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Deșl In specialitate, tovarășul 
Inginer Gh. Nedelcu, secretarul 
comitetului U.T.C. al Uzinei 
Mecanice Muscel a rămas foar. 
te surprins la cele spuse de noi: 

— Nu se poate ! Trebuie să fie 
o greșeală — își exprimă el în
doiala. Și încearcă să se con- 
":ngă singur. Din păcate, rezul
tatul este același : 1 422 tone 
tablă de oțel din 3 436 tone — 
cîtă a intrat în uzină anul tre
cut — a fost aruncată ca de
șeuri nerepuperabile.

— Pentru cite produse de bază 
ar fi suficientă tabla pe care ați 
transformat-o în deșeuri ?

— Pentru 2 020 — răspunde el 
după un calcul sumar și această 
descoperire îi sporește și mai 
mult surprinderea.

N-am pornit întîmplător de 
la acest dialog. El ne per
mite J " 
mul 
nu 
tia 
de 
această cauză în planul său de 
activitate s-a ajuns la stabilirea 
unor măsuri — după cum vom 
vedea — prea anemice și care 
dacă nu vor fi îmbunătățite nu 
vor asigura mobilizarea celor 
aproape 1 000 de tineri la efor
tul general pentru gospodărirea 
mai judicioasă a fiecărui gram 
de metal. A doua concluzie : da
că actualul consum specific de 
tablă impresionează chiar pe 
specialiștii uzinei. înseamnă că 
el este într-adevăr exagerat.

i

El r- 7—
două concluzii. în pri- 

rînd, comitetul U. T. C. 
cunoaște. temeinic situa- 

consumurilor specifice 
metal în uzină și din

dusului de bază al uzinei 
înțelegem mal biae eforturile și 
nu mai puțin succesele construc
torilor muscelenl în acest do
meniu i 1,858 tone în 1964 j 1,827 
tone în 1965 I 1,698 în 1966, 1,661 
în 1967, 1,633 în 1968 și 1,817 in 
1969.

Mal sintetic spus, în cinci ani 
greutatea sa a fost redusă 
cu 241 kg, caea ea pre
supune investirea în acest timp 
a unui mare volum de inteli
gență șl energie din partea co
lectivului de constructori. Dar 
lucrurile nu s-au oprit aici. 
Pentru acest an s-au alcătuit 
șase colective, cuprinzînd 39 de 
specialiști, fiecare investigînd 
un anumit grup de probleme : 
reproiectarea produselor folo. 
sirea oțelurilor aliate și a-mate
rialelor înlocuitoare ; revizuirea 
proceselor tehnologice de pre
lucrare și reducerea deșeurilor ; 
revizuirea proceselor tehnolo
gice de prelucrare la cald, re
ducerea bavurilor șl utiliza
rea capetelor de bară etc. 
Colectivele respective și-au 
început activitatea din pri
mele zile ale anului, pentru 
ca în prezent să existe, depuse 
la „dosarul" comisiei pe uzină — 
zeci de propuneri concrete, prl-

Amplul ți intensul proces de 
industrializare socialistă a Româ
niei cere, în fiecare an, noi ca
dre tehnice — muncitori cu 
înaltă calificare, maiștri, ingineri, 
cercetători științifici, capabili să 
stăpînească modemele instalații 
tehnologice, să descopere noi po
sibilități de utilizare ți valorifi
care a resurselor existente.

în aceste condiții, educația 
tehnică a tinerei generații devine 
o chestiune de primă însemnă
tate. Tinerii aflați acum pe băn
cile școlilor formează generația 
care mîine va trebui să stăpî
nească procesele tehnice comple
xe ale unei industrii moderne. 
Interesul lor pentru tehnică tre
buie trezit și insuflat încă de 
acum, dacă dorim ca acest inte
res să se transforme în pasiune și 
în îndeletnicire curentă ; care, 
mai tîrziu, va conduce spre ale
gerea unei meserii sau profesii 
tehnice.

Roate că pasiunea pentru teh
nică, joentru construcții apare mai 
greu aecît cea pentru literatură. 
Nu e suficient să citești despre

ROMULUS LAL
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acă aruncăm o privire asu
pra modului în care a evoluat 
în ultimul timp greutatea pro- I

I

A

PÎNĂ CÎND MAI
I
CIVILIZAȚIE

I TINEREȚE

modul cum se face un anume tip 
de aparat sau să-l vezi la un prie
ten pentru a te hotărî să încerci 
să faci unul la fel. De aceea, pri
mul pas este esențial și trebuie 
create toate condițiile ca tot mai 
mulți tineri să facă acest prim 
pas în lumea miraculoasă a teh
nicii. Apoi, ar trebui îndrumați 
cu grijă și competență, pentru ca 
spiritul lor de curiozitate să fie 
permanent, sensibil la oricare 
noutate tehnică din domeniul care 
îi preocupă. Așa cum se expri
ma unul dintre interlocutorii noș
tri „boala generată de microbii 
pasiunii pentru construcții tehni
ce nu se poate trata și vindeca, 
ci o dată dobîndită, ea rămîne 
pentru toată viața !“ Dar pentru 
ca acest „microb" să ajungă la 
cît mai mulți elevi și să-i deter
mine să-și aleagă o profesie teh
nică apropiată pasiunii lor, este 
necesară concentrarea atenției și 
mijloacelor materiale de care 
dispun toți factorii interesați în 
educația tehnică a tineretului.

în județele Timiș și Arad e- 
xistă cercuri tehnice în școli, dar 
ponderea lor este neînsemnată. 
Astfel, în județul Timiș, sînt 216 
cercuri de limbă și literatură ro
mână, dar numai 10 cercuri de 
mecanică și lăcătușerie. în plus, 
cercurile de fizică și chimie nu 
au înscrise în planurile lor di-

verso construcții electrotehnic» 
sau experiențe inedite pentru e- 
levi, pregătindu-se doar pen
tru... olimpiade. Acele foarte pu-

VICTOR RAREȘ

Conducte ți coloane la rafi
năria Pitețti

Foto: C. CIOBOATA
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A FI SPECTATOR
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din rltmu- 
dezvoltăril,

„Imobilism", 
astăzi ale

TINE IARNA?

meritelor tatălui sau

SĂ DISCUTĂM DESPRE

— „Simfonia lumii trebui» să 
cinte un tempo nou de cite ori 
apare o nouă generație pe sce
na vieții" scria un gînditor al 
începutului nostru de veac. 
„Alte vise, speranțe, noi pla
nuri de luptă, noi extazuri în 
fața descoperirilor, alte asalturi, 
sfidări, orgolii"... Putem conchide 
deci că tineretul apare de la 
sine ca fiind germenul schim
bărilor și al înnoirii in istorie?

N. B. : Nu. Tineretul nu poa
te fi înțeles în ceea ce consti
tuie particularitatea sa, decît 
pe calea integrării sale într-o 
explicație de ansamblu, globală 
a procesului social. Iar, ca ata
re, prin integrarea sa ca tine
ret, într-un spațiu determinat 
al istoriei. In timpuri diferite, 
problema tineretului se consti
tuie în mod diferit, deși ea con
ține totodată și unele elemente 
comune.

Atunci s-ar putea distinge

un coeficient semnificativ 
in modul de constituire a ceea 
ce numim astăzi în cadrul civi
lizației moderne problema tine
retului 7

N. B. : Cred că da. In condi
țiile imobilismului patriarhal, 
de pildă, fiecare nouă generație 
era confruntată cu. situații o- 
biective relativ identice cu ace
lea ale părinților și bunicilor lor. 
Călcau pe urmele înaintașilor. 
Se repetau activitățile, se repe
ta ceea ce era de învățat pen
tru viață. Elementele noi se su
bordonau vechilor structuri. A- 
ceastă încetineală a dezvoltării 
înscrie „problema tineretului" 
într-o perspectivă conservatoa
re, patriarhal paternalistă. Mo
delul este dat în experiența ge
nerației anterioare. El urmează 
a fi reprodus cît mai fidel po
sibil. Or, noul în problema ti
neretului contemporan apare 
tocmai din lăsarea în urmă a

acestui 
rile de ____ —
la antipodul oricărei încetineli, a 
Generațiile noi vin la viață ac- W 
tivă în situații simțitor schim
bate, uneori radical schimbate. — 
De unde noi posibilități, noi 9 
întrebări, slt mod de viață, noi 
aspirații, noi idei.

— Printre studențl, cercetă- @ 
lori, filozofi aveți reputația 
unui profesor care iubește tine
retul, în primul rlnd Ințelegln- A 
du-1. E real? Atenție, vă cer o v 
declarație formală, care va fi 
apoi o declarație scrisă !

N. B. : Nu cred că supraeva- 
luez dintr-o simplă înclinare 
afectivă calitățile tineretului. _ 
De altfel cui nu-i place să-și 
vadă propria sa muncă preluată

VIORICA TANASESCU ®

DE CULT
CȚIE
URĂ

(Continuare In pag. a V-a)

Dantelele de cîlți ale unei 
ceți palide de dimineață al
beau pe margini descoperind 
pe dedesubt apele tulburi, 
parcă unse cu țiței, ale Pra
hovei. Eram aici de puțină 
vreme, incrucișînd drumu
rile județului cu o iuțeală 
de-a dreptul amețitoare. 
Acest județ, al cărui tineret 
este fruntaș în întrecerea 
socialistă de trei ani la rînd, 
mă interesa mai puțin ca un 
exemplu propriu-zis. Despre 
exemple se scrie ușor și cu 
plăcere. Mai mult eram cu
rios să văd în ce măsură 
acești tineri și buni gospo
dari prahoveni au reușit 
să-și rezolve și problemele 
ce țin de cultura de masă.

Cine raportează 
sau cine face?

Ne răspunde
NICOLAE TOPOR

— Mă surprinde că un ziar de 
tineret îmi pune o astfel de în
trebare specifică bătrînilor care 
se tem că anotimpul se caracteri
zează biologic. Tineretul nu tre
buie să refuze călirea fizică șl 
frumusețile ce-i sînt oferite de 
albul Niveei pe care aripa glacia
lă a lui Bareas îl întinde peste 
Carpați și Valea Danubiului. Dar, 
să răspund la întrebare pentru că 
nici mie nu rnd-au plăcut mora
lizările. Iarna lui februarie ia 
sfîrșit Ia 21 ale lunii, cînd cerul 
va începe să devină schimbător și 
temperatura să crească topind ză
pada ce se așterne acum. Vor mai 
cădea ninsori, lapovițe amesteca
te cu ploaie și între 23 și 28 fe
bruarie, dar acestea vor fi fără 
însemnătate. Luna martie va în
cepe cu ninsori și lapovițe însă 
se va încălzi repede după 2 mar
tie. între 10 și 15 martie vor că
dea ultimele ninsori ale iernii, 
exceptînd. bineînțeles, regiunea de 
munte unde ele vor cădea și după 
această dată cînd iarna își ia de
finitiv rămas bun în regiunea de 
deal și cîmpie. Primăvara va în
cepe cu destulă vigoare la 18 
martie. Iar între 24 și 26 martie, 
temperatura va atinge valori de 
vară în zona de șes a țării.

NOTA IO pregătirii

Ne bucurăm de succesele 
părinților noștri. Sîntem mîndri 
atunci cînd cei în mijlocul cărora 
lucrează îi prețuiesc și îi stimea
ză, cînd li se încredințează înalte 
responsabilități sociale, cînd sînt 
promovați în funcții de conduce
re. Dar avem întotdeauna tăria 
ți luciditatea să înțelegem că 
succesele lor nu sînt și succesele 
noastre ? Sîntem întotdeauna 
conștienți de faptul că meritele 
părinților nu ne conferă în ierar
hia socială un alt loc decît acela 
pe care îl merităm noi ?

Un incident petrecut la Insti
tutul politehnic din București ne 
îndeamnă să reflectăm cu toată 
maturitatea asupra acestui aspect

al relației părinți-fii. Vom porni 
de la realitatea că un tînăr teme
rar, însetat de dreptate, dornic de 
afirmare, pregătit să învingă ob
stacolele care i-ar frîna elanurile 
sau întîrzia realizarea aspirațiilor, 
nu poate decît să impună respect. 
Cu o singură condiție : să se bi- 
zuie pe propriile lui calități, pe 
cunoștințele și pregătirea sa. Pen
tru că e trist și jignitor să-și ia 
drept „scut" poziția socială a pă
rinților. Dar să redăm faptele...

...Examen la anul V. Răspunde 
Alexandru Horvat Examinatorul 
apreciază că a răspuns bine, dar 
că unul dintre subiecte (al doilea) 
a fost redat incomplet, li acordă

nota 8. Studentul nu este însă 
mulțumit cu această notă. Con
sideră că i s-a făcut o nedreptate. 
Să admitem că a fost într-adevăr 
așa, că a răspuns excelent, că 
pregătirea sa, cunoștințele sale 
merită să fie notate cu 10. Avea, 
în cazul acesta posibilitatea (a- 
cordată de regulamentele univer
sitare) să apeleze la sprijinul de
canatului, să ceară să fie reexami
nat de către o comisie. In felul 
acesta ar fi procedat orice tînăt 
pentru care spiritul de dreptate 
constituie realmente un principiu 
de viață ți pe care nedreptatea 
îl mîhnețte. Studentului Alexan
dru Horvat i s-a părut însă că 
există o altă cale, mai eficientă,

A merge la teatru a deve
nit un act atît de familiar 
nouă tuturor, îneît rareori ne 
mai întrebăm cum s-au sedi
mentat, în propria noastră 
formație dar și în întreaga 
existență a acestei instituții de 
nobilă cultură, multitudinea 
da canoane de comportare, de 
înțelegere și de receptare pe 
care le impune teatrul. Dinco
lo de formulări savante, de is
toria artei și de estetică, tea
trul este o relație socială. O 
relație normată riguros, supu
să unor convenții devenite le
ge.

Mă aflam într-o duminică 
Ia unul dintre spectacolele- 
matlneu ale Teatrului Giu- 
lești i „Meșterul Manole" de

fiului?

mai figură, l-a comunicat cadru
lui didactic respectiv că tl va 
chema pe tatăl său la facultate 
pentru a i se face dreptate. Și 
ca sil nu existe nici un dubiu cu 
privire la „puterea" tatălui, a 
avut grijă să sublinieze că acesta 
va veni cu... MercedesuL

★
L-am vizitat, la minister, pe 

tovarășul director general Vasile 
Horvat. Era revoltat și, în același 
timp, nedumerit. Nu ți-a îndem
nat niciodată fiul să fie arogant 
ji obraznic. Nu l-a învățat să-ți

ADRIAN VASILESCU
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Lucian Blaga. Publicul, mult 
mai puțin diversificat decît la 
reprezentațiile nocturne, se 
împărțea net in două categorii : 
soldați ți elevi între 7 ți 18 
ani. Poate și disciplina, deve
nită obișnuință, poate și ele
mentarul respect pentru actul 
de cultură la care participau, 
i-au exclus -pe tinerii in unifor
mă militară de la considerațiile 
mele. Din pricina celei de-a 
doua categorii, elevii, specta
colul a fost pe jumătate ratat. 
Un zumzet continuu, o mișca
re, un foșnet supărător a 
însoțit, de-a lungul Întregu
lui poem dramatic, repli
cile actorilor. Am refăcut, 
din experiență personală și 
profesională, momentele pre
mergătoare acestei dimineți în 
care cîteva școli din Capitală 
s-au simțit datoare să-și adu
că elevii la teatru. Căci gru
purile de copii erau însoțite, 
ca într-o bine organizată acți
une colectiv-educativă, de pro
fesorii lor.

Nu reproduc «ici binecu
noscuta schemă a unul pro
gram de activități. Invariabil, 
la sectorul 
turală" 
nările 
dările 
nează, 
tanță 
de piese de teatru vizionate, 

> titlurile lor. într-o optică sche
matică, de șablon educativ, 
rubrica „vizionărilor de spec
tacole" este menită să concre
tizeze cultura generală desti
nată elevilor, să le ofere pri
mele coordonate de orientare 
într-un complex și indispensa
bil fenomen care este cultu
ra. Dar se realizează acest de
ziderat într-adevăr 7

Spuneam la început că tea
trul este o relație care, pen
tru a putea fi cu adevărat in
clusă în întreg sistemul nostru 
de relații, trebui» să urmeze, 
ca la învățarea alfabetului, 
toate fazele succesive. Virtual, 
fiecare om este un spectator, 
deci un consumator de artă 
dramatică sau cinematogra-

„activitate cul- 
sînt incluse ,,vlzlo- 

de spectacole" iar 
de seamă consem- 

cu mulțumire și pres- 
pedagogică, numărul

aici șl pînă 
reală, pînă la 

acestei posi- 
calitate uma- 
să pătrundă

fică. Dar de 
la devenirea 
transformarea 
bilități într-o 
nă capabilă 
sensurile profunde și uma
ne transmise prin spectacol, 
este un drum mai lung. Un 
drum care începe, evident, cu 
amănuntele exterioare, cu re
guli convenționale care, o da
tă știute, permit înțelegerea 
lăuntrică, spiritualizată a a- 
cestei relații de cultură.

Pentru aceasta, la început 
am avut un lung dialog cu 
primul secretar al Comitetu
lui U.T.C. al județului Pra
hova, tovarășul Coriolan 
Voinea. Dialogul a fost mai 
mult decît interesant, în- 
sumînd numeroase proble
me orientate pe relația 
dintre tineret și cultură.

Dintre cite s-au spus, un 
lucru a apărut ca fiind ex
trem de important. Șl anume: 
colaborarea U.T.C.-ului cu 
Comitetul de Cultură și Artă. 
Redăm citeva păreri ale to
varășului Voinea, fiind con
vinși că ele sînt întemeiate 
și intr-un fel ilustrează a- 
ceastă problemă : „Pe plan 
județean, la nivelul nostru, 
colaborarea e bună și în acest 
sens avem rezultate frumoa
se. Nu în aceeași măsură se 
realizează colaborarea la ni
velul căminelor culturale.

(Continuare In pag. a Il-a)
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Aseară, pentru prima oară.

HOCHEIȘTII S-AU ÎNTÎLNIT CU GHEAȚA 
CAMPIONATULUI MONDIAL

Noul patinoar artificial 23 
August — nou Intr-adevăr, 
pentru că lucrările Intrate a- 
cum în faza ultimelor finisa
je nu s-au rezumat la „sim
pla" acoperire — ți-a Inau

gurat aseară cariera de gaz
dă a campionatului mondial

C. BUZDUGAN
(Continuări In pag. a V-a)
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INSTANTANEU DIN SESIUNE

sesiunea 
momen- 

anului

din anii I—IV, 
examene. Trăind 
printre studenții 
automatică. Facultatea de

electrotehnică a Universității 
craiovene, reporterul a sur
prins un instantaneu al emo
țiilor finale din acest impor
tant act studențesc.

Emoții
finale

MIRCEA CRISTEA

Aseară s-a încheiat, pentru 
marea majoritate a studenți
lor 
de 
tul 
IV

...Am fost martorul unui ast
fel de moment, cînd se verificau 
atît rezultatele unui semestru de 
studiu intens, cit și perseverența 
și seriozitatea unui stil de mun
că propriu. Asist la examenul de 
calculatoare analogice. Magia ci
frelor și păienjenișul schemelor 
proiectate pe peretele din față 
mă introduc în atmosfera de ten
siune și emoție a celor 3 studenți 
care așteaptă să răspundă. Chi
puri grave, concentrate. De alt
fel, rezultatele obținute pînă a- 
cuzn la celelalte examene confir-

mă valoarea concentrării : un ni
vel de pregătire ridicat. De pil
dă, la proiectul executat pentru 
acest examen, toți studenții au 
obținut note între 8 și 10. Am 
stat de vorbă cu cîțiva dintre cei 
care tocmai răspunseseră : Radu 
Zlătianu, Ion Cauțil și Victor 
Stoicea. Calificativul obținut: 
nota maximă — 10. La întrebă
rile noastre privind, cheia unor a- 
semenea rezultate, prof. dr. doc. 
Constantin Belea, șeful catedrei 
de automatică, a accentuat cu 
deosebire rolul cercurilor științi
fice studențești, al lucrărilor 
practice și un „secret" cunoscut de 
cînd lumea : seriozitatea studiului 
individual. în acest sens, ne-a o- 
ferit și amănuntul că un colectiv 
de studenți de la automatică 8 
realizat, în cadrul cercului știin
țific al facultății, lucrarea „In
stalație de telecomandă folosită 
în acționarea macaralelor", căre
ia i s-a conferit premiul II la 
trecuta sesiune pe țară a cercu
rilor științifice studențești.

VEȘTI DIN ȚARA
CLUJ. 43 de tineri de la 

„Metalul roșu" vor 
neri și sîmbătă o _____
la Poiana Brașov. Aceeași 
adresă o vor urma alți 111 
tineri de Ia Uzina „Unirea".

face vi- 
excursie

„Semăntoarea" — București. 
Tot în această săptămînă, 
Comitetul județean U.T.C. 
lansează un concurs de ori
entare turistică — înzestrat 
ou o cupă — la care s-au 
înscris 22 de cercuri turistice 
din județ.

0 paradă a costumelor
și a miinilor măiestre

O paradă a costumelor, fie 
și la nivelul unui veritabil 
festival, constituie, totuși, un 
eveniment, firesc în bogata 
viață folclorică a satelor noas
tre. De aceea, obiceiul tineri
lor clin comuna Valea Largă, 
județul Mureș, de a organiza, 
la începutul fiecărei primă
veri, un festival al costumați
ei populare locale s-ar dr- 
cumscrie perfect în firescul 
de care aminteam, dacă... 
Dacă festivitatea n-ar cunoaș
te o tradiție anume, specifică: 
obligativitatea (desigur, bene
vol consimțită) ca fiecare par
ticipant să se prezinte la pa- 
rada-concurs cu costum con
fecționat de el însuși, fără a 
apela la faima 
Astfel, toată iarna, 
Largă, întreg satul 
de vătale», după cum ar spu
ne Creangă. Pentru ediția din 
această primăvară, comitetul 
comunal U.T.C., în colaborare 
cu căminul cultural, au hotă- 
rît ca, pe lîngă decernarea u- 
nor premii, cele mai alese 
costume să constituie obiec
tul unei expoziții locale.

T. GÎNJU

mamelor, 
la Valea 
„vuiește

Mecanizatori in competiție
La Vaslui s-a desfășurat faza județeană 

a olimpiadei tinerilor mecanizatori. După 
o dispută strînsă, locul I a revenit lui Alexan
dru Octav, de la I.M.A. Tutova, iar locurile If 
și III au fost ocupate, în ordine, de Dumitru 
Obreja și Paul Niță, de la I.M.A. Zorleni șl 
I.A.S. Vaslui. Așa cum se aprecia de către par-

I
I

l CRONICA TEATRALĂJ

PREMIERE LA GIULEȘTI
Această piesă... „e respingătoa

re. Nu va fi jucată niciodată. 
Ar trebui distrusă Bastilia pen
tru ca reprezentarea acestei pie
se să nu fie o inconsecvență pri
mejdioasă. Acest om își bate joc 
de tot ce trebuie respectat în re
gimul nostru", declara Ludovic 
al XVI-lea, amînînd cu nu mai 
puțin de șase ani scadența unu
ia dintre strălucitoarele episoade 
din istoria teatrului în care a- 
cesta a acționat, cu invincibilă 
forță, asupra istoriei înseși. Con
secințele au confirmat justețea 
prudenței monarhului și a cen
zurii sale (deși premiera a prece
dat totuși, cu cîțiva ani, căderea 
Bastiliei). „Nunta lui Figaro", a- 
ceastă grațioasă comedie de situ
ații, plină de qui-pro-quo-uri și 
de încurcături amuzante, a prefi
gurat revoluția și, într-un anume 
sens, chiar a grăbit-o. Contempo
ranii au știut să descifreze, prin
tre meandrele comice, accentele 
amare ale protestului social care 
viza, cu o neobișnuită violență, 
mai toate instituțiile sacre ale fe
udalismului tîrziu : nobilimea și 
privilegiile ei, justiția, familia. 
Mai tîrziu, desprinsă din contex
tul hotărîtor al momentului isto
ric, piesa a putut părea urmașilor 
doar o continuare nostimă, ușor 
frivolă a „Bărbierului din Sevi
lla". Această împrejurare invită 
la circumspecție orice încercare 
de referire la tradiție cînd e 
vorba de o nouă montare a pie
sei. O bună parte din această 
„tradiție" a falsificat spiritul o- 
perei, și trebuie să reținem din 
ea doar momentul originar, acela 
care a justificat succesul și eco
ul social aproape fără precedent 
al premierei din 1784. Numai în 
felul acesta capodopera lui Beau
marchais își poate descoperi ra
corduri solide în actualitate. Nu 
spuma friabilă a peripețiilor co
mice ne poate reține astăzi (deși 
în aceste peripeții se află inves
tită o imensă cantitate de inteli
gență artistică, de vervă și de 
inspirație), ci permanența temelor 
satirice, capabile să acționeze 
chiar și după ce realitățile con- I crete care le-au provocat au plon
jat de mult în istorie.

I
ticipanți și invitați, între care ing. Nicolae Co- I 
tuna, de la Uzinele „Semănătoarea“-București, | 
ing. Georgeta Orindovici, directorul Casei agro
nomului din Vaslui, această inițiativă și-a dove
dit utilitatea, impunîndu-se ca o valoroasă ma
nifestare profesională.

CONSTANTIN OANCEA
I

Colocviu despre profesii
Recent, la Casa de cultură din municipiul Giur

giu a avut loc o întîlnire între cei peste 400 de 
elevi ai clasei a Xll-a (de la cele trei licee) și to
varășul conf. univ. dr. Ovidiu Bădina, directorul 
Centrului de Cercetări pentru Problemele Tinere
tului de pe lingă C.C. al U.T.C. După ce a expus 
pe larg profilul meseriilor actuale, specificul lor 
contemporan, tovarășul Ovidiu Bădina a răspuns 
la numeroase întrebări ale elevilor legate de dru
mul în viață, de răspunderi și ideal. Comitetul 
municipal U.T.C., organizatorul întîlnirii, debu- 
tind într-o astfel de inițiativă, s-a angajat la o 
acțiune mai amplă, privind ajutorarea elevilor în 
a se decide ce

Reuniune a tinerilor

intelectuali
A avut loc, tntr-una 

din serile trecute, la 
Brad. Pentru cîteva 
ore au fost laolaltă in
gineri, medici, profe
sori, alți intelectuali 
într-o dezbatere de in
teres specific și o dis
tracție corespunzătoa
re, orilejuindu-și ast
fel posibilitatea unei 
cunoașteri reciproce. 
Astfel, receptivitatea 
fiecăruia a fost stîrni- 
tă de incursiunea ingi
nerului Nicolae Jurca 
în domeniul nou 
mai puțin cunoscut alȘi

laserului. A urmat 
reuniune de dans, că
reia nu i-au lipsit e- 
lementele de surprize > 
Zorii zilei i-au gă
sit pe toți tn ritmul 
plăcut al melodiilor. A 
doua zi, pe adresa Co
mitetului orășenesc 
DăVa,al U.T.C;, organi
zatorul reuniunii,- so
seau numeroase cu
vinte de mulțumire, 
întărite de dorința u- 
nor participări la alte 
asemenea acțiuni.

I
I
I
I
I
Icale să urmeze în viață.

La Galeria Spazio d arte 
din Milano este deschisă 

o expoziție colectivă de pic
tură și grafică. Dintre parti
cipant! remarcăm pe Brăduț 
Covaliu, 
Barbu 
botaru, 
Vintilă 
Feszt.

Virgil Almășan, 
Nițescu, Florin Ciu- 
Marcel Chirnoagă, 
Făcăianu. Ladislau

AL. BALGRADEAN

ODIHNĂ STUDENȚEASCĂ

Perioada 18—24 februarie, care urmează sesiunii 
studențești de examene, oferă tineretului univer
sitar o săptămînă de odihnă reconfortantă și agre
abilă. Aproximativ 2 500 de studenți vor merge în 
taberele de la Cristianu Mare, Postăvarii, Lacu 
Roșu, Vîrfu -u Dor, Cota 1 400, Păltiniș. Dlham, 
Babele, Piatra Arsă, Semenic, Muntele Mic Borșa, 
Rarău, Iz.voru Mureșului, unde vor participa la 
cea de-a doua etapă a Cupel U.A.S.R. la schi, fi
nala acesteia urmînd să aibă Ioc la Predeal, între 
27 februarie șt 1 martie. Numeroși alți studenți vor 
fl găzdulțl tn tabăra de sport ș4 turism de la Bra
șov sau vor merge în excursii.

*

I
I
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Sculptorul Mihail Lau- 
rențiu o deschis la New

port (invitat de galeria Lee 
Nordness), o amplă expozi
ție personală — 21 de lucrări 
în lemn, piatră și bronz, pe 
care în parte publicul bucu- 
reștean le-a cunoscut într-o 
expoziție anterioară a artis
tului, găzduită de Galeriile 
fondului plastic din B-dul 
Magheru, nr. 23.

I
I

PRAHOVA. Peste 150 de 
elevi de--4a-Liceul nr. 6 și 
Grupul școlar de petrol din 
Ploiești fac o excursie de o 
zi Ia Poiana Brașov. Un grup 
de studenți de la Facultatea 
de petrol vor fi. azi și mîi- 
ne, oaspeții colegilor gălă- 
țeni. vizitînd aici Institutul 
politehnic și Șantierul na
val. Vor asista, totodată, la 
o partidă de hochei din ca
drul Campionatului mondial 
(grupa C.)

Contesa, la antipodul suavei Ro
sine, ar vrea să-și redobîndeaseă 
locul în preocupările soțului ei, 
dar nu disprețuiește nici escapa
dele amoroase în tovărășia june
lui Cherubin. în raport cu silue
tele lor ridicole, superioritatea 
morală a „slugilor" Figaro și Su
zanne, sănătatea și sagacitatea 
lor, forța morală a oamenilor care 
„numai pentru a trăi au nevoie 
de mai multă deșteptăciune decît 
a trebuit pentru a conduce întrea
ga Spanie vreme de o sută de 
ani" se desenează cu autoritate.

net „antitradiționale" ale repre- 
zentanției, face din contele Al- 
maviva reprezentantul decăzut și 
ridicol al unei aristocrații agoni
ce. Frumusețea și distincția Da

nei Comnea adaugă un dram de 
spiritualitate portretului șarjat al 
Contesei, iar Dan Tufaru (Cheru- 
bin), Emest Maftei (Antonio), 
Luiza Derderian Marcoci (Fan- 
chette), Dorina Lazăr (Marceline) 
și alții completează, cu apariții de 
o măsură comică ireproșabilă, o 
distribuție impresionantă prin o- 
mogenitate.

„NUNTA LUI FIGARO»
Meritul aparține, într-o măsură 
însemnată, interpreților; fiecare 
dintre ei este autorul unei com
poziții comice perfect articulate, 
precisă în detalii, bogată în co
lorit, situată — de regulă— la 
jumătatea drumului dintre „sin
ceritate" și detașarea ironică față 
de personaj. în Figaro, Ștefan 
Bănică aduce cuceritoarea sa 
spontaneitate, capacitatea sa — 
nu foarte comună — de a da 
„adresă" replicii și, deopotrivă, o 
violență care lipsea unor întru
chipări mai vechi ale personaju
lui (inclusiv lui Dominique Patu- 
rel din spectacolul lui Barrault) ( 
dar, așa cum s-a mai observat, un 
minus de elaborare îl împiedică, 
deocamdată, să atingă perfor
manța pe care toate datele sale 
i-o îngăduiau. Suzanna Marianei 
Mihuț este, poate, cea mai vie 
prezență a spectacolului ; actri
ța are un farmec comic și un a- 

calită- 
mani- 

le ega- 
în-

plomb pe care numai 
țile sale de tragediană, 
festate cu alte prilejuri, 
lează. Corado Negreanu, 
tr-una din interpretările cele mai

Meritele regiei se cuvin cău- 
utate, deopotrivă, în unitatea de 
ton a spectacolului, performanță 
nu foarte ușor de realizat, de 
vreme ce de-a lungul celor cinci 
acte alternează, într-un ritm a- 
deseori sufocant, momente de 
„seriozitate" și de parodie, epi
soade de descripție aproape natu
ralistă și de sinteză prin șarjă și 
grotesc, situații lucrate în dante
lă fină „de epocă" și referiri des
chise la contemporaneitate. Totul 
se petrece, însă, înăuntrul acelu
iași spectacol, și consecvența cu 
care ideea regizorală își supune 
mijloacele cele mai diverse este 
absolut remarcabilă. Pe aceeași 
linie, decorurile pline de detalii 
revelatoare ale lui Vladimir Po
pov (ca și costumele lui Mihai 
Mădescu) compun cu o mare 
forță de sugestie atmosfera cre
pusculară de „fin de siecfr" 
feudal, iar muzica lui Ștefan Zpr- 
zor (compozitorul apare în per
soană, Ia un pian de epocă, in- 
terpretîndu-și partitura cu o cer
tă vocație actoricească) sublinia
ză, pe toate dimensiunile lor, in
tențiile regizorului.

I

I

I
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De la stingă : Paul Ioachim, Șt. Mihăilescu-Brăila, Ileana Cernat, 
Dan Tufaru și Silviu Stănculescu

Văzuți de :NEAGU RADULESCU

Acesta este, de altminteri, și 
sensul fundamental al montării 
lui Dinu Cemescu de la Teatrul 
Giulești. Ceea ce o caracterizea-

, o con
cepție limpede, cu ferme temeiuri 

I istorice, asupra personajelor și a 
■ raporturilor dintre ele. Din per-

Spicuim pentru cititori 
numai citeva din nume

roasele manifestări de artă 
plastică de peste hotare Ia care 
vor participa anul acesta și 
artiști români, manifestări 
pentru care în cea mai mare 
parte lucrările au fost deja 
expediate. Cităm pentru în
ceput cea de a treia Bienală 
internațională de gravură de 
la Cracovia, care va fi des
chisă în luna mai și la care 
alături de invitații forurilor 
organizatoare (Ion Bitzan, 
Ana Maria Andronescu,. Ion 
Stendel, Marcel Chirnoagă, 
Ethel Lucaci Băiaș) vor mai 
participa și alți artiști de va
loare. Bienala care va avea 
parțial o structură tematică, 
va cuprinde două secțiuni ; 
„Gravuri cu subiect liber" și 
grav ri care să oglindească 
„Omul și lumea contempo
rană".

ivriuiești. c^eea ce o carac 
ză este, înainte de toate,

rut orice aluzie la idila romanti
că din „Bărbierul". Contele este 
un autocrat nătîng, cutreierat de 
obsesii erotice vulgare, de care 
nu se eliberează decît pentru a 
da curs instinctelor de dominație.

nesc într-o excursie de 3 
zile-în R.P. Ungară, pe ru
ta ; Budapesta—Visegrăd — 
Esztejrgom. Alte trei gru
puri pornesc în această va
canță, într-o călătorie de 4 
zile, în R.P. Bulgaria, urmînd 
itinerariul Ruse—Plevna — 
Sofia.

— în colaborare cu Fede
rația română de baschet, 
B.T.T. organizează — cu pri
lejul campionatelor mondi
ale de la Ljubljana — RSF 
Iugoslavia, din aprilie — o 
excursie pentru vizitarea 
țării prietene, cît și pentru 
vizionarea meciurilor din 
campionat. înscrierile se mai 
pot face și astăzi la Fede
rația română de baschet, co
misia de propagandă.

I
I
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IALOMIȚA. In municipiul 
Călărași s-a deschis un curs 
de ghizi.

BUZAU. Pe 21-22 februa
rie, 40 de tineri buzoieni fac 
o excursie la Poiana Brașov. 
Duminică, 160 de tineri merg 
la București, vizionînd
acest prilej spectacolul de 
la Circul de Stat.

de

rulează la

rulează la
11.15: 13.30;

(Sala Studio)' 
ANOTIMP — 

1 de Comedie : 
[ GALY GAY - 
„Lucia Sturdza 

Măgureanu):

(Sala

BIHOR. Peste 120 de me
canizatori din I.M.A. și 
I.A.S. vor întreprinde, în 
trei seri, o excursie de in
teres profesional pe itinera
riul ; Oradea—Cluj — Tg. 
Mureș — Brașov—București
— Pitești—Sibiu—Alba Iulia
— Turda—Oradea. Vor fi 
vizitate neapărat uzinele 
„Tractorul" din Brașov și

BUCUREȘTI. Peste 200 de 
tineri vor face duminică o 
excursie la Predeal. în timp 
ce 41 de elevi de la Liceul 
,.Gh. Șincai" vor fi oaspeții 
orașului bulgar Ruse.

...Șl DE LA B.T.T.
— Mîine. două grupuri

studenți din diverse centre 
universitare din țară por-

Tot in domeniul graficii 
mai menționăm partici

parea artiștilor noștri la a 
treia Bienală internațională 
a afișului de la Varșovia (iu
nie), și la cea de a patra Bi
enală de arte grafice de la 
Brno (iunie-septembrie).

C. R. C.

BENNY GOODMAN
LA BUCUREȘTI

I
I
I
I
I
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GHICI CINE VINE LA CINA ? S 
rulează la Patria (orele 9; 12; 15; 
18; 21).

STAPIN PE SITUAȚIE : rulează 
la Republica (orele 9; 11,30;
GALA FILMULUI SPANIOL (ora
20.30) , Feroviar (orele 10; 12,30;
15; 17,30; 20), Melodia (orele
9.45; 11,45; 14; 16; 18.30; 21) Aurora 
(orele 9: 11; 13; 15.15; 17.45; 20,15), 
Tomis (orele 8,45; 11: 13,15; 15,30; 
17,45; 20) Modern (orele 9.45: 12; 
14,15; 16,30, 18,45; 21).

RECONSTITUIREA î 
Luceafărul (orele 9: 
16; 18,15; 20,45)

ROȘU ȘI AURIU :
Capitol (orele 16.15; 18,30 20.45).

LA DOLCE VITA rulează la 
Capitol (orele 9.15: 12.45)

COMISARUL X Șl PANTERELE 
ALBASTRE : rulează la București 
(orele 9; 11,15; 13.30: 16,30; 18,45;
21), Favorit (orele 10: 13: 15.30: 18;
20.30) .

CÎND SE ARATA CUCUVEAUA : 
rulează la Festival (orele 8.30; 11; 
13,30; 16; 18.30; 21), Gloria (orele 
8: 1115; 13.30; 16-18.15; 20,30)

DON JUAN FĂRĂ VOIE : ru
lează la Victoria (orele 8.45: 11; 
13.30; 16: 18.30; 20.45)

O NUNTA CUM N-A
FOST : rulează la Central (orele 
9,30; 11,15; 13; 15; 16 45; 18,45; 20,45)

O ȘANSA DINTR-O MIE : ru
lează ia Lumina (orele 9.15 în con
tinuare : 16; 18.30; 20 45).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATÎT DE MARE î rulea
ză la Doina (orele 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45) Giulești (orele 
15.30; 18; 20.30).

TARA DUHURILOR DIN MA
RILE SUDULUI : rulează la Tim
puri Noi (orele 9—15 în continua
re) ; Program de *” 
tare românești 
continuare).

URMĂRIREA :
celsior (orele 8.30: 11; 13 30: 16; 
18.30; 21). Grivita (orele 10: 12,30; 
15; 17.30; 20).

PIPELE : rulează la înfrățirea 
între popoare (orele 15.15; 17.45: 
20).

TIGRUL : rulează la Buzeștl (o- 
rele 15.30; 18).

RĂNI VECHI : rulează ta Bu
șești (ora 20.30).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea

MAI

filme documen- 
(orele 17—21 în

rulează la Ex- 
: H:

ză la Dacia (orele 8.30 în conti
nuare ; 16 30; 18.30; 20,30)

CĂLUGĂRIȚĂ : rulează la Bu- 
cegi (orele 16,15; 19,15).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 19).

PROFESIONIȘTII : rulează ia
Lira (orele 15,30; 18: 20.15).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18;
20.30) . Moșilor (orele 15,30: 18;
20.30) .

VA PLACE BRAHMS ? : rulează 
la Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,30).

MORȚII RAMÎN TINERI : rulea
ză la Pacea (orele 15,30; 18; 20.15)

SIMPATICUL DOMN „R“ : ru
lează la Floreasca (orele 10; 12,15; 
15; 17,30; 20).

ANCHETATORUL DIN UM
BRA : rulează la Volga (orele 
9,30—16 în continuare . 18,15; 20 30)

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Viitorul (orele 15,30; 19).

ÎNTR-O SEARA UN TREN : ru
lează Ia Miorița (orele 10: 12.30; 
15; 17,30; 20).

BĂIEȚII ÎN HAINE DE PIELE : 
rulează la Popular (orele 15,30: 18).

TOTUL DE VÎNZARE î rulează 
la Popular (ora 20,30).

BĂTĂLIE PENTRU ROMA : ru
lează la Munca (orele 15,30: 19), 
Rahova (orele 15,30; 19)

WINETTOU ÎN VALEA
ȚII : rulează
15 30; '
15.30; 18).

BLOW-UP : rulează la Flacăra 
(orele 15.30; 18; 20.30).

VIA MALA : rulează la Arta 
(orele 9,30—15,30 în continuare ; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 9.15: 
11 30; 16: 18.15; 20.30).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Vitan (orele 
15.30; 18: 20.15).

LINIȘTE ȘI STRIGAT : rulează 
la Progresul (ora 20.15).

CÎND TU NU EȘTI : rulează la 
Cinemateca (sala Union) (orele 10: 
12; 14) TERITORIUL INTERZIS 
(orele 16.30; 18,45; 21).

(Sala Comedia): COANA CHIRI- 
ȚA — ora 19 30;
AL PATRULEA 
ora 19,30; Teatrul 
DISPARIȚIA LUI 
ora 20; Teatrul
B. ulandra» (Schitu _____
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 20;
Studio): SFINTUL MITICĂ BLA- 
JINU — ora 20; Teatrul de Stat 
Tg. Mureș (la Sala Palatului): 
ACEȘTI ÎNGERI TRIȘTI — ora 
19,30; Teatrul de Stat Bacău (în 
Sala Teatrului Mic): UN SCURT 
PROGRAM DE BOSANOVE — 
ora 20; Teatrul Giulești; OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA — 
ora 19,30; Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru): LA CIORBA DE 
POTROACE — ora 19.30; (Sala 
Studio): CE SCURTĂ E VARA - 
ora 20; Teatrul ,.Ion Vasilescu"' 
TREI FETE DE MĂRITAT — ora 
19 30; Teatrul „Ion Creangă": CO-
C. OȘELUL NEASCULTĂTOR - 
ora 16; Teatrul Țăndărică (Calea 
Victoriei): MIU COBIUL — ora 
17; (Str. Academiei): BANDIȚII 
DIN KARDEMOMME — ora 17 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Calea Vic
toriei): NICUȚĂ... LA T AN ASE 
— ora 19,30; Circul de Stat: MI
RAJUL CIRCULUI — ora 19,30.

MOR- 
la Cosmos (orele 

18; 20,15), Progresul (orele

MIERCURI, 18 FEBRUARIE 1970

MIERCURI, 18 FEBRUARIE 1970

Opera Română : RIGOLETTO — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SÎNGE VIENEZ — ora 19.30; Tea
trul Național „I. L, Caragiale"

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Brățara de aur • 18,30 Retrospec
tivă poetică. Versuri din volume
le distinse cu premiul Uniunii 
Scriitorilor pe anul 1969 • 19,00 
Telejurnalul de seară • 19,20 Ac
tualitatea în agricultură. „Acțiu
nea I,“ e 19 30 Refrene vechi si 
totuși... noi. Succese de odinioară 
ale muzicii ușoare, prezentate în
tr-o nouă ' ' _r '__  _
Ancheta TV. Dialog despre 
siune ~~ ~~ '
Toată 
sează 
citate
noapte. Campionatul mondial 
schi — rezumat
Campionatul mondial de hochei — 
grupa C : Ungaria — Italia (înre
gistrare de la Galați) • 23,00 în
chiderea emisiunii.

Interpretare o 19,50
P«-

• 20,25 Tele-cinemateca.
lumea rlde, cîntă șl dan-
• 21,55 Anunțuri — publl-
• 22,00 Telejurnalul de

de 
filmat • 22,20

„GEAMANDURA»
Piesa lui Tudor Mușatescu este 

o agreabilă comedie de vacanță, 
căreia i se pot stabili cu ușurin
ță corespondențe tematice și de 
atmosferă în dramaturgia interbe
lică. Ea nu are însă, bunăoară, 
nici deschiderea și nici pretenți
ile „Jocului de-a vacanța" al 
lui Mihail Sebastian, iar atunci 
cînd autorul ei încearcă să depă
șească condiția unei simple glu
me, lucrurile eșuează fără în-

tîrziere în melodramă. Este 
ba regizorului să intuiască 
librul just și, într-o măsură, Geta 
Vlad izbutește în această între
prindere, deși nu s-ar putea spu
ne că decorurile Sandei Mușates- 
cu, terestre, lipsite de atmosferă, 
îi sînt de mare ajutor. Mai im
portantă este contribuția actori
lor, al căror „farmec personal" 
suplinește multe din ezitările re
giei. Silviu Stănculescu se amu-

trea- 
echi-

ză vizibil, dar într-un fel serios, 
de mare probitate profesională, 
pe seama sfielilor amoroase ale 
personajului său, Paul Ioachim 
pătrunde ceva mai -în adînc, su- 
gerînd cu bune mijloace melan
colia discretă a renunțării, Ileana 
Cernat aduce o undă fragilă de 
poezie și de feminitate, de puter
nic efect scenic, Dan Tufaru este 
o nouă variantă a aceluiași ado- 
lescenț timid și năstrușnic (pe 
care-1 depășește abia în „Nunta 
lui Figaro"), iar Ștefan Mihăiles- 
cu-Brăila construiește, cu abilita
te și simț al măsurii, un portret 
pitoresc.

SEBASTIAN COSTIN

Te așezi pios pe scaun, rememorînd pasaje din istoria jazz-ului. 
Reveria îți este însă întreruptă de apariția însăși a magului legă- 
nîndu-se ușor cu clarinetul sub braț, adueîndu-ți pe scenă epoca 
de aur a jazz-ului, o muzică luminoasă, plină de veselie și umor 
și dragoste de viață și bucurie de a putea cînta. Este o istorie vi** 
a jazz-ului. Ca toți muzicienii cu adevărat mari, Benny nu strălu
cește decît atunc-i cînd își apropie clarinetul de buze. în rest, se 
retrage discret într-un colț, odihnindu-se pe o margine de po
dium puțin obosit, puțin apăsat de anii ce s-au scurs pe lîngă el. dar 
gata să revină suplu și tînăr, în fața microfonului, cinci măsuri 
mai tîrziu. Despre arta sa nu se poate scrie. O descriere minuțioa
să a efectelor miraculoase pe care le extrage din clarinetul său ar 
fi seacă și ar distruge frumusețile acelor clipe cînd sala gemea de 
plăcere în ritmul nebunesc al notelor sale. Am admirat un dia
log formidabil între Benny și contrabas, acompaniaț-i de o secțiune 
„combo» (pian, ghitare, baterie), sau o probă de virtuozitate pe 
fondul discret al bateriei. Extraordinar mi s-a părut faptul că toți 
acești oameni, fiecare un as la instrumentul său, găsesc o deose
bită plăcere în improvizație, se bucură, rîd cînd Benny scoate un 
„mieunat" din clarinetul său de aur, sau cînd bateristul execută 
un număr umoristic. Totur este destindere, atmosfera — caldă.

Și mă îndoiesc că a fost vreun spectator care a ieșit din sală fără 
să fredoneze pasaje d-in „swing-ul“ cuceritor al acestui rege al 
aranjamentelor muzicale, al acestui mare artist care ne-a oferit cu 
distincție două ore de elevată și rară bucurie.

O. URSULESCU

CM IWWZĂ ?

NOTA
(Urmare din pag. 1)

croiască drum în viață amenințînd 
cu... funcția pe care o deține. O 
asemenea atitudine i se pare 
inexplicabilă. Și totuși...

...Un fapt pe care ni-l relatează 
tovarășul Vasile Horvat capătă, 
în acest context, valoare de me
taforă. Intr-o duminică au pornit 
să facă o plimbare cu mașina. La 
volan era fiul său, care are carnet 
de conducere. Un milițian de la 
circulație i-a oprit pentru moti
vul că mașina mergea cu viteză 
mare. Era însă o exagerare — 
după cum afirmă tovarășul direc
tor general — fapt care l-a de
terminat pe studentul Alexandru 
Horvat să reacționeze violent. 
Caracterizînd o astfel de „ieșire" 
ca fiind nepermisă — tatăl crede 
totuși că a fost determinată de 
doi factori: firea impulsivă, ner
voasă, a fiului său și marea lui 
sete de dreptate. Așa își explică, 
de altfel, și atitudinea avută în 
sala de examen.

Așadar, milițianul a fost ne
drept. Tot ce se poate. Examina
torul, de asemenea, a fost ne
drept. Este posibil și așa ceva. 
Deși e mai greu de crezut. Dat 
cine îi dă dreptul studentului 
Alexandru Horvat să aibă izbuc
niri violente în sala de examen, 
să jignească și să amenințe un 
cadru didactic ? Nu cumva își 
închipuie că acest drept îi este 
conferit prin locul pe care tatăl 
său îl ocupă în viața socială?

Studentul respectiv a afirmat 
că este bucureștean și are nevoie 
de o notă mare, deoarece vrea 
să rămînă în București. Aceasta 
datorită faptului că dorește să se 
specializeze într-un domeniu de 
care pînă în prezent se ocupă 
doar o singură uzină, din Ca
pitală. Numai că pentru aseme
nea locuri, alături de Horvat 
concurează, cu șanse egale, toți 
colegii săi. Și dacă tn discuție 
este spiritul de dreptate, atunci 
trebuie să spunem că fiecare stu-

1 O
dent, mai ales acum, în ultimul 
an, se străduiește să fie cît mai 
bine pregătit, să dea răspunsuri 
cît mai bune la examene, să ob
țină note mari, care să-i asigure 
un loc fruntaș pe lista comisiei 
de repartizare. Dar aceasta nu 
poate să aibă la bază decît cri
teriul rezultatelor la învăță
tură și al aptitudinilor. Notele 
mari se acordă pentru meri
te personale, pentru cunoștințe 
înalte, pentru o pregătire temei
nică, pentru felul în care judecă 
studentul, pentru modul cum ex
pune subiectele. Acestea sînt 
principii elementare. Studentul 
Alexandru Horvat a vrut să in
troducă însă un criteriu în plus : 
poziția socială a tatălui. Și a- 
ceasta în numele spiritului de 
dreptate.

...Credem că un asemenea caz 
trebuie supus judecății colectivu
lui studențesc. Colegii săi sint In 
măsură să înțeleagă (și să-l facă 
să înțeleagă) adevăratul sens al 
noțiunii de dreptate.

(Urmare din pag. I)

Vinovați sîntem și noi pentru 
că încă nu am , reușit să-i 
determinăm pe secretarii or
ganizațiilor U.T.C. comunale 
să aibă un rol activ în că
min, vinovați sint și direc
torii de cămin cultural care 
nu cer colaborarea cu 
U.T.C.-ul. Sînt secretari 
U.T.C. comunali care nu au 
nici măcar o idee de progra
mul căminelor culturale. Sînt 
și directori de cămin, întâm
plător, _ insuficient instruiți. 
Dar chiar și în comunele în 
care se fac acțiuni intere
sante și unde directorii se 
străduiesc, sînt situații în 
care U.T.C.-ul nici măcar 
nu-i mobilizează pe tineri. 
De aceea trebuie să acțio
năm mai ferm ca să scoatem 
din inerție organizațiile 
U.T.C. de la sate și aceasta 
o putem realiza, în primul 
rînd, prin participarea ac
tivă a cadrelor noastre 
de activiști. Activiștii să 
nu fie doar cei care să 
consemneze, să raporteze, ei 
trebuie să fie factorii catali
zatori în viața culturală a 
tineretului". Acestea au fost 
doar cîteva din obiecti
vele discuției noastre. Re
iese limpede că în rezolvarea 
problemelor de cultură se în- 
timplă un fenomen aproape 
paradoxal, fenomen de altfel 
confirmat și de președintele 
Comitetului de cultură și 
artă județean, tovarășul Vul- 
pescu Mihai : „Există la ni
velul județului o colaborare 
strînsă. Legat de aceasta nu 
putem spune că jos, la toate 
comunele s-a realizat o con
lucrare... Problema tineretu

lui este importantă. Din pă
cate nu s-a reușit să se con
cretizeze, la nivelul co
munelor, toate intențiile 
noastre. Paralelismul...". Ei 
bine, da, aceasta mi se pare 
a fi cauza slăbirii treptate, 
în jos, a conlucrării în acti
vitatea culturală județeană. 
Dacă forurile superioare ju
dețene, de U.T.C., de sindi
cat, de cultură și artă înțeleg 
în majoritatea cazurilor să 
se susțină reciproc, avind ca 
principal obiectiv eficiența 
manifestărilor culturale în 
educarea tineretului, cobo- 
rînd ierarhic ajungi să asiști 
în orașe și în comune la lup
te interminabile avind ca țel 
primatul celui care raportea
ză (?!). Astfel apar manipu
larea sălilor, a echipelor ar
tistice, a formațiilor de mu
zică de la unul la altul, din 
toate acestea cel mai păgubit 
fiind... tineretul. Micile anti
patii și simpatii ale factori
lor locali transformă cultura 
într-o arenă în care se fac 
și se desfac alianțe impro
vizate pentru... a fi primul 
la raport. Or, culturii nu 
i-au priit nicicînd războaiele. 
Să se facă pace !

P. S. Din păcate, spațiul 
acestei rubrici este mult 
Prea limitat pentru a cuprin
de toate problemele culturii 
în județul Prahova și de 
aceea nu ne rămîne decît să 
promitem publicarea „in ex- 
tenso", în numerele viitoare 
ale ziarului, a mai multor în
semnări asupra fenomenu
lui de degradare progresivă 
a colaborării de care am 
vorbit acum.
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mimam se

Munți, păstrători de tulnic, de datini și de grai. 
Voi, turme pațteți, stihuri ți cântece pe plai. 
Voi puneți prospețime mereu în firul ierbii 
Și adăpostiți de-a-valma ți vulturii ți cerbii, 
Voi stapîniți azururi ți depărtări terestre 
Și-n hățuri prindeți vîntul, buiac izbit de creste.

Plutea peste pădure un cîntec 
Ivit din luminițuri de smarald, 
Din cetinele leneț răsfățate, 
Din soarele pulverizat ți cald.

Plutea un fir de cîntec prin pădure 
Ca o poveste vie,
Ca o perdea de ceață cu ciucuri de cristal, 
Cu ițele de aur
Țesute dintr-o mie
De raze paralele, sub cerul estival.

Munți, flori de mîndră slovă ați scuturat din plete 
înnobilînd pădurea întinderilor gete.
Munți, tinere pagode cu treptele bătrine 
Voi ați unit prin veacuri cnezatele române 
Și-ați dăltuit în piatră, cărări din munți de ape 
Să fie visul țării, de țară, mai aproape.

metalimbajului. Tinerii, îndeosebi 
sînt ispitiți de ușurința cu care 
se pot confecționa în serie astfel 
de creații speculative și de mi
rajul unor succese imediate ia 
rîndul unor cercuri „subțiri” da 
inițiați.

Plutea un fir de cîntec prin pădure
Și l-am simțit cum vine,
Cum suie ți coboară. 
Cum se destramă-n mine
Și m-am simțit vioară ți cîntec ți arin, 
Și zbor de ciocîrlie, rîvnind ca o visare 
Mereu mai sus, spre cerul carpatin.

OCTAVIAN NASTA 
Liceul nr. 8 București

se preocupe exclusiv de căutare* 
modalităților de exploatare a

Scrierile adolescenților oscilea
ză între doi poli : nevoia de au
tenticitate și dorința de epatare, 
tendințe la fel de firești pentru 
psihologia vîrstei. Seva proaspătă 
a fondului emoțional primar co
există cu extraordinara capacitate 
de absorbție a modelelor, cu ui
mitoarea ușurință de mimare a 
tot ceea ce pare a constitui ulti
mul „val" în materie de artă.

însă, în cele mai multe cazuri, 
seducția mimării se dovedește 
mai puternică, alimentată pe de 
o parte de dorința de a concura 
modelele în vogă și, pe altă parte, 
de credința falsă că mai ușor 
pot pătrunde prin „rețelele ghim
pate” ale redacțiilor acele creații 
care se înscriu în maniera stilis
tică a unei anumite etape din 
evoluția formelor literare.

Nu-i mai puțin adevărat că în 
așa-zisul sector avangardist al li
teraturii mondiale și românești se 
manifestă în prezent unele fe- 

într-un recentnomcne surprinse 
articol din ziarul „Scînteia" și a- 
nume : „fetișizarea condiției de 
creator, îndepărtarea gesticei ar
tistice de faptele umane, pără
sirea lumii reale, adevărate, cefea 
ce face din artist un „înțelept 
fals", de vitalizat, un „prooroc în 
deșert". Se cultivă onirismul, ab
surdul, ermetismul, viziunile 
psihopatice, se împărtășește alar
ma dată de unii semantiști occi
dentali că în prezent cuvîntul —■ 
obosit și rigid — este incapabil să 
mai surprindă complexitatea de 
nuanțe (de aici autohtona vogă a 
„literaturii") ceea ce face ca 
mulți scriitori cu reale vocații să

Să nu ne mire dar că mult» 
creații ale tinerilor noștri prieteni 
seamănă ca două picături între 
ele, că din valul de poezii cam 
ne inundă redacția doar unele as
cund un fior autentic, iar majo
ritatea prozelor sînt simple co
laje.

Nimeni nu neagă important* 
experimentului, căutării, inventi
vității și ingeniozității formalei 
Dar ele reprezintă o etapă de 
lucru și nu creația în sine.

Creația literară e un tot defi
nitiv și cu un circuit dialectfe 
inexorabil. Ea pornește de la via
ță, acumulează elementele sem
nificative ale acesteia, le transfi
gurează într-o imagine artistică 
și apoi le întoarce către viață, *- 
dică le acordă o valoare funcțio
nală, un sens etic, o forță de in
fluențare social-umană.

Materia unei opere literare ne 
sosește prin intermediul * două 
canale. Mai întîi acela al obser
vației directe. La creațiile epice 
subiectul, inventarul faptic ni-1 
oferă contactul nemijlocit cu 
realitatea exterioară (chiar și 1* 
literatura de evocare istorică și 
de anticipație) ; la cele lirice, 
substanța poetică e recoltată de 
filoanele profunde, autentice ale



BRANCUSI
f

Ne trebuia o pasăre măiastră 
Să zvâcnească din somnul pădurii 
la țipătul Lebedei.
Ne trebuia o poartă, 
o poartă numai a noastră 
pe unde să ne trecem ploile 
însingerate de sărutul florilor, 
și pe care să n-o știe clepsidrele 
din cele patru mîini ale soarelui. 
Ne trebuia o masă 
pe care să putem prinzi 
tăcerea din noi — idee cu idee. 
Ne trebuia o comoară de lumini 
pentru osia cerului 
încovoiat de stelele cunoașterii. 
Și mai ales ne trebuia un om, 
un om a] tuturor — care, murind, 
să ne păstreze în eternitate

GHEORGHE POP SILAGHI,
Liceul 3 Satu-Mare

Inel de vîrsta
Nopțile noastre umb.'ă desculțe 
sub felinar dc bostani 
ca un strigăt de lup alungat, dc pripas, — 
gura cetății in stupi de viespi a rămas 
Ziua ne prinde-ncărcați cu o taină de ani,
Parcă noi intinzind cerul palmei 
răsucit pentru arderi — fitil, 
am cerșit luminarea lunii 
lipită de-un număr de porți 
și-am intrat cu o vreme, tiptil, 
să furăm mere, aproape de morți.
Ci te uiți îndelung după deget de ierbi 
să surprinzi pădurețele sinilor bruni...
Lingă fluier de șerpi se dezbracă-n oglinzi 
fetele albe ce-și spun prin fintîni rugăciuni.

PAUL BALAHUR
Liceul nr. 2 Iași

Dar mă trezesc și-s gata de plecare. 
N-am rădăcini și poate-a mea e vina, 
Căci izgonit de biciul aleanului cel mare 
Nu-i vreme să se prindă rădăcina.
Iubita mea cu părul blond, de soare. 
Mereu te caut... Oare nu-i de-ajuns 
Că umblu, și că-n mine timpul moare 
Oră cu oră, egal și ascuns ?

Ecou de romanță
meiul meu minz cum mă miroase 
îmi adulmecă umbra gata de plecare 
Și fără să vrea îmi lunecă prin oase 
Căci i-am uitat năravul de cînd visez la soare.
Mai gust o dată vinul amărui.
Mă dărui unui ceas fără de moarte l 
O, fată blondă, fata nimănui,
Tu știi cărarea care să mă poarte ?
Că-s gata de plecare în amurg,
Platanii mă-nconjoară cu foșnete ovale 1 
Aud cum treci și te oprești în burg 
Și-mi pare că îți mingii părul moale.
Călătoresc mereu, zănatic, in neștire, 
Iar cîteodată -adorm în porumbei : 
Și-atunci visez, iubito, că sînt mire 
Ori poate Pan jucîndti-se cu miei

Iubito, trist e jocul cu plecări... 
De-ai ști că pretutindeni e-o plecare, 
Că eu cu 
Din toate

pașii fecundez cărări, 
drumurile -ai face o cărare.

PAVEL ILICA COSTEA

Liceul din Sîntana

Adio I
Desene de : GH.

CONSTANTIN LĂZĂRESCU

j © c
O dată, fata de fum a luminii 
S-a jucat cu niște mărgele 
Albe și negre.
A luat un fir de lumină,
O rază de soare
Și le-a-nșirat :
O mărgea albă, o mărgea neagră, 
Una după alta 
într-un șirag.
Apoi a legat capetele firului 
Și a făcut un cerc 
Fără început și sfîrșit. 
Fala de fum a luminii
Se joacă mereu cu șiragul ei. 
Uneori se rupe șirul, 
Mărgelele se împrăștie, 
Amestecînd zilele cu nopțile.
Apoi fata de fum 
Le înșiră iar și iar...

MIRUNA RADULESCU

Liceul nr. 42 București

PĂDUREANCA
îmi place să mă dărui pădurilor făloase, 
Ninsorile de stele să-mi cadă la picioare, 
Tn clopotiri de ape cu poale de mătase 
Mijind ca o oglindă de răcoare.

Mînzatică mă tăinui sub bolțile înalte
Și ploaia luminoasă mă-nvolbură prin vene 
Mă-mprospălez fugară cu ierburi de bazalte. 
Cu munți de vulpi aprinse și viclene.

S-a rupt precum un fulger o graniță din mine. 
Zbughit, copilăria s-a furișat ușoară— 
Încercănează apa la gleznele-i^feline 
Și feciorind se pierde căprioară.

CAROLINA ILICA 
Liceul pedagogic Arad

□

Cîntecul
Aseară Pan a cintat 
din gleznele lunii 
și-a adormit in iarbă. 
Copiii au uitat 
să mai prindă licurici 
și au curs 
cu ploile sub tălpi 
prin trunchiurile ude 

ale copacilor 
jumătate fluiere 
jumătate bărbați...

Azi am văzut 
pe unul la tirg. Vindea 
oglinzi fermecate 
și icoane de lemn 
care cîntau — 
nu știu ce cintau — 
o singură dată pe an 
jumătate fluiere 
jumătate bărbați..

GABRIEL STANESCU 

Liceul „Matei Basarah"

MUNCILE LUI

SISIF
A căzut Sisif
Cu fața la pămint :
Marea păcatelor noastre 
Era mult prea adîncă 
Și ostenise uriașul 
S-o schimbe-n lumină.
Copiii toți ni s-au născut 
Cu o limbă de clopot 
In loc de inimă, 
Care bate, bate, bate 
Măsurind clipele de caznă. 
Cîteodată se mai strică 
Ceasurile — prunci
Și Sisif aleargă să le întoarcă 
Cu fața Ia soare,
Să-și mai prelungească 
Muncile cu o trudă.

Dor.
LILIANA JINGOIU

Liceul „I. Creanga' București
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stita limbă românească printr-o 
păsărească semănată cu barbaris
me prețioase „Crugul cerului / A 
claustrat în chintesența sa / Al
bastrul / Și ermetismul său / A 
făcut ca agorafobia / să devină 
acerbă / Animînd / Aprehensiu
nea de apoi / Aprehensiunea de 
a ste rostogoli peste noi / Un pe
tec de infinit / Labil / și factic 
parcă / în măreția sa. / Crugul 
cerului / — Imobil / ba prima 
vedere — / Este Ineluctabil / De 
a claustra în chintesența sa / Al
bastrul / întotdeauna într-o re
crudescență stereotipă / ta fel 
de greu și de lat / El ne va su
foca / Terifiant".

Sau nu mai puțin păsărescul 
poem „Ermetism" care îmi a- 
mlntește de limbajul amețitor 
al unor critici tineri 1 „Cuvîntul 
meu, ambiguu / Caută — o par
te — / Beatitudinea / Iar pUnul 
său / Iși caută începuturile / Ia 
echivocitate. / Frust, uneori / Se 
îmbracă în ermetism ] Univoc / 
Grandilocvent / Este totuși con
secvent / In puritatea sa".

Că această despuiere a dicțio
narului român-româa este o 

simplă poză teribilistă mi-o do
vedește poemul „Oglinzii" unde, 
folosind vorbele cele de toate 
zilele, reușești să te apropii de 
artă și de duhul poetic al lim
bii i „în ochiul tău lustruit ! Am 
văzut pentru prima dată / Cit 
sînt de urît. / Și între buzele 
tale de cristal / Am mușcat pri
mele rodii de fată / Oglinda mea 
fermecată, / Hai, / Hai să ne 
mai jucăm / încă o dată I" Nu ai 
impresia că în ultima poezie ești 
tu cel adevărat ?

TASIA LEPĂDATU — Tătar- 
ca, CONSTANTIN MUNTEANU 
— Tansa. V-am grupat intențio
nat, deoarece poezia voastră, de 
o factură asemănătoare, ridică o 
problemă estetică de ordin ge
neral care preocupă pe mulți 
dintre corespondenții noștri, 
mai ales din mediul rural. Sub 
influența cadrului local ți a 
poeziei populare, cultivată în fa
milie și la căminele culturale, ei 
scriu versuri de factură folclo
rică și doresc să fie publicați în 
paginile „Preludiului" alături de 
colegii lor care compun poezii 
ta diverse modalități artistice.

în această problemă nu tipul 
de versificație contează ci atitu
dinea autorului cult față de fol
clor. Poți foarte bine, ca 
V. Alecsandri, să fii un culegă
tor onest de bijuterii populare 
(Miorița, Doina) și atunci faci 
operă de folclorist. Dar tot așa 
de bine poți folosi temele, mo
tivele, miturile, versificația și 
limba populară pentru a construi 
poeme originale adinei, de o 
mare frumusețe artistică, așa 
cum au făcut Eminescu în „Eu- 

„Buna 
„După 
„Zoo-

ceafărul", T. Arghezi tn 
Vestire", I. Barbu In 
melci", Ion Gheorghe în 
sofia".

Voi însă nu faceți nici muncă 
de culegători de folclor și nici 
nu transfigurați artistic, la un 
nivel superior de concepție, 
materia poeziei populare pe care 
o aveți la îndemînă. Vă mulțu
miți să exprimați niște idei ba
nale în vers popular, pentru că 
așa „e mai comod" și gîndul 
curge mai ușor — prea I — pe 
albia lui ritmică. Iată și o mos
tră i „Frunzuliță de negară / Bo
gată e mîndra țară / De la mun

te pin’ la mare / Combinate rid 
în soare". In această situație, 
drumul spre publicare rămîne 
închis.
VEȚI DEBUTA

Gheorghe Stroie — Pătîrlage- 
le, Daniela Popescu, Ploiești, 
Aurel Relinschi Dorohoi,
Mira Maun — Tîrnăveni, Radu 
Șerban — Ungheni-Mureș, So
rin Rozentzweig — lași, Andra 
Pop — Botoșani, Constantin 
Cringanu — Bîrlad.
LA UN PAS DE PUBLICARE

Viorel Simionescu : 
lung Muscel, Angela 
Cluj, Dimos Ianidis

— Cîmpu- 
Siklodi —
— Pitești.

POȘTA REDACȚIEI

UNELE PROMISIUNI CARE VA 
OBLIGA

I
Cismaru — Șirineas- 
Viorica Hann — Te- 
Floricioiu — Streha-

Dumitru 
ca-Vîlcea, 
cuci, Emil 
ia, Ana Berbece — Craiova, Ma
ria Cepoiu — Izvoarele, Mircea 
Cărbunaru — Gura Ocniței.

I
I

SIMPLE VERSIFICAȚII DE UZ 
PERSONAL I

Gheorghe Stan — Vălenii de 
Munte, Veronica Negoiță — 
Daia Ilfov, Mioara Ciucur — 
Arad, Maria Boltea — Galda de 
Sus, Petre Stoian — București, 
Nicolae Manolache — Ceptura. 
Cornelia Buescu — Cîmpina, 
Constantin Diaconu — Galați.
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Ne dăm seama că am devenit 
bărbați într-o sală cu pereți aco- 
periți de afișe îngălbenite, cu niș
te grafice pe care nu se chinuie 
nimeni să le înțeleagă și cu niște 
bănci lungi de lemn pe care 
ne-am stivuit hainele. Sîntem 
vreo douăzeci, toți goi și încer
căm să ne purtăm cît mai firesc, 
de parcă am fi umblat goi-pușcă 
toată viața. Mai greu e cu mîini- 
le, nu știm cum să le ținem... 
Dacă am avea buzunare!

Pe ușa din față apare Trache 
ținîndu-se de braț.

— Te-a durut, mă ?
— Păi. 

elefant ?

istorie. 
un sfert de

condu-mă

cum să nu... Ce, sînt

Și ce grupă sanguină ai ?

auzit că ăștia cu grupa

— Ne întîlnim azi P
— Am joi teză la
— Numai pentru 

oră. Trebuie...
— Dacă trebuie,

după ore. Nu mai iau mașina, 
mergem pe jos și facem exact 
un sfert de oră.

Acum, cînd se apropie vertigi
nos examenele, materiile neîn- 
scrise în program au trecut pe 
planul al doilea. Se moțăie sau 
se fac exerciții la matematică în 
timpul lor. Îmi studiez colegii. 
Par veseli. Dar rîsul lor este for
țat, nervos. Grija mocnește pe

la „Ambasador". Totdeauna în 
bani. Eu țineam sub braț două 
anatomii. Văzîndu-mă, a făcut cu 
superioritate semn unui taxi și 
s-au urcat împreună. Ce admira
tiv l-a privit ea cînd Puiu i-a 
deschis portiera. Tipul o făcuse 
cu un gest care-i vădea obișnuin
ța profesională.

N-am mai învățat nimic în ziua 
aceea. M-am dus la școală și i-am 
spus că știu totul. Speram că mă 
va răcori ruptura. A doua zi, la 
prînz, Puiu o aștepta în fața șco
lii ; era liber, avusese program de 
noapte și tocmai se sculase. Odih-

— Vezi casa asta ? Aici a fost 
dispensarul. La ferestrele din 
stingă era cabinetul, iar la dreap
ta locuiam noi.

— Bună ziua, doamnă, sînt 
doctorul Petran. Acum 18 ani am 
avut aici dispensarul.

— Poftiți, domnule doctor. Eu 
m-am mutat de curînd aici. La 
noi acum e spital.

Am mers apoi la prima gazdă 
a tatei. O pereche de bătrînei. 
Au plîns, nu mai sperau să-l vadă 
pe doctorașul venit de la Bucu
rești, acum aproape 20 de ani. 
Doamnei Vișan nu-i venea să

— A.
— Am

A sînt cam dilii.
— Ia mai terminați cu gălăgia, 

se rățoiește 
ciu... Aici e 
maidan.

Mai mult 
el grupa A.

plutonierul de servi
la recrutare, nu-i pe

ca sigur că avea și

Trache, asigurat că nu-l poate 
vedea:

— Am terminat, dom' general.
— Care ai vorbit, mă, în front, 

că te alerg toată curtea, așa cum 
ești...

Rîdem... Spre curtea comisa
riatului militar dau geamurile ți
nui cămin de fete.

— Rîdeți, ai ? Nu vreți să spu
neți care-i ăla glumețul ?... Mă, 
să nu-l iau eu pe unu în coli
mator că e nenorocire.

Sînt chemat la cîntărire. Un 
medic gras cu aer bonom, după 
ce-mi citește fișa și mă măsoară 
într-o privire, mă întreabă:

— Ei, la ce armă te reparti
zăm ? Ce zici de vînătorii de 
munte ?

— Nu știu să schiez.
— Atunci, la pompieri.
— Domnule doctor, de mic, 

când văd foc, fac pipi.
Toți cei din cabinet au fev 

ceput si rîdă. Și Trache are w» 
ris... Doctorul s-a întristat. Ce 
să-l imbunez, îi spun :

— De altfel o să dau la medi
cină și ca medic militar nu-ți 
alegi nici o armă.

— Asta, dacă intri la faculta
te, clipi el iute din ochi. Noi 
vorbim acum dacă nu intri...

A doua zi, evident, ne scutim 
la toate orele.

— Doamnă, să vedeți, noi am 
fost la comisariat și ne-au ținut 
pînă la ora 10.

— Atunci pe cine să ascult ?
— Pe fete, doamnă. Uitați-vă 

ce rumene sînt 1 Lor nu li s-a 

luat singe și nu au fost iradiate 
la radiografie, nu...

— Bine, stai jos, martirule.
In recreație alerg la Anda, să-i 

arăt dovada de recrutare. Nu 
prea pare impresionată. Ce-o a- 
vea de câteva zile P Ar trebui să 
stau mai mult de vorbă cu ea. 
Dar clopoțelul a și măcinat re
creația.

„Oscilațiile" lui Alexei Vidaeff ne-au risipit pesimismul înmagazinat pe parcursul lec
turii diferitelor schițe ți nuvele trimise spre publicare de către cititorii noștri. Se pare că dis
cuțiile pe marginea prozei, organizate de noi în numerele trecute, încep să-ți demonstreze 
eficacitatea.

Desigur, proza pe care v-o propunem aici e încă departe de a fi perfectă. De altfel, per
fecțiunea este un lucru întîlnit afit de rar, îneît ar fi absurd să-l pretindem tocmai de la un 
elev de 18 ani, aflat într-un firesc proces de _ cristalizare a personalității creatoare. Stilul 
uneori depășit,_ ca ți excesiva diluare a imaginii, sînt carențe ușor amendabile prin acumula
rea experienței.

Ceea ce rămîne impresionant, însă, la . autorul nostru, este gravitatea problemelor 
abordate, felul discret (am putea spune captivant) în care sînt prezentate lupta declanșată 
în ființa sa interioară de evenimentele premergătoare bacalaureatului ți indecizia opțiunii 
profesionale, agravată la un moment dat de_ factori sentimentali. Eroul pare a-ți pierde sim
țul realității, al proporțiilor ; el nu mai știe să deosebească zgura de aur. Oare va găsi pînă 
la urmă adevăratul drum ?

Neîndoielnic. Căci oscilațiile ce pun stăpînire pe el sînt inerente vîrstei, împrejurărilor, și 
tocmai depășirea lor îi va conferi acel plus de maturitate, de discemămînt necesar trecerii 
marelui prag.

Dacă am fi amatori de paradoxuri, am spune că uneori „oscilațiile** vor releva „certi
tudini". Iar Alexe Vidaeff este o certitudine.

Vom lăsa acum cititorilor prilejul convingerii de adevărul {sau neadevărul) afirmațiilor 
noastre care în ultimă instanță au avut încă un scop : acela de a încita la discuții ți, mai ales, 
de a redeschide tinerilor prozatori apetitul pentru problematica vîrstei, pentru dezbaterile, 
confruntările ți limpezirile interioare, al căror rezultat îl așteptăm ți de acum înainte.

BOGDAN GHIȚA-ULMU

dedesubt. Îmi reamintesc cuvin
tele doctorului: „Asta dacă intri 
la facultate"... Să rămîi cu liceul, 
nu-i nici o afacere. Nu știi, efec
tiv, si faci nimic. Mai fericiți sînt 
cei cu școala profesională; știu 
o meserie. Au cam slăbit toți; 
cîțiva vor să-și lase barbă și mus
tății, pentru penitență intelectua
lă. Nimeni nu-i mulțumit. Fiecare 
și-a făcut un plan de studiu ri
guros, neîndurător, dar e impo
sibil să-l respecți. Eu, în special... 
Mai sînt și celelalte materii, mai 
e și... Anda. Am nevoie de liniște 
să mă pot concentra și de în

țelepciunea ei, deși e mai mică 
cu un an ca mine, să pot asalta 
mai ușor redutele...

Parcă și conflictele cu profeso
rii s-au mai împuținat. De altfel, 
sub tensiune se găsesc ambele 
părți. Chiar dacă sîntem câteoda
tă tabere opuse, acum ne leagă 
emoția bacalaureatului. Ea nive
lează o mie și una de asperități 
care acum un an ar fi produs un 
adevărat cîmp electric.

Intr-o seară veneam de la bi

bliotecă. Atunci mi-am explicat 
ce se întîmplă cu Anda. Era la 

braț cu tm anume Puiu. Fost 
coleg, șapte clase, acum „garson"

nit, îmbrăcat numai eu lu
cruri bune — desigur bac
șișuri, însă au scria pe ele. 
Făceam ha* de necaz imu- 
rundu-mi discuțiile pe care le-ar 

putut avea Anda ca eL In timp 
ce el se distrează, eu am st mal 
învăț șase ani. In timp ce d 
se plimbă In taxi, pe Ma
seru, eu voi merge prin no
roi, grăbit, să asist b o naștere, 
la cîțiva kilometri de dispensar. 

B și văd parcă dntărindu-nst 

disprețuitor pentru cel 18 ani 
de studiu, pentru salariul nm 

de medic începător, d core câști
gă acești bani doar i&i bacșișuri, 

într-o săptămînă de ploconeați 

înmănușat și zfrn£itor_ Dar—

Exact acum doi ani am făcut 

cu tata o călătorie.

— Hai Victore, să-ți arăt se

tul unde mi-am început cariera 

de medic și unde te-ai născut 

și tu.
Un sat mic în Țara HațeguksL 

Case curate, înconjurate de gră
dini. Jur împrejur, munți.

Eram emoționat cu toate al 
nu-ml reaminteam nimic. TrB- 

sem acolo doar primii doi ani 
de viață. Tata a parcat undeva 

mașina.

■ 
i
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sensibilității noastre, extrem de 
vibratile la mișcările provocate de 
reacția eului nostru în fața lumii.

Al doilea canal este observația 
indirectă, adică procesul de cu
noaștere, analizare și resorbire a 
fenomenului scriitoricesc actual. 
Ni se oferă astfel puncte estetice 
de referință privind atmosfera și 
modalitățile artistice care dau O 
anumită structură și o anumită 
orientare literaturii curente.

Joncțiunea acestor două canale 
o face talentul, acest indefinibil 
amestec de intuiție, fler emoțio
nal și de inteligență artistică lu
cidă, care realizează fuziunea or
ganică și originală dintre conți
nut și formă, dintre imagine și 
expresie, asigurînd astfel persona
litatea operei literare. In egală 
măsură la geneza unei scrieri

IZVOARE

creadă că semăn atît de bine cu 
tata. Au mai venit și doctorii de 
la noul spital și s-au așezat la 
taifas. Tot satul aflase că a venit 
doctorul Petran. Oamenii s-au 
strîns pe uliță mai ceva ca în zi
lele de „nedee". Văzîndu-mă, se 
minunau că doctorul n-a îmbătrî- 
nit de loc, pentru ca în cele din 
urmă să se minuneze și mai tare 
dînclu-și seama că au în fată pe 
țîncul grăsun la ca-e se hlizeau 
cînd era scos la soare. Am fost 
purtat intr-un adevărat triumf 
prin tot satul. Toți voiau să mă 
vadă: „No, poftiți și pe la noi, 
domnișorule".

Peste tot auzeam : „Dacă nu 
era domn doctor..." Și oamenii 
aceștia simpli, dar care știau să 
fie recunoscători, îmi mulțumeau, 
mi-ar fi oferit totul mie, fără să 
am nici un merit.

Cînd a ieșit și tata în uliță, abia 
mai reușea să le oprească pe fe
meile care voiau să-i sărute mina. 
Mă uitam în ochii acestor femei 
și mi le închipuiam în noaptea 
în care l-au chemat: „Domn doc
tor, îmi moare copilul sau băr
batul". Cu ce ochi se uitau lingă 
el, odată ajuns lingă bolnav. Nu 
mai aveau decît o singură speran
ță. Uitaseră și de Dumnezeu sau 
poate că îl identificau cu docto
rul aplecat peste suferind. In ast
fel de clipe nu poți să te uiți în 
ochii unei mame. Și doctorul nu 
se uita decît după ce simțea că 
viața pulsează din nou sub mina 
sa. Și atunci, numai pentru mul
țumirea din acei ochi, nu i-ar fi 
părut rău de nici un sacrificiu.

îmi e ciudă că am putut să uit 
aceste momente în noianul ispite
lor bucureștene, în fulgerarea 
albă a unui halat de coafor de 
lux, sau a spinării încovoiate a 
unui garson de mare hotel...

— Petran Victor, poftim In 
sala de examen l

ALEXEI VIDAEFF
Liceul „M. Eminescu" București

ESENȚIALE
participă conștiința artistică care 
imprimă operei, chiar din stadiul 
ei inițial, sensul utilității sociale, 
modernității și perfecțiunii.

Am schițat această incursiune 
teoretică tocmai pentru a deter
mina unde se află călcîiul vulne
rabil al creației multora dintre 
voi. Și credem că nu ne înșelăm 
descoperindu-1 în navigarea ex
clusivă pe canalul observării in-

directe, în absorbția neselectivă a 
experiențelor pur livrești, în slaba 
solicitare a observației directe și 
a conștiinței scriitoricești.

Socotim firesc faptul că sînteți 
atenți la evoluția mișcării litera
re mondiale, că citiți mult, că vă 
entuziasmează mirajul lumii din 
spatele cuvintelor, și chiar că vă 

propuneți unele modele, precum

alții aleg un idol cinematografic 
sau un semizeu al muzicii ușoare.

Insă, pentru a înfăptui chiar de 
la această vîrstă o creație merito
rie și promițătoare, trebuie să 
căutațl șt să provocațl confrun
tarea directă, sinceră, cu viața, 
cu propria voastră conștiință. Nu 

uitați că adolescența este și tre
buie să fie platforma afirmării 
plină de elan a personalități au

tentice. Profitați de tot ce vă 
oferă ea mai caracteristic: pros
pețimea și suculența sentimentu
lui, ascuțimea și mobilitatea spi
ritului de observație, curajul ți 
frumusețea eroică a dăruirii pen
tru o cauză nobilă. Intindeți toa
te antenele spre viață, explorați 
cu pasiune acele medii de care 
sînteți legați prin activitate și 
preocupări, scrieți doar ceea ce 
primiți pe calea trăirii directe, 
socotiți că cea mai înaltă înda
torire a scriitorului este să întoar-

I
I
I 
I 

că spre oamenii locului și tfahpu- I 
lui său oglinda inimii, iar spre I 
oglinda lumfi, inima patriei.



GEOGRAFIE
Cineva a legat 
munții, dealurile, cîmpiile, apele, 
vînturile, ploile și chiar soarele 
intre două coperți.
Eu le-am dezlegat 
cu greu, rind pe rînd.
Intîi am dezlegat soarele.
și s-a făcut lumină 
peste munți, dealurile și cîmpiile mele. 
Apoi am dezlegat apele și vînturile 
și m-am cutreierat in lung și-n lat.
La urmă am slobozit ploile 
și au plîns de bucurie...

AUREL RELINSCHI,

Liceul 2 Dorohoi

PRIVIGHETOAREA
încă o dată
Trec prin clopotul căutărilor 
Depărtările ascunse în cîntec™ 
Iat-o,
Cu trilul smuls de pe
Stilpul legendei,
Alunecindu-și zborul prin 

copacul-timp
Din chipul meu înnodat 

in prezent.
Sunetul se-ncuie în auz
Curgind cu mine prin flacăra 

vîrstei.
DOINA POP

Liceul nr. 1 Baia Mare

LEGENDA
Neștiute fecioare cu trupul —despletire de ape, 
Neștiufi flăcăi ciopliți în lemn de brad. 
In fiecare noapte, cu călciiele de cer 
Au bătătorit lumina luceferilor...
In zori, s-au întors, luceferi cu sînge de ciută.

Neștiute fecioare cu trupul — despletire de ape, 
Neștiufi flăcăi ciopliți în lemn de brad, 
In fiecare zi, cu călciie de cer 
Au bătătorit cărările cerbilor...
Și seara s-au intors, buciume cu sînge de bour.

Neștiute fecioare cu trupul — despletire de ape, 
Neștiuți flăcăi ciopliți în lemn de brad, 
La apusul soarelui au sărutat fluierele...
De fluiere, o mare și-un cer s-au desprins 
Și s-au incrustat in stilpul pridvorului..

ANCA BEJAN
Liceul „N. Bălcescu" Brăila

ALEGERE
Ciugulindu-și crestele
aripilor,
hulubii gindurilor mele
se ceartă pe iarba fiarelor 
dorind
să-mi întoarcă porțile deschise 
porți ale inimii 
după șinele lor.

„Iubește 1" 
mă-ndcamnă Călin, 
„Fii cuminte !“ 
mă roagă Nu-Știu-Cine.

Alege !
M-adastă amîndoi —•
Și am ales iubirea 
pentru rotundul țării 
și doina din apele ei.

CONSTANTIN SORESCU,

Liceul 2 Slatina Desene de : CRISTIAN POP — Baia Mare.

Bătrînul 
Mureș 

A

Printre sălciile de aur 
Blinde aripe se pogoară 
Și-apoi pier în trup de stele 
Cu surîs de căprioară.

Buciumul adie-n păru-ți 
Floarea stinsă de gutui 
Și-ți adună vîntu-n palmă 
Frunza-n țipăt amărui.

Mi-am oprit obrazul reavăn 
Lingă pieptul tău vibrînd 
Ca-s-aud mioare multe 
De prin soare coborînd.

Ca s-aud doinind in tine 
Cerul meu cu flori de stele. 
Pe sub salcia de aur 
Goana căprioarei mele.

MIHAI DRAGOMAN 
rAhăianu 

Liceul nr. 1 Alba Iulia

LINIȘTE
Pornesc crescut între cer și apă, 
Spînzurat între conturele semenilor mei 
Să crucific absențele viselor, 
Să învăț cum limpede
Pilpiie tăcerea 
Crudă răspund
Galopul consoanelor.
Chiar dacă rămînem, zăcînd
In cochilia melcilor
Răsuciți sub puterea cuvintelor, 
Imaginindu-mi singurătatea 
Din sînge,
Zgomotul tot mai pîndește

FERTILĂ
Din somnul ascuns, 
Tot îmi multiplică-n timpane 
Semnele degetelor înstelate 
Săvirșind viorile nopții. 
Fanaticul semn al liniștii 
Crescut la umbra tîmplei mele 
îmi cere să tac.
Trecind incă o dată 
Peste cîmpiile albe. 
Să tac...

SĂ NU FUGIM...
Să nu fugim de durerile mari ; de multe ori 
ele ne despică pînă la suflet, și-apoi, vîrsta aceasta 
care ne vestește de la iarbă la taină : vîrsta acestor, 
mari călătorii in sine sau doruri peste cetăfile albe 1 
Mina ta e pentru mine un pod pe care trec 
aliniate păsările mele de foc și vînturile mele de cer. 
Nu, să nu ne temem de durerile mari...
E-adevărat, nu putem să nu jertfim pe cineva, 
dar cite jertfe se-ntimplă peste noi : și de cîte ori 
înșine jertfe sîntem in nevăzutele zidiri.

ADRIAN PINTEA

Liceul nr. 1 Oradea

r
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DAN NICOLAU 
Liceul nr. 2 Ploiefti

POȘTA REDACȚIEI
MIHAI VLAD — Tîrgoviște. 

Mulțumiri pentru grupajul de 
versuri aparținînd tinerilor poeți 
tîrgovișteni membri ai Societății 
literare a elevilor. Intenționăm 
să vă facem o prezentare într-un 
Yiitor număr al Preludiului. 
Avem însă nevoie de cîteva date 
concrete despre activitatea ce
naclului aferent Societății. Răs
foind manuscrisele, am reținut 
cîteva poezii izbutite t „Dorind" 
de Nicolae Bărbulescu, „Neli
niște" de Cătălina Popescu, 
„Destin" și „Continuitate" de 
Gheorghița Cristea pe care le 
menționăm în speranța că le 
vom publica. îți atragem aten
ția însă că poezia „Sentiment", 
semnată de Elena Drăgoi apar
ține în realitate Elenei Mureș 
din Brăila și a fost publicată a- 
tît în culegerea „Excelsior" cît și 

în „Preludiu", iar poeziile lui 
Florin Căzăcescu amintesc sur
prinzător de Verlaine (poate să 
fie totuși și o simplă înrudire 
spirituală).

GLICERIA TANIA PETRIȘOR 
Fiind nou în munca de „poștaș" 
nu-mi pot însuși imputările ce 
mi le aduci pentru răspunsurile 
convenționale și stereotipe pe 
care le-ai primit anterior. Ver
surile din scrisoarea ta „ulti
mativă" îmi dovedesc că ești 
destul de stăpînă pe tehnica 
versului clasic, înclinată spre 
poezia de meditație și că iubești 
o anumită retorică a demonstra
ției ideii și sentimentului, ceea 
ce dovedește o frecventare sîr- 
guincioasă a marii poezij a se
colului trecut. Cred că punctele 
vulnerabile ale poeziei tale sînt 
o anumită exterioritate a emo

ției, jocul rece al inteligenței 
pus în serviciul unor speculații 
verbale (Mi-e foame de sete, 
Mi-e sete de foame — „Fante
zie"), folosirea abuzivă a unui 
limbaj abstract (timp infinit, gol 
imens, nimicuri desuete, gînd 
veșnic, fărîmițat intens, sfinx de 
nepătruns etc.), trăsături care te 
îndepărtează de tonalitatea poe
ziei moderne ijpde se pune sur
dină sentimentelor, învelișuri 
sensibile ideii, ecrane noi de 
sensuri în fața cuvintelor.

Am ales pentru a-ți face o 
bucurie și a da o încurajare op
țiunii tale pentru facultatea de 
filologie o poezie poate deose
bită oa factură de celelalte >
CENUȘA SUB FLĂCĂRI
Am întîlnit plopi zvelți 
Făcuți cenușă de un fulger... 
Cenușă...
Dar pe sub flăcările cuvintelor 

tale 
Mincinoase
N-aș fi crezut că inima 
îți e cenușă,
Om de cenușă I

Prof. DUMITRU STANCIU- 
LESCU — Sarichiojd. în „Prelu
diu" nu publicăm creații literare 
ale profesorilor Cele două ode 
închinate Republicii le-ați putea 
adresa ziarului județean sau 
emisiunii radiofonice „Poeții 
cîntă patria". Vă felicităm din 
suflet pentru inițiativa de a 
realiza în satul unde lucrați un 
cenaclu literar și o revistă șco
lară. N-ar fi rău ca experiența 
dv. s-o împărtășiți revistei „E- 
ducația pionierească".

PATREL BERCEANU - Băi- 
lești. Stimularea „Preludiului" 
a avut efecte pozitive asupra 
creației tale. Ultimul ciclu mi-a 
plăcut în mod deosebit. Și-mi în
tărește credința că în curînd te 
vei alinia în rîndul fruntașilor 
generației tale. Promovarea ta la 
o rubrică a „consacraților" este 
cea mai grăitoare dovadă. Suc- 
ces !

STELIAN CHIPPER — Rm. 
Sărat. Materialul tău cu ilustra
ții din creațiile elevilor rîmni- 
ceni ne-a interesat, deoarece, 
așa cum ne relatezi, în jurul 
cenaclurilor organizate de liceele 

„Ștefan cel Mare" și „Al Vla- 
huță" s-au polarizat cîteva ta
lente promițătoare care desfă
șoară o vie activitate, oglindită 
și în revistele literare „Primii 
pași" și „Catarge". Pe tine, ca 
reporter, și pe Delia Radulescu, 
ca poetă și colaboratoare a 
„Preludiului", vă cunoaștem și 
apreciem. O plăcută surpriză 
ne-a prilejuit-o întîlnirea cu 
poezia lui Florin Ciurumelea de 
la liceul „Ștefan cel Mare", pe 
care îl vom publica la „Crisa
lide".

CONSTANTIN MARIN — 
Fierbinții de Sus. Neologismul 
savant este în poezie ca un al- 
caloid i în doze foarte mici e 
medicament, dincolo de o anu
mită limită devine otravă înțe
legem că la această vîrsta dro
garea cu „radicale" e o patimă 
greu de înfrînat însă, din ne
norocire, efectul ei imediat este 
„beția de cuvinte". Poemul 
„Agorafobie" este o pildă grăi
toare a efectelor carageliene 
care se obțin clnd Înlocuim cin-
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Barometrul activităților

Unlversal-Club“ CRONICA SPORT De data aceasta

și oscilațiile 

de participare
IBarțt, W hbruerl» Pînă eg- 

tre or*l* 11, Univerial-clubul 
părea pustiu. în realitate, acti
vitatea începute de la orele 8,00 
dimineața prin pregătirea pro
gramului zilei următoare. Pînă 
la acea oră Letiția Stănescu, 
metodiste clubului, vizitase deja 
patru întreprinderi. (F.L.P.B., 
F.M.U.A., Progresul și F.R.B. II). 
Deși programul era stabilit cu 
multă vreme înainte, aceste re
veniri, așa cum am putut con
stata, sînt absolut necesare, cîte
odată chiar pentru programul a- 
c-eleiași zile. Acest lucru t-a vă
dit în „reconfirmarea" prin le
gătură telefonică cu Grupul șco
lar „23 August", Grupul școlar 
auto, Grupul școlar forestier, 
Școala profesională Electroapa- 
râtaj, Școala de cooperație, toa
te din sectorul III, a participării 
la acțiunea programată In mod 
special pentru această categorie 
de elevi. Din cadrul pregătirilor 
concrete ale zilei am mai des
prins măsurile luate pentru asi
gurarea aducerii filmului Ia 
timp, a unei operatoare, verifi
carea sălilor unde se vor des
fășura activitățile cercurilor. 
Activitatea propriu-zisă, „cu pu
blic", a debutat la orele 16,30 
prin prezentarea în cadrul ru
bricii „Meridiane", de către to
varășul Alexandru Cebuc, de la 
Muzeul de istorie a Orașului 
București, a informării „Luptele 
ceferiștilor din februarie 1933". 
în jurul orei 17 și-au început 
activitățile și celelalte cercuri 
(b. et-copii, judo, activități de 
club : șah, tenis de masă etc.). 
Poate ar mai trebui să amintim 
din programul zilei și repetiția 
formației de dansuri populare.

Aceasta ar fi pe scurt activita
tea zilei respective, care, jude
cată din punct de vedere al de
zideratelor propuse, și-a atins 
scopul. Dacă am părăsi totuși a- 
cest punct de vedere al unei ra-

diografll inevitabil fragmentar», 
a activităților de club, am putea 
formula unele rezerve In pri
vința alegerii unor teme ca 
„Bogăția cinegetică a țării noas
tre", temă ce urma să fie sus
ținută în ziua următoare de un 
redactor al revistei „Vînătorul 
și pescarul sportiv" pentru ti
nerii din întreprinderi, și care 
nu a fost aleasă, bănuim noi, de 
dragul de a face noi prozeliți 
în rîndul nevînătorilor, ci pro
babil de a petrece o „oră“ de 
zoologie agreabilă.

Informările politice, în ciuda 
„recomandărilor", ar putea îm
brăca și ele o formă mai vie, 
mai tinerească, oare să presu
pună un dialog și nu aceeași și 
aceeași „conferință urmată de 
film artistic". Ne-a impresionat 
plăcut respectarea riguroasă a 
programului în sine, a orelor la 
care se desfășurau activitățile, 
afluența de public (la activita
tea principală pe care a consti
tuit-o informarea politică, au 
participat circa 500 de elevi), 
străduința metodistei Letiția 
Stănescu, de fapt singurul ca
dru responsabil, în lipsa altor 
metodiști reclamați de schemă, 
dar inexistenți de fapt. Această 
vizită ne-a mai relevat un fapt 
interesant și, credem noi, sem
nificativ. E un adevăr că tinerii 
vin cu plăcere, dintr-un real 
interes la acest club, că activi
tatea forurilor în cauză, ca și a 
sectorului U.T.C. se desfășoară 
rodnic și într-o colaborare strîn- 
să. Dar, ne-a uimit faptul că 
numai prin simpla racordare a 
liniei de autobuz 101 pînă în 
fața Universal-clubului — „pier
dut" undeva la capătul liniei 
tramvaiului 14. s-a înregistrat 
un spor substanțial de partici
pare. Aș fi tentat să calific acest 
fapt un amănunt, dacă în mod 
constant, în urma intervenției

lăudabile a I.T.B. sălile n-ar fi 
mai pline, dacă în loc de 600 de 
tineri se îaregistrează astăzi, in 
activitățile de club, circa 1COO 
Să fie acesta un argument mai 
convingător decît conlucrarea 
de care aminteam ? In orice caz, 
dacă numai o singură zi ne-a 
putut oferi asemenea aspecte, 
ne gîndim că repartiția terito
rială a acestor activități ăr pu
tea constitui, pe bună dreptate, 
subiectul unei cercetări, al unei 
anchete mai ample.

C. RADU 0

Deschiderea expoziției 
,,50 de ani de 

la crearea U. C. I."
în sălile Muzeului de Istorie a 

partidului comunist, a mișcării A 
revoluționare șl democratice din 
România, s-a deschis marți expo
ziția „50 de ani de la crearea 
Uniunii Comuniștilor din lugo- 0 
slavia".

La vernisajul expoziției au luat 
parte tovarășii Emil Bodnaraș,'^^ 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Vasile Vlad și 
Bujor Slon, șefi de secție la C.C. ^B 
al P.C.R., Dan Marțian, secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Nicolae Cloroiu, 
directorul Muzeului de Istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, activiști de partid șl ai A 
unor organizații obștești din Ca- 
pitală, un numeros public.

Au luat parte ambasadorul Iu- 
goslaviei la București, Iso Nje- 
govan și membri al ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia la București. —

„CALIGRA Fll“
(Urmare din pag. 1)

vlnd reducerea consumului la 
unele repere.

— Ele vor trebui s* asigure 
economisirea a 257 tone de me
tal — spune tehnologul șef al 
uzinei, tov. ing. Cristian Vando- 
ry — cantitate ce reprezintă sar
cina stabilită conform indica
țiilor conducerii partidului 
prin planul de producție pe a- 
cest an, plus 140 de tone cu ca
re s-a angajat colectivul nos
tru să suplimenteze cifra plani
ficată.

Fiecare propunere indică cu 
precizie volumul de metal ce va 
putea fi economisit prin apli
carea ei. Confecționarea unui 
număr de 18 repere de pildă, 
prin prelucrare la cald în loc 

ațchierea lor din bară plină, 
va însemna totodată o econo
mie de 20 tone de oțel ; apro
vizionarea la lungimi fixe a țe
vilor Și barelor — 21 tone ; în
locuirea metalului unei roți de 
distribuție cu textolit — 7 tone, 
diminuarea adausurilor de pre
lucrare la 32 de repere — 17 tone 
etc.

— în urma acestor reduceri, 
care va fi greutatea produsului 
dv. în 1970 ?

— 1,595 tone — cu 14,7 la sut* 
mai ușor decît cel fabricat în 
1964 — ne precizează tovarășul 
Nicolae Herțea — inginer șef de 
concepție.

rămine încă susceptibilă de îm
bunătățiri substanțiale. Inter
venții noi, eficiente se impun în 
consumul de tablă — material 
din import, deosebit de costisitor, 
care se menține ridicat. Prin- 
tr-un croit și debitare mai eco
nomicoase pot fi recuperate în 
continuare cantități deloc ne
glijabile de metal. Ni s-a de
monstrat la fața locului că res
turile de tablă sînt de dimen
siuni atît de mici îneît practic 
în uzină, n-ar mai putea fi con
fecționate din ele nici un reper.

— Dar în alte uzine din țară ? 
— Nu știm ! ni s-a răspuns.
O adresă către diverse între

prinderi consumatoare de tablă, 
prin care să se facă cunoscute di
mensiunile deșeurilor rezultate 
în producția uzinei din Cîmpu- 
lung, și pe care întreprinderile 
respective le-ar putea utiliza, 
n-ar rămîne fără un ecou pozi
tiv. O bună parte din deșeuri 
vor fi astfel abătute de pe dru
mul I.C.M.-ului spre producția 
unor întreprinderi. Pe de altă 
parte, înseși croirea și debitarea 
tablei oferă o mare rezervă ca
re se cere „recuperată". I-am vă
zut la lucru pe Nicolae Toma și 
Ion Tonghioiu, adevărați artiști 
în decuparea cu atenție a ma
terialului — în urma cărora de- 
seurile rămîn atît de mărunte, 
după cum apreciază secretarul 
comitetului U.T.C.. îneît nici 
pentru confecționarea pioneze
lor n-ar mai fi bune. Dar nu 
toți tinerii din acest atelier sînt 
la un nivel corespunzător, celor 
mai mulți dintre ei lipsindu-le 
îndemînarea și experiența frun
tașilor. O intervenție în acest 
atelier a organizației U.T.C. —

în sensul îmbunătățirii califi
cării și disciplinei tehnologice 
a tuturor tinerilor se impune 
așadar, cu acuitate. Demonstra
țiile practice ale celor cu ex
periență, concursurile profesi
onale pentru desemnarea celui 
mai bun ștanțator, întronarea 
unei discipline mai severe în 
gospodărirea materialelor, ală
turi de celelalte prevederi din 
planul de activitate al organiza
ției U.T.C.. trebuie să creeze ca
drul unei contribuții mai preg
nante a tinerilor în larga preo
cupare a colectivului lor, pentru 
reducerea consumului de metal.

• EA 17 FEBRUARIE i.c., 
Petru Burlacu, adjunct al tni- 
nistrului afacerilor externe, a 
invitat în audiență pe Raphael 
Benshalom, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Is
raelului la București.

Cu acest prilej, Petru Burlacu 
a exprimat totala dezaprobare a 
guvernului român față de ata
cul aerian israelian asupra uzi
nei metalurgice din localitatea 
Abu-Zabal din R.A.U. Referin- 
du-se la bombardarea acestei 
uzine, adjufictul ministrului afa
cerilor externe a subliniat că 
extinderea atacurilor awupra 
unor obiective civile și provo
carea de victime omenești în 
rîndul populației adaugă noi ele
mente de agravare a situației 
din Orientul Apropiat și consti
tuie o încălcare flagrantă a re
zoluției Consiliului de Securita
te din iunie' 1967 privind înce
tarea focului.

Petru Burlacu a reafirmat po
ziția României cu privire la ne
cesitatea încetării oricărei
țiuni militare și a rezolvării 
conflictului din Orientul Apro
piat în spiritul rezoluției Consi
liului de Securitate din 22 no
iembrie 1967.

U.T.C

ac-

Aseară a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Sofia, 
delegația C.C. al Uniunii Ti- 
neretiilui Comunist Dimitro- 
vist (U.T.C.D.), condusă de 
tovarășul Iordan Tankov, 
președintele Comisiei Cen
trale de Revizie a C.C. al 
U.T.C.D„ care, la invitația 
C.C. al U.T.C., a efectuat o 
vizită în țara

Delegația a 
ve industriale 
cial-culturale 
Galați și Iași, . 
municipiul București, a pur
tat discuții la U.N.C.A.P., 
U.G.S.R., C.S.C.A., Ministerul 
Invățămîntului, C.N.E.F.S., 
Consiliul Național al Pionie
rilor, Centrul, de cercetări 
pentru problemele tineretu
lui și la C.C. al U.T.C.

Ieri, delegația a fost pri
mită de tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C. La plecare, pe pero
nul Gării de Nord, erau de 
față, tovarășa Silvia Docan, 
președinte al Comisiei de 
Revizie a C.C. al U.T.C., ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

noastră, 
vizitat obiectl- 
agricole și so- 
din județele 

precum și din

«<

(Agerpres).

(Urmare din pag. 1)

A pătrunde într-o sală de 
spectacol înseamnă, în mod 
firesc, a-ți adăuga această 
nouă calitate de spectator. A 
te supune, deci, conștient, u- 
nei alte conduite. A ști să 
privești, să asculți o piesă de 
teatru nu este numai o proble
mă de bun simț, ci și de 
educație. A învăța să respecți, 
prin întreaga ta atitudine, sa
la de spectacol, actorii, cuvin
tele lor, înseamnă să faci pri
mul pas spre înțelegerea idei
lor care străbat spațiul dintre 
scenă și public.

în general, verificarea aces
tor principii educative nu se 
face nici la piesele polițiste, 
nici la comedii, nici la melo
drame, singurele capabile să 
uniformizeze publicul la nive
lul reacției elementar afecti
ve, făcîndu-1 să privească fas
cinat scena. Necunoașterea e- 
lementarelor norme din statu
tul spectactorului ies la iveală 
în spectacolele de nivel inte
lectual ridicat. Și e cu atît mai 
grav cu cit aceste lacune de e- 
ducație sînt vizibile în rîn- 0 dul elevilor, a acelei categorii 
de tineri care are zilnic în 
apropiere un educator menit 0 să-1 învețe nu numai noțiunile 
științei și ale literaturii, ci și 
ale civilizației.

transforma vizionarea

ȚARĂLUNGĂ ARE DREPTATE
Țin să precizez încă înainte 

de a spune cîte ceva în cazul 
Țarălungă, că rîndurile de fa
ță nu vor conține prea multe 
comentarii cît, mai ou seamă, 
relatarea situației reale.

La Federația de fotbal se a- 
flă depusă, încă din luna ianua
rie, o cerere scrisă de -mîna ju
cătorului Țarălungă prin care 
acesta, arătînd că este student 
al Facultății de științe econo
mice din Craiova, solicită tran
sferul pentru echipa „Univer
sitatea". La același dosar este 
depusă în acest seijs și o adre
să a clubului craiovean.

Țarălungă n-u a obținut însă 
și dezlegarea de la „Progresul" 
— ceea ce, potrivit regulamen
tului (care permite transfera
rea de la „B“ la „A" și în tim
pul anului competițional, cu ex
cepția ultimelor șase etape) i-ar 
fi dat drept de joc imediat. Ța
rălungă a făcut însă o omisiune, 
neștiind că, într-o asemenea si
tuație, (cînd nu ai dezlegare) 
ceri, totuși, transferul accep- 
tînd o „carantină" de un an de 
zile. Acest fapt — care, la ur
ma urmei, se subînțelegea — a 
derutat se pare, persoana de la 
federație care trebuia să rezol-

SPECTATOR
unui spectacol într-un act ne
cesar doar respectării unui 
plan de activități înseamnă a 
nu înțelege că ceea ce numim, 
de obicei, cultură generală re
flectă, de fapt, civilizația noas
tră cotidiană. Sala de specta
col este sau ar trebui șă fie 
pentru cei foarte tineri o lecție 
sau poate un examen, care, 
asemeni oricărui examen, tre
buie pregătit în prealabil. De 
ce nenumăratele teme la ore
le de dirigenție despre superba 
dar inconsistenta problemă a 
„comportării în viață" nu s-ar 
desface în componentele 
concrete, de uz cotidian ? De 
ce înaintea unui spectacol, fie 
el mai dificil ca înțelegere, nu 
s-ar face o explicare nu numai 
a subiectului piesei, a ideilor, 
o nominalizare a autorului, re
gizorului, a actorilor și a sem
nificației lor scenice, dar și o 
stabilire precisă a comportării 
în cele două ore de spectacol ? 
Știința de a privi precede și 
condiționează știința de a în
țelege.

S-ar putea obiecta, și ade
sea se obiectează, că elevii nu 
trebuie duși la spectacole ca
re ar 
efort 
ținut. Apare, 
ta, celebrul 
care păgubiți 
de astăzi, ci 
de mîine care pot descoperi,

necesita < 
intelectual 

în 
cerc 

ies 
oamenii maturi

concentrare, 
mai sus- 

felul aces- 
vicios, din 

; nu elevii

D ar așa cum SDuneam în ciu
da eforturilor și a rezultatelor 
înregistrate, situația consumuri
lor de metal în uzina musceleană a Întreprinderii Țesătura din Iași.Aspect din filatura de fire pieptănate

1
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cu o nouă energie, cu noi posi
bilități. cu mai multă fantezie 
și originalitate de copiii, elevii 
și continuatorii săi ? Nu poate să 
nu ne incinte și uneori să ne 
farmece spectacolul acestei pre
luări de ștafetă. In acest sens 
spectacolul adolescenței și al ti
nereții este tonifiant, iar cine 
nu-i simte gustul este mai cu- 
rind sensibil la tristețe decît la 
bucurie. Nu neg că printre ti
neri își găsesc ecou, uneori, mo
dele negative de comportament. 
Dar cine s-ar încumeta să a- 
firme că răul acesta e o născo
cire a vîrstel tinere ? In fond, 
fiecare părinte are copilul pe 
care îl merită ; și fiecare po
por, un tineret pe măsura sa. 
Nu putem decît să ne asumăm 
aceste responsabilități, la bine 
si la rău. Nu e vorba aci să ne 
arătăm toleranți cînd răul pă
trunde printre tineri, ci să înțe
legem că receptivitatea ca șl 
rezistența Ia rău exprimă ceva 
din viața societății ; educația în
săși e un fenomen social. îneît, 
sînt Înclinat să văd in ceea ce 
este negativ la unii tineri 
mai curînd momentele de difi
cultate cu care sînt confruntate 
noile generații și pentru depă
șirea cărora nu posedă, In su
ficientă măsură, deprinderile 
necesare. Nu poate fi acceptată 
nici ideea că asistăm, neputin
cioși, Ia o degradare a moravu
rilor, ai cărei purtători ar fi cei 
tineri. Dar cu aceasta intrăm 
tntr-o deabatere mult prea 
amplă... pentru convorbirea 
noastră.

— Spuneați ia început că pri
viți tlnăra generație plastndu-vl 
bi direcția mișcării ei. Ce sens 
airibuiți acestui mod de a vă 
piuau In această problem* ?

N. B. : încerc si reconstitui 
modul de a ființa al noilor ge- 

•o epocă Istoric* de- 
De piHi, In epoca

noastră. In acest scop, In loc să 
privesc numai din afară, intru 
în joc. încerc să mă înscriu în 
coordonatele lui, pentru a-i 
simți mai bine pulsul, a-i înțe
lege limbajul. Cred că a descifra 
corect pulsul generațiilor tine
re ajută gîndirea să recepteze, 
prin intermediul Iui, tendințele 
în curs de a se contura ale pro
cesului istoric. S-ar putea avan
sa, de aceea, ideea că preocu
parea sistematică de cunoaștere 
a tineretului va căpăta în vii
tor o poziție privilegiată în 
cîmpul cercetărilor sociale.

— Despre tineretul nostru, 
despre cele cinci milioane de 
băieți și fete, ce părere aveți ?

: Exact. Ceeea ce părea 
acum 35 de ani un vis de ne
atins pentru multe generații, 
ține acum de ordinul unei stări 
de dat. Pentru o mare parte 
dintre cei tineri faptul de a 
merge la învățătură pînă la cele 
mai înalte trepte, ca și asigu
rarea locului de muncă nu mai 
constituie nici un fel de proble
mă. Ceea ce era altă dată re
vendicare și stindard de luptă 
astăzi a încetat să mai fie, căci 
nu revendici aerul pe care-1 
respiri. Dar, cu aceasta nu s-a 
închis spațiul năzuințelor tine
re, însetarea de absolut. Dim
potrivă. Spațiul problematic s-a 
mutat în altă zonă. Fie că e vor-

strict materiale 
succes social 

(glorie) etc. ; ce loc și ce pon
dere are cîmpul intereselor 
(pasiunilor) sale care se consti
tuie dincolo de confort și 
utilitate și nu se reduc, la a- 
cestea. Or, am înregistrat aici 
o vădită tendință de creștere a 
interesului pentru zona care nu 
se reduce la simpla utilitate. 
Crește curiozitatea, interesul 
pentru cultură, nevoia de via
ță spirituală^ aptitudinea de a 
se întreba și de a se mira.

— Spre deosebire, deci, de ge
nerațiile precedente ?

N. B. : Da. Viața grea și foar
te grea îngustează spațiul de

reselor sale 
și de carieră,

Civilizație - tinerețe - etos (III)
E mai frumos el interior decît 
altădată, ori nu ? E mai însetat 
de absolut decît alte generații ?

N. B. : Poate aici sint subiec
tiv, dar n-am uitat setea de ab
solut a propriei mele generații 
In vîrstă de 17—20 de ani, pen
tru ca să pot stabili o ierarhie 
în însetarea de absolut. Eu aș 
spune mai curînd că tinerii 
noștri de astăzi au față de tine
retul de acum 30—35 de ani a- 
vantajul unor clarificări funda
mentale. La anii noștri foarte 
tineri, confruntările erau de alt 
ordin. Ceea ce s-a realizat în 
25 de ani nu e numai o altă 
realitate social* obiectivă, ci 
totodată o altă realitate intelec
tuală, spirituală, culturală.

— Cu o alt* problematic* de» 
(•jet* din aceast* realitate f

ba de preocupări materiale, fie 
de acelea ale spiritului, cum ar 
fi, de pildă, crearea condițiilor 
și libertatea de exprimare a 
ideilor lor, sau alegerea profe
siunii, a locului de muncă, ne
voia de înțelegere și de climat 
încurajator, toate acestea expri
mă un alt stadiu al dezvoltării. 
Evident, un stadiu mai înalt.

— Am putea numi aceasta, 
o mai mare insetare de absolut?

N. B. : Dacă țineți, da. E o li
cență de stil. Căci pînă la urmă 
nu putem ocoli nevoia de a ști 
din ce se constituie acest abso
lut. Poate ar fi de aceea mai a- 
proape 
dlcăm
tura 
tînără.
și m pondere ere timpul inle-

de tema noastră 
ceea ce aș numi 
năzuințelor la 
Respectiv ce loc

să in- 
strue- 
vîrita 
ocup*

disponibilitate etică și estetică 
a omului. Nici acum nu se tră
iește fără greutăți., Dar măsura 
lor s-a schimbat. In sfîrșit, ar 
mai fi de spus aici că, privită 
din unghiul aspirațiilor sale, 
marea mîndrie a generației 
mele este că a realizat tineretu
lui de astăzi condiții să asipre 
către valori înalte, mai încărca
te de ceeace este universal, mai 
puțin limitate la satisfacerea 
unei existențe care vrea doar să 
supraviețuiască. Dar aceasta nu 
ne îndreptățește să fim mai pu
țin receptivi Ia nou — zonă pe 
care tineretul o exprimă cel 
mai sensibil.

— Ce valori etice considerați 
a fi astSzi eele mai apropiate 
tineretului ?

M. B.I Neveia d* ruLiuM

umană ț atingerea acelui înalt 
punct cînd realizarea umană 
devine o nevoie.

— Credeți că tinerii se opresc 
totdeauna, instinctiv, asupra va
lorilor etice exemplare ? Nu ni
meresc cîteodată și unele deri
zorii ? Idolii sînt totdeauna real 

■investiți, cu reale virtuți?
N. B. : La orice „idol" subiec

tul participă. Iar participarea se 
manifestă aici, de cele mai mul
te ori, ca un decupaj selectiv. 
Se receptează de preferință a- 
cele elemente care satisfac o 
nevoie a spiritului : curajul, in
dependența, iscusința, devota
mentul.

— Dar nu credeți că poate 
opera uneori și o lipsă reală 
de discernămînt

N. B. : Evident. Orbirea sub 
artificii înseamnă lipsă de cul
tură. Dar adevărata cultură în
cepe din momentul în care 
tînărul însuși începe să partici
pe la acțiunea de selecție. Cel 
mai important ar fi ca tineretul 
însuși, pe parcursul formării 
culturii sale, să fie antrenat la 
o receptare critică mereu mai 
aprofundată.

— Tovarășe profesor, dacă ați 
avea acum anii adolescenței 
pentru ce v-ați bate pe viață și 
pe moarte ?

N. B. : Aș relua desigur a- 
ceeași mare temă care a consti
tuit idealul fierbinte al anilor 
mei de tinerețe : ridicarea omu
lui,. continua sa eliberare, reali
zarea umană ca definind sensul 
major al existenței sale. Un 
mare ideal se poate lesne enun
ța : aceasta nu cere mult timp. 
Dar pentru a realiza fie și nu
mai puțin în direcția lui, e ne
voie de toată viața. Acest ideal 
își găsește în comunism condi
ția realizării sale. Vreau să 
spun prin aceasta că ideea co
munismului implică un om care 
să se simtă liber în tot ceea ce 
întreprinde și care să facă din I 
libertate principiul existenței I 
•ala.

la un moment dat, că sînt 
excluși din ,,elita" care frec
ventează sălile de teatru. Pen
tru că, în școală, nu li s-a spus 
ce înseamnă a te afla într-o 
sală de spectacol, ce înseamnă 
a „vedea" o piesă, cum poți 
pătrunde, treptat, în esența a- 
cestui fenomen de cultură.

Este tonifiant să aflăm cîte 
milioane de spectatori 
vizionat X spectacole, 
săli 
bani
zarea 
flăm, 
lor, că un actor a întrerupt în
tr-o seară spectacolul din cauza 
impoliteții publicului, că altul 
a ținut o scurtă și irtdignată 
lecție de comportare unor 
spectatori intrați în sală cu 
mentalitatea și manierele cum
părătorului de magazin ali
mentar. Bine, vom spune, mai 
sint și din aceștia...

Dar în felul acesta nu ne 
scuzăm. Cînd îi învățăm pe 
copii cum se traversează stra
da, cum se circulă, o facem 
pentru a-i feri, pe de-o parte, 
de pericolul accidentelor și pe 
de alta, pentru a-i inte
gra civilizației străzii. A nu-i 
obișnui cu cotidianul 
de cultură înseamnă 
periclita, _ într-un. fel 
univers spiritual de 
tîrziu, înseamnă a-i transforma,- 
fără voia noastră dar cu aju
torul indiferenței noastre, în 
indivizi opaci la noblețe, la 
demnitate, la ideile elevate de 
viață.

au 
cite 

de teatru avem, cîți 
s-au încasat din vîn- 
biletelor. Dar mai a- 
din culisele teatre-
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act 
a le 

un 
mat

ține cercuri tehnice care există 
își desfășoară activitatea în școli 
profesionale și licee industriale, 
adică întrunesc elevi care și-au 
ales deja viitoarea profesie. Evi
dent, nu vedem nimic rău în a- 
ceasta, dar credem că în primul 
rînd cercurile tehnice trebuiau 
organizate în școlile generale și 
liceele generale, ai căror elevi se 
află în fața alegerii unei profe
sii și care, prin cunoașterea tai
nelor și frumuseților muncii de 
construcție a unui amplificator 
sau aparat de recepție cu galenă 
etc., ar putea fi atrași de elec
trotehnică, electronică... Ce-ar fi 
dacă alături de cele 216 cercuri 
de literatură s-ar înființa 216 
cercuri tehnice ? Pentru că nu ne 
închipuim că toți elevii 
frecventează cercurile de 
tură vor urma, neaparat, 
gia ! ...Peste tot însă, în 
vizitate la Tr. Severin și 
ni s-a spus că o astfel de____
plicare nu este posibilă din cauza 
absenței pieselor și a fondurilor 
necesare procurării lor.

UNII AU SI NU LUCREAZĂ, 
ALȚII N-AU Șl VOR SA 

LUCREZE
— Aici avem material sufici

ent pentru pionieri, dar care nu 
mai corespunde cerințelor elevi
lor. Aceștia au fost pionieri, cu
nosc aceste materiale, pentru că 
au mai lucrat odată cu ele. Acum 
ei au cunoștințe mai bogate, nu 
se mai mulțumesc să construias
că un aparat simplu, ci vor să 
facă lucruri mai deosebite, dar 
nu le putem oferi piesele nece
sare pentru ceea ce doresc ei să 
realizeze. Multe piese există în 
laboratorul de fizică al liceului 
„Traian", unde nimeni nu con
struiește ceva și eventual ni le-ar 
putea împrumuta pentru cîteva 
săptămîni. La C.J.E.F.S. Mehe
dinți o stație de radio-emisie-re- 
cepție pentru amatori zace inu- 
tilizată de mai bine de 10 ani..." 
ne spune prof. MIRCEA MARI
NESCU, instructorul cercului de 
radio din Tr. Severin. Intr-ade
văr, la liceul amintit nu se fac 
nici un fel de construcții, dar nu 
pentru că nu sînt piese, ci din

1, un 
------- ------------- care îndru
ma elevii în anii trecuți, are în 

| acest an ore numai la seral, iar 
| ceilalți doi profesori de fizică nu 

se ocupă de construcții. Și astfel 
unii au materiale și nu le folo
sesc, în timp ce alții nu au și 
doresc ai lucrez* cîte un aparat

I
I
I
I
I
i
i

I
I
i

care 
litera- 
filolo- 
școlile 
Arad, 

multi-

I pentru ca nu sint piese, ci 
cauză că prof. Mircea Gogan, 
iscusit constructor care în<

I

ve cererea și așa s-a născut ca
zul Țarălungă.

Comisia de competiții va a- 
naliza, însă, joi seara situația 
acestui jucător și — judecind 
după regulament și după cere
rile existente la dosar — va 
face, probabil, ceea ce, de fapt 
putea face mai demult funcțio
narul respectiv. Adică : în te
meiul cererii, lipsită de dezle
gare, va aplica regulamentul și 
va legitima pe studentul Țară
lungă la „Universitatea" Craio
va... dar cu drept de joc de la 
1 ianuarie 1971, după încheierea 
perioadei regulamentare de „ca
rantină" (sau mai devreme, da
că între timp, „Progresul" va 
acorda — cum ar fi normal — 
dezlegarea).

înseamnă, prin urmare, că 
sancțiunea propusă de clubul 
„Progresul" (doi ani suspenda
re I!) nu are temei legal și nu 
poate fi ratificată. In litigiul 
cu clubul său, jucătorul Țară
lungă are de data aceasta drep
tate. Pentru că un fotbalist nu 
poate fi reținut cu forța la un 
anume club, pentru că a depus 
cerere la federație, pentru că 
deja este student cu cîteva e- 
xamene date — Țarălungă are 
dreptate !

Cazul însă este semnificativ 
în privința necunoașterii și ne- 
aplicării automate a regulamen
tului de transferări, și de aceea 
trebuie să rămînă drept model 
de rezolvare. Mai neplăcut este 
însă un alt aspect, că tocmai 
Țarălungă — care nu prea e 
ușă de biserică — va trebui să 
servească drept exemplu în a- 
cest sens. Dar aceasta este o 
altă problemă. După cum tot 
altă problemă constituie și fap-

tul că echipa „Progresul" (pe 
care el a servit-o ani mulți, în 
turul campionatului — de e- 
xemplu — Țarălungă s-a nu
mărat printre cei trei jucători 
care au evoluat în toate parti
dele) îi găsește acum niște pă
cate despre care pînă la pleca
rea lui n-a suflat nici un cu- 
vințel și faptul că — dacă dorea 
să-și servească noua echipă — 
Țarălungă âr fi rămas din 
toamnă la Craiova unde ar fi 
ispășit deja aproape jumătate 
din timpul obligatoriu al „ca
rantinei". Dar am promis să nu 
facem multe comentarii. Deci, 
punct pînă vineri dimineața.

Nu putem, totuși, încheia fă
ră a face observația că în ge
neral regulamentul de transfe
rări, ca și alte regulamente în 
vigoare în fotbalul nostru, nu 
sînt cunoscute în fiecare literă 
a lor, nici de către jucători, 
nici de către cluburi (vezi pro
punerea de suspendare făcută 
de „Progresul") și nici de către 
toți iubitorii fotbalului. Poate 
că, pentru a preveni în viitor 
asemenea situații, ar fi nimerit 
ca F.R.F. să accepte a oferi, 
prin președintele său — even
tual chiar în „Scînteia tinere
tului", într-o mică rubrică spe
cială — răspunsuri la diferite 
întrebări ridicate de cititori, 
cluburi sau ziariști pe marginea 
interpretării și aplicării regu
lamentelor. în felul acesta am 
putea afla cu toții de ce, de 
pildă, a fost respins memoriul 
recent al clubului Rapid, de ce 
a fost ridicată sancțiunea clu
bului Dinamo ș.a.m.d. Nu de 
altceva, dar ca să nu mai avem 
vorbe...

G. MITROI

HOCHLIȘTII S-AU ÎNTÎLNIT CU GHEAJA
CAMPIONATULUI MONDIAL
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hochei, grupa B. Neofi-de hochei, grupa B. Neofi
cial, firește, dar cu două zile 
mai devreme față de ultima 
promisiune oficială a comi
siei de organizare.

Cu cîteva minute înainte 
de ora 19,30, pe gheața proas
pătă a pornit să alunece u- 
nul din cei mai populari și 
prețuiți hocheșiști români — 
Szabo Geza. întîietate deloc 
întîmplătoare : o curiozitate 
de nestăpînit i-a impus să fie 
deja pe patine în clipa cînd 
primii coechipieri abia so
seau la patinoar. L-am lă
sat să guste singur bucuria 
primelor ture pe gheața încă 

! I-am in- 
pentru

oglindă, după care 
vitat la mantinelă 
primele impresii :

— E frumos, deși 
că este încă foarte 
pare totuși rău că mai avem 
atît de puține zile pentru a 
ne familiariza cu eT — știți, 
a juca acasă înseamnă să 
cunoști perfect fiecare colț al 
matinelei, ricoșeul pucului 
din orice unghi... Ne lipsește 
și familiarizarea cu publicul 
bucureștean, cu care nu 
ne-am mai întîlnit de anul

se simte 
nou. îmi

mai complicat. Nu susținem că 
la acest liceu se găsesc absolut 
toate piesele solicitate de cercul 
de radio — lista este destul de 
lungă și ar putea fi epuizată doar 
după vizitarea magazinelor spe
cializate — dar dintre materialele 
existente unele ar putea fi ce
date temporar celor dornici să le 
întrebuințeze. Concentrarea ba
zei materiale din mai multe școli, 
predată unui singur cerc, ar pu
tea oferi condiții optime de lu
cru mai multor elevi de la di
ferite școli, îndrumați de un sin
gur instructor. La școala profe
sională a Uzinelor de vagoane 
din Turnu Severin, am văzut a- 
teliere foarte bine dotate cu ma- 
șini-unelte și alte piese, am ad
mirat numeroasele aparate de uz 
didactic confecționate de elevii 
acestei școli și ne-am gîndit că 
aici s-ar putea înființa numeroa
se cercuri tehnice, conduse de

TEHNICĂ
maiștrii școlii. „S-ar putea face, 
dar n-am încredere în alți elevi. 
Mai bine să se organizeze în al
te părți, iar noi îi vom sprijini 
cu materiale 1“ ne declară ing. 
IONEL ȘDIRA, directorul școlii. 
Am fi curioși, tovarășe director, 
să știm cum îi veți sprijini mate
rial, pentru că nu credem că 
vreun strung sau freză va putea 
fi împrumutată...

CUM SE POATE REZOLVA 
UNEORI 

PROBLEMA BAZEI MATERIALE
Comitetul județean Mehedinți al 

U.T.C. a avut inițiativa organi
zării unor cercuri tehnica pentru 
elevii de la școlile generale și li
ceele din Turnu Severin. Toto
dată, s-au luat în considerare ne
cesitățile viitoare de cadre teh
nice pentru șantierul naval, navi
gația pe Dunăre și hidrocen
trala de la Porțile de Fier, înfi- 
ințîndu-se un cerc de construc
ții navale, navigație și hidroteh
nică. Direcția Navigației Civile a

trecut. In fine, acum sintem 
pe gheață ți vom încerca să 
recuperăm întîrzierea.

Intre timp, pe gheață apă
ruse aproape tot lotul națio
nalei nostre. Patina printre 
ei și antrenorul I. Tiron care 
ne-a oferit, „la mantinelă", 
ultimele amănunte :

— Mîine (azi, n.r.) echipa 
va intra în cantonament și va 
face un singur antrenament 
pe gheață, seara. Joi vom fa
ce două antrenamente, iar 
vineri seara vom apărea în 
fața publicului bucureștean 
într-un meci amical cu lotul 
de tineret.

Așadar, pe vineri.

FRAZIER CAMPION „SOLO"
Boxerii americani de culoare 

Joe Frazier și Jimmy Ellis, fie
care campion mondial la catego
ria grea, dar nici unul absolut, 
primul recunoscut doar în șapte 
state americane, al doilea cam
pion al organizației „World 
Boxing Association", s-au tntîlnit 
la Madison Square Garden din 
New York pentru a tranșa defi
nitiv problema acestei supremații 
în boxul profesionist. Joe Frazier 
a învins prin K.O. tehnic (r. IV), 
devenind, astfel, singur deținător 
al centurii de campion oficial.

pus la dispoziția cercului cîteva 
zeci de exemplare șapirografiate 
conținînd normele și semnele de 
navigație pe Dunăre și a admis 
folosirea navelor de manevră. A- 
ceeași bunăvoință a avut-o con
ducerea I.C.H. — beneficiar și a 
Șantierului naval, care va desem
na ingineri care să vorbească ele
vilor despre centralele hidroelec
trice, hidrocentrala de pe Dunăre, 
construcțiile de nave, tipurile de 
nave construite la Tr. Severin 
etc. Cercul de automobilism func
ționează pe lingă școala profe
sională auto, unde are asigurată 
baza materială necesară.

La fabrica „Teba“ din Arad, 
Comitetul municipal U.T.C. a 
instalat, cu cheltuieli mici, o 
centrală telefonică cu cîteva 
posturi și se lucrează la montarea 
unei stații de radio-emisie. Aici 
vor veni, de dimineață pînă seara, 
elevi și tineri, care vor trece prin 
toate fazele acestei munci, de la 
mici reparații pînă la transmisii. 
Asemenea instalații, scoase din 
uz datorită uzurii morale, se gă
sesc probabil și în alte localități. 
Ele trebuie depistate și folosite 
de tineri. La școala generală din 
comuna Vladimirescu (județul 
Arad), prof. Francisc Pretz ne-a 
arătat numeroase aparate — di- 
namometre, galvanometru, bobi
ne. miezuri din fier, aparate cu 
galenă — construite de elevi cu 
piese procurate de la diferite în
treprinderi, care au fost dornice 
de a contribui astfel la îmbogăți
rea cunoștințelor tehnice ale ele
vilor. „Poate că acestea nu arată 
frumos, ca cele din magazine, 
dar, credeți-mă, pentru mine sînt 
mult mai valoroase, căci sînt lu
crate de copii", ne mărturisește 
profesorul.

Evident, problema bazei mate
riale rămîne, pentru majoritatea 
cercurilor tehnice, o problemă ce 
nu poate fi rezolvată întotdeauna 
cu promptitudine și complet. 
Dar, așa cum am arătat mai sus, 
există numeroase posibilități de 
înjghebare a unei baze materiale 
satisfăcătoare. Ceea ce se cere 
este doar bunăvoință și înțelege
re din partea întreprinderilor in
dustriale. precum și conlucrare 
între școli, în locul tendințelor de 
izolare și concurență neloială ! în 
ceea ce privește mijloacele bă
nești necesare pentru achiziționa
rea pieselor electronice, truselor 
mecanice etc., acestea ar putea 
fi procurate din fondurile școli
lor, organizațiilor U.T.C., din su
mele strînse cu ocazia diferitelor 
serbări etc.
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ORIENTUL APROPIAT Un articol din ziarul In comitetul

Conferința de presă a lui U Thant
Secretarul general al 

O.N.U., U Thant, a ținut 
marți Ia New York o con
ferință de presă. Cea mai 
mare parte a răspunsuri
lor sale s-au referit la si
tuația din Orientul Anro- 
piat, pe care a conside
rat-o „primejdioasă".

pentru aceasta — a spus el — 
am salutat proiectata conferin
ță a statelor europene, atît din 
Est cit și din Vest și cred că ea 
va avea loc mai devreme sau 
mai tirziu".

vietnamez „Nhan Dan“
PENTRU

DEZARMARE

Tncâ zece morți 
la Abu Zabal

Ziarul „Nhan Dan" a publicat recent un articol al primului 
secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, 
Le Duan, intitulat „Sub steagul glorios al partidului, să mergem 
înainte, spre noi victorii, pentru cauza independenței, libertății și 
socialismului".

în Valea
Katmandu

El a declarat că există unele 
puncte de vedere comune în po
zițiile celor patru mari puteri 
asupra mai multor probleme 
fundamentale ale conflictului 
din Orientul Apropiat și că ar 
putea fi date directive în scopul 
reluării misiunii Jarring. 
U Thant a confirmat că va con
feri miercuri la Geneva cu 
Gunnar Jarring, reprezentantul 
său personal în Orientul Apro
piat, pentru a examina împreu
nă dacă nu a venit momentul 
reluării misiunii acestuia. El 
a declarat că, după părerea sa. 
„Consiliul de Securitate ar Dutea 
să hotărască, de pildă, staționa
rea unei forțe militare în aceas
tă zonă pe timp de 5, 10 sau 15 
ani, adică atîta timp cît o ase
menea hotărtre nu va fi revo
cată tot de acest organism". 
U Thant a afirmat, totodată, că 
se pronunță în favoarea unei 
limitări a armamentelor furni
zate părților aflate în conflict 
în Orientul Apropiat, dar aceas
tă limitare nu poate fi eficace 
decît dacă este aplicată integral 
si imparțial de toate țările in
teresate.

Răspunzînd la o întrebare pri
vind părerea sa față de perspec
tiva admiterii R.D. Germane și 
R.F. a Germaniei ca membre 
ale O.N.U. în urma destinderii 
înregistrate în Europa, U Thant 
a declarat că, potrivit Cartei 
O.N.U., „Consiliului de Securi
tate îi revine sarcina să discute 
o recomandare" în această pro
blemă. El a subliniat că 
se pronunță în favoarea des
tinderii și intensificării cola
borării între toate țările și sta
tele membre ale O.N.U. „Tocmai

• ZECE MUNCITORI răniți 
în urma bombardamentului isra- 
elian asupra uzinei metalurgice 
de la Abu Zabal au decedat 
marți, anunță surse oficiale e- 
giptene. Cu aceștia numărul per
soanelor civile care și-au pier
dut viața în urma bombarda
mentului israelian se ridică 
la 80.

Raiduri aeriene 
israeliene ți egiptene

TEL AVIV. — Avioane isra
eliene au atacat marți, după cum 
a declarat un purtător de cu- 
vînt al armatei israeliene, pozi
ții ale forțelor 
R.A.U., amplasate 
tri sud de Cairo 
metri de Helwan.
că aceste raiduri au fost pre
cedate de un atac al aviației is
raeliene asupra unor obiective 
militare egiptene situate tn zo
na centrală a Canalului de Suez.

Raidurile întreprinse de avioa
ne israeliene au fost confirmate 
de un purtător de cuvlnt al for
țelor armate ale R.A.U.

militare ale 
la 32 kilome- 
și la 13 kilo- 
E1 a precizat

CAIRO. — Marți după-amlazA 
aviația R.A.U. a bombardat po
zițiile israeliene situate la El Ti
na și in partea nordică a Cana
lului de Suez. Purtătorul de cu- 
vînt al armatei R.A.U. a precizat 
că avioanele egiptene au atacat 
depozite de muniții, adăposturi 
și blindate israeliene.

Acțiunile forțelor aeriene e- 
giptene au fost menționate într-o 
declarație oficială la Tel Aviv.

în articol se face o caracteri
zare a raportului de forțe pe plan 
internațional, relev'îndu-se că sis
temul mondial socialist nu în
cetează să se dezvolte ca un ele
ment hotărîtor al dezvoltării so
cietății umane, ca un bastion al 
revoluției și al apărării păcii în 
lume. Pentru realizarea idealuri
lor luptei pentru socialism, se 
arată în articol, este necesară 
„refacerea și consolidarea urgen
tă a solidarității sistemului so
cialist și mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pe 
baza marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar".

„Urmînd instrucțiunile tran
smise de președintele Ho Și Min 
și fidel Hniei sale de pînă acum, 
Partidul celor ce muncesc din 
Vietnam face și va face tot ce 
este posibil pentru a contribui la 
refacerea și apărarea unității sis
temului socialist și partidelor fră
țești, pe baza marxism-leninis
mului și internaționalismului pro
letar. Vom continua, se arată în 
articol, să legăm mai strîns prie
tenia de nezdruncinat între țara 
noastră și țările sistemului so
cialist, îndeosebi cu Uniunea So
vietică și R.P. Chineză, să întă
rim relațiile de cooperare și în
trajutorare în toate domeniile cu 
țările frățești". în articol este ex
primat, de asemenea, sprijinul 
pentru mișcarea de eliberare na
țională și de sub jugul colonial 
al popoarelor din Asia, Africa și 
America Latină, precum și dorin
ța de a dezvolta în continuare 
relațiile de prietenie cu țările

care și-au dobîndit de curînd in
dependența. ,,Ne vom strădui să 
legăm mai strîns solidaritatea 
frățească cu țările din Peninsula 
Indochina, în lupta îmoptriva 
dușmanului comun — imperialis
mul american, să întărim priete
nia cu Cambodgia și să con
struim relații de bună vecinătate 
cu Laosul, pe baza respectului 
reciproc, al independenței și su
veranității, unității și integrității 
teritoriale".

„Sîntem, de asemenea, gata să 
stabilim relații cu toate țările 
lumii care respectă suveranitatea 
și independența noastră pe baza 
egalității și avantajului reciproc".

Marți după-amiază, au fost 
reluate lucrările Comitetului 
pentru dezarmare. Ședința inau
gurală a fost prezidată de re
prezentantul României, ambasa
dorul Ion Datcu, care a rostit o 
scurtă alocuțiune. El s-a referit 
la vizita pe care secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, o va 
face miercuri la Geneva, arătînd 
că această vizită va reprezenta 
un eveniment de bun augur 
pentru lucrările Comitetului. 
„Ne exprimăm speranța — a 
spus el — că, desfășurîndu-se 
într-un moment cînd realitățile 
vieții internaționale îndeamnă 
la acțiuni hotărîte pentru elimi
narea pericolului de război și 
pentru dezvoltarea cooperării 
pașnice între state, sesiunea pe 
care o începem va fi fructuoasă, 
conducînd la obținerea unor re
zultate concrete care să răs- 
Î>undă intereselor și dezlderate- 
or de pace, securitate și pro

gres ale popoarelor de pretu
tindeni".

Au luat apoi cuvlntul șeful 
delegației S.U.A., Gerard Smith, 
șl șeful delegației Uniunii So
vietice, A. A. Roscin.

represive

„UNDEVA IN CIPRU"
Un reporter parizian a reușit să pătrundă la „cartierul ge

neral" al mișcării clandestine ce răscolește Ciprul. Jacques Re
nard oferă puține amănunte despre intilnirea din camera cu 
obloanele trase : s-a angajat să nu citeze nici un nume, să nu 
menționeze nici un loc și să nu facă nici o descriere fizică. 
Nu ne divulgă modul în care a intrat în contact cu „Frontul 
național", după cum nu ni se înfățișează decorul în care l-a 
cunoscut pe misteriosul personaj ce avea să-i răspundă Iq în
trebări. Aflăm doar că întîlnirile au fost de mai multe ori ami
nate (procedeu obișnuit în asemenea împrejurări) și că, în sfîr- 
șit, atunci cînd a pornit la drum însoțitorii să! au schimbat trei 
automobile înainte de a ajunge... „undeva în Cipru".

Relatarea lui Renard are, to
tuși, o valoare de document 
deoarece este prima data cînd 
unui ziarist i se îngăduie 
sul în culisele organizației 
terorizează insula și pe 
autoritățile de la Nicosia 
reușit să o destrame.

acce- 
care 
care 
n-au

Mărturisiri 
fără echivoc

Bombele nu mai
explodează...

După incursiunile sale adu
cătoare de moarte, care au îm
pins insula în vecinătatea hao
sului, „r 
cedat la o 
că. A încetat atacurile. Regru
pare de ultim moment sau ma
nevră menită a menține in-

Frontul național" a pro- 
schimbare de tacti-

anulează orientarea spre in
vestiții productive. Comerțul, a- 
cest centru vital al economiei 
cipriote, este blocat de îngrijo
rările populației ale cărei cum
părături se reduc la strictul ne
cesar.

Bombele nu mai explodează, 
titlurile ziarelor nu mai cu- 
cuprind cuvîntu! înfricoșător 
„atentat", dar liniștea nu revi
ne pentru că teroriștii n-au dis
părut ci și-au oferit, poate, 
doar o pauză după un an de 
acțiune. Autoritățile de la Ni
cosia au angajat la Atena un 
nou șef pentru poliția cipriotă. 
Contractul încheiat cu dl. Sa- 
kellarios a produs rumoare de
oarece acesta a fost director al 
poliției ateniene, ceea ce nu 
reprezintă o carte de vizită mă
gulitoare în fața opiniei publi
ce din Cipru. Corespondentul 
din Ankara al ziarului

„Faza a doua
Președintele Nixon a confirmat ceea ce consilierii Administra

ției și ziariștii anticipau Încă acum o lună : cererea pe care o 
va adresa Congresului pentru a-i autoriza sumele necesare pen
tru a proceda la „faza a doua* a mult controversatului sistem 
de rachetă antirachetă Safeguard. In conferința sa de presă pre
ședintele Nixon nu a specificat, relata WASHINGTON POST, 
cîte alte centre noi de plasare a sistemului antibalistic va cere 
Congresului, pe lîngă cele zece stabilite anterior pentru iniție
rea aceleiași „faze a doua". Nu s-a făcut vreo referire nici la 
locurile alese pentru plasarea bazelor. De aceea se așteaptă ca 
amănuntele să fie aduse treptat la cunoștința opiniei publice 
americane. „Mulți oameni — scrie INTERNATIONAL HERALD 
TRIBUNE — sînt înclinați să fie mai mult decît nemulțumiți 
de hotărîrea președintelui....". Și aceasta cu atît mai mult cu 
cît „analiza" anuală a factorilor care ar justifica construirea 
sistemului, promisă americanilor, pare să se fi făcut cu mult 
înainte de scadență, graba părînd cu totul justificată. Diferen
dele dintre oponenții și suporterii extinderii programului au și 
luat proporții, oponenții avertizînd împotriva prejudiciilor pe 
care ar putea să le sufere politica externă americană în con
textul eforturilor generale care se depun astăzi în lume pentru 
asigurarea unui climat de securitate. In recenta declarație a 
Partidului democrat se certifica starea de spirit a multor ame
ricani, potrivnică extinderii programului. Ea punea sub semnul 
întrebării „necesitatea și înțelepciunea continuării dezvoltării 
unui nou bombardier strategic și a extinderii planurilor pentru 
apărarea împotriva rachetelor antibalistice", ceea ce — se spune 
în continuare — „va arunca îndoieli asupra intențiilor noastre 
și va dăuna în mod grav perspectivelor convorbirilor SALT" 
Iar fostul vicepreședinte Hubert Humphrey, cu ocazia unei cu- 
vintări rostite la Asociația de politică externă a statului Minne
sota, aducea critici Administrației relevînd că dezvoltarea a- 
cestui sistem poate afecta evoluția și rezultatele viitoarelor con
vorbiri cu Uniunea Sovietică privind limitarea armamentelor 
strategice. „Exorbitantul cost al cursei înarmărilor strategice — 
avertiza Humphrey — va devasta resursele de care dispunem, 
în timp ce amenințarea la adresa noastră este de neevaluat", 
încă o dată programele Pentagonului adună nemulțumire în țară 
și neliniște în străinătate. Din aceste motive în presa americană 
se cer cu insistență explicații mai amănunțite pentru că riscul 
pe care îl va suporta S.U.A. și țările înconjurătoare nu va mai 
putea fi măsurat și prevăzut pentru mult timp. Peste treizeci 
de zile secretarul de stat, Melvin Laird, a fost însărcinat să pre
zinte mai detaliat programul și, după cum s-a lăsat să se în
țeleagă, să închidă controversa „științifică", conferind întregii 
probleme un caracter „strategic, diplomatic sau economic". A- 
ceastă promisiune din partea Administrației de a-1 alege pe 
Laird să preia ștafeta neplăcutei sarcini de a explica și de a în
cerca să-l convingă pe americanul de rînd (mult mai preocupat 
acum de programe împotriva criminalității și a poluării), de ne
cesitatea sistemului Safeguard nu a pus capăt nemulțumirii. Se 
face din nou apel la președintele Nixon 
care există, totuși, de aproape un an de 
să se adîncească.

In Valea Katmandu, situa
tă pe culmile meridionale 
ale masivului Himalaia, au 
loc astăzi festivități. De-a 
lungul unei zone, avînd for
ma unui patrulater și însu- 
mînd o arie de circa 140 000 
km p, în principalele orașe 
Katmandu, Patan sau Bhat- 
gaon, la fel ca și în satele 
ascunse în văile adinei sau 
spre sud, în localitățile pier
dute In jungla mlăștinoasă, 
oamenii acestor meleaguri— 
nepalezii — sărbătoresc Ziua 
națională.

Istoria Nepalului se pier
de undeva în negura legen
delor seculare. Se spune că 
statul a fost întemeiat de 
Ne Muni, sosit de prin păr
țile sudice ale Asiei. Valea 
aceasta avea să capete nu
mele de Ne-Pal ceea ce în
seamnă „Locul preferat de 
Ne". Secole de-» rîndul Ne
palul a fost „un colț uitat* 
al lumii.

Cu circa 20 de ani în ur
mă nepalezii s-au răsculat 
împotriva dominației despo
tice a familiei Rana, reins- 
taurlnd monarhia costituțio- 
nală. In 1955, regele Ma
hendra a succedat tatălui său 
la conducerea statului. Acest 
an poate fi considerat drept 
anul deschiderii Nepalului 
spre transformări în viața 
socială și economică. Fireș
te, în condițiile specifice, 
progresele sînt lente dar im
portanța lor este reală.

In numeroase puncte ale 
țării au fost deschise șanti
ere. Un loc însemnat în ca
drul eforturilor economice 
îl deține dezvoltarea comu
nicațiilor. A fost dată în fo
losință o șosea care leagă 
Nepalul de calea ferată Ra- 
xaul, din India. In șesul Te- 
rai, principala zonă agricolă 
a țării, au început lucrările 
de construire a unui sistem 
rutier capabil să reziste con
fruntărilor cu calamitățile 
severe din regiune. Primii 
1000 de km, ai unui impor
tant sistem asiatic de comu
nicație, ce va lega în final 
Turcia de Singapore, au fost 
dați în exploatare. Un aero
port, deservit de avioane 
ale companiei nepaleze, lea
gă capitala Katmandu de 
lumea exterioară. Cea mai 
mare parte a populației (de 
circa 10 milioane) se ocupă 
cu cultivarea orezului și or
zului sau cu creșterea ani
malelor. Industria textilă șl

exploatarea însemnatelor re
zerve de lemn au un carac
ter artizanal. Cele cîteva 
mine de cărbune, cupru, gra
fit sau mică, întregesc o in
dustrie In general slab re
prezentată. Potrivit prime
lor prospecțiuni, Importante

bogfițli al» subsolului pot 
constitui baza unor vlitoar» 
industrii.

Pe plan extern, Nepalnl 
promovează o politică acti
vă de nealiniere și neanga- 
jare. Intre România și Nepal 
au fost stabilite relații di
plomatice în anul 1968. Vi
zita regelui Mahendra în ța
ra noastră, și mai recent a 
ministrului de externe ne- 
palez, au oferit posibilități 
noi de cunoaștere și intensi
ficare a relațiilor româno- 
ncpaleze.

Shangri La — „Valea pa
radisului terestru", cum le 
place nepalezilor să-și denu
mească țara — parcurge în 
prezent o perioadă de în
noiri, de care se bucură sin
cer toți prietenii acestil în
depărtat popor.

I. T1MOFTE

DOLARUL RHODESIAN

de „a risipi îndoielile" 
zile și au toate șansele

In intenția de a accentua 
detașarea de Marea Britanle, 
regimul rhodesian a intro
dus sistemul monetar deci
mal. Noua monedă este do
larul rhodesian, 
echivalent cu 
frica», 
bancă 
tretul 
Ii-a.

De pe 
a fost 

reginei

care va fi 
rândul sud-a- 
noile bilete de 
înlăturat por- 

Elisabeta a

DOINA TOPOR

în Lesotho
GUVERNUL A PROCLAMAT 

STARE EXCEPȚIONALĂ 
Șl A ANULAT 

REZULTATELE ALEGERILOR

Buletinul oficial al guvernu
lui din Lesotho a inserat l» ul
timul său număr „Decretul cu 
privire la situația excepțională* 
care conferă premierului Lea- 
bua Jonathan împuterniciri ne
limitate. Guvernul a adoptat o 
serie de decrete care confirmă 
proclamarea stării excepționale 
și invalidează rezultatele recen
telor alegeri generale care au 
stat la baza actualei crize poli
tice dl» fostul protectorat en
glez Basutoland. Potrivit rela
tărilor agenției Reuter, alt de
cret „legalizează” suspendarea 
constituției de către premierul 
Jonathan. In virtutea preroga
tivelor atribuite, primul mi
nistru dispune ae dreptul de • 
guverna pe bază de decrete și 
de a hotărî modificarea oricărei 
legi, dacă consideră necesar a- 
cest lucru, să ordone confisca
rea proprietăților, să opereze 
arestări și să expulzeze. In ul
timele 24 de ore, guvernul a 
procedat la o reorganizare ma
sivă a aparatului da stat și a 
poliției din rîndurlle cărora au 
fost scoși toți adepții partidului 
de opoziție. Autoritățile au o- 
perat numeroase arestări, închi
sorile au devenit arhipline- 
cauza numărului mare de .11- 
nuți politici.

După cum s-a mai anunțat, la 
30 ianuarie a.c„ premierul Lea- 
bua Jonathan a decretat fa țară 
starea de urgență, a suspendat 
constituția ți a anulat rezulta
tele recentelor alegeri parla
mentare în care victoria a fost 
obținută de partidul Congresu
lui — partid de opoziție.

In ciuda măsurilor adoptat», 
agențiile occidentale de presa 
semnalează o agravare a ten
siunii politice din această țară. 
Pe de altă parte, se anunță că 
studenții Universității de la 
Roma — localitate situată la 
circa 40 km de Maseru — In
tenționează să organizez» un 
marț asupra capitalei Lesotho 
pentru a-țl exprima dezacordul 
tn legătură cu măsurile adop
tat» de autorități-

Dificultăți in rezolvarea
problemei kurde

Ziarul „Al Saoura* 
a avertizat populația 
kurdă din regiunile de 
nord ale Irakului, să 
înăbușe orice eventuale 
tendințe de secesiune 
existenta in sinul ei, re
latează din Bagdad co
respondentul agenției 
Franc» Press*.

Firește, prima întrebare 
xează fizionomia „Frontului 
jional". Răspunsul este 
fără formulări diplomatice sau 
rafinamente stilistice : obiecti
vul său îl reprezintă lichidarea 
independenței insulei și unirea 
ei cu Grecia („Enosiss").

— Considerați necesar ca a- 
ceastă luptă să fie armată ? — 
întreabă Renard.

— Noi gîndim că creînd un 
climat de anarhie putem deter
mina pe Makarios să-și schim
be politica — i se răspunde cu

ie Makarios să-și schim
be politica — i se răspunde cu 
o claritate deplină în care, 
însă, descifrăm o doză de 
nism.

Despre atacurile contra 
pozitelor de arme aflăm că au 
avut drept scop „să dovedeas
că/existența noastră și forța 
noastră". Se oferă o cifră a e- 
fectivelor mișcării: 4 000 oa
meni. Firește, se exagerează cu 
intenția de a intimida. Oricum, 
autorii valului terorist nu repre
zintă o grupare neglijabilă.

Cînd personajului anonim 
(desemnat ca unul din cei cinci 
conducători ai „Frontului națio
nal") i se amintește că Ciprul 
este un stat independent recu
noscut de majoritatea națiuni
lor, acesta devine nervos :

— Noi n-am cerut niciodată 
să fim independenți...

„Noi" adică... Frontul Națio
nal. Lucrurile sînt lipsite de e- 
chivoc. Ceea ce manifestele 
răspîndite prin orașe și sate 
menționau lapidar, declarațiile 
făcute lui Jacques Renard și 
publicate în „Le Figaro", ex
plică fără reținere : teroriștii 
doresc să lichideze independen
ța insulei și să împiedice o so
luționare pașnică a conflictului 
intercomunitar. Enosissul este 
doar un pretext. Atena a ară
tat limpede că nu sprijină o 
asemenea tendință. Or, actele 
criminale comise în insulă nu 
pot fi puse doar pe seama u- 
nor fanatici lipsiți de simțul 
realității. Dincolo de fanatis
mul lor exacerbat se găsesc in
terese periculoase pentru viito
rul Ciprului.

Inima încetase

11!1

să mai bată...
Cadrele medicale ale unui 

spital militar din Republica 
Populară Chineză au rezolvat 
cu succes un caz deosebit de 
dificil de reanimare. La acest 
spital a fost adus muncitorul 
morar Ku Ching-lin, a cărei 
inimă încetase să mai bată 
în urma unui puternic șoc 
electric.

Deși șansele de salvare erau 
minime, medicii au hotărît 
să încerce imposibilul și să 
opereze pacientul pentru 
a efectua un masaj car
diac direct. Operația a 
fost efectuată într-un timp 
record, la 17 minute după ce 
inima încetase să mal bată. 
La 45 de minute de la înce
perea masajului direct, ini
ma a început să bată normal, 
iar peste două ore de muncă 
încordată, operația a fost în
cheiată.

COLABORAREA ECONOMICĂ 
SOVIETO - JAPONEZĂ

Cotidianul „Al Saoura", orga
nul Partidului Baas care se află 
la putere In Irak, a fost publi
cația care, în urmă cu o lună, a 
infon

Imagini ce nu trebuie să se reediteze : ziduri purtînd urmele 
bombelorexploziei

• RECENT s-a deschis la NU- 
renberg Tîrgul internațional de 
jucării. Romania participă cu 
un stand care cuprinde peste 400 
de jucării. Datorită varietății 
exponatelor și modului de pre
zentare, standul românesc se 
bucură de o deosebită apreciere 
și a atras încă din prima zi un 
mare număr de vizitatori și 
clienți.

La Moscova au 
luat sflrșit marți lu
crările celei de-a pa
tra consfătuiri eco
nomice sovleto-japo- 
neze, In cadrul căreia 
au fost abordate pro
bleme de perspectivă 
ale colaborării dintre 
cele două țări. I» 
comunicatul dat pu
blicității la încheie
rea consfătuirii se 
arată că a fost reali
zat un acord de prin
cipiu cu privire la 
colaborarea în dome
niul modernizării și 
extinderii porturilor 
din regiunea Extre
mului Orient sovie
tic. Se așteaptă ca 
pînă la sfințitul anu
lui 1970 să se tache-

ie acordul general 
corespunzător.

Părțile și-au rea
firmat, în cursul lu
crărilor consfătuirii, 
interesul pentru ex
ploatarea zăcămin
telor de gaze natu
rale din U.R.S.S. și li
vrarea de gaze în Ja
ponia. Reprezentanții 
cercurilor de afaceri 
din U.R.S.S. și Japo
nia au discutat, de 
asemenea, probleme 
legate de exploata
rea unor zăcăminte 
de cărbune și mine
reu de fler din Ori
entul îndepărtat so
vietic șl livrarea de 
minereuri în Japo
nia. Intr-un viitor

ik

urm ea ziapropiat, 
să înceapă tratative 
comerciale cu privi
re la exportul unor 
materiale lemnoase 
pentru industria de 
hîrtie ți a celulozei 
din Japonia.

In cadrul consfă
tuirii, se arată în co
municat, a fost rele
vată utilitatea cola
borării tehnico-știin- 
țifice dintre cele 
două țări. Această 
colaborare a cunos
cut o deosebită dez
voltare în siderur
gie, construcția de 
tractoare, de instru
mente, în industria 
de prelucrare a lem
nului și silvicultură, 
In producția de apa
rate radio.

, care, ta urmă cu o lună, a 
_Jormat despre desfășurarea u- 
nor negocieri între oficialitățile 
irakiene și liderii kurzi, ta vede
rea soluționării definitive a aces
tei probleme; ta acest sens, ar
ticolul dat publicității In numă
rul de marți pare să indice, după 
cum apreciază observatorii, o se
rie de neînțelegeri apărute între 
cele două părți, în legături cu 
modul de reglementare a proble
mei kurde. Ziarul citat mențio
nează că autoritățile irakiene ri
dică obiecții la revendicarea 
kurdă în legătură cu definirea 
geografică precisă a zonei în 
care kurzii ar urma să-și aibă 
propriul lorpropriul lor guvern (este vorba, 
aici, în special de regiunea petro
liferă Kirkuk). Crearea unei ase
menea zone geografice nu este 
necesară, menționează „Al Sa
oura", subliniind că „pentru so
luționarea acestei probleme este

importantă crearea tmel fcnM 
constituționale și administrative 
care să permită populației kurde 
să-și exercite drepturile nu nu
mai In zonele unde ea le află tn 
majoritate? d și aoolo undo ayt 
minoritară : Bagdad, Maaoran. 
Ramadi". Ceea ce vrea să tniem- 
ne, potrivit observatorilor politici, 
că delimitarea sau nedellmltarea 
unei regiuni kurde autonome 
constituie In momentul de față 
punctul cheie și pînă ta prezent, 
rămas ta suspensie, al negocieri
lor de la Bagdad fa ceea ce pri
vește soluționarea unei vechi 
probleme irakiene.

certitudinea? Manifestele sale 
au un ton de ultimatum : cer 
guvernului să renunțe la cău
tarea unei soluții negociate a 
problemelor intercomunitare. 
Tăcerea este destinată, proba
bil, a semăna șovăiala, a pro
voca dezbinări în anturajul pre
ședintelui. „Frontul național" 
nu este o improvizație ci, cum 
remarca „Le Figaro", „aplică 
un plan cu grijă pus la punct 
care comportă numeroase eta
pe". Dacă autoritățile afirmă 
notărîrea de a lichida teroris
mul, adoptînd legi severe și 
respingîna ideea unui „armis
tițiu" cu „Frontul național", lu
mea de afaceri a reacționat cu 
neliniște la evenimentele din 
ultimele luni. Există o criză 
provenită din lipsa de încrede
re în stabilitatea politică care

Monde" relata că și în capi
tala turcă această numire este 
considerată „îngrijorătoare".

Tn pofida dificultăților, dia
logul dintre cele două comuni
tăți continuă. Abordarea unor 
probleme concrete, mai puțin 
complicate relevă dorința reci
procă de a duce mai departe 
negocierile. Peste masa tratati
velor plutește, însă, teama că 
teroriștii acfionînd la „linia 
verde" (ultimul lor atuu) ar pu
tea readuce Ciprul în pragul 
catastrofei. Oficialitățile ae la 
Nicosia speră că escaladarea 
violenței va putea fi evitată. 
Iar ca o probă de optimism se 
vorbește despre posibilitatea u- 
nor alegeri parlamentare chiar 
în această primăvară...

TEATRUL DIN TIMIȘOARA 
LA BELGRAD

• LUNI SEARA, la Teatrul 
Contemporan din Belgrad a avut 
loc spectacolul cu piesa „Regele 
moare" de Eugen Ionescu, pre
zentat de ansamblul Teatrului 
„Matei Millo" din Timișoara. In 
rolurile principale au apărut ar
tiștii Gheorghe Leahu, Florina 
Cercel Perian și Mihaela Buta. 
Regia artistică și scenografia au 
aparținut Iul Mircea Marosin.

• DUPĂ CUM transmit» a- 
genția A.C.T.C., o instanță a re
gimului de la Seul a condamnat 
la 20 de ani închisoare pe u» 
alt membru al organizațiilor pa
triotice sud-coreene, cunoscut 
sub numele de „Klm*. Acesta a 
fost arestat In virtute» aceleiași

legi antipopulare privind secu
ritatea „națională", frecvent u- 
tilizată la Seul tn ultima pe
rioadă pentru condamnarea la 
moarte sau închisoare a unora 
din liderii mișcării patriotice 
sud-coreene.

ȘEDINȚE C.A.E.R.
• LA MOSCOVA s-a desfă

șurat ședința Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru comerț 
exterior, la care au participat 
delegații din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă, R. P. Po
lonă, Republica Socialistă Ro
mânia, R. P. Ungară și U.R.S.S. 
In calitate de observatori au 
fost prezenți reprezentanți ai 
Cubei și Iugoslaviei. Comisia a 
examinat o serie de probleme 
importante ale dezvoltării cola
borării în domeniul comerțului 
exterior. Ședința comisiei s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă de 
înțelegere reciprocă, prieteneas
că și colaborare tovărășească.

» INTRE 10 ți 16 februarie 
1970, la Praga a avut loc a 12-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria ușoa
ră. Au participat delegații din 
țările membre ale C.A.E.R. i 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
frățească și de înțelegere reci
procă.

• EA INVITAȚIA C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia și a primului 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Gustav Husak, 
marți a sosit la Praga Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Bul
garia.

Grecia achiziționează 
echipament militar
Un purtător de cuvlnt oficial 

al guvernului greo a făcut cu
noscut presei că forțele armate 
ale Greciei „examinează ta pre
zent posibilitatea modernizării 
echipamentului lor militar". 
Precizarea a fost făcută în legă
tură cu știrile din Paris privitoa
re la desfășurarea unor tratative 
în vederea achiziționării de către 
Grecia 
avioane 
Cercuri 
tate de agenția Associated Press, 
au relevat că negocierile de la 
Paris se referă nu numai la a- 
vioane de luptă, ci și la nave 
militare.

Pe de altă parte, surse oficiale 
din Bonn au făcut cunoscut că a 
fost încheiat un acord privitor la 
livrarea către marina greacă a 
patru submarine construite la 
șantierele navale vest-germane.

în legătură cu aceste comenzi 
militare, ziarul turc „Milliyet" ex
primă părerea că ele ar fi de 
natură să modifice raportul de 
forțe între Turcia și Grecia.

a unei escadrile de 30 
franceze „Mirage", 

autorizate din Atena, ci-

IARNA 1N EUROPA

EUGENIU OBREA

ATENTAT LA BOGOTA

PROCESUL DE LA BUDAPESTA
• AGENȚIA M.T.I. anunță că 

s-a încheiat procesul intentat u- 
nui grup de tineri din Budapes
ta care se fac vinovați de or
ganizarea unei manifestații de 
tip hippy care a îmbrăcat un 
caracter politic. Trei dintre a- 
cuzațl au fost condamnați Ia 2 
ani închisoare, iar ceilalți 7 la 
pedepse variind Intre 8 și 15 
luni închisoare.

• LA BOGOTA s-a anunțat că 
Belisario Betancour, candidat in
dependent la viitoarele alegeri 
prezidențiale din Columbia, a 
scăpat luni dintr-un atentat pus 
la cale contra sa de persoane 
neidentificate încă. Betancour, 
care trebuia să călătorească cu 
un avion particular în cadrul 
campaniei electorale, a renunțat 
în ultimul moment să urce la 
bordul acestuia. Ulterior, s-a 
constatat că motorul avionului 
a fost defectat în așn fel încît 
să se oprească în plin zbor.

In ultimele 24 de ore, timpul 
nu a dat, in general, semne de 
ameliorare în Europa, iar dacă 
ninsorile și-au mai redus în mul
te locuri intensitatea, frigul s-a 
menținut aproape pe întregul 
continent. Se pare că Italia a de
ținut marți recordul de vreme 
urîtă. La „Marmolada", în Dolo- 
miți, s-au înregistrat 26 de grade 
sub zero în cursul nopții (cea 
mai scăzută temperatură din anul 
acesta), iar în regiunile muntoase 
ale Alpilor și Apeninilor nu
meroase sate au rămas izolate da
torită cantității mari de zăpadă 
căzută.
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