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GALAȚEM
Lingă furnalele Galați

lor, cele mai noi și mai 
puternice din țară, se dez
voltă o tinără generație 
de siderurgiști, crescută o 
dată cu gigantul de oțel 
de la Dunăre și deprinsă, 
încă de la primii pași ai 
profesiei, să stăpinească 
tehnica cea mai modernă 
și metodele de lucru cele 
mai „la zi“.

Obiectivul fotoreporte
rului nostru a surprins, 
intr-un prim-plan cu va
loare simbolică, pe unul 
dintre reprezentanții ti
nerei generații de siderur
giști gălățeni : furnalistul 
utccist Jean Coman, care 
se mîndrește, la cei 20 de 
ani ai săi, cu cinstea de 
a lucra la Furnalul nr. 2 
(1 700 mc), chiar din pri
ma clipă a intrării în 
funcțiune... Un prim-plan 
al superbei confruntări 
intre flacăra industrială și 
înflăcărarea tinărului om 
al industriei, o secvență 
pentru un cine-verite 
desprins din cotidianul 
construcției noastre socia
liste. (Foto : O. PLECAN)
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în timpul vizitei pe litoral

SUB MESAJUL TINERESC DE MUNCĂ

• •

Curierul uneia dintre aceste dimineți cînd, totuși, așa cum spune 
poetul, „timpul- se face devreme, numindu-se Primăvarane-a 
adus pe masa redacțională următoarea epistolă:
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SCRISOARt DE PE ȘANTIERUL NAȚIONAL Al TINERETULUI-LOTRU

3500 DE METRI ÎN
INIMA PIETREI

• UN BILANȚ AL DlRZENIEI LA GALERIA DE DEBUȘARE
• BRIGADIERII

OBȚINEREA
REALIZAȚI LA BETONĂRI

AU CONTRIBUIT, 
UNUI AUTENTIC RECORD

ÎN LUNA MARTIE, LA
PESTE 180 METRI

„Pătrunși de sen
timentul legitim al 
dragostei de țară, 
noi, elevii clasei a 
IX-a A de băieți de 
la Liceul nr. 5 din 
Municipiul Brăila, 
dorim să ne aducem 
modesta contribuție 
prin muncă Ia mă
reața operă de con
struire a socialismu
lui în patria noas
tră.

Considerăm că în 
afară de eforturile 
ce le depunem la 
învățătură în scopul 
însușirii temeinice 
a cunoștințelor pre
date în cursul anu
lui școlar, vacanța 
mare de vară ne 
oferă un minunat 
prilej de a ne edu
ca, prin muncă, îm- 
binînd timpul de o- 
dihnă cu efortul fi
zic fortificant, adu- 
cînd un plus de 
port la acest 
măreț.

Aflîndu-ne
vîrsta marilor ener
gii, vă asigurăm că 
nici bulevardul și 
nici perspectiva 
unei vacanțe lungi 
și plicticoase nu ne 
încîntă.

a-
țel

la

Iată de ce cu toții 
ne-am hotărît ca în 
perioada iulie-au- 
gust, timp de 2—3 
săptămîni, să mer
gem însoțiți de to
varășul nostru di
riginte și să lucrăm 
pe un șantier națio
nal al tineretului, 
sau orice alt șan
tier.

Vă încredințăm 
că hotărîrea noas
tră este fermă, jus-

tificată șî definitivă, 
luată cu acordul 
deplin al părinților, 
fiind rodul educa
ției primite în școală 
și în organizația de 
tineret.

Noi o considerăm 
sarcină de onoare 
a organizației U.T.C. 
înscrisă în planul de 
muncă pe perioada 
de vară și vă rugăm 
să ne sprijiniți în a o 
îndeplini".
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Calcan Anton, secretar U.T.C. ; 
vram Viorel, șeful clasei ; Andrei Ma
rian ; Bucoyală Nicolae ; Bucur Ma
rian ; Bqncâ Gheorghe ; Buzea Con
stantin ; Caragea Doru ; Cernat Radu ; 
Călin Stan ; Cioroiu Gheorghe ; Con
stantinescu Gabriel; Corciu Viorel ; 
Cristea Gheorghe ; Danciu Gică ; Dia- 
conu Ioan ; Dumitrache Viorel ; Fio- 
roiu Dan ; Dima Nicolae ; Dimache 
Aurel ; Gheorghe Ștefan ; Ghido Flo- 
reaj Jalbă Mihail ; Gherguș Florică ; 
Lazăr Nicolae ; Manta Constantin ; 
Neacșu Octav : Nemțoiu Dorin ; Para- 
schiv Gheorghe ; Pavel. Grigore ; Po
pescu Nicu ; "Schwartz Adolf ; Sima 
Florian ; Spulber Ionel ; Stoica Victor ; 
Șerbu Adrian ; Vasile Marian ; yîlsan 
Stoica ; Vasile Ionel ; Zaval Gheorghe.

iscălitu-...Scrisoarea cuprinde _____
rile întregii clase, alături de un 
tabel ce respectă riguros ordinea 
alfabetică: Avram Viorel... Bu- 
covală Nicolae... Calcan Anton... 
Danciu Gică... Floroiu Dan... 
ș.a.m.d. pînă la împlinirea numă
rului de 40, cît înregistrează ca
talogul, încheiat în ultima lui fi
lă prin : Vîlsan Stoica... Vasile 
Ionel... Zaval Gheorghe...

Așadar, 40 de flăcăi ai învăță
turii ne trimit, de lîngă Dunărea 
brăileană, un mesaj al dorului de 
muncă, al considerării actului 
muncii ca un act de autoeduca- 
ție, ca un mijloc de devenire ce
tățenească și general-umană... A- 
vem de-a face, aici, cu un gest 
romantic ? Cu acțiunea exempla
ră a unei organizații U.T.C. ca- 
re-și cunoaște rosturile, împlinin- 
du-și-le ? Cu materializarea unui 
impuls dictat de febra benignă a 
anotimpului tînăr ? Cu o idee 
ivită fulgerător în mintea unui 
singur ins și apoi rodind generos 
în cernoziomul sufletesc al între-

gii clase ? Avem de-a face, aici, 
cu expresia acelui superb spirit 

petre dragu 
(Continuare în pag. a lll-a)

Președintele Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay, și soția, împreună 
cu ministrul afacerilor externe, 
Ihsan Sabri Caglayangil, și cele
lalte oficialități turce și-au con
sacrat prima parte a zilei de joi 
cunoașterii litoralului românesc 
al Mării Negre, cu care au luat 
un prim contact miercuri după- 
amiază, cînd au sosit pe melea
gurile dobrogene.

înalții oaspeți sînt însoțiți de 
Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Constantin 
Statescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, ambasa
dorul României în Turcia, gene- 
ral-locotenent Constantin Popa, 
locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major, și Tudor Jianu, directorul 
protocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Oaspeții fac primul popas în 
noile stațiuni balneare din nor
dul Mangaliei — Neptun, Jupi
ter, Venus.

După un scurt popas pe faleza 
de la Eforie Sud, coloana oficia
lă se oprește în fața sanatoriului 
„Grand“ din Eforie Nord, insti
tuție spitalicească ce funcționea
ză permanent și care cunoaște, 
an de an, tot mai multe solicitări 
atît din țară cît și din străină
tate.

în continuare, înalții oaspeți vi
zitează Constanța. Apoi se în
dreaptă spre Mamaia.

Președintele Cevdet Sunay cu 
soția și celelalte oficialități sînt 
invitați să viziteze hotelul „Ri
viera", impunătoare construcție 
a stațiunii.

Președintele Republicii Turcia 
împreună cu persoanele oficiale 
române și turce revin apoi la 
Constanța unde vizitează edificiul 
roman cu mozaic și bogatele co
lecții ale Muzeului de arheologie.

ȘTEFAN BRATU 
NICOLAE VAMVU

(Continuare în pag. a III-a)

DINEU OFICIAL
Președintele Republicii Turcia, 

Cevdet Sunay, și soția, Atifet 
Sunay, au oferit, joi în saloanele 
Casei Centrale a Armatei, un di
neu oficial în onoarea președinte
lui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicola6 
Ceaușescu și a soției sale, Elena 
Ceaușescu.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer cu soția, Elena Maurer, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Vasile Vîlcu, Ștefan Voi
tec, Iosif Banc, Ion Ioniță, Mia 
Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Comeliu Mă
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, membri ai Consiliului de Stat

și ai guvernului și alte persoane 
oficiale.

Au luat, de asemenea, parte 
Ihsan Sabri Caglayangil, minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Turcia, și celelalte persoane 
oficiale care însoțeso pe șeful 
statului turc în vizita pe care o 
întreprinde în țara noastră.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

în timpul dineului președintele 
Republicii Turcia, Cevdet Sunay 
și președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu au rostit toas
turi.

Recepție oferită

Citiți în pag. a 3-a toasturile 
rostite cu prilejul dineului

de președintele
Republicii Turcia

Jo> seara, președintele Republi
cii Turcia, Cevdet Sunay, cu so
fia sa, Atifet Sunay, a oferit o 
recepție în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale, Elena 
Ceaușescu.

La recepție au luat parte pre
ședintele Consiliului de Miniștri,

Ion Gheorghe Maurer, cu soția, 
Elena Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil. Janos Fa- 
zekas, Manea Mănescu, Dumitra 
Popa, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Miron Constantinescu, Ion Ioniță,

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit joi, 16 apri
lie, pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Elve-

ției la București, Charles-Al
bert Dubois, în legătură cu ple
carea definitivă a acestuia din 
țara noastră.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

TINEREȚEA PALETEI 
SI EFORTUL DE 
INDIVIDUALIZARE

„Mălaia, sînt Voineasa ! 
Răspunde dacă mă auzi ! Re- 
cepție‘‘.

Apelul s-a repetat, au ur
mat altele, apoi dispecerul a 
notat o cifră.

Era una din operațiunile o- 
bișnuite pe șantier, acea per
manentă legătură a oamenilor 
din adîncuri cu comandamen
tul, a acelor oameni care stră
bat pas cu pas, metru cu me
tru, întunericul rece al galeri
ilor spre a ajunge la LUMI
NA. Și tocmai pentru că ei 
sînt acolo, toți cei de la supra
față îi urmăresc, știu ce fac și 
nu-i lasă niciodată singuri. în 
singurătatea din adîncurile si
tuate la zeci de kilometri de 
„sediu“ ei nu rămîn niciodată 
singuri. Poate aceasta este cea 
mai fermă caracteristică pe ca
re o are șantierul hidrocentra
lei de pe Lotru. Și poate, tot, 
do aceea, tînărul T. Biciola de 
la serviciul producție, adunînd 
cifră lîngă cifră, va fi sesizat 
col dinții dintre cei de la... su
prafață. 'poziția minerilor lo
tului Mălaia, ajunși, ieri, cu 
excavațiile pp galeria de debu
șate la 3 500 m.l.

Trei mii cinci sute m.l. Stră- 
bătîndu-i cu pasul, șeful lotu
lui. inginer Ion Stingă, își va 
fi rememorat drumurile prin 
galerie, cine mai știe cîte au 
fost' de la primii 60 ml excavați 
în cea dinții lună a atacării 
lucrării, apoi încă 70. 80, 90 în 
lunile următoare și chiar peste 
100, pînă la 3500. Și cîte greu
tăți nu vor fi rămas pe veci

înmormîntate în acest tunel 
de piatră lung de 3500 metri.

— Am avut și necazuri, nu 
am mers numai bine. La în
ceput a fost mai grew : utila
jele nu erau chiar dintre cele 
mai moderne. Apoi au început 
lucrările de beto-nare. stația a 
intrat în funcțiune mai tîrziu; 
planul la acest obiectiv avînd 
de suferit... do la 1200 metri 
galeria s-a... înrăutățit. Roca 
slabă... Armarea a trebuit să 
se facă cu cintre metalice sau 
susțineri în lemn.

Dar inginerul Stingă vor
bește foarte puțin despre greu
tăți. In schimb își cunoaște 
bine oamenii. Acești oameni 
care s-au încadrat de la în
ceput cu conștiinciozitate în
tr-o disciplină de fier înțeleasă 
ca element esențial pentru re
ușita muncii lor.

Și, într-adevăr, ei au reușit 
întotdeauna.

La experiența minerilor 
C. Mihalache, C. Stroe. C. Bur
că, a betoniștilor Dumitru 
Cimpoi, Fănică Zaharia,
I. Ceaușu, a brigăzii de injecții 
condusă de Vasile Manoilă, la 
experiența înaltelor virtuți 
ale șantierelor de la Bicaz și 
Argeș s-a adăugat vigoarea 
celor tineri, care au crescut 
alături de aceștia.

— Dar pe cine să eviden- 
țiezi ? Aici sînt foarte mulți 
tineri. Și toți sînt buni.

• •••••

Este, desigur, lăudabilă iniția
tiva Cenaclurilor tineretului care 
funcționează pe lîngă filialele 
Uniunii artiștilor plastici, în dife
rite orașe ale țării, de a da carac
ter de permanență unor mani
festări menite să încurajeze ta
lente promițătoare, aflate la por
țile afirmării. Ne referim, evi
dent, la expozițiile colective, me
nite să prezinte publicului rodul 
căutărilor creatoare dintr-o pe
rioadă de activitate a unor artiști 
care, în marea lor majoritate, nu 
au beneficiat de expoziții perso
nale sau sînt în pragul unui 
atare eveniment.

Despre utilitatea unei astfel de 
manifestări este aproape de prisos 
să mai vorbim. Pe lîngă rolul lor

stimulator, legat implicit de 
sentimentul verificării propriei 
munci în fața exigențelor amato
rului avizat de artă, ele mai au 
și rolul de a-1 edifica pe tînărul 
creator asupra nivelului posibili
tăților și evoluției sale, de a-i 
oferi criterii de comparație (și 
implicit posibilități de delimi
tare) față de ceilalți creatori din

mediul artistic din care face 
parte.

Decurge de aici că aceste ma
nifestări colective trebuie să aibă 
pentru exponenți un caracter net 
mobilizator căci prin situarea

GRIGORE ARBORE

(Continuare în pag. a III-a)

V. RAVESCU

(Continuare în pag. a lll-a)

Acum cîteva luni s-a prezentat 
la miliție o femeie cu tâmplele 
ușor ninse. Purta de mină un 
băiețel de-o șchioapă, cu ochii 
rotunzi și negri ca două mărgele.

— L-am găsit dormind sub 
scările blocului. Se ghemuise în- 
tr-un colț. L-am luat acasă. 
Mi-era milă de el...

— Cine sînt părinții copilului ? 
— mă întreb și întreb.

Copilul are o ușoară tresărire.
— Nu-i cunosc. De aceea am 

venit la dvs. Copilul spune că-i 
din Roznov. Trebuie dus acasă. 
Părinții s-ar putea să fie îngrijo
rați Remarc iar o tresărire la 
copil. îmi spune că se numește 
Gheorghe Bucur, că are 7 ani. 
Despre cauza pentru care a ple
cat de acasă vorbește cu durere 
în glas:

— Am fugit. Mă țineau închis 
în cotețul găinilor. Nu vreau să 
mă mai duc acolo. Nu.

Și izbucni în hohote de plîns.
Refuzam să cred că un părinte 

își poate exercita în acest fel 
drepturile pe care le are, că poa
te înlocui jucăriile și soarele cu 
un coteț de găini...

Priveam chipul lui Gheorghiță. 
La 7 ani trăia o mare durere 
care avea să-și lase amprentele 
pentru mai tîrziu. La vîrsta lui 
copiii învață, se joacă. Fără în

„L - El 1X1

dat
de
suflet..."
doială cazul lui constituie o ex
cepție. Dar tocmai pentru că este 
o excepție nu o puteam privi 
nepăsător. Gheorghiță are drep
tul la copilărie. De ce și cine i-o 
răpește în modul acesta groso
lan ?

...Comuna Roznov, județul 
Neamț. Comună frumoasă, cu 
oameni harnici și gospodari. Aici 
trăiește mama lui Gheorghiță, 
Bucur Ecaterina. Are 33 de ani 
și nici o ocupație. Concubinul ei, 
Constantin Obadă, are... 60 de 
ani. 5 copii sînt, fără voie, mar

tori la comportarea mamei lor. 
Vecinii o cunosc bine, dar inter- A 
vențiile lor nu pot da rezultate:

— Copiii văd numai lucruri 
dezgustătoare. Ecaterina bea, se 
ceartă cu vecinii, vorbește urît. 
Nu-i de mirare că fug copiii 
de ea.

— Rodica, una din fiice, are 
14 ani și șase luni. La 8 ani a 
abandonat școala. Maică-sa a lă- 
sat-o în voia ei. La 12 ani Ro
dica își dădea întâlniri noaptea a 
cu bărbați în vîrstă.

Aproape că nu ne vine să cre
dem. Ascultăm pe Ecaterina £ 
Bucur și ne-ntrebăm dacă simte 
cîtuși de puțin responsabilitatea, 
fie și numai pentru faptul că a 
adus pe lume 5 copii. Ce părere 
are despre Rodica ?

— Ei și ? Știu că veneau 
noaptea la Rodica bărbați care-i 
dădeau târcoale. Unuia i-ajn luat a 
bicicleta. Ce eram să fac ? Ani- ™ 
țoaiei are 35 de ani și este din 
Roznov. Urmărea să se culce cu 
fata pentru 25 de lei.
locotenent major de miliție ®

VICTOR STAN
Subredacția voluntară & 

din județul Neamț

(Continuare în pag. a Il-a)

Vineri 17 aprilie, în jurul 
orei 12, Studioul de televi
ziune va transmite în direct 
plecarea președintelui Repu
blicii Turcia, Cevdet Sunay 
împreună cu soția sa Atifet 
Sunay, care la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, și 
a soției sale, Elena Ceaușes
cu, a făcut o vizită oficială 
în țara noastră.

Vineri 17 aprilie, în jurul 
orei 17, posturile noastre de 
radio și televiziune vor 
transmite în direct de la 
Sala Palatului Republicii So
cialiste România, adunarea 
festivă orqanizată cu prilejul 
centenarului nașterii lui Vla
dimir llici Lenin.

o PA/m mmRE?

Tînărul din imagine este vădit 
nemulțumit. Confecțiile pentru 

bărbați, nu-l satisfac
Foto : IONEL BĂRBIERII

Deși în dialogul dintre cei doi parteneri, 
comerț — industria ușoară, s-a conchis : 
„O MODA RECEPTIVA LA GUSTU
RILE ȘI NECESITĂȚILE TINERETULUI",

DUPĂ 5 LUNI, GARDEROBA TINĂRULUI ÎNCĂ 

MAI AȘTEAPTĂ ONORAREA PROMISIUNILOR

In luna noiembrie 1969, Com
binatul de confecții și tricotaje 
București a organizat o paradă a 
modei pentru tineret. Cu acest 
prilej, colectivul de direcție 
și Ministerul Comerțului In
terior, prezentînd o garni
tură de 210 modele — au dorit 
să afle care sînt, în acest dome
niu, preferințele tineretului, in- 
vitîndu-i în jurul unei mese ro
tunde, la un veritabil colocviu 
despre vestimentație. Opiniile tu
turor s-au întrunit, în unanimi
tate, chiar în consensul anchetei 
publicate în ziarul nostru sub ti
tlul : „Dialogul dintre cei doi

parteneri, comerț — industria u- 
șoară conchide : o modă recep
tivă Ia gusturile și necesitățile 
tineretului"

Au trecut de atunci șase luni, 
perioadă în care, „între cei doi 
parteneri" a avut loc parafarea 
contractelor ferme, urmată, de
sigur, de multiplicarea unicatelor 
la nivel de serie, și prezentarea 
lor în vitrinele magazinelor pen
tru tineret.

în ce măsură faimoasele mo-

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a 11-a)
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SteleleCRONICA

NICOLAE BALTAG

folclorice. Astfel, în re-

Filoctet"

VbNfiRA .\NTONSSCV

O poezie livrescă, nu lipsi
tă de suficiente note perso
nale scrie Venera Antonescu. 
In volumul său de debut, poe
ta pare să sentimentalizeze 
realitatea gîndită, înainte de 
a o converti în realitate ex
presivă, lingvistică. Rezultă, 
uneori, un hibrid liric, în 
transparența căruia poți dis
tinge o imaginație năvalnică, 
procustianizată în tiparele u- 
nui vers de o surprinzătoare 
rigoare. Constrîns la elemen
tele esențiale, versul-propozi- 
ție se încarcă de un vag su
flu energetic, dar pierde in
discutabil din culoare. Mono
tonia nu îl ocolește, după 
cum nu-l ocolesc, adesea, 
nici rateurile. Ca de pildă în 
acest Detaliu de portret: 
„Cînd grăia, clar cuvîntu-i 
miezos — energic și viu — 
/încrusta pe ape lumină și-n 
suflet pustiu, // De-a pururi 
tînăr surîsul! Suspina cînd și 
cînd,/ de parcă aud încă și 
iar o vioară plîngînd. // Era 
stup de-nțelepciune și nespus 
avea har : /cum ceaslovul era, 
cum icoana-n altar". Ratat, 
de asemenea, convenționalul 
și exteriorul „Omagiu", adre
sat lui Tudor Vianu, în rit
muri și sintagme retorice: 
„Pe calea ta mergem și iată, 
acum, / aducem prinos tinere
ții ce suie"/ sfințit-harul tău,

slava-ți clară, ce nu e /bob 
de iămîie doar. E și farul din 
drum. // Orfei sîntem, aprigi; 
vibrare și har,/ căci flacără, 
tu ne îmbii către creste. / Iu
bim și azi beteala lunii-n fe
restre,/ dar fără de tine pe
lin e-n cotnar".

După cum era de așteptat,

loctet". In destinul nefericitu
lui arcaș, abandonat de Odi
seu pe insula Lemnos, poeța 
nu vede, asemeni lui Sofocle, 
numai drama viteazului pără
sit și trădat în agonia sa ne- 
sfîrșită. Ci, mai ales, nostal
gia fostului pretendent al E- 
lenei, care își îndeplinește,

Registrul liric va vibra, de
sigur nostalgii și va fumega, 
către trecut, amintiri incerte, 
întoarcerea în timp nu este 
joc gratuit. Ci tentativă de 
„limpezire", de descifrare a 
firului destinului în punctul 
său inițial. Pe parcurs, accen
tele livrești vor alterna cu ce-

VENERA
ANTONESCU:

Venera Antonescu probează o 
reală apetență pentru mituri. 
Ea nu se mulțumește numai 
să versifice datele cunoscute, 
ci caută să extragă semnifica
ții inedite, prin proiectarea 
conului de lumină asupra u- 
nor puncte mai puțin cerce
tate ale mitului. Remarcabil 
rămîne, în acest sens, poe
mul titular „Stelele lui Fi-

în vis, jurămîntul prestat. 
Căci, înainte de a fi recuceri
tă de Menelaos, Elena avea 
să evadeze în visul arcașului 
și în stele ce incendiază ochii 
săi triști.

Pe alocuri, poeta evocă de
corurile romantice, cu castele 
tăiate în stîncă și mascate în 
noapte sau peisajele în care 
încearcă a-și regăsi copilăria.

STELELELUI FILOCTET

te ,___  __ , ,
plică la „Dantescă" sau „Kaf- 
kiană", poți murmura un 
„Cîntec-descîntec" sau privi 
țintă în „Lacul fără fund“ : 
„Iscodeai, precoce țînc, /taina 
lacului adine; /ochii cătau a 
uimire/ într-a apelor sclipire ; 
I urmele copitelor, / spaima 
grea a vitelor, / șerpi strălu- 
miriînd pe trestii, / oameni...

(basne-ale povestii). / Bătu
ceau afund poteci / spăimoa
se umbre de veci; / de-aia 
șușoteau undind / limpezi-a- 
pele de-argint / și-nspumau în 
nopți tîrzii /valurile sînge- 
rii. // De cu zori, potop spre 
cer: i aburi — suflete — 
ether".

Venera Antonescu psalmo
diază în permanență și în per
manență se lamentează. Re
zultatele, în cimpoi artei, sînt 
notabile atunci cînd lamentoul 
se voalează sub mătasea unei 
discreții demne. Stridențele, 
însă, se trădează de prea multe 
ori pentru a nu-i suspecta 
ipostaza complementară de 
consecință pasageră a unui 
simplu act de voință. Deo
camdată optăm pentru re
crearea modernă a mituri
lor lui Filoctet sau Odiseu și 
pentru puritatea silabelor de 
inspirație folclorică. In rest, 
senzația de elaborare în func
ție de o tehnică însușită și 
aplicată în gama unor predis
poziții lirice posibile predo
mină asupra certitudinii unei 
disponibilități poetice efecti
ve. Sub acest aspect, volumul 
„Stelele lui Filoctet", lasă în 
suspensie un esențial semn de 
întrebare.

25 DE ANI DE LA MOARTEA LUI ION PILLAT

CONȘTIINȚA POEZIEI

Foarte multă lume are impresia că nu poți fi călcat 
de cai. Spun că ei nu calcă niciodată omul. In general e 
adevărat, dar am observat că un cal curajos calcă pe orice. Toli- 
zache are un cal micuț și iute. îl cheamă Cocoș. După părerea 
mea e cel mai bun cal din grajd. Mai sînt și alți cai buni: Gică 
al lui Cadre sau Frunza a lui Soby. Gică e foarte deștept, e iute, 
e agil; Frunza e ascultătoare și muncitoare, dar Cocoș e cel mai 
buri cal de cascadori pentru că e curajos. Unde îl conduci —. 
acolo se duce. Nu-l interesează că e gard, că e groapă, că e mo
cirlă sau foc:

Odată călăream în coloană, cai amestecați cu căruțe, printre 
două maluri abrupte. Polizache era pe Cocoș și venea ca o fur
tună din spate. A ajuns o căruță din spate și tocmai cînd s-o de
pășească se împiedică un cal și face o busculadă. Nu existau de
cît două soluții — ori să treacă peste cal și om, ori sa intre cu 
Cocoș în mal. Spun două soluții pentru orice alt cal. Pentru 
Polizache care știa Tc-i poate calul a existat și o a treia. A suit 
in plin galop în căruță și de acolo peste spatele cailor a sărit în 
fața căruței.

Au și caii simțul umorului.
Cîteodată se lucrează cite două saptămîni fără întrerupere., Aj 

tunel singurele gînduri ale unui cascador sînt la somn. Am reușit 
să dormim și călare, dar în general cînd se dă „stop motor" toți 
se culcă. Nu-ți mai cauți loc. Te culci exact în locul unde te-a 
prins sfîrșitul cadrului. Acum începe activitatea umoristică a lui 
Gică — calul lui Codre. Vine încet pînă la cite un băiat ador
mit și își apropie buzele de urechea omului. Pe urmă sforăie 
o dată puternic.

Odată Curta era culcat pe un dîmb și-l vedeam pe Gică că-i 
dă tîrcoale. Ne-am adunat toți și așteptam să-l vedem pe Curta 
trezit de cal. Curta nu dormea. L-a simțit pe Gică și a așteptat 
să-și apropie botul. Cînd a ajuns cu botul la urechea lui, Curta 
și-a întors brusc capul și l-a mușcat pe Gică de nas. Calul a făcut 
un salt înapoi și a rămas cu urechile ciulite și, cu ochii mari mi
rați, se uita cînd la Curta cînd la noi care ne tăvăleam pe jos de 
rîs. De atunci n-a mai trezit pe nimeni.

Un alt cal din grajd, cu care ne distrăm cînd avem timp liber 
— e Cîine. Ăsta manîncă orice Trebuie să fii foarte atent cînd 
stai pe lîngă el, că-ți roade hainele. A mîncat o mănușa și înce- 
pînd cu țigările aprise și terminînd cu brățări și ceasuri mănîncă 
orice găsește pe lîngă el. Odată Rafael și-a pus ceasul lingă stă- 
noaga lui. Cînd s-a întors să și-l ia nu l-a mai găsit și dintre 
buzele lui Cîine ieșea capătul biățării. A încercat să-i scoată cea
sul din gură dar n-a reușit să găsească decît niște șuruburi și roți 
dințate printre dinții lui. Mai are o meteahnă — mușcă și se 
suie pe oameni. Se joacă, pentru că dacă nu arăți clar că vrei 
să te joci cu el, nu se suie pe nimeni; dar dacă începi să sari 
prin fața lui și fugi, începe să fugă după tine și se ridică în nouă 
picioare să-ți pună picioarele din față pe tine. Se joacă, dar da- 
că-ți pune o copită pe cap te ia salvarea, așa că joaca asia ne-o 
permitem numai cînd sîntem foarte odihniți ca să ne putem feri 
ușor de picioarele și botul lui.

AUREL GRUȘEVSCHI
(Va urma)
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Se cercetează, în zadar, standurile de confecții. Promisiunile au rămas... promisiuni

Foto: IONEL BĂRBIERU

La un sfert de veac de la în
cetarea din viață a lui Ion Pillat, 
omul și opera — se conturează 
în trăsăturile lor reale. Cum ar 
fi arătat peisajul liricii interbeli
ce fără prezența acestui poet ne 
este, astăzi, într-un moment în 
care retrospectivele critice au re
levat aspecte multiple ale aces
tui fenomen, greu de imaginat, 
într-o constelație în care nu lip
sesc capodoperele, alături de 
Blaga, Bacovia, Arghezi, Barbu, 
Ion Pillat face notă aparte. For
mația intelectuală și tempera
mentul poetic propriu au deter
minat în bună măsură calitățile 
deosebite ale poeziei sale ală
turi de cea a iluștrilor contem
porani. Drumul cristalizării efec
tive a unei maniere pillatiene a 
fost, însă, destul de dificil și 
parcurs cu greutate de însuși 
poetul. în primele sale volume 
(Visări — 1912, Eternități de o 
clipă — 1914, Amăgiri — 1914) 
scriitorul, încă adolescent, com
pune în maniera poeților români 
de la sfîrșitul secolului XIX și 
începutul celui de al XX-lea (Ale- 
csandri, Bolintineanu, Coșbuc, 
Macedonski) pe care — așa cum 
spunea undeva George Călines- 
cu — îi travestește „pînă la ne- 
recunoaștere în costume exotice" 
(„Istoria literaturii române" —• 
p. 774). Totul pare a indica în 
această primă perioadă de acti
vitate a lui Pillat absența am
prentei, în versuri, a unei noi 
personalități marcante. Influen
țele parnasiene se combină cu 
cele simboliste și acestora li se 
adaugă reminiscențe romantice 
franceze. Fructificate în aspectul 
lor exterior, experiențele Iui Mal- 
larme, Verlaine, Rimbaud, Hugo, 
Vigny, transpar vizibil. Asu
pra lor se referă, într-un jur
nal al său, chiar poetul 
preocupat intelectualicește de 
la o vîrstă foarte fragedă de 
cunoașterea marilor surse, de pre
tutindeni, ale poeziei. Pillat pare 
în această perioadă un poet ti
pic livresc, vădind o solidă cul
tură literară și istorică. Care este 
latura pozitivă a acestei perioade 
din viața și creația lui Ion Pillat 
este lesne de văzut. Frecventarea 
asiduă a poeziei de foarte bună 
calitate i-a înlesnit autorului ro
mân deprinderea, pînă la perfec
țiune a științei versului. O data 
cu maturitatea, semnele diferite
lor influențe vor fi mult mai pu
țin vizibile: cultura își sinteti-

zează datele, ceea ce altădată pă
ruse exterior, acum devine trăsă
tură organică. De la volumul Pe 
Argeș în sus — 1923, poezia lui 
Pillat se redefinește, în sensul asi
milării într-un fel propriu a ex
periențelor anterioare. Cum îl 
definește mai recent un critic, 
poetul, este, începînd din acest 
moment, „un simbolist de fac
tură proprie".

Poezia lui Pillat nu introduce 
teme noi și nici nu inovează. în

această ultimă privință poetul a 
fost chiar un conservator; este 
cunoscută lipsa sa de considera
ție pentru literatura de avangar
dă a acelor ani. Temele poeziilor 
sale rămîn cele mai consacrate î 
succesiunea timpului și a genera
țiilor. împlinirea acestora se face 
într-un cadru uneori de feerie 
cîmpenească, unde voluptatea 
descripției pare a acoperi, cel 
puțin aparent, tensiunea afectivă. 
Muzicalitatea și lirismul vor con
stitui în această perioadă doua 
trăsături caracteristice fundamen
tale ale poeziei lui Ion Pillat, in
diferent dacă ele se realizează în 
cadrul rigorilor versului clasic 
sau ale celui liber (Caietul verde 
— 1932). Acest ultim volum citat 
este, de altfel, acela în care crea
ția poetică a lui Ion Pillat atin
ge împlinirile sale maxime. Me
ditația poetică este aici mult mai 
profundă. Cîteva elogii de o acu
ratețe și o tensiune a sentimen
tului deosebite te trimit imediat 
cu gîndul la Elegiile duineze ale 
lui Rilke: „Unde-i vremea ? Un
de s-a dus ? Să vie. / Cenușa să

î-o scurgă clepsidra. Calendarul / 
Să-și lase-n vîntul toamnei iaj 
foile foșnite / în drumul ei« Tio 
tacul ceasornicului bată / Cu ini- 
ma-i de-a valma, în pieptul meu. 
în singe / Vuiască valu-i vajnic. 
Dar unde e ? Să vie."

Volumele ulterioare de poezie 
(Umbra timpului, împlinire, 
Cumpănă dreapta) dezvăluie o 
față de acum cunoscută a poeziei 
lui Pillat, în care aplecarea spre 
meditativ se conjugă discret cu 
lirismul. într-un foarte pertinent 
studiu asupra lui Pillat se făceau 
cîteva remarci asupra modernită
ții acestui poet aparent 
constrîns de formule și clasici
zant. Esențială mi s-a părut con
siderația că lirica lui Pillat „nu 
poate fi pricepută dacă avem su
perstiția că poetul exprimă emoții 
neapărat din rîndul celor biogra
fice". A existat mult timp iluzia 
unui Pillat bucolic, care pictează 
peisaje din pura plăcere a des
cripției. Emoția reconstituirii lor 
era trecută cu vederea. Poetul 
este un clasicizant funciar și nu 
doar aparent, prin frecvența unor 
motive vergiliene. Profunzimea 
meditației sale trebuie căutată 
dincolo de decorativismul unor 
versuri.

Ca poet Ion Pillat este inse> 
parabil de intelectualul de în tin* 
să cultură. O imagine a scriito
rului ar fi neconcludentă fără po
menirea activității sale de inter
pret al poeziei de pe diferite me
ridiane (Portrete lirice — 1936). 
Autor al unor cunoscute antolo
gii de poezie (Antologia poeților 
de azi — 2 voi — 1925 — 192S) 
el contribuie la editarea clasici
lor îngrijind la editura „Caftea 
românească" aparițiile din ca^ 
colecției „Pagini alese din scrn«' 
torii români".

Dacă la acestea adăugăm re
marcabilele traduceri prin care a 
făcut cunoscute cititorilor români 
poeziile unor mari poeți, precum 
Valery, Paul Claudel, T.S. Eliot, 
Carl Sandburg, Ruben Dario, Ji
menez, Antonio Machado, Ro
bert Frost, avem în față o ima
gine oarecum concludentă a unei 
activități multilaterale.

Ion Pillat, la douăzeci și cinci 
de ani de la moarte, ne apare 
nu doar ca un poet ei ca însăși 
conștiința poeziei, ca un tip de 
intelectual exemplar.

GRIGORE POPESCU

O PARADĂ AMĂGITOARE?
(Urmare din pag. I) 

dele expuse în acea paradă pen
tru tineret au urmat drumul lor 
firesc spre garderoba adolescen
tului ? Punîndu-ne această între
bare, i-am căutat răspunsul la 
rafturi.

...Magazinul „Adolescentul" 
din Capitală, cel mai reprezen
tativ în acest sens, se prezintă, 
e drept în această primăvară cu 
o serie de noutăți vestimentare 
dar, ale altor furnizori; nici unul 
din cele 210 modele promise a- 
tunci tineretului de către fabrică 
nu a fost expus în standurile 
magazinului. Nu am întîlnit acele 
superbe costume din bum
bac, pantaloni, sacouri, par- 
desie cașerate, fuste, rochii, bluze 
etc. — atît de atrăgător prezen
tate la paradă. Gestionarii, tine
rii cumpărători ridică din umeri, -

Simpozion „Orientarea și selecția profesională*^

„L-AM DAT DE SUFLET
(Urmare din pag. I)

//
•••

E prea puțin să spunem că 
eram revoltați. înțelegeam însă 
de ce fugise Gheorghiță de acasă.

Am revăzut-o zilele acestea pe 
Bucur Ecaterina. Urma să ne dea 
relații în legătură cu un dosar 
penal împotriva Rodicăi, acuzată 
între timp de comiterea mai mul
tor infracțiuni. furt, vagabondaj, 
prostituție. Nici un mușchi n-a 
tresărit pe fața mamei. A început 
să strige ca-n codru :

— Lua-o-ar dracu de muie
re ■(?!?) Ea fură și pe mine mă 
trageți la răspundere... Nu știu 
nimic de ea... Nu mă interesea
ză— Nu vreau s-o văd...

O mamă abdică singură de la 
acest titlu, de la această răspun
dere. Există deci argumente sufi

ciente pentru ca autoritatea tu
telară să ia măsurile cuvenite 
pentru ca acești copii să aibă cli
matul necesar unei dezvoltări să
nătoase.

1n memorie îmi revine însă 
chipul întristai dl lui Gheorghiță. 
în cele din urmă o întreb despre 
el. Și-mi răspunde la fel de im
pasibil :

— L-am dat de suflet.
— Cum adică ?
— Păi, da, așa cum ați auzit, 

l-am dat de suflet la familia Ilie 
din Viișoara. L-au găsit pe stra
dă și l-au luat. Spun că vor să-t 
înfieze. M-am dus să-l văd. Fuge 
de mine, l-a intrat școala în 
cap...

„L-am dat de suflet..." L-a 
abandonat adică. Fiindcă o

vorbă ca aceasta n-o poate rosti 
decît cineva căruia îi lipsește 
tocmai sufletul. Adică tocmai 
ceea ce dă deplina măsură a cu- 
vîntului mamă.

nu le cunosc, nu le-au văzut 1
Ne adresăm comerțului interior 

— unul din partenerii semnatari 
ai contractului.

„La contractările tradiționale 
din luna decembrie, Combinatul 
de confecții și tricotaje București 
nu a prezentat nici un fel de 
modele — din cele expuse la pa
rada modei. îndoiala că mode
lele prezentate nu ar fi întrunit 
sufragiile publicului, dacă mai 
există această îndoială, este ne
argumentată. S-a constatat, prin- 
tr-un studiu întocmit de către 
Institutul de cercetări comerciale 
că 90 la sută dintre acestea au 
fost cotate de public cu califi
cativul bine și foarte bine". (Vic
tor Ionilă, șeful serviciului con
fecții bărbătești din M.C.I.)

în privința confecțiilor femi
nine, situația este aproape ace
eași. „Numai 62 de modele pen
tru adolescenți au fost prezen
tate la contractare, și toate au 
fost solicitate de piața comercială 
urmînd, conform clauzelor, să 
fie livrate în trimestrul II, adică 
acum) și III al anului acesta. Nu 
sîntem siguri că vom onora ano
timpul cu aceste modele fiindcă 
nici mărfurile prevăzute la li
vrare în trimestrul I nu au fost 
expediate comerțului decît în

{
>ropor{ie de 45 la sută; mal 
ipsesc din vitrinele magazinelor 
14 000 bucăți de pardesie și ta- 
ioare din țesături cașerate, 40 000 
capoate de mătase sintetică, fuste 

din țesături de lînă, raglane din 
relon matlasat etc. Nu ne putem 
consola nici noi, dar mai ales 
nu putem consola cumpărătorii 
cu penalizările pe care în mod 
repetat ni le acordă Combinatul 
de confecții și tricotaje București 
pentru nerespectarea termenelor 
stipulate în contract. Am fi dorit 
mărfurile". (Victoria Tranda
fir — șeful serviciului confecții 
femei din M.C.I.)

Așadar, noutățile vestimentare 
ale acestui sezon, pe care ar fi 
trebuit să ni le ofere Combina
tul de confecții și tricotaje Bucu
rești, nu se găsesc încă în raf
turi. Oare acea faimoasă pre
zentare de modele a fost doar o 
paradă a amăgirilor ? Acele nou
tăți au constituit numai simple 
acțiuni de vitrină la care publi
cul a fost invitat, doar ca să le 
admire ? în cadrul discuțiilor din 
toamnă, un interlocutor preciza 
printre altele. Tocmai acest lu
cru: „Nu e prima frumoasă co
lecție de modă pe care o privim 
cu ochi admirativi și jinduitori; 
colectivul de creatori ai Combi-

natului bucureștean de confecții 
ne este, de mult bine știut; gus
tul ales al acestora, simțul lor 
viu pentru modern ne-au fost 
demonstrate și în alte prezentări 
de modă; numai că multe din a- 
cele colecții au rămas atunci, din 
păcate, pur demonstrative, de 
șoc, de lansare a liniei, spuneți-le 
cum vreți, și destinul lor s-a în
cheiat aici, în ceasurile festive 
ale prezentărilor. Colecția de față, 
plină de bunăvoință, are marele 
merit — ni se spune — de a 

doar un fel de afiș în 
ci un real „cap de se-

nu. fi 
mișcare, __t_ _
rie", ea făgăduiește — în acest 
ceas al dulcilor și mult aștep
tatelor înțelegeri între industrie 
și comerț — că va trece „rampa 
de lansare" și va ajunge în ma
gazine multiplicînd cele 220 de 
modele ale ei, în serii suficient 
DE MARI pentru a satisface ce
rerile și suficient DE MICI pen
tru a nu uniformiza strada..."

Realitatea din magazinele de 
confecții pentru adolescenți in
firmă, din păcate, asigurările date 
de colectivul de direcție al Com
binatului de confecții și tricotaje 
București, infirmă cadrul so
bru, convingător în care au fost 
purtate discuțiile de atunci... Cît 
vom mai fi amăgiți ?

Astăzi încep lucrările simpo
zionului „Orientarea și selecția 
profesională", organizat de Mi
nisterul Industriei Ușoare în 
colaborare cu C.C. al U.T.C., 
Ministerul Învățămîntului, Mi
nisterul Muncii și Centrul de 
perfecționare a cadrelor de 
conducere. Se remarcă, din 
programul acestui simpozion 
referatele: „Locul și rolul 
educației profesionale în orga
nizarea științifică a muncii și 
creșterea eficienței economice 
a întreprinderii", autor prof. 
D. Văcăriți, director general 
adjunct în Ministerul Muncii; 
„Orientarea și selecția profe-

sională", autor prof. dr. G.C. 
Bontilă, șeful secției cerce
tare din CEPEIT — Ministeriț 
învățămîntului; Problems 
actuale ale orientării și inte-^ 
grării profesionale a tineretu
lui", autor conf. dr. Ovidiu 
Bădină, directorul Centrului 
de cercetări pentru problemele 
tineretului ; „Organizarea ac
tivității de orientare și selec
ție profesională în cadrul uni
tăților M.I.U.". autor ing. 
Georgeta Tafta, director ad
junct în direcția personal în- 
vățămînt — M.I.U.

c. s.

R E T EA U A Ș I P RO F I LU.LS
SCOLI LOR P R O F E S I ON ALE

INVĂȚĂMINTUL DE ZI

JUDEȚUL BIHOR

„ZILELE ȘCOLARULUI ECONOM"
Un bilanț care nu se exprimă doar în cifre

•;i Acțiunea întreprinsă de Di
recția județeană C.E.C., în co
laborare cu inspectoratul șco
lar județean Ilfov, „ZII,ELE 
ȘCOLARULUI ECONOM" s-a 
încheiat cu un strălucit bilanț 
educativ : cei peste o sută de 
mii de elevi din județ au rea
lizat în această etapă peste 
8 000 librete, timbre, foi 
economii și cecuri școlare 
valoare de 400 000 lei.

Cu această ocazie, în școli 
avut loc o serie de acțiuni 
caracter pedagogic, ore de di- 
rigenție, avînd ca temă ideea 
economisirii, a bunei gospodă-

de 
în

au 
cu

riri, simpozioane și concursuri 
școlare inspirate din istoricul 
și activitatea Casei de Econo
mii și Consemnațiuni etc. In 
clasele mici, acolo unde pentru 
școlari noțiunea de echilibru 
nu a trecut încă în sfera ab
stractului, elevii au tratat-o 
prin compuneri în clasă, cu 
exemplificări din mediul lor 
înconjurător. Cele mai bune, 
cele mai ,competente“, în afa
ra notei 10 trecută în catalog 
vor fi recompensate cu o de
punere valorică la C.E.C. sau 
cu rechizite școlare.

M. ION

[tfnemQ
SPLENUOAKE IN IARBA : ru- 

lează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Festival (orele
9,30, 12,15; 15; 18; 20,45) Modern 
(orele 8.30: 11: 13,30; 16; 18,30: 21).

...SA UCIZI O PASARE ClNTA- 
TOARE : rulează la Republica (o- 
rele 9; 12; 15: 18; 21).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15: 13.30: 16; 18,15;
20,45), București (orele 9: 11,15: 
13,30: 16,15: 18,45: 21).

FUGA BUIESTRAȘULUI: ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11,30; 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

ÎN FIECARE SEARA LA ORA 
11 • rulează la Favorit (orele 15,30; 
18; 20,30), Miorița (orele 15:
17,30; 20).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA
lează Ia Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45); Feroviar
(orele 9: 11,15: 13.30: 16;
20.30), Melodia (orele 9;
13,30; 16: 18,30; 20,45).

OPERAȚIUNEA CROSBOW: ru
lează Ia Central (orele 9: 11.15:
13.30: 15.45; 18.15: 20,45).

TATĂL MEU, CĂPITANUL : 
rulează la Lumina (orele 9,30—16 
în continuare; 18.15; 20,30).

UN OM PENTRU ETERNITA
TE ; rulează Ia Doina (orele 16; 
18,30; 20,45). Program pentru co
pil (orele 11,30 - 13).

BIOGRAFIA LUI LENIN J LE
NIN VIU Î rulează Ia Timpuri Noi 
(orele 9—21) în continuare).

DOMNIȘOARA DOCTOR : rulea-

ru-

18,15:
11,15:

ză Ia Excelsior (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30: 21), Gloria (orele 
9. 11,30; 14,30; 17,30; 20,30), Tomis 
(orele 9—15,45 în continuare: 18; 
20,15).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Gri vița (orele 15,30: 18; 20,30),
Aurora (orele 15.30; 18; 20,30), Fla
mura (orele 16: 18,15; 20,30).

ANCHETATORUL DIN UMBRA: 
rulează la înfrățirea (orele 16,30: 
19), Moșilor (orele 15,30; 18: 20,30).

GHICI CINE VINE LA CINA ? : 
rulează la Buzeștl (orele 15,30: 18;
20.30) , Volga (orele 16; 18,15; 20.30).

TARZAN OMUL JUNGLEI : ru
lează la Dacia (orele 8.30—20.30 în 
continuare).

MIREASA ERA IN NEGRU : 
rulează la Bucegi (orele 16; 18,15;
20.30) . Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) , Arta (orele 15,45; 18; 20,15).

ULTIMA DRAGOSTE : rulează 
la Cotrocenl (orele 16.30; 19,15).

OMUL CARE L-A UCIS f»E LI- 
BERTI WALACE t rulează la Flo- 
reasca (orele 15; 17,30: 20).

COMEDIANȚII : rulează la Vii
torul (orele 15.30; 18: 20,30).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză Ia Munca (orele 16; 18; 20), 
Crîngași (orele 16; 18; 20).

WINNETOU ÎN VALEA MOR- 
TII: rulează la Aurora (orele 
9.15; 11,15; 13,35).

DOI BĂRBAȚI PENTRU O 
MOARTE ; rulează la Popular (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

VIA MALA : .rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII: rulează la Cinemateca U- 
nion (orele 10; 12; 14; -r după 
amiaza program pentru abonați, 
ciclurile A si B).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRlNEȚE:

“g, PENTRU TIMPUL DV
rulează la Unirea (orele 15,30; 18; 
20,15).

REPUBLICA FETELOR : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20).

IUBIREA STRICT OPRITA s ru
lează la Flacăra (orele 15,30;. 18;
20,30).

FECIOARA CARE-MI PLACE : 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18; 
20,15).

LOANA : rulează la Progresul 
(orele 16; 13,30).

TAINA LEULUI : rulează la Pa
cea (orele 16,45: 19,15).

CIND SE ARATA CUCUVEAUA: 
rulează la Lira (orele 15,30; 18;
20,15).

SIMPATICUL DOMN R î rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,30).

19,30 ; (Sala Studio) : O LUNA LA 
TARĂ — ora 20 ; Teatrul Giulești : 
GEAMANDURA - ora 15 și 19,30 ; 
Studioul I.A.T.C. : CARTOFI
PRĂJIȚI CU ORICE — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : DOMNI
ȘOARA DIN SIGHIȘOARA — ora 
19,30 ; Teatrul „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : LA GRADINA CĂRĂBUȘ 
— ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : NI- 
CUTA LA TĂNASE - ora 19.30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : POVESTE 
NETERMINATA - ora 10 ; ROA
TA MORII — ora 16 : Teatrul 
Țăndărică (Str. Academiei) : GU- 
LIVER IN TARA PĂPUȘILOR — 
ora 10 și 17 ; Ansamblul U.G.S. : 
RITM ’70 — ora 20 ; Circul de 
Stat : CIRCUL MARE DIN MOS
COVA — ora 19.30.
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Opera Română (la Sala Palatu
lui) : COPPELTA — ora 19 ; Tea
trul de Operetă : SUZANA — ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : COANA 
CHIRITA - ora 20 ; (Sala Stu
dio) : MOARTEA ULTIMULUI 
GOLAN — ora 20 ; Teatrul de 
Comedie : OPINIA PUBLICA — 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
PURICELE IN URECHE — ora 
20 ; (Sala Studio) : VIRAJ PERI
CULOS — ora 18,30 ; Teatrul 
Mic : PRIMARUL LUNII ȘI IU
BITA SA — ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : SPEC
TACOL FESTIV „LENIN" — ora 
10 ; O CASĂ ONORABILĂ — ora

• 12 00 Transmisiune directă de 
la aeroportul București — Otopeni. 
Plecarea președintelui Republicii 
Turcia, Cevdet Sunay, și a soți
ei sale, Atifet Sunay, care la in
vitația președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, au 
făcut o vizită oficială în țara 
noastră • 17,00 Adunarea festivă 
organizată cu prilejul sărbătoririi 
Centenarului nașterii lui V. I. 
Lenin • 20,00 Mai aveți o între
bare ? • 21,10 Actualitatea în e- 
conomie • 21,20 Film artistic: 
„Vii și morții" (II) 22,50 Tele
jurnalul: de noapte • 23,00 Emi
siune muzical-coregrafică.

ȘCOALA PROFESIONALA, ORADEA, str. Poieniței nr. 25 
Telefon 1.84.26. (Pe lîngă Uzina „Infrățirea“-Oradea a Ministe
rului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Frezor-rabotor-mortezor i lăcătuș mecanic industria con
strucțiilor de mașini ; strungar.

ȘCOALA PROFESIONALA, ORADEA, b-dul Republicii nr 
48. Telefon C.F.R. 44S. (Pe lîngă Regionala C.F.R, Cluj a Mini
sterului Transporturilor).

— Lăcătuș mecanic locomotive » lăcătuș mecanic vagoane 
ȘCOALA PROFESIONALA. ORADEA, str. Barbu Delavran-

cea, nr. 4. Telefon 1.29.18 (Pe lîngă întreprinderea „Solidarita
tea" — Oradea a Ministerului Industriei Ușoare).
. — Confectioner încălțăminte din piele și înlocuitori ; confec-. 

ționer îmbrăcăminte din țesături i țesător ; tricoter mașini rec
tilinii ; operator la prelucrarea materialelor plastice : tăbăcar.

ȘCOALA PROFESIONALA, ORADEA, str Porțile de Fier «r. 
12. Telefon 1.28.52. Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor.

— Electromecanic pentru rețele de telecomunicații
ȘCOALA PROFESIONALA. ORADEA, str Orșovei nr. 5. Te

lefon 1.19.84. Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum
— Merceolog pentru cooperația de consum
ȘCOALA PROFESIONALA, ORAȘUL DR PETRU GROZA, 

str. Fruntașilor nr. 19 Telefon 642. (Pe lîngă întreprinderea mi- 
nieră-Bihor, Trustul metale rare București).

— Electrician de mină » lăcătuș de mină ; mineri j preparator 
de minereuri * sondor de mină.

ȘCOALA PROFESIONALA, MARGHITA, Telefon 279. Mini
sterul Agriculturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol
ȘCOALA PROFESIONALA, SALONTA, str. Sarcadului ar- 1. 

Telefon 123. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol ; strungar j sudor
ȘCOALA PROFESIONALA, SACUIENI, str. Grivițeî nr. 11 

Telefon 136. Ministerul Agriculturii și Silviculturii
— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA, VALEA-LUI-MIHAI, str. Bobii- 

nei nr. 43. Telefon 20 Ministerul Agriculturii și Silviculturii
— Mecanic agricol
ȘCOALA PROFESIONALA, ORADEA, str Păltinișului nr 1 

Telefon 1.25.19. Consiliul popular județean.
— Zidar construcții j eonfecționer îmbrăcăminte din țesături • 

tîmplar mobile și articol? tehnice i sudor i electrician centrale, 
stații și rețele electrice t lăcătuș mecanic în industria chimică i 
operator Ia fabricarea medicamentelor și reactivilor ; operator 
la producerea metalelor neferoase.

ȘCOALA PROFESIONALA, BEIUȘ, str. Crlșu] Negru nr. 5. 
Telefon 150. Consiliul popular județean.

— Electrician în construcții și instalații industriale: tîmplar 
mobile și articole tehnice.

ȘCOALA PROFESIONALA SANITARA, ORADEA, str. Leoi- 
tin Sălăjan nr. 13. Telefon 1.25.44. Ministerul Sănătății.
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
TURCIA, CEVDET SUNAY

Toastul președintelui

AGENDĂ • La bazele sportive studențești din Capitală»

CEVDET SUNAY
Stimate domnule președinte, 
Stimată doamnă Ceaușescu, 
Doamnelor și domnilor,

Cu prilejul acestui dineu, la 
care sîntem onorați cu pre
zența distinșilor oameni de 
stat ai României, în frunte cu 
Excelența Voastră, sînt fericit 
să pot. îndeplini, fie și numai 
pentru cîteva ore, oficiile de 
gazdă.

Sîntem extrem de impresio
nați de solicitudinea de care 
ne-am bucurat pretutindeni, 
din momentul sosirii noastre 
în frumoasa dv. țară.

In această ambianță căl
duroasă, care ne înconjoară, 
noi vedem reflectindu-se senti
mentele amicale, pe care po
poarele noastre le nutresc unul 
față de celălalt.

Absența oricărui litigiu în
tre cele două țări vecine ale 
noastre constituie trăsătura 
dominantă a relațiilor turco- 
române. O altă trăsătură care 
caracterizează relațiile noastre 
este dezvoltarea lor asigurată 
într-un mod reciproc și con
tinuu. Contactele personale 
dintre oamenii de stat ai celor 
două țări, la diferite nivele, au 
jucat un rol important în ex
tinderea și adîncirea acestei 
dezvoltări.

Aceste contacte au atins ni- 
elul cel mai înalt prin vizita 

pe care Excelența Voastră a 
făcut-o, anul trecut, în Turcia. 
Tot astfel, îmi exprim convin
gerea că vizita pe care o efec
tuăm noi înșine, la amabila 
dv. invitație, va da un nou im
puls relațiilor turco-române.

Stimate domnule președinte,
Scurta noastră ședere în 

România ne-a permis să fa
cem constatări ioarte pre
țioase.

încercăm o deosebită satis
facție pentru faptul de a fi 
constatat, în cursul convorbi
rilor noastre, purtate într-un 
spirit deschis, sincer, că rela
țiile noastre bilaterale se dez
voltă în mod pozitiv și că po
zițiile noastre, în legătură cu 
unele probleme internaționale, 
sînt apropiate.

Doresc să folosesc această 
ocazie pentru a sublinia, o 
dată mai mult, importanța pe 
care Turcia o acordă proble
mei Ciprului, care este cauza 
noastră națională. în acest 
conflict, noi sîntem inspirați 
în același timp de bunăvoință 
pentru a se ajunge la o solu
ție echitabilă, pe căi pașnice 
și de o hotărîre neabătută. în 
ceea ce privește interesele 
noastre naționale.

în cursul călătoriei noastre 
în România, noi am văzut, pe 
lîngă capitala dv. plină de rea
lizări, care sînt rodul activi
tății umane, orașele Craiova 
— centru agricol și indus
trial — și Constanța, care ne-a 
captivat prin frumusețile sale 
turistice. Am fost deosebit de 
impresionați de ceea ce am 
văzut în aceste orașe.

Puteți fi încredințați că vom 
părăsi România cu amintiri 
foarte bune și de neuitat.

Stimate domnule președinte,
Periniteți-mi ca în numele 

meu, al soției mele și al 
colaboratorilor mei, să exprim 
Excelenței Voastre, Doamnei 
Ceaușescu și distinșilor oameni 
de stat români care, toți, ne-au 
copleșit cu amabilitatea lor, 
sincere mulțumiri pentru exce
lenta primire, care ne-a fost 
rezervată. Ridic paharul în 
cinstea dv. și pentru progresul 
și prosperitatea poporului ro
mân.

Recepție
(Urmare din pag. I)

Ton Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, membri ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale, 
academicieni și alți oameni de ști
ință și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști români și străini.

Au participat- Ihsan Sabri Ca- 
glayangil, ministrul afacerilor 
externe, Kâmuran Giiriin, amba
sadorul Turciei la București, și 
celelalte persoane oficiale care îl 
■visoțesc pe președintele Republi
cii Turcia în vizita sa oficială în 
țara noastră.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu-

rești, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

în timpul recepției Ansamblul 
folcloric din Turcia, care între
prinde în aceste zile un turneu în 
țara noastră, a prezentat un scurt 
program artistic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenescă.

Vizita pe litoral
(Urmare din pag. I)

Oaspeții fac, de asemenea, un 
popas la moscheea din centrul 
orașului.

Distinșii oaspeți vizitează în 
continuare portul, unde, potrivit 
tradiției marinărești, sînt salutați 
de vuetul sirenelor navelor acos
tate la dane.

Vizita înalților demnitari turci 
pe litoral s-a încheiat la amiază.

3500
(Urmare din pag. 1)

La ezitarea maistrului IIie 
Ioniță, secretarul organizației 
de partid a lotului, tînărul 
Aurel Cirfpan, comandantul 
brigăzii patriotice de la Măla
ia a intervenit:

— Notați în primul rînd, pe 
cei 56 de brigadieri, angajați 
în efortul de realizare și de
pășire a sarcinilor de plan. 
Cei care au cedat din odihna 
lor ore prețioase pentru a dă
rui coloniei acele minunate 
spații verzi și alei, terenuri 
de sport, oferind pentru oame
nii de aici și pentru familiile 
lor cele mai plăcute clipe de 
recreere și dispoziție prin pro
gramele artistice prezentate. 
Nu uitați să notați numele mi
nerilor Vssile Mîndruț, loan 
Puia, Marin Dobre. ale beto- 
niștilor Gh. Stoica, Ion Udeci, 
ale mecanicilor Ionel Mocanu 
și Ilie Sturzu, electricienilor 
V. Părăușanu și N. Anghel, 
cei dintîi angajați în eforturi
le zilnice ale colectivului 
model de comportare și 
morală.

Datorită abnegației, 
ziasmului și înțelegerii 
re a rolului lor, tinerii 
dieri de Ia Iotul Mălaia_____
aport substanțial la realizări
le înregistrate de acest colec
tiv. Lună de lună, la galeria 
de debușam. exoavațiile au 
depășit cifrele planificate. în 
cursul lunii martie ei au reu
șit o cifră record pe hidrocen
trală Ia betonări : peste 180 
m.l... Primul trimestru al aces
tui an a adăugat la plan un 
plus de 45 m.l., devansările e- 
vidențiindu-se și în continua
re. Acestea sînt suficiente ar
gumente care îndreptățesc ca
lificativul de lot fruntaș pe 
grupul de șantiere I.C.H.-Lo- 
tru. Și tot atîtea serioase in
dicii pentru șeful lotului și co
mandantul brigăzii patriotice 
pentru o curbă ascendentă a 
realizărilor viitoare.

La noi nu se pune problema 
planului fizic și valoric. Spe
răm ca străpungerea galeriei

s-o facem înainte cu una sau 
două luni. Greutăți mai mari 
nu o să avem. încrederea a- 
ceasta are un suport material 
și moral bine consolidat în 
hărnicia acestor oameni care 
nu au cedat nici o clipă în
dărătniciei pietrei.

Pe o distanță de 3 500 m.l., 
în subteran, munții au fost 
împinși cu piepturile apăsate 
pe perforatoare. Și poate la a-

(Urmare din pag. I)

Și 
ținută

entu- 
matu- 
briga- 
au un

propriilor lucrări în companii 
avantajoase, în contextul unor 
apariții cu certă doză de origi
nalitate, spiritul competitiv de 
bun augur, tendința de departa
jare față de căutările celorlalți 
sînt serios stimulate. Iată de ce 
nu putem decît să salutăm acele 
expoziții în care rigoarea criterii
lor selecției reușește să asigure o 
ținută artistică generală de bună 
calitate exponatelor prezentate. 
Dar nu despre orice fel de ri
goare și orice fel de criterii e 
vorba. Avem în vedere, cu atît 
mai mult cu cît este cazul unor 
manifestări ale artei tinerilor, 
promovarea acelui tip de artă 
neaservită unor influente nedige
rate, indiferent de natura prove
nienței lor. Avem, de asemenea, 
în vedere promovarea unor opere 
pătrunse de un suflu umanist, 
aflate în concordantă cu evolu
ția actuală a artei, contaminate 
doar de acel spirit pozitiv de 
înnoire și nu de imitație zeloasă 
și elucubrația de non sens. Avem, 
în fine, în vedere promovarea u- 
nor opere măcar cu o intenție de 
originalitate, știut fiind că matu
rizarea și dohîndirea unui profil 
foarte propriu al creației unui 
artist are loc, în actualele 
condiții ale evoluției artelor plas
tice, mult mai greu decît în cele
lalte arte.

Iată de ce, de pildă, o mani
festare recentă, de amploare, pre
cum expoziția deschisă de Cena
clul tineretului de pe lingă Filia
la Cluj a U.A.P., nu numai că 
nu ne poate satisface dar ne dă 
și un motiv serios de reflecție 
în privința felului în care aban- 
donîndu-se elementare exigențe, 
se înțelege încă, în unele locuri.

Toastul președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

de

Stimate domnule președinte, 
Stimată doamnă Sunay, 
Domnilor și doamnelor, 
Permiteți-mi, înainte 

toate, să vă mulțumesc cor
dial în numele meu și al so
ției, pentru frumoasele cuvin
te pe care le-ați rostit despre 
țara noastră, pentru caldele 
sentimente exprimate la adre
sa poporului român.

în timpul vizitei în Româ
nia ați putut să vă formați o 
imagine edificatoare asupra 
activității desfășurate de po
porul nostru pentru făurirea 
noii orînduiri sociale, pentru 
propășirea sa materială și 
spirituală; v-ați putut, de 
asemenea, convinge de dorin
ța sa de a întări și dezvolta 
colaborarea româno-turcă, de 
a-și aduce contribuția la cau
za păcii și securității interna
ționale.

Doresc, la rîndul meu, să 
apreciez atmosfera sinceră, 
prietenească în care au de
curs convorbirile noastre. In 
cadrul acestor convorbiri am 
abordat problemele referitoa
re la dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Turcia pe 
multiple planuri și relev cu 
satisfacție că ele au de
monstrat dorința comună de 
a extinde aceste legături în 
interesul țărilor noastre, al 
prieteniei dintre cele două po
poare. Credem că acordul in
tervenit în aceste zile între- 
guvernele noastre cu privire 
la constituirea comisiei mixte 
economice româno-turce, va 
favoriza folosirea mai deplină 
a posibilităților existente în 
vederea sporirii schimburilor 
comerciale, intensificării coo
perării economice, industriale 
și tehnice.

Sint bucuros să constat, tot
odată, că schimbul de păreri 
cu privire la evoluția actuală 
a situației pe plan mondial a 
evidențiat hotărîrea noastră 
comună de a ne aduce contri- | 
buția la soluționarea proble
melor vieții internaționale, la 
promovarea înțelegerii și coo
perării între popoare. Un cîmp 
larg de activitate pentru cele 
două țări îl constituie înfăp
tuirea securității europene, 
pregătirea unei conferințe în 
acest sens, dezvoltarea relații
lor de încredere și bunăveci- 
nătate în Balcani, precum și 
intensificarea eforturilor tutu
ror statelor în vederea reali
zării dezarmării generale, in
clusiv a dezarmării nucleare.

Rezultatele vizitei dumnea
voastră atestă, o dată în plus, 
oportunitatea și utilitatea con
tactelor directe între conducă
torii de state, pentru mai 
buna cunoaștere și dezvolta
rea colaborării reciproc avan
tajoase, pentru sporirea apor
tului fiecărui popor la opera 
de întărire a păcii și înflori
rea civilizației umane.

Guvernate de spiritul încre
derii și respectului mutual, 
relațiile româno-turce consti
tuie o dovadă a forței princi
piilor coexistenței pașnice în
tre țări cu orînduiri social- 
politice diferite, o expresie vie 
a posibilităților de destindere 
și pace existente în lumea de 
azi, posibilități care — așa 
cum arată însăși viața — pot 
fi puse în valoare pe deplin 
numai printr-o colaborare 
multilaterală între țări și po
poare.

Pentru România, aceasta 
reprezintă o preocupare con
stantă, care se materializează 
în activitatea sa externă în
dreptată spre dezvoltarea u- 
nui climat de securitate și în
țelegere internațională, spre 
înlăturarea obstacolelor din 
calea realizării aspirațiilor de 
progres și pace ale tuturor po
poarelor.

Ne bucură: stimate dom
nule președinte, că veți duce 
cu dumneavoastră 
trainice despre i 
prieten 
nic să trăiască în bună în
țelegere și cooperare cu toate 
popoarele, să-și sporească a- 
portul la promovarea cauzei 
păcii în lume.

Incredințîndu-vă din nou, 
în acest cadru, de plăcerea pe 
care ne-o prilejuiește vizita 
dumneavoastră in România, 
ridic paharul:

în onoarea dumneavoastră, 
stimate domnule președinte, a 
stimatei doamne Sunay;

în sănătatea distinselor per
sonalități din țara prietenă; 
pentru fericirea și prosperi
tatea poporului turc ;

pentru dezvoltarea colaboră
rii dintre România și Turcia; 

pentru pace în lumea în
treagă.

i amintiri 
un popor 

și ospitalier, dor-

Joi, 16 aprilie tovarășul Du
mitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit pe 
tovarășul Gosztonyi Janos, 
membru al C.C. al P.M.S.U., 
redactor șef al ziarului 
„Nepszabadsag", care face o 
vizită în țara noastră la invi
tația ziarului „Scînteia"*

ASTĂZI!
Finala Olimpiadei 

de matematică
660 de elevi, aparținînd 

liceelor din întreaga țară, 
se întîlnesc astăzi la Liceul 
„Mihai Viteazul" din Capi
tală într-o competiție știin
țifică de mare prestigiu în 
lumea școlii: etapa repu
blicană a concursului de 
matematică.

într-un fel, acești 660 de 
elevi pot fi numiți cei mai 
buni matematicieni dintre 
tinerii aflați Ia vîrsta stu
diilor liceale. Pentru că, 
pînă a putea figura în 
„Iotul" republican, ei au 
trecut prin filiera etapelor 
de concurs locale și jude
țene — etape recunoscute 
pentru nivelul lor ridicat 
de cerințe, pentru exigența 
formulată față de concu- 
renți. S-au întrecut, deci, 
în prima etapă cu peste 
34 000 de colegi, iar in a 
doua cu aproape 9 000 și au 
izbutit N-a fost un joc al 
întîmplărîi, ci rodul străda
niei lor de a intra în „gra
țiile" acestei „regine a știin
ței", cum este numită ma
tematica. Adică, al unei ac
tivități susținute la clasă, 
în cercuri și acasă, al unui 
interes vecin, dacă nu sino
nim, cu pasiunea.

Pentru astăzi le urăm 
succes! Și le promitem să-i 
aducem din sala de concurs 
în paginile ziarului într-un 
viitor reportaj dedicat fina- 
liștilor olimpiadei de mate
matică — ediția 1970.

M.

® Zilele frumoase de primăvară 
te îndeamnă să ieși din casă, mă-

•
 car pentru o plimbare. Adevă- 
rații iubitori de mișcare însă nu 
se vor mulțumi numai cu

•
 atît. în dorința de a ve
dea ce posibilități li se ofe
ră- acestora, am vizitat două

A săptămîni consecutiv, sîmbătă și 
duminică, bazele sportive univer
sitare din București, știind că 

A între studenți se găsesc mulți 
iubitori ai mișcării iar bazele 
amintite pot constitui suportul 

0 material al satisfacerii acestei pa
siuni.

•
 Terenurile Politehnicii au 
vantajul că se află în imediata 
vecinătate a căminelor, așa că

•
 ele vor fi populate întotdeauna 
de amatori de minge, iar sîmba- 
ta și duminica vom găsi aici 200— 

gb 300 de studenți. Pe cît de recon- 
" fortantă e prezența lor în număr 
mare, pe atît de neplăcută e 
senzația de haos pe care ți-o dau 

A zecile de partide de fotbal care 
w se încrucișează în lungul și în 

latul terenurilor. Nimic organizat.
W „Nu-mî amintesc să fi fost nici

odată ceva organizat" ne asigură 
Nestor Boboc, student în anulV 
la Institutul Politehnic. Deși ne 

4b propusesem să ne interesăm de 
activitatea în aer liber, intrăm și 
în sala Politehnicii din strada 

™ Ștefan Furtună, fiindu-ne în 
drum. Aici găsim desfășurîndu-se

• în deplin anonimat meciuri de 
volei și de baschet din cadrul 

ț „Politehniadei", competiție între 
facultăți care cu ani în urmă

•
 stîmea mari pasiuni printre stu
denți și care din păcate, se află 
astăzi într-o stare avansată de

anemie. Faptul reclamă urgente 
măsuri de revitalizare fiind vorba 
de una dintre puținele inițiative 
meritorii din peisajul destul de 
sărac al activității sportive uni
versitare de mase.

Ținta noastră a fost însă acti
vitatea în aer liber, așa că mai

Stare
avansată
de
anemie
departe am poposit alături, pe 
terenurile de la Medicină. Dacă 
în timpul săptamînii aici au loc 
ore de educație fizică, duminica 
singura notă de animație o dă 
eventual „miuța" înjghebată de 
cîțiva copii din cartier. Pe ma
lul celălalt al Dîmboviței, găsim 
întotdeauna terenurile de tenis 
ale Politehnicii pline. Dar, potri
vit unui vechi obicei al locului, 
studenții au acces mai greu, cei 
care joacă fiind în general cadre 
didactice.

O surpriză neplăcută ne-au 
oferit-o binecunoscutele terenur 
din strada Vasile Pîrvan, loc ci 
tradiție al sportului universitar 
care ne-au întîmpinat cu porțile 
ferecate cu lacăte zdravene. Pri
vite din strada, terenurile nu pă
reau a fi ieșit încă din iarnă. îr 
sfîrșit, ultimul popas l-am făcu 
la baza Universității de la Lacu 
Tei unde am găsit de fiecan 
dată cel puțin o sută de studenți 

. jucînd fotbal și tenis. Amatoriloi 
de tenis, administrația bazei lf 
oferă încă un teren, recent ame
najat și de bună calitate.

Cele relatate confirmă plăcerei 
studenților de a face sport, dai 
și cadrul dezorganizat în car< 
și-o pot satisface. Timpul liber a 
studentului este drămuit cu zgîr- 
cenie și un cît de modest efori 
de organizare i-ar fi extrem d< 
util. în acest sens, obligațiile ca
tedrelor de educație fizică față 
de studentul de rind, care mi 
face parte din secțiile de perfor
manță ale cluburilor universitare, 
nu se pot mărgini la cele două 
ore pe săptămînă cuprinse în 
programa anului I. Faptul că în 
drumul nostru am întîlnit numai 
„improvizații" de fotbal, iar sin
gura competiție (ne referim evi- 
dent la competițiile de masă) se 
desfășura în sală, în ciuda posi
bilităților oferite de vremea fru
moasă, trădează o teribilă sărăcie 
de inițiativă.

Nădăjduim că la sfîrșitul săp- 
tămînilor viitoare catedrele de 
educație fizică și Consiliile A.S. 
vor oferi ceva mai mult miilor 
de studenți iubitori ai mișcării.

VALENTIN MĂNOIU

ASTĂZI, LA ORA 17,30, LA FLOREASCAi

• TENIS
w • ILIE NASTASE ȘI ION 

TIRIAC, cei doi jucători români 
O prezenți în turneul internațional 

de tenis de la Monte Carlo, 
a s-au calificat pentru semifinalele 

probei de simplu. în sferturile 
de finală, Năstase I-a învins cu

• 6—2, 6—3 pe spaniolul Andres 
Gimeno, în vreme ce toa Tî-

•
 riac l-a eliminat cu 9—7, 6—2 pe 
maghiarul Istvan Gulyas.

mirimtf pMm
(Urmare din pag. I)

ceastă cotă fiecare om al lo
tului Mălaia își va fi făcut 
pentru moment acea simplă o- 
perație de scădere din care re
zultă restul celor peste 1100 
m.l. rămași pînă la întîlnirea 
cu lotul G 100.

Dar pe cit de simplă, aceas
tă operație se traduce în arit
metica marelui 
nemaipomenită 
menilor de aici.

șantier într-o 
dîrzenie a oa-

• •

„promovarea" tinerilor plasticieni. 
Dar înainte de aceasta cîteva cu
vinte despre expoziția respectivă. 

Deschisă într-o frumoasă sală 
din str. 6 Martie, expoziția gru
pează lucrările cîtorva zeci de ti
neri artiști, în mare parte debu- 
tanți. Un sector de GRAFICĂ 
mai puțin reprezentat, ne-a pri
lejuit o singură întîlnire mai reve
latoare cu Arkossy Istvan, un fin 
și sensibil desenator, care în 
două foarte pline de lirism lucrări 
(„Carmina Burana" și „Melodie") 
dovedește știința organizării unei 
narațiuni plastice prin crearea u- 
nei perspective iluzioniste, obți
nut în urma unei judicioase de-

„Internaționalele" de gimnastică ale României
Timp de trei zile, tncepînd de 

astăzi, Bucureștiul va fi... capita
la gimnasticii europene. La Flo- 
reasca se vor întrece reprezen
tanți ai „școlilor gimnastice44 din 
circa zece țări europene, printre 
care : Uniunea Sovietică, Iugosla
via, R.D.G., Bulgaria, România. 
Cît privește „standardul calitativ44 
al campionatelor, o garanție în a- 
cest sens o constituie, desigur, 
prezența unor valori recunoscute 
pe plan internațional, ca : Liu- 
buv Burda și Victor Lisițki (U- 
nîunea Sovietică), Drago Sosta- 
rici (Iugoslavia), ivo Dunev, Jiv- 
ko Panderov (Bulgaria). Cu deo
sebit interes este așteptată și e- 
voluția sportivilor români, Elena 
Ceampelea, Rodica Apăteanu, 
Alina Goreac, Anton Cadar, Ni
colae Oprescu, Gheorghe Pău- 
nescu.

Cu o atenție specială va fi în-

conjurată, desigur, și apariția 
gimnastelor —. eleve de la Liceul 
din Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, adevărată pepinieră a aces
tui sport, ce are, cu acest prilej, 
posibilitatea să confirme reușita 
unor largi eforturi. Le-am întîl- 
nit, de altfel, și „la lucru*. în 
sala Complexului „23 August4* pe 
cele mai tinere gimnaste ale „In
ternaționalelor* : Mia Varu, Eli- 
sabeta Turcu, Paula Ion, evolu
țiile lor, în avanpremieră, la pa
ralele și bîrnă, la sol sau... în 
ritmul muzicii, părîndu-mi-se pro
mițătoare. Ultimul preeveniment 
al „Internaționalelor44. ședința teh
nică de ieri, a definitivat detalii
le întrecerii ce începe cu exerci
țiile impuse. Deci, succes îndrăz
nețelor evoluții gimnastice, pe 
care Ie dorim, cît mai des, dubla
te șl de virtuozitate.

ANDREI BARSAN

de bravadă adolescentină (Scri
soarea tranșează lucrurile în mod 
lapidar și irevocabil î „Vă încre
dințăm că hotărîrea noastră este 
fermă, justificată și definitivă..." 
Nu lipsește de-aici decît brațul, 
ridicat patetic, al semnului de 
exclamare), spirit atît de tonifi
ant atunci cînd se exercită în nu
mele țelurilor nobile ?... Fără 
îndoială, avem de-a face, aici, 
cu toate acestea la un loc și cu 
încă ceva, după părerea noastră, 
esențial. Căci iată ce ne scrie, 
într-o caldă și neconformistă e- 
pistolă ce însoțește scrisoarea- 
manifest a băieților din Brăila, 
profesorul Vasile Apetri, dirigin
tele clasei : „...ideea cu șantierul 
le aparține lor (elevilor n.n.) și 
ea se coace încă din toamnă, fi
ind dezbătută și în ședința cu 
părinții unde a fost foarte bine 
primită, depășindu-mi-se aștep
tările. Căci, mărturisesc, mă te
meam că, la entuziasmul unanim 
al copiilor, părinții vor răspunde 
reticent. Dar ei au apreciat cu 
maturitate (subl. ns.) inițiativa..." 
Acest „cu maturitate", referitor 
la părinți și încredințat hîrtiei de 
către diriginte, ne dezvăluie, în 
mod pe cît de expresiv pe atît 
de emoționant, un adevăr mai

greu detectabil, poate, din scri
soarea elevilor : acela că sub me
sajul celor 40 de băieți dintr-a 
IX-a A de la Liceul nr. 5 din 
Brăila trebuie să citim nu numai 
semnăturile elevilor, ci și pe ace
lea ale părinților lor, persoane 
care au știut să-și învingă, cu 
maturitate, „tradiționalele" și 
„duioasele" temeri legate de gîn- 
dul că odraslele lor își vor pe
trece o parte din vacanță departe 
— pentru prima oară, poate — 
de „aripa" părintească — și încă 
muncind I „Elevii mei au trecut 
de 15 ani și sînt destul de dez
voltați — ne scrie dirigintele, 
mîndru de învățăceii săi; ei pot 
face fată vieții de șantier și sînt 
convins că ne vom prezenta, ori
unde vom fi chemați să arătăm 
de cît sîntem în stare, ca un 
colectiv sudat, dornic să se că
lească prin muncă și, în același 
timp, știind să-șî facă din orele 
de odihnă ore pline, bogate în 
satisfacții spirituale, în învăță
minte, în material emoțional 
scump, trainic, menit să rămînă 
fientru totdeauna în amintirea e- 
evilor mei, făcîndu-î să aibă de 

ce să se mindrească cu adoles
cența lor atunci cînd vor intra 
în maturitate".

Ni-1 imaginăm pe dirigintele 
Vasile Apetri ca pe un dascăl tî-

năr. Scrisoarea sa ne îndreptă
țește, cu fiecare rind al ei, a- 
ceastă presupunere („Vreau să-mi 
însoțesc elevii..." ; „Voi merge pe 
șantier împreună cu fiul meu, e- 
lev într-a VI-a...“ ; „Sper să acu- | 
mulez cea mai frumoasă experi
ență în specialitate și să mă îm
bogățesc cu cea mai frumoasă 
experiență din activitatea mea de 
pînă acum..." ; „Am convingerea 
că inițiativa noastră va fi urma
tă și de alte clase de liceeni...") 
și izbutește să ne completeze în 
mod concludent imaginea trio
ului elev-părinte-profesor care a 
acționat atît de unitar și de efi
cient în cazul inițiativei liceeni
lor din Brăila.

...Salutînd spiritul patriotic al 
elevilor brăileni, propunîndu-ne 
să oglindim, în paginile ziarului, 
concretizarea dorinței lor de a 
munci, ne exprimăm totodată 
convingerea că ea va avea ecoul 
cuvenit în rîndul tineretului stu
dios din întreaga țară — indife
rent dacă va fi vorba de par
ticiparea la acțiuni de muncă 
patriotică pe mari șantiere na
ționale, ori pe miile de șantiere 
locale — și că, deci, celor 40 de 
semnături de pe scrisoarea pre
zentată azi — adevărate iscăli
turi ale primăverii — li se vor 
adăuga alte zeci și sute.

FOI'BAL i în vederea participării la „Cupa Balcanică"

Luni vor fi reuniți Ia 
București componenții echi
pei naționale de tineret cârc 
își încep, astfel, pregătirile 
în vederea participării La cea 
de-a treia ediție a „Cupei 
balcanice". Antrenorul Con-

stantin Cernăianu a convo
cat printre alții pe Oprea 
(Universitatea Craiova). Ve- 
lea, Bălan, Florian Dumi
trescu, Bălteanu, Dudu Geor
gescu, Petreanu, Both.

(cu „Iminență tehnică", „Me
mento", „Mărul de aur") desfă
șoară pe rind, în organizarea 
spațiului, lecțiile lui Magritte, 
Chirico, Ernst, într-o încercare 
de combinare a picturii meta
fizice a celui de-al doilea cu 
suprarealismul celorlalți. Rezulta
tul este rudimentar, lăudabil însă 
față de alte încercări de același 
tip, aflate la un nivel mult mai 
coborît, din aceeași expoziție. 
Vasile Gheorghiță, atras de uni
versul chagallian, îi caută o co
respondență în viața rurală din 
„Maramureș" (I, II) și rezultatul 
e grotesc. Vasile Pop imită cu 
pricepere din experiența cubistă

culoare deosebit de cenușie și 
marcată de trei proeminente 
dungi transversale 1

Nu ni se pare de mirare fap
tul că, în mijlocul acestor lucrări 
de o calitate artistică destul de 
îndoielnică, ești tentat de „a 
șterge" doar cu privirea cîteva 
exponate interesante. Dar despre 
aceasta la sfîrșit. Căci și SCULP
TURA expusă suferă în parte de 
aceleași neajunsuri ca cele sem
nalate pînă acum. Cu excepția 
cîtorva lucrări aparținînd lui 
Horia Flămîndu, în care inspira
ția de factură populară („Cuplu" 
II, VII, IX) se înglobează doar 
parțial unei viziuni artistice mo-

TINEREȚEA PALETEI
partajări a suprafețelor de alb și 
negru. în rest, Petru Măluțan 
(care inventează forme prin ală
turarea unor decupaje geometri
ce din hîrtie — truc vechi de 
cînd lumea), Dumitru Ivan (cu 
ale sale imagini — semn fără nici 
o trimitere la ceva) și Venczel 
loan (care se mărginește la în
cercarea de a organiza decorativ, 
în trei culori, o suprafață) com
pletează doar, prin încercările 
lor, un domeniu unde invitația 
la exigența ar fi putut fi mai 
acut resimțită.

PICTURA, mult mai bogat re
prezentată, prezintă și o oarecare 
diversitate. Dar de ce tip ? Eu
gen Patachi, de pildă, (în „Natu
ră statică" și „Peisaj“) se face e- 
coul unui postimpresionism, vlă
guit însă. Maria Truță-Tascu ex
pune contrafaceri destul de fri
vole după icoane. Tudor I ones cu

a lui Juan Gris („Medieval"), 
Kancsura Ștefan (în „Construcție 
cu diagonale optice" și „Structură 
direcțională*4) are un bun exem
plu în încercarea de a obține 
efecte optice, prin diferențierea 
unor valori încadrate în spații 
geometrice, în experiența foarte 
cunoscută a lui Vasarely. Nagy 
Ana este în tablourile sale cînd 
de un realism naiv când de un 
suprarealism căznit, fără sponta
neitatea imaginației și prospeți
mea culorii. Mai încolo, altcineva 
aplică pe pînză culori în pete 
concentrice, în maniera unui pic
tor care scrie frecvent în paginile 
unui săptămînal de cultură. Tre
cem peste „Templele" lui Mir
cea Mureșan în care (vai 1) nu 
am putut descifra nici măcar in
fluențe și ajungem în fine la 

frumoasa" și „interesanta" pînză 
de sao a lui Florin Masa, de o

deme (întrebuințarea lemnului 
nu mi se pare în acest caz ca
pabilă a aduce reușita acestei 
încercări), celelalte apariții sînt 
nesemnificative, sculptorii osci- 
lînd între sugestiile artei popu
lare și motive de inspirație li- 
vrescă. (Nicolae Pop — „Compo
ziție" etc.). Această constantă și 
flagrantă oscilație între moder
nism și arta populară prezidează, 
altfel spus, aproape toată expozi
ția. Faptul nu ar fi de natură să 
stîmească obiecții dacă el nu ar 
fi materializat aici în apariții 
care frizează lipsa de preocupare 
pentru un produs artistic finit, 
ca să nu spunem lipsa de talent.

Sînt însă în expoziție și lucrări 
interesante, aparținînd lui Victor 
Ciato („Cere și pătrat cu re
flexe") sau lui Dumitru Ivan 
(„Portret") artiști inteligenți, ca

simțul decorativului și știința or
ganizării sugestive a spațiului. 
Doar o spaimă vizibilă de figu
rativ diminuează efectul coloris- 
tic de cea mai bună calitate de 
la Andrei Șchiopu sau complică 
exagerat fanteziile lui Anaonis 
Papadopoulos. Excelentă în a- 
ceastă expoziție ni s-a părut 
prezența lui Octavian COsman, 
artist lucid ce știe să speculeze 
savant efectele de lumină și um
bră într-o pictură în care predo
mină tonurile închise din gama 
galbenului și roșului, creînd o 
atmosferă de ireală poezie.

Dar, în ansamblu, nici aceste 
apariții, pierdute printre altele 
mult mai puțin interesante, nu 
reușesc să modifice impresia ge
nerală pe care o degajă expozi
ția : de îngrămădire fără discer- 
nămînt a lucrărilor unor artiști 
plastici. A fi tînăr nu este o con
diție suficientă pentru a fi pre
zent într-o expoziție a tineretului. 
Tinerețea nu ni se pare a fi un 
criteriu atunci cînd ea nu este 
dublată de responsabilitate, de 
strădania de a oferi iubitorului 
de frumos efortul creator împli
nit, cristalizat într-o lucrare care 
să excludă diletantismul, uneori 
chiar imitația fără har a unor 
modele celebre. A fi modem nu 
înseamnă a fi ca alții. Experiențe 
consumate de pictura mondială 
și cea românească acum 30—40 
ani nu pot servi ca punct de 
plecare în creația unui artist de
cît atunci cînd există conștiința 
necesității depășirii lor printr-un 
efort de individualizare. Încura
jarea imitației, a folclorizării fal
se, a lipsei de talent în ultimă 
analiză, nu pot servi la afir
marea unor artiști aflați încă în 
fazele de început ale activității 
Zor.
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Atacuri ale
patrioților sud- 

vietnamezi asupra

■ I

unor baze
americane

SAIGON. — Informații trans
mise de agenția Associated Press 
menfionează că, în noaptea tre
cută, forțele patriotice din Viet
namul de sud au lansat puterni
ce atacuri asupra a două baze 
americane, una situată la 
est de Saigon, iar cealaltă 
propiere de Da Nang. în urma 
acestor atacuri, precizează 
ția citată, 22 de -militari ameri
cani au fost uciși, iar 52 răniți.

nord- 
în a-

agen-

• „DE ce să ne rugăm pen
tru pace și să plătim pentru 
război ?“ — acesta a fost cuvîn- 
iul de ordine al demonstrațiilor 
antirăzboinice, ce au avut loc 
miercuri în numeroase orașe a- 
mericane. Peste 100 000 de par
tizani ai păcii din S.U.A. și-au 
manifestat protestul împotriva 
utilizării unei mari părți a im
pozitelor percepute de la popu
lație pentru finanțarea războiu
lui dus în Vietnam.

După ce au parcurs principa
lele străzi ale orașului Boston, 
peste 75 000 de persoane. în ma
joritate tineri, au organizat un 
miting în cadrul căruia s-au 
pronunțat împotriva continuării 
intervenției în Vietnam.

ORIENTUL
APROPIAT
REUNIUNEA AMBASADORILOR

U.R.S.S., S.U.A., TRÂNTEI 
SI MARII —.......... 'BRITANII

aila O.N.U.
Franței și Marii 
miercuri o nouă 

examinării

„ Apollo-13“ Inaugurarea

în drum spre Terra
Astronauții au efectuat astăzi, 

la ora 6,32 (ora Bucureștiului), 
manevra de reînscriere pe traiec
toria necesară revenirii în bune 
condițiuni pe Pămînt. Operațiu
nea, care a constat din reaprinde- 
rea pentru. 15 secunde a pro- 
pulsorului de coborîre al modulu
lui lunar a fost încununată de 
succes. La aproximativ două ore 
după aceea, la Houston s-a con
firmat că actuala traiectorie este 
cea optimă.

Orele care au precedat mane
vra de corectare a traiectoriei au 
fost marcate de comunicarea, fă
cută de Fred Haise, privind co- 
borîrea temperaturii în cabina de 
comandă (mercurul termometre
lor oscila între 2 și 4 grade Cel
sius) și de declanșarea dispoziti
vului de alarmă, care părea să 
indice ieșirea din uz a unei ba
terii electrice a modulului lunar, 
dar care se datora de fapt defec
tării unui termometru.

dă a presiunii acestuia și scur
gerea masivă de oxigen în spa
țiu, observată de astronauți. Ea 
ar fi provocat, de asemenea, o 
spărtură în pereții exteriori ai 
modulului de serviciu, prin care 
s-au scurs în spațiu sfărîmături 
metalice.

Oficialitățile N.A.S.A. au anun
țat că ultimele teste efectuate a- 
supra lui Thomas Mattingly, pilo
tul desemnat inițial pentru mi
siunea „Apollo-13", par să indi
ce apariția primelor simptome 
ale rujeolei.

• NAVELE SOVIETICE 
VOR AJUTA LA SAL
VAREA COSMONAU- 
ȚILOR

Centrului memorial

UN OM LA
Înălțimea istoriei

ÎNSEMNĂRI DIN LENINGRAD

• AMERIZAREA VA A- 
VEA LOC ASTAZI LA 
ORA 19,36.

Amerizarea urmează să aibă 
Ioc astăzi, Ia ora 19,36 (ora Bucu- 
reștiului), într-un punct din Co
ceanul Pacific, avînd coordonate
le 21 grade și 40 minute latitu
dine sudică și 165 grade și 23 
minute longitudine vestică.

• PROGRAMUL FAZEI 
FINALE A ZBORULUI

Guvernul sovietic a dat dispo
ziție navei „Ciumikan" și traule- 
rului de pescuit „8452", care na
vighează în apele Oceanului Pa
cific în apropierea locului unde 
probabil va ameriza nava cosmi
că americana „Apollo-13“ să-și 
modifice ruta și să se îndrepte 
spre acest loc, pentru a acorda, 
dacă va fi necesar, ajutor astro- 
nauților americani. Toate navele 
sovietice care se află în regiuni
le învecinate cu zona probabilă a 
amerizării echipajului american 
au fost instruite să urmărească 
cu atenție orice semnal și orice 
comunicare, iar în caz de nevoie 
să ia măsurile cele mai energice 
pentru a acorda ajutor la salva
rea astronauților.

Ambasadorii
U.R.S.S., S.U.A., 
Britanii au ținut 
reuniune consacrată ________
căilor unei soluționări pașnice a 
conflictului din Orientul Apro
piat. Agenția France Presse, ci
tind cercuri apropiate participan- 
ților la această reuniune, a rela
tat ca analiza raportului de sin
teză asupra stadiului negocieri
lor a arătat că discuțiffe prece
dente „conțin elemente pozitive".

S-a hotărît ca adjuncții amba
sadorilor, care lucrează la elabo
rarea acestui raport, să se întru
nească din nou la 17 aprilie, ur- 
mînd ca ambasadorii să se întîl- 
nească Ia 5 mai.

Vineri, la ora 13, Lovell, Haise 
și Swigert pătrund în cabina de 
comandă, pentru prima dată îm
preună după accidentul survenit 
luni noaptea; la ora 15 se efec
tuează. în cazul în care acest lu
cru este necesar, o nouă mane
vră de corectare a traiectoriei, u- 
tilizîndu-se motoarele direcționa
le; la ora 15,30, cabina de co
mandă și modulul lunar se sepa
ră de modulul de serviciu ; la ora 
17,30, modulul lunar este, la rîn- 
dul său, abandonat; la 19, cabina 
de comandă pătrunde în primele 
straturi ale atmosferei; la ora 
19,36 are loc amerizarea.

înclină 
s-ar fi 

din re-

tehnicieni 
accidentul 
într-unul _
oxigen lichid. A- 
aparține grupului

O serie de 
se creadă că 
produs inițial 
zervoarele de 
ceastă ipoteză b .
special de lucru al N.A.S.A. în
sărcinat cu elucidarea cauzelor 
accidentului. Explozia ar fi a- 
variat o parte din echipamen
tul din interiorul modulului de 
serviciu și ar fi perforat cel 
de-al doilea rezervor de oxigen, 
ceea ce ar explica scăderea rapi-

PKfOCMK! sum
Vizita premierului Olof Palme la Londra a avut Ioc într-un 

moment-cheie pentru relațiile Marii Britanii cu aliații ci din 
A.E.L.S., pe de o parte, și cu eventualii parteneri din Piața Co
mună pe de altă parte. Negocierile pentru aderarea Marii Brita
nii. Norvegiei, Danemarcei și Irlandei Ia C.E.E. vor începe, pro
babil, peste două, cel mult trei luni și eereurile politice din Stock
holm consideră că acestea ar putea avea drept consecință afec
tarea unor interese economice și comerciale ale Suediei. Se ex
primă temerea că obligațiile pe care Marea Britanie și le va 
asuma față de „cei șase" vor impune un ritm mai lent schim
burilor economice cu Suedia care numai în 1969 s-au cifrat la 332 
de milioane lire sterline. Olof Palme a primit asigurări că se va 
ține seama la negocieri de poziția țării sale, a cărei politică de 
neutralitate este incompatibilă cu calitatea de membru al Pieții 
Comune. Orice act de bunăvoință din partea Marii Britanii față 
de interesele comerciale’ ale Suediei ar putea fi, insă, insufi
cient dacă Ia Bruxelles nu se va ajunge la un aranjament spe
cial în favoarea Suediei. De aceea, vizita la Paris întreprinsă de 
Olof Palme, la cîteva zile după încheierea convorbirilor cu pre
mierul Wilson, pare să aibă o semnificație asemănătoare. In 
perspectivă, situația comerțului Suediei (40 la sută din produc
ția industrială este destinată exportului) este destul de dificilă 
deoarece și alți parteneri — ca Norvegia și Danemarca — vor 
fi constrînși să-și limiteze libertatea de acțiune în cadrul A.E.L.S. 
Marile cercuri de afaceri și bancare din Suedia manifestă o oare
care nerăbdare de a pătrunde în perimetrul „celor șase" unde 
produsele suedeze, de o înaltă competitivitate, ar putea găsi o 
piață largă de desfacere. Exporturile uzinelor de automobile 
„ Volvo" în Belgia, precum și ale produselor fabricate de socie
tățile electromecanice și eiectromenajere în Franța nu repre
zintă decît un început modest. Dar cele 17 mari familii suedeze 
care concentrează ca în nici o altă țară vest-europeană covîr- 
șitoarca majoritate a întreprinderilor și băncilor (în proporție 
de 90 Ia sută, cu excepția industriei farmaceutice) au, în același 
timp, o influență mai redusă asupra politicii de stat, a cărui 
coordonată fundamentală o constituie neutralitatea țării.

Poziția Suediei față de ralierile partenerilor ei este mult dez
bătută în cercuri largi ale opiniei publice. Se exprimă pesimism 
față de eventualitatea acordării, fără dificultăți, a unei arnimite 
forme de statut de asociere care să-i permită acces economic 
deplin în Piața Comună, fără vreun preț politic. Coșmarul pier
derilor pe care ar putea să Ie sufere economia suedeză a fost 
motivul principal al vizitei lui Olof Palme la Londra și Paris, 
dar acest coșmar nu pare atît de simplu de înlăturat. De aceea, 
în intenția guvernului stau o serie de sondaje pe care diplomații 
suedezi Ie vor întreprinde în continuare 
membre ale Pieței Comune.

Complexului de împrejurări externe i 
intern, fenomene negative care chiar dacă 
afectează, într-o oarecare măsură, situația 
a țării. într-un interviu acordat ziarului DAGENS NYIIETER 
Olof Palme se referea Ia „carențele și disparitățile care există 
încă în societatea suedeză". „Lucrurile nu mi se par ca mai 
înainte de recesiunea din 1966 — declara într-un interviu acor
dat ziarului LE FIGARO, Krister Wickman, ministrul industriei. 
Acesta a fost un șoc, ca și creșterea de 400 la sută a șomajului 
și apoi dificultățile de care s-a izbit politica noastră in Marele 
Nord (partea cea mai înapoiată din punct dc vedere industrial al 
țării)". Pe de altă parte, exportul de minerale și hirtie nu mai 
este atît de profitabil ca în 1960, iar construcțiile navale ocupă 
încă un loc important în economia țării. Un fenomen simpto
matic îl reprezintă faptul că 30 la sută dintre întreprinderile 
mici și mijlocii întîmpină dificultăți și se înregistrează o re
ducere relativă a investițiilor în ultimele luni.

In Suedia, interesele celor ce muncesc sint 
puternice organizații sindicale dintre care L.O. 
de membri (într-o țară de 8 000 000 de locuitori) . 
T.C.O. — 600 C00. La fiecare trei ani între Confederația Muncito
rească și Confederația patronală (S.A.F.) se desfășoară trata
tive înverșunate care se încheie printr-un contract colectiv națio
nal, realizat cu deosebite dificultăți. Partidul social-democrat, de 
guvernămînt, cu cei 800 000 de membri ai săi, care își bazează 
popularitatea pe reușitele în domeniul securității sociale, invă- 
țămîntului, pensiilor, este preocupat de menținerea majorității 
la alegerile parlamentare din toamnă. Ca partid care dispune de 
o majoritate foarte apropiată de cea absolută (începind din 1944 
a avut între 104 și 114 locuri dintr-un total de 230 in Parlament) 
Partidul Social Democrat acordă o atenție deosebită problemelor 
economice și sociale ale țării.

I.t acest context, trebuie apreciate și eforturile de menținere 
a diferenței între export și import, ca și a piețelor de desfacere 
cucerite de Suedia în afara granițelor sale. Vizita Im Olof Palme 
la Londra și Paris reprezintă începutul unor sondaje asupra 
intențiilor „celor șase", sondaje care vor fi continuate de misiu
nile viitoare ale diplomaților suedezi.

in capitalele țărilor
se adaugă, pe plan 
nu sint generalizate 
socială și economică

apăratc de două 
numără 1 600 000 
și cea de a doua

DOINA TOPOR

„Lenin" de
La 16 aprilie, la Ulianovsk, 

orașul natal’ al lui V. I. Lenin, 
a avut loc inaugurarea festivă 
a Centrului memorial „Lenin". 
La ceremonia, inaugurării a 
luat parte Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U’.S.

Centrul Memorial este 
înălțat pe malul Volgăi și cu
prinde, în impozanta sa clă
dire1 din monnură albă, casele 
în care s-a născut și și-a pe
trecut copilăria V. I. Lenin, 
precum și o expoziție — fi
lială a Muzeului central Lenin.

la Ulianovsk
In mijlocul sălii principale a 
expoziției se înalță o statuie 
a lui V. I. Lenin, executată în
tr-un .bloo monolit , de marmu
ră albă în greutate de 40 de 
tone.

Centrul Memorial din Ulia
novsk a fost construit de bri
găzi formate din reprezentanți 
ai diferitelor naționalități din 
Uniunea Sovietică. La ridica
rea lui au participat și grupuri 
de tineri din țările socialiste, 
printre care și o brigadă de 
tineri constructori din țara 
noastră.

COMITETUL MINISTERIAL AL CONSILIULUI 
EUROPEI (OCCIDENTALE) DESPRE: 

Relațiile Est-Vest
și securitatea europeana
Unele probleme ale evoluției relațiilor Est-Vest și ale securi

tății europene au făcut obiectul dezbaterilor din ultima zi a 
reuniunii Comitetului Ministerial al Consiliului Europei (orga
nizație politică interguvernamentală ce grupează 17 țari vest- 
europene), desfășurată Ia Strasbourg.

Pe baza declarației făcute de 
vicepremierul și ministrul de 
externe al Luxemburgului, Gas
ton Thorn, președinte în exerci
țiu al Comitetului Ministerial, a 
fost realizat un schimb de ve
deri privind relațiile statelor

Scrutinul din
„țara cafelei

Campania electorală din Co
lumbia își derulează ultimele 
secvențe. Către portretele can- 
didaților, atîrnate în locuri cîț 
mai vizibile, trecătorii nu mai 
îndreaptă privirile. Ultimele zile 
dinaintea scrutinului de la 19 
aprilie sînt folosite de candidați, 
într-o încercare de ultim mo
ment de reducere a apatiei co- 
lumbienilor.

Scrutinul dc la 19 aprilie va 
reprezenta sfîrșitul „frontului 
național", creat în urmă cu 12 
ani. In 1958, partidele liberal și 
conservator au convenit asupra 
unei alternanțe Ia putere, pre
cum și a excluderii altor forțe 
din viața politică oficială a 
țării. Dc atunci, la fiecare patru 
ani .candidatul liberal sau con
servator se prezintă cu șanse 
sigure la obținerea mandatului 
prezidențial. Conform înțelege
rii, restul posturilor de impor
tanță în cadrul guvernului . și 
parlamentului se împărțeau in
variabil între cele două partide. 
Viitorul președinte ar urma să 
fie ultimul „ales" in conformi
tate cu „pactul liberal-conser
vator". Și acesta, potrivit înțele
gerii realizate în cadrul „fron
tului national" trebuia să fie un 
candidat reprezentînd partidul 
conservator. Insă, la convenția 
națională a acestui partid, des
fășurată în toamna anului tre
cut, au apărut serioase diver
gențe între principalii lideri — 
trei candidați reușind în final 
să-și adjudece dreptul de a se 
prezenta în fața alegătorilor. în 
fața acestei situații unice, vîr- 
furile partidului conservator, 
împreună cu conducerea parti
dului liberal, aflat în prezent 
la putere prin reprezentantul 
său, președintele Carlos Lleros 
Restrepo, s-au înțeles să-1 de
semneze pe Misael Pastrana 
Borrero drept singurul candidat 
oficial al „frontului național". 
Ceilalți doi, Belisario Betancourt 
și Evaristo Sourdis, vădit ne
mulțumiți de modul în care au 
fost înlăturați, au adoptat hotă- 
rîrea de a participa la disputa 
prezidențială în calitate de can
didați „independenți". în sfîrșit, 
ulterior și-a depus candidatura 
și fostul dictator Gustavo Rojas 
Pinclla. care deși formal candi
dează din partea conservatori
lor, în realitate este reprezen
tantul propriei sale grupări — 
„Alianța populară națională", 
grupare ce nu se poate prezenta 
legal în cadrul campaniei elec
torale în virtutea legii prin care 
a fost înființat, cu ani în urmă 
„frontul național".

Confruntarea electorală din 
Columbia îmbracă, astfel, carac
terul unei simple dispute dintre 
fracțiunile unui singur partid, 
fapt lesne de constatat prin exa
minarea platformelor politice 
prezentate. Majoritatea cuvîntă-

//
rilor rostite s-au dovedit a fi 
exemple tipice de demagogie 
electorală. Un exemplu elocvent: 
Pinclla s-a oferit să doneze fie
cărui alegător ce-i va da votul... 
un automobil, în cazul in care 
va fi ales. Observatorii prezenți 
la Bogota, au relatat că șansele 
Iui Pinclla ar fi reduse, deoa
rece, potrivit zvonurilor, gru
purile militare care l-au răstur
nat in 1958, și-au făcut cunos
cută intenția de a repeta ope
rația, în cazul revenirii sale la 
putere.

Betancourt și Sourdis au pre
zentat un program vag, fiecare 
din ei prevăzînd impulsionarea 
reformei agrare (apreciată de 
muncitorii de pe. plantațiile de 
cafea drept o „contrareformă)", 
acceptarea pe mai departe a in
vestițiilor străine în limitele 
unor „condiții demne". Pastrana 
a oferit o platformă politică cu 
minimum de diferențieri față de 
cea pusă în aplicare dc actua
lul președinte Restrepo. Inten
țiile sale și-au găsit concentrare 
în deviza electorală: „Continui
tate în cadrul reformei". Fiind 
candidatul „cel mai oficial", pre- 
luînd zestrea ultimelor trei gu
verne ale „frontului național", 
Pastrana se prezintă cu un han
dicap generat de nemulțumirea 
populației față de „sistemul al
ternanței", de numeroasele pro
misiuni social-economice neono
rate de nici unul din ultimii 
președinți. Ceilalți candidați, 
deși conservatori, încearcă — 
beneficiind de statutul de „inde
pendenți" — să prezinte situația 
alarmantă a economiei 
biene drept o consecință 
tinuității" pe care o 
pentru o nouă perioadă 
na. Liberalii, la rîndul ior, au 
abandonat poziția de expectati
vă, urmărind alegerea unui con
servator „mai moderat" care să 
le ușureze revenirea la putere 
după 1974. Potrivit opiniilor lor 
acest candidat ar putea fi Misael 
Pastrana.

Partidul Comunist din Colum
bia, condamnind situația în care 
a fost dusă țara de partidele 
„alternanței", a dat publicității 
o declarație în” care, după ce su
bliniază lipsa unui candidat 
popular capabil să prezinte un 
program real de reforme în 
agricultură și în domeniul vieții 
urbane, de lichidare a sistemu
lui oligarhic-paritar, de acor
dare a unor depline libertăți 
democratice poporului, lansează 
un apel alegătorilor de a da vo
tul în alb pentru postul dc pre
ședinte al republicii. In același 
timp, se apelează la cetățeni 
pentru a vota candidații comu
niști în consiliile municipale și 
adunările departamentale.

membre cu țările socialiste eu
ropene. Un comunicat dat publi
cității la sfîrșitul lucrărilor pre
cizează că Gaston Thorn a „sub
liniat interesul pe care îl pre
zintă acest schimb de opinii, ți- 
nînd cont de evoluția europea
nă, în general, și de actuala po
litică externă a guvernului vest- 
german, în special". Este rele
vată, de asemenea, recomanda
rea Adunării Consiliului Europei 
caFe invită Comitetul Ministerial 
să adopte o atitudine favorabilă 
față de ideea organizării uneia 
sau mai multor conferințe pen
tru securitatea europeană. în 
legătură cu aceasta, se eviden
țiază, că, în timpul lucrărilor, 
s-a manifestat dorința „organi
zării unei conferințe de securi
tate la care să participe toate 
statele europene, precum și 
S.U.A. și Canada*1. Comitetul 
Ministerial consideră că o ase
menea reuniune trebuie pregă
tită cu grijă, pentru a se des
fășura într-o atmosferă eviden
tă de destindere. Comitetul — 
se spune în încheierea comuni
catului — a urmărit cu interes 
intervenția secretarului de stat 
în Ministerul de Externe al R.F. 
a Germaniei, Rolf Dahrendorf, 
care a explicat rațiunea recen
telor evoluții intervenite în rela
țiile dintre guvernul vest-ger- 
man și țările socialiste euro
pene.

Leningradul, așa cum arată 
astăzi, n-a uitat nimic din ceea 
ce i-a fost dat să trăiască de-a 
lungul istoriei, n-a pierdut, pe 
drumul atît de lung pe care l-a 
traversat, nici un moment al 
propriei sale deveniri trecute și 
actuale. Totul se păstrează aici 
la timpul prezent. într-o perpe
tuă desfășurare, iar ceea ce mi 
se povestește despre întimplări- 
le acelui an atît de zbuciumat, 
1917, se deplasează treptat, cu 
aceeași prospețime, pină sub 
ochii noștri, devenind atribute 
ale unei biografii în plină evo
luție. Se știe, de pildă, cu exac
titate că orașul i-a oferit lui 
Lenin, în perioada pregătirii 
revoluției, nu mai puțin de 230 
de locuri de adăpost, 230 de lo
cuințe prin care a trecut, urmă
rit și hărțuit dc poliția țaristă, 
marele conducător al proletaria
tului rus. Iar faptul acesta nu 
este înregistrat pur și simplu 
statistic, pentru că nici nu este 
un amănunt oarecare. Istoria de 
atunci a orașului se identifică 
cu biografia celui ce a fost 
marele Lenin nu în cîteva mo
mente întîmplătoare, ci în cea 
mai însemnată perioadă a vieții 
și activității amîndorora : aceea 
a pregătirii și victoriei Revolu
ției din Octombrie.

Strada Maxim Gorki. Aproa
pe de colț, o casă cu nimic mai 
deosebită dc celelalte, are un 
balcon asupra căruia mi se atra
ge atenția in clipa cînd mă aflu 
dedesubt. Un balcon cu grilaj de 
fier forjat. înnegrit de vreme și 
de privirile trecătorilor. De aici 
a vorbit Lenin, într-una din zi-

zinca ce avea să cucerească ini
mile, puterea de stat în Rusia 
și deceniile următoare : „Trăias
că Revoluția Socialistă !“. Impe
rativul acesta avea să izbuteas
că pe deplin doar cu cîteva 
luni mai tîrziu, în toamnă. 
„Acolo, exact unde se află au
tobuzul acela, — mi se spune — 
se găsea el pe mașina blindată, 
vorbind". Gara nu mai este de 
mult aceeași, locul ei a fost 
luat de alta, însă șe știe cu o 
precizie incontestabilă, unde a- 
numc stătea Lenin atunci : „A- 
colo, pe unde trece autobuzul... 
il vezi ?“. îl vedeam, desigur, 
nu numai în monumentul acela 
impunător din fața gării, care îl 
aduce în actualitatea imediată, 
așa cum stătea atunci, pe mași-
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na blindată, cu o mînă arătînd 
undeva departe, dincolo de noi. 
11 vedeam aievea.

Nu departe de aici, în gară, 
sc poate vedea și locomotiva 
trenului cu care Lenin abia se 
întorsese din emigrație. Stătuse 
mai multă vreme departe, dar

colum- 
a „con- 
solicită 
Pastra- 
lor, au

Litigiu 
între

S. u. A
si Canada
Ministrul afacerilor externe al 

Canadei, Mitchell Sharp, a de
clarat miercuri, în Camera Co
munelor, că guvernul său „va 
adopta o atitudine conformă le
gislației noastre" față de cele 
două note de protest primite din 
partea S.U.A. in legătură cu ho- 
tărirea guvernului de la Ottawa 
de a introduce în Parlament un 
proiect de lege privind suvera
nitatea asupra apelor din „pasa
jul de nord-vest". Statele U- 
nite au considerat drept „inac
ceptabile" măsurile propuse de 
guvernul canadian privind mă
rirea la 12 mile a limitei apelor 
teritoriale și stabilirea unei 
„zone de nepoluare" pe o dis
tanță de 100 mile de la coastele 
Canadei.

Guvernul S.U.A. a cerut Ca
nadei să amine aplicarea noii 
reglementări pină după convo
carea unei conferințe internațio
nale destinată să stabilească sta
tutul zonelor arctice care nu 
sint supuse jurisdicțiilor națio
nale. Ca o soluție de schimb, 
Washingtonul a propus remite
rea diferendului spre soluționa
rea Curții Internaționale de Jus
tiție de la Haga.

Luînd cuvîntul în fața mem
brilor „Clubului presei canadie
ne", primul ministru Pierre E- 
liott Trudeau a declarat că țara 
sa este dispusă să supună Curții 
Internaționale de la Haga hotă- 
rîrea de a stabili la 12 mile li
mita apelor teritoriale. Potrivit 
agenției U.P.I., litigiul dintre 
cele două țări a fost examinat 
și cu prilejul unei convorbiri 
telefonice ce a avut loc între 
președintele Nixon primul
ministru Trudeau.IOAN TIMOFTE

• AGENȚIA TASS informea
ză că în conformitate cu planul 
pregătirii de luptă și operative 
a forțelor armate sovietice, în 
lunile aprilie si mai au loc ma
nevre ale flotei maritime milita
re sovietice ce se desfășoară sub 
denumirea convențională „O- 
cean". Participă nave de supra
față și submarine de diferite ti
puri, unități ale aviației și infan
teriei marine,

Tn cadrul manevrelor, forma
țiuni navale și de aviație ale 
flotei maritime militare sovieti
ce au executat în Marea Medi- 
terană, în Marea Japoniei și în 
partea nordică a Oceanului At
lantic, aplicații de tragere și ma 
nevrare în condiții complexe, pe 
timp de furtună. Agenția TASS

informează că manevrele „O- 
cean“ continuă.

• SUB AUSPICIILE Institu
tului Dunărean european, în 
capitala Austriei a avut loc o 
manifestare românească prezi
dată de Fritz Bock, președintele 
institutului. Cu această ocazie, 
profesorul universitar Constan
tin C. Giurescu. a conferențiat 
despre formarea statului națio
nal român. La manifestare au 
participat Georg Prader, minis
trul apărării, personalități știin
țifice și culturale vieneze, 
membri ai corpului diplomatic 
ziariști.

• UNIUNE SOVIETICĂ ȘI 
VENEZUELA au restabilit re

lațiile diplomatice,
dc ambasade, anunță agenția 
TASS. Reprezentanții perma
nent ai celor două țări Ia 
O.N.U. au efectuat în acest sens 
un schimb de note.

• ÎN LIBRĂRIILE POLO
NEZE a apărut, în traducere, 
într-un tiraj de 15 000 dc exem
plare și în condiții grafice ex
celente, lucrarea „Dacii** a lui 
Adrian Daicoviciu. Cu acest 
prilej, ambasadorul României 
la Varșovia, Tiberiu Petrescu, a 
primit la sediul ambasadei o 
delegație a editurii de stat uni
versale (P.I.W.) sub auspiciile 
căreia a apărut lucrarea. La în
tâlnire au fost prezenți repre-

V. 1. LENIN rostind un discurs in Piața Roșie in 1919

Iele unei primăveri fierbinți, în 
aprilie 1917, de aici a rostit 
unul din acele discursuri care a 
înflăcărat o mulțime imensă de 
matrozi și soldați. îl văd vor
bind, într-una din atitudinile pe 
care mi le reconstitui din filme: 
cu șapca strinsă în pumni, cu un 
deget virît în buzunarul hainei. 
Și, deodată, mă simt proiectat 
alături de ceilalți matrozi și sol
dați, în mijlocul lor, răspunzînd 
cu aceiași glas răgușit de emoție 
celui ce ne îndeamnă de sus, de 
Ia balcon, Ia luptă. Ecoul vocii 
lui ți se imprimă adine în 
urechi și acum, păstrat in vibra
țiile zidurilor din jur.

Piața Gării Finlandskaia. Este 
locul pe care ni-1 amintim cu 
toții din cărți, despre care știm 
deja cîteva lucruri fără să-1 fi 
văzut. In ziua de 16 aprilie 1917. 
în piața aceasta, urcat sus pe 
o mașină blindată, Lenin a di
namizat mulțimea aflată aici și 
pe străzile alăturate, lansind lo-

totdeauna cel mai aproape de 
evenimentele care il voiau in 
miezul lor și care aveau nevoie 
de prezența lui arzătoare pentru 
a transforma revoluția burghezo- 
democratică. Locomotiva, înțepe
nită de mult într-un loc ca piesă 
de muzeu, arată totuși ca nouă 
sub vopseaua proaspătă, verde și 
roșie, purtând un număr de in
ventar incredibil de concret și 
de banal: nr. 293. Cu mașina 
actasta a trecut granița Lenin, 
travestjt în fochist. Și nu e de
loc . un efort sa mi-1 imaginez 
sprijinit cu coatele de marginea 
ferestrei, cu șapca trasă poate 
ceva mai jos pe frunte, ștergîn- 
du-și pe cit posibil mai natural 
mîinile cu cirpa murdară a mun
citorilor feroviari. Pentru mai 
multa siguranță însă, vigilența 
autorităților n-a fost înșelată 
numai cu o uniformă și o cîrpă 
murdară de ulei. La stația de 
graniță, ca să evite controlul 
minuțios al actelor, chiar dacă

acestea erau in perfectă ordine» 
mecanicul a tras repede mașina 
la pompa de apă și a întârziat 
acolo pină cind a trebuit să se 
grăbească dacă voia să mai ple
ce la timp. Așa a revenit Lenin 
în centrul evenimentelor din 
anul 1917, de care era organic le
gată personalitatea sa.

La Leningrad se hotăra atunci 
soarta revoluției. Lenin însuși 
elabora atunci cunoscutele Teze 
din aprilie, în care demonstra 
căile de trecere Ia revoluția so
cialistă.

Mai tîrziu, spre sfîrșitul lui 
octombrie, ultima locuință ilega
lă în care a stat vreo două săp- 
tămini, a fost casa unei femei 
numită Fofanova. Era, după 
cum aflu, locuința sa cea mai 
secretă, pe care nu o mai știa 
nimeni în afară de el și gazdă. 
De aici a condus ultimele pre
gătiri ale revoluției. „I s-a dat 
cheia, mi se spune, și a urcat 
singur pină la etajul IV". Ur
căm și noi după el, treaptă cu 
treaptă, trecînd pe lingă cutia 
poștală, goală astăzi, și ajunși 
in prag, mina îmi zvîcnește in
voluntar, vrînd să bată la ușă. 
Dormitorul, la fel de simplu, ca 
peste tot pe unde am umblat, 
însoțindu-1 pe Lenin în drumu
rile sale, nu are decît un pat» 
două perne, un lavoar, cu un 
lighean și o cană alături. Și zia
re. Și cărți. „Vladimir Ilici stă
tea aici, pe scaunul acesta, ca 
să fie cu spatele la fereastră". 
Iar pe masă, parcă alături de 
timplele lui prinse în pumni, 
lampa stă și acum aprinsă în 
permanență. Printre exponatele 
acestei locuințe-muzeu se află și 
un bilet scris in grabă de mina 
lui către gazdă, un bilet cu ci- 
teva rînduri doar, însă care este 
semnat Ilici. Era prima dată 
cind Lenin semna Ilici.

— Iată, acolo sus, la fereas
tra aceea era camera lui.

Sîntem la Smolnîi, pe trepte
le de la intrare. E dimineață 
de iarnă, e încă întuneric, și 
sus o singură fereastră stă nelu
minată. Dincolo de ea nu lu
crează nimeni. Cîndva însă, îmi 
zic, era singura fereastră ca^î 
își păstra luminile pină noapt^ 
târziu, cind toate celelalte vo 
fi fost stinse de mult. Urcăm 
cele 12 trepte, ginditori, așa cum 
le va fi urcat și el de atîtea ori, 
și ne aflăm deodată în holul 
statului major al revoluției, în
tr-o liniște care pare nefirească 
aici. Tăcerea este însă doar a- 
parentă, în realitate e încărcată 
de sensurile unei întregi epoci 
și ale unei societăți care a fost 
gîndită și făurită, in primele 
sale zile de existență, aici. Sus, 
în camera Iui, este intr-adevăr 
liniște, dar și pină aici pătrun
de tumultul vocilor din Sala 
Congreselor, ale miilor de țărani 
și muncitori veniți să-1 audă pe 
Lenin rostind Decretul pentru 
pace și pentru pămint. Aici e 
liniște, călcăm sfioși in virful 
picioarelor. Lenin n-a apărut în
că și-l așteptăm din moment in 
moment. Fină atunci, ne uităm 
in jur, la același pat de fier, 
pe care încep să cred că îl pur
ta pește tot unde se muta, la 
cele cîteva obiecte de strictă ne
cesitate, totul într-un decor care 
trădează omul deprins cu mun
ca aspră, fără să-și îngăduie 
decît puține clipe de relaxare. 
Și asta chiar și aici, in prima 
sa locuință in care nu mai tre
buia să se ascundă. Apoi, pri
vind din intimplare pe fereas
tră, il văd și pe Lenin jos, în 
curte, pe un mare soclu rotund, 
cu gestul pe care îl cunoaștem 
dc acum atit de bine, cu mina 
întinsă prelungindu-i cuvintele 
abia rostite : „Trăiască Revolu
ția Socialistă !". Iar dinăuntru, 
din Sala Congreselor, răzbește 
pină Ia noi prin pereți tot gla
sul acela știut și-1 auzim cu a- 
devărat, proclamînd de la tri
buna adevărul istoric care a 
însemnat nașterea unei alte 
lumi : „Congresul a luat pu
terea în mîinile sale".

D. MATALĂ

• AFLATA ÎNTR-O VI
ZITĂ în Olanda, delegația 
Ministerului Sănătății din 
România, condusă de dr. Eu
gen Mareș, adjunct al minis
trului, a avut convorbiri cu 
secretarul de stat olandez 
pentru afaceri sociale și să
nătate publica, dr. Kruisin- 
ga, în probleme de interes 
comun. Programul vizitei cu
prinde, în continuare, întâl
niri cu oameni de știință din 
Olanda, vizitarea unor insti
tute sanitare, școli de medi
cină, întreprinderi producă
toare de medicamente și a- 
paratură medicală, unități 
spitalicești etc.

zentanți ai Ministerului Culturii 
și Artei, precum și cunoscuta 
scriitoare și traducătoare din 
limba română, Daruta Bien- 
kowska, autoarea traducerii în 
limba polonă a cărții lui A. Dai
coviciu.

• PURTĂTORUL DE CUVÎNT 
al Secretariatului de stat pentru 
afacerile externe al R. S. F. Iu
goslavia a anunțat joi în cadrul 
unei conferințe de presă că Bog
dan Orescianin, deputat federal, 
președintele comitetului parla
mentar pentru apărarea naționa
lă. a fost numit în calitate de 
ambasador al Iugoslaviei în 
R. P. Chineză.

După cum relatează agenția 
Taniug, R. S. F. Iugoslavia și 
R. P. Chineză au căzut de acord 
în cursul anului trecut să facă 
un schimb dc ambasadori. In ul
timii ani, ambasadele chineză și
iugoslavă din Belgrad și respec- . .
tiv, Pekin, au fost conduse de Compozitorul grec Mikis Teodorakis sosind pe aeroprtul
însărcinați cu afaceri. din Paris

Tensiune in Republica
Dominicană

Tensiunea domnește în Republica Dominicană după ce guver
nul președintelui Juaquin Balaguer a împiedicat, în ultimul mo
ment, înapoierea în țară a fostului președinte Juan Bosch, aflat 
de trei ani în exil.

Cotidianul „Ultima Hora" a a- 
nunțat că guvernul dominican a 
cerut autorităților din Curasao 
(Antilele Olandeze) să nu permi
tă decolarea avionului la bordul 
căruia Juan Bosch urma să re
vină la Santo Domingo. Potrivit 
relatărilor agențiilor de presă, 
două persoane au fost ucise

miercuri pe aeroportul din Santo 
Domingo, unde o mare mulțime 
se adunase pentru a-1 saluta pe 
fostul președinte dominican. Deși 
împrejurările acestui incident nu 
sînt încă clarificate, se pare că 
el a fost provocat de intervenția 
armatei împotriva simpatizanți- 
lor lui Juan Bosch.
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