spectatori 
trebuie sprijinit fără rezerve, 
atunci teatrul tinerelor ge
nerații va deveni una din 
cele mai minunate instituții 
artistice din lume".

Iar Nicolae Munteanu, di
rectorul Direcției Teatrelor 
din C.S.C.A. considera pe 
bun* dreptate că Festivalul 
spectacolelor de teatru pen
tru tineret și copii poate de
veni un ferment al activi
zării preocupării generale a 
teatrelor pentru publicul 
tinăr : „Arătind prin specta
colele lor că înțeleg răspun
derea ce le revine ca factori 
de cultură în formarea con
științei socialiste a tinerelor

LUL
generații, teatrele partici
pante la Festival constituie 
exemple stimulatoare și 
pentru alte teatre din țară în 
această .impl* și plină de în
semnătate acțiune".

Spectacolele prezentate ieri 
au inaugurat o demonstrație 
necesară : aceea că trupele 
care participă la Festival sînt 
la înălțimea așteptărilor 
noastre și ale efortului orga
nizatorilor.

Teatrul ..Ion Creangă" a 
descins la Piatra Neamț cu 
admirabilul său spectacol Po
veste neterminată de Alecu 
Fopavici, în regia lui Ion 
Cojar și scenografia lui Ște
fan Hablinschî — spectacol 
asupra căruia ne-am formu
lat amănunțit părerile în- 
tr-e cronică. Că reprezentația 
desfășurat* in fața unei săli 
alcătuită pe jumătate de 
copii, pe jumătate de oameni 
de teatru, a fost un mare suc
ces era ușor de prevăzut. A- 
supra spectacolului Teatru
lui „Țăndărică” cu Micul 
prinț, dramatizare de Leti- 
ția Gitz*, in regia lui Radu 
Penctulescu și scenografia de 
Ștefan Hablinschî, vom re
veni. îngădui ți-mi numai să 
anticipez opinia cronicarului 
cu cuvintele calde ale lui Ion 
Biberi: „Din Micul Prinț ar 
trebui s* citim cu toți în 
fiecare seară măcar citeva 
pagini ca dintr-o lecție de 
omenie, de candoare și de 
frumuseți...**.



I

Ședința noului
guvern

Miercuri dimineață a avut 
loc la Palatul Elysee prima șe
dință a noului guvern francez. 
Cum este obiceiul ou prilejul 
preluării împuternicirilor de 
către un nou șef al statului, 
guvernul a adoptat proiectul 
unei amnistii. Purtătorul de 
cuvînt al guvernului. Leo Ha
mon, nu a dat amănunte asu
pra amploarei acestei amnistii 
Participanții la ședință au as
cultat o expunere a ministru
lui de externe, Maurice Schu
mann, cu privire Ia conflictele 
din Asia de sud-est și Orientul 
Apropiat. Ministrul a subliniat 
dorința Franței de a contribui 
cît mai mult cu putință la so
luționarea acestor conflicte. 
Consiliul de Miniștri a dezbă 
tut, de asemenea, declarația- 
program pe care primul mi
nistru, Chaban Delmas, urmea
ză să □ prezinte joi in Adu
narea Națională. Purtătorul de 
cuvînt a menționat că guver-

francez

Mitingul de 

la Phenian
La Phenian a avut loc un mi-^_ 

ting cu ocazia „Zilei de luptă 
pentru retragerea neinfirziată a 
trupelor agresoare ale imperialis
mului american din Coreea de* 
sud". La miting au participat 
200 000 de oameni ai muncii» din 
capitala R.P.D. Coreene, Kim Ir. 
membru al Prezidiului Comite
tului Politic, secretar al C C. al 
Partidului Muncii, prim-cicepre- 
ședinte al Cabinetului de Miniș
tri al R.P.D. Coreene, alți condu 
ctitori de partid ți de stat. repre
zentanți ai armatei ți ai organi
zațiilor de masti. Au fast prezenți 
de at^rr.'nM, *-
corpuhn ee-recuiați U
Phenian.

La miting m kut
C/iun Ciang Ciul, prt^edmîele 
C.C. al Federației rindicsldof (ha 
Coreea, ți reprezentanți ai tenor 
organizații de masă. Participanta 
au adoptat un apel către poporul 
Coreei de sud.

nul se va întruni în fiecare 
miercuri chiar în cursul vacan
ței de vară.

Miercuri după amiază. Adu
narea Națională a ales pe noul 
ei președinte, în locul rămas 
vacant prin numirea lui Cha
ban Delmas în fruntea guver
nului. Cu majoritate de voturi, 
Achille Peretti. vechi colabora
tor al generalului de Gaulle, a 
fost ales președinte al Adună 
rii Naționale.

Adunarea Națională a asms!- 
tat apoi mesajul președintelui 
Georges Pompidou După un 
călduros omagiu adus genera
lului de Gaulle, noul șef al 
statului a exprimat dorința 
statornicirii unor ..relații de 
încredere-și efica între pu 
terea executivă și parlament, 
pentru a se putea face fat^ 
,.problemelor dificil- pe care 
Franța urmează â Ie înfrun 
te". Definind politica externă 
a Franței, președintele a rele
vat că ..este vorba mai în Ui 
de a menține independența 
noastră în respectul alianțelor 
noastre, apropierea și coopera
rea cu toate popoarele, în pri
mul rind în Europa, pentru a 
duce continentul nostru Ia 
conștiința politică care Ii va 
permite să-și afirme persona 
litatea și să jc u un rol pro 
priu în slujba - ?. ii“. Mesajul 
a trecut apoi în revistă proble
mele interne ale Franței.

Mesajul a fost citit și în Se
nat.

Atacuri ale

CANADA. — Manifestată* la Toro**o ■■ sprijinul unor revendicări economice

Vizita 
delegației 
U. G. S. R.

Războiul din Nigeria

• LA GENEVA W conti
nui lucrările cea de-a 
XVH-a sesiune . «enar* a 
Conferinței «*3tisîfcâ*nilor 
din cadrul Cnanirieî Eeaoa- 
mice O.N.U. pentru E^ro^a. 
Luînd cu vin tul in radul dez
baterilor, reprezentantul ră
mân, Constantin Ionela, di
rector general al Direcției 
Centrale de Statistici — care 
a fast ales ricenre-edicte al 
sesiunii pe perioada lfTt— 
H71, *-a ocupat de ■ aerie 
de aspecte referitoare la al
ternele de prelucrare electro
nici a informațiilor, taior mi - 
rea de modele statistice eco
nomics și de perspectivi

sud-vietnamezi

Delegația parlamentară
română A Anglia

RECENT REVISTA SAP- 
TĂMINALA „JEUNE A- 
FRIQUE" A PUBLICAT 
UN ARTICOL CU TI
TLUL i,DE CE A IZBUC
NIT FOCUL IN NIGE
RIA?" DIN CARE RE
DĂM MAI JOS CITEVA 
FRAGMENTE.

„Războiul civil din Nigeria, și 
aceasta se uită adesea să se mai 
amintească, s-a născut dintr-o 
lungă suită de crize mai mult 
sau mai puțin grave, care au 
ajuns să zguduie din temelii un 
edificiu deja fragil. S-ar putea 
spune că totul a început cu fai
moasa conferință de la Berlin 
din 1885, cind cîteva țări euro
pene și-au împărțit continentul 
african ca pe o prăjitură gus
toasă. Și nu este exagerat dacă 
afirmăm că această conferință 
purta în ea germenii tentativelor 
de secesiune prezente sau 
viitoare din țările Africii ne
gre, create în cea mai mare 
parte fără să se țină sea
ma de afinitățile culturale și 
etnice. Nigeria n-a fost singurul 
stat artificial al continentului 
negru, dar, datorită gigantis
mului său, toate problemele puse 
unor țări de dimensiuni mai 
modeste au apărut aici hiper
trofiate.

încă de Ia crearea Federației 
nigeriene, alcătuită din 250 de 
triburi, doi factori se opuneau 
realizării unei reale unități a 
țării : pe de o parte, absența 
omogenității etnice (erau patru 
mari triburi 'Hausa, Fulani, 
Yorubas și Ibos), iar pe de alta, 
diversitatea culturală și religi
oasă : nordul era populat de 
musulmani tradiționaliști, sudul 
de creștini și animiști cu un 
grad mai redus de cultură. 
Acestor factori se adaugă ulte
rior alte elemente : partidele 
politice care se creează începînd 
din 1945, se bazează în general 
pe delimitări tribale sau regio
nale. în acest mod, tribalismul 
și regionalismul irump brutal pe 
arena politica, ridicînd un ob
stacol definitiv în calea formării 
unui sentiment național. Și, în 
plus, Marea Britanie, ca putere 
colonială, n-a dus cîtuși de pu
țin (aceasta, s-ar putea spune, 
este și regula jocului) o politică 
care să favorizeze > unificarea 
imensei lor „posesiuni". Nordul 
țării,' bine ierarhizat și tradițio
nalist, cunoștea faimosul sistem 
al „conducerii indirecte". Auto
ritatea guvernului britanic se 
exercita prin intermediul mari
lor șefi băștinași, care își păs
traseră neatinse toate prerogati
vele. în acest timp, In sud, en
glezii conduceau direct întreaga 
administrație, procedeu care a 
introdus deja o diferențiere în
tre cele două părți ale țării și 
care mai lirzîj urma să se agra- 
vne.

La I ÎMI rir.d Ni
geria pr-.-irruit republica,
țara sețter.ea de ia festa me
tropolă o împărțire in patru re
giuni, care se bucura fiecare de 
o relativă autonomie-.

răcind istoricul unor lovi
turi de stat succesive, care au

agravat continuu disensiunile 
dintre principalele grupuri et
nice ale Nigeriei (mai ales câ 
iboșii, dezvoltați din punct de 
vedere cultural, au căzut vic
timă unor adevărate pogromuri 
ale nordicilor), revista mențio
nează că descoperirea rezerve
lor petrolifere din regiunea es
tică a țării a contribuit, alături 
de moștenirile administrației co
loniale,’ la minarea vastului or
ganism nigerian.

„Cînd noul șef de stat, gene
ralul Yakubu Gowon, cere re
luarea lucrărilor unei confe
rințe constituționale, locotenent- 
colonelul Ojukwu, guvernatorul 
regiunii orientale, refuză să-și 
trimită delegații. Gowon încear
că atunci să reunească consiliul 
militar suprem, din care făcea 
parte și Ojukwu, dar acesta își 
anunță hotărîrea de a nu par
ticipa. Generalul Ankrah, șeful 
statului ghanez, se propune 
drept mediator și inițiază o reu
niune a acestui consiliu pe teri
toriul Ghanei, la Aburi. Discu
țiile s-au desfășurat aici între 4 
și 5 ianuarie 1967 și s-au înche
iat printr-un acord care stipu
lează o mai mare autonomie a re
giunilor : acordul conferă puteri 
depline guvernelor regionale 
pentru soluționarea problemelor 
proprii și prevede că liotărîrile 
ce priveau ansamblul teritoriu
lui nigeriaji (securitate, finanțe, 
probleme externe) pot fi luate 
numai cu concursul guvernelor 
regionale".

Din păcate, nici una din cele 
două părți n-a fost pe deplin 
sinceră. Gowon nu se grăbea de 
loc să pună în aplicare preve
derile acordului, Ojukwu se 
gîndea deja la secesiune. în fața 
tergiversărilor guvernului fede
ral, el a confiscat toate bunu
rile pe care acesta le deținea în 
provincia orientală și a interzis 
transportul produselor petroli
ere provenind din Port Harcout 
înspre Lagos. Un comitet națio
nal de conciliere este creat ur
gent de către gdvernul federal, 
care încearcă să iasă din impas. 
Zadarnic. La 27 mai 1967, gene
ralul Gowon întreprinde o .ulti
mă tentativă, creînd 12 staue fe
derale, sistem care oferă avan
tajul de a proveni dofninația 
unui grup etnic asupra altuia și 
de a pune capăt monolitismului 
nordic. Ojukwu însă a fost 
prea puțin satisfăcut de acest 
nou decupaj, care îi răpea în 
special zăcămintele petroliere 
de la Port Harcout. La 30 mai 
1967, el trece „Rubiconul" și 
proclamă independența. Biafrei. 
Este începutul sîngeros al aven
turii care continuă încă.

Ce este de făcut ? Nigeria plă
tește într-o oarecare măsură, 
eroarea de a-și fi erijat în sis
tem de guvernămînt tribalismul 
și regionalismul moștenit de la 
englezi Este acum clar câ crea
rea unui nou sistem constituțio
nal mai bine echilibrat 6ste 
cheia oricărei soluționări poli
tice a actualului conflict. Dar 
pentru aceasta va trebui mal 
Intîi ca cei doi beligerant! să se 
așeze la masa negocierilor.

în Franța
PARIS 25. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, transmi
te : Miercuri după-amiază s-au 
încheiat, la sediul C.G.T., convor 
birile dintre delegația sindicală 
din România, condusă de tova
rășul Gheorghe Apostol, și dele
gația C.G.T. condusă de Benoit 
Frachon. Cele două delegații au 
făcut un schimb de păreri în le
gătură cu problemele actuale ale 
mișcării sindicale internaționale 
ale activității Federației Sindicale 
Mondiale și în legătură cu pre
gătirile celui de-al Vll-lea Con 
greș Sindical Mondial. In înche
ierea discuțiilor, cele două dele
gații au adoptat un comunicat 
comun.

Miercuri seara, Biroul Confede
ral al C.G.T, a oferit o masă to
vărășească în cinstea delegației 
U.G.S.R. A participat, de aseme
nea, Constantin Flitan, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Paris.

*

Delegația sindicală română a 
vizitat miercuri dimineața uzinele 
de automobile Renault din subur
bia pariziană Boulogne-Bil- 
laneourt.

patrioților
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Agențiile de presă relatează eă in curul nopții de —r*1 
spre miercuri, detașamente ale pntrwțîî®? «ud- s ’em aurari; 
au lansat atacuri și au bombardat imoortanJe obiective 
ricano-saigoneze în mai multe

Astfel, obuzele patrioților au 
lovit in plin cartierul general 
al celei de-a doua regiuni tac
tice. o unitate de artilerie, c 
stație radar și un pod_ De »- 
menea. betele âs
forțele patr-.rts-?? au «jwfeW 
ta puUmutil oșrtfcnM £■■»- 
ral al arțari 4-e u
Lc^ B.nh. și ac pc-
zițîiie erțls-Jte dr o *
merimnA de blm£a*e
In aproțwf-e d© Tax
Ky, precum >: czr^rrj
al diviziei 1 aerc=ocxje a 
S.l'A de » PT-ioc Vai.

în acel aș*, timp a'.'xsa^e a- 
mericane de tip ef*:
tuat In ultimele 12 ore șupe*

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„Costul sistemului A.B.M."
Ministrul apărării, Laird, a confirmat așadar prer *r * 

adversarilor sistemului de rachete antira ciâ . 
așa-zisul sistem „subțire" se va dovedi a fi n*. m ac 
sitor. dacă va fi construit, declt au indica: C2’ - 
ale Pentagonului. Ultimele cifre prezentate de I • * - 
cursul audierilor secrete din Congres și dale pun ' - . a- *
încheierea acestora, dezvăluie că sistemul va

ta aproximativ 10,8 miliarde dolari, adică d? două cri =--■ 
mult decît s-a pretins inițial și aproape tot atît de mult 
prețul fixat la început pentru îndelung disociatul sis’- 
„subțire" A.B M.

Costul sistemului original „subțire" Sentinel, propus I ■ 
Administrația Johnson in septembrie 1967. a fost fixat 
5.5 miliarde dolari. Sistemul A.B.M. modificat al Admir, 
trațici Nixon — „Safeguard" —, prezentat in martie Congre
sului, a fost evaluat la 6,6 miliarde dolari..

Ministerul Apărării a dezvăluit, sub presiunea investiga
țiilor din Congres, că prețul propusului sistem ..Safesuari*„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE
nu a inclus hota de plată de 12 miliarde dolari pentru co
misia pentru energie atomică, alocați pentru produ - re» i- 
experimentarea rachetelor nucleare antirachetă. Costul to
tal al sistemului a fost ridicat așadar la 7,8 miliarde dolari

La 22 mai. în cursul audierilor în fața Comisiei Camere 
Reprezentanților pentru alocații bugetare, după cum rez — 
tă din procesele verbale publicate parțial, secretarul de stat 
a făcut cunoscut că aceste cifre nu includ nici costul extin
derii instalațiilor de radar. în cadrul sistemului „Safeguard' 
în Alaska și Hawai — 500 milioane dolari — și nici costul 
pentru cercetarea, producerea' și experimentarea părțiler 
componente ale sistemului.

Prezenta cifră, dc 10.8 miliarde dolari este, desigur, și ea 
o apreciere formulată înaintea începerii construcției propriu- 
zisc. Cele mai recente experiențe in procurarea sistemelor 
complexe de arme au arătat că cheltuielile reale ale produ
cerii și construcției au depășit, de regulă, în mod substan
țial sumele inițiale. Și aceasta în afară de efectele normal 
ale inflației. N-ar fi surprinzător ca in rele din urmă costul 
unui „subțire11 „Safeguard" sâ se dovedească a fi substan 
țial mai mare decțt cel al rețelei dense, de rachete anti
rachetă discutate în timpul Administrației Johnson și al că 
rei preț fusese stabilit de Pentagon la 13 miliarde dolari.

îp cadrul acestui raționament, costul nu constituie desigur 
un factor determinant pentru adoptarea unor decizii pri
vind sisteme de arme care ar putea afecta destinul națiunii. 
Dar ceea ce este în mod categoric rău în cazul sistemului 
„Safeguard" este tocmai faptul că el nu constituie o pro 
blemă dc viață sau de moarte. Utilitatea și eficacitatea lui 
sînt contestate de mulți experț-ij Chiar apărătorii unei re
bele „subțiri11 de rachete antirachetă sînt de acord cu părerea 
fostului ministru al apărării. Robert McNamara, că are nu
mai o valoare „limitată1*. Masiva escaladare in numai două 
luni, a costului inițial, de Ia 6.6 miliarde la 10.8 miliarde 
dolari, într-o manieră evident nedemnă de încredere, face 

’să crească în mod justificat îndoiala în legătură cu faptul 
dacă este sau nu posibil ca pentru un scop limitat să se 
aloce asemenea fond'uri, în special într-un moment ca aces
ta cînd nevoile civile urgente devin din ce în ce mai pre
sante

Rezultatele referendumului

Problema rhodesianâ

LUCRĂRILE CONSILIULUI DE SECURITATE
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• MIERCURI a luat sfîrșit la 

Geneva eea de-a 53-a sesiune a 
Conferinței Organizației Inter
naționale a Muncii. La lucrări
le conferinței, care au durat trei 
siptâmini, au participat 1 4M 
de delegați din 116 țări. Din pai- 
tea Republicii Socialiste Româ
nia a participat o delegație con
dusă de ministrul muncii, Petre 
Lupu.'

GREVA IN ITALIA

LA CHEMAREA tuturor 
organizațiilor sindicale, înce- 
pind de miercuri dimineața a 
fost declarată în Italia o grevă 
generală a funcționarilor în 
semn dq protest împotriva în
cheierii unui acord între guvern 
și cadrele superioare ale Admi
nistrației locale, favorizînd ma-

jora^a salariilor acestei cate
gorii.

La grevă, care a paralizat 
toate serviciile administrative 
ale țării, participă peste un mi
lion de funcționari

• LA BELGRAD au avut loc 
convorbiri între Mirko Tepa- 
vaț, secretarul de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugo
slavia, și Sinnathamby Rajarat
nam, ministrul de externe al 
statului Singapore. Au fost exa
minat* unele probleme ale co
operării bilaterale iugoslavo- 
singaporeze, în special în do
meniul economic, și posibilită
țile de dezvoltare a acestei co
operări, precum și unele ches
tiuni legate de viitoarea întâl
nire consultativă a țărilor ne- 
alineate, transmite agenția Ta- 
niug.

• COMITETUL O.N.U. pen
tru decolonizare a adoptat o re
zoluție care cere Portugaliei să 
recunoască dreptul populației 
din Angola la autodeterminare, 
împotriva rezoluției au votat re
prezentanții S.U.A. și Marii Bri
tanii.

COMERȚUL 
POLONO-BRĂZILIAN

IN URMA tratativelor po- 
lono-brazil:ene care s-au des
fășurat la Rio de Janeiro, a- 
cordul comercial și de plăți 
dintre cele două țâri a fost 
prelungit pînă în octombrie 
1972. în relațiile comerciale bi
laterale, Polonia și Brazilia vor 
aplica clauza națiunii celei mai 
favorizate.

Brazilia este unul din cei mai 
mari parteneri comerciali ne- 
europeni ai Poloniei. Principale-

MILI8ASE Df ANUFA8EII 
h BRAZILIA

Potrivit ziarului „Man- 
chetti-, din cele 25 de mili
oane de copii de xirstă șco
lară din Brazilia, jumătate 
nu frecventează școlile. A- 
cwtă. scrie ziarul atrage 
dupi sine ca din 25 milioa
ne de muncitori Jumătate 
si fie analfabeți. Potrivit 
celor mai sumare statistici, 
numărul de profesori și în
vățători este insuficient 
Rezultatele unui sondaj e- 
fertuat de Universitatea fe- 

dte Ki* de Janeirn 
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nd de nare, arată e£ 
nu sînt suficiente școli. 
Iar fondurile alocate nece
sităților învățămîntului sînt 
foarte mici

R. D. VIETNAM. — O subunitate a armatei populare în timpul 
unui exercițiu
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le articole ale exportului polo
nez în această țară sînt navele 
maritime, șinele de cale ferată, 
aluminiul, mașinile-unelte și 
instalațiile industriale, mașinile 
agricole, rulmenții, chimicalele, 
produsele farmaceutice etc. La 
rîndul ei, Brazilia exportă în 
Polonia materii prime pentru 
producția siderurgică, cacao, 
cafea, bumbac, piei, furaje con
centrate, grăsimi și alte măr
furi.

• LA LONDRA a avut loc 
deschiderea Expoziției retros
pective a sculptoriței românce 
Nlilița Petrașcu în sălile Gale
riilor de artă ale Federației ar
tiștilor britanici. La vernisaj au 
participat personalități ale vie
ții artistice și culturale din Lon
dra. critici de artă.

• DE DOUA zile, în orașul 
Harrisburg (statul Pennsylva- . 
nia) au loc incidente rasiale, in
formează agenția Associated 
Press. O persoană a fost ucisă, 
iar alte cîteva rănite. Politia a 
Intervenit ardsUnd 15 persoane 
de culoare. Primarul orașului. 
Albert Straub a ordonat inter

• •••••••••

DUPĂ DECRETAREA STĂRII * 
EXCEPȚIONALE IN URUGUAY 

Au fost operate 
sute de arestări

Aproximativ 200 de 
persoane au fost aresta
te marți, după ce guver
nul președintelui Fa- 
checo Areco a decretat 
stare excepțională pe în
treg teritoriul țării.

Agențiile de presă anunță că 
poliția a operat arestări în toate 
cele 18 departamente ale Urugua- 
yului. Numeroși lideri sindicaliști 
au trecut în ilegalitate. Armata, in 
permanentă stare de alertă, ocupă 
punctele strategice din capitală, în 
jurul edificiilor guvernamentale, al 
serviciilor publice și al instituțiile» 
de învațămint. De asemenea, 
20 000 de funcționari din servicii
le publice care au anunțat că <- 
vor înceta activitatea au fost puși 
sub controlul armatei. Cu toate 
acestea, legăturile de telex inter
naționale au fost întrerupte de 
lucrătorii din direcția generală o 
telecomunicațiilor.

In tot cursul serii de marți, la 
radio au fost difuzate ultimatu
muri prin care se cerea ca lucră
torii de la întreprinderile de stat 
să asigure desfășurarea normală a 
activității. Printr-o decizie guver
namentală, orice concediu în ad
ministrație și armată a fost sus
pendat pînă la noi ordine. ;

••••••••••••••••
dicția de Icirtulație pe timpul 
nopții.

CAIRO. — Consiliul Ligii A- 
rabe urmează să se întruneas
că în sesiune extraordinară 
pentru _a examina cererea Or
ganizației pentru Eliberarea 
Palestinei de a aproba bugetul 
fixat pentru ajutorarea activi
tății O.L.P., în teritoriile ocu 
pate de Israel, anunță ziarul 
„Al Akhbar1'. Conducerea 
O.L.P, a cerut țărilor arabe să 
aloce din bugetul lor o anu
mită cotă pentru finanțarea 
ajutorării materiale a palesti
nienilor și a activității O.L.P

AMMAN. — Primul minis
tru al Iordaniei, Abdel Mo- 
neim Rifai, a avut marți o în
trevedere cu Hassan Sabri el 
Kholi. reprezentantul perso- 
.fial al președintelui. Republicii 
Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser. car.e se află intr-o vi
zită oficială la Amman. în ca
drul unei conferințe de presă, 
Hassan Sabri el Kholi a de

clarat că discuțiile au fost con
sacrate situației din. Orientul 
Apropiat în lumina ultimelor 
evenimente. El a menționat, 
potrivit agenției France Presse, 
că în timpul convorbirilor s-a 
constatat o identitate a punc
telor de vedere ale celor două 
țări.

• UN SONDAJ al opi
niei publice engleze, efec
tuat de întreprinderea spe
cializată „Gallup“, arată că, 
în eventualitatea organiză
rii unor alegeri generale în 
momentul de față, 51 la su
tă din corpul electoral bri
tanic ar vota. în favoarea 
conservatorilor și numai 35 
la sută pentru laburiști.

Acest sondaj, în aparen
ță decepționant pentru la
buriști reflectă totuși o u- 
șoară redresare în compa
rație cu rezultatul și mai 
drastic pentru laburiști al 
sondajului efectuat în luna 
trecută.
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